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GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 

APPLICATION FOR IMPORT – EXPORT TAX PAYMENT GUARANTEE 

(Trường hợp bên đề nghị phát hành bảo lãnh ký quỹ 100%) 

(Under 100% collateral deposit by the Offeror)  

 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh: 
To: J.S.C. Bank for Foreign Trade of Vietnam, Branch: 

 

1 Khách hàng (Bên đề nghị phát hành bảo lãnh)/Customer (the Instructing Party) 

Tên/Name:  

Mã số thuế/Tax Code:  

 Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No  

cấp bởi/issued by                                                                                                                         ngày/date 

 Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi, xin đề nghị Vietcombank phát hành Thư bảo lãnh cho chúng tôi (Bên được bảo lãnh) với 

chi tiết dưới đây/ Under our full responsibility, we request Vietcombank to issue a Tax Payment Guarantee for us (the Applicant) in the 

following details  : 

2 Bên nhận bảo lãnh/Beneficiary: 

 Tên/Name: 

 Mã cơ quan Hải quan phát hành/Customs office code of issuance: 

3 Phạm vi bảo lãnh/Scope of Guarantee 

Nghĩa vụ nộp thuế của Bên được bảo lãnh liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu có chi tiết như sau/ Tax obligations of the Applicant are related 

to import - export commodities with details as follows:   

Loại thuế/Type of import – export tax: Đính kèm/Attached documents 

Tờ khai Hải quan số/ 

Customs declaration No:                                                        

Ngày/Date: Mã HQ mở tờ khai/ 

Customs office code of 

where the declaration is 

opened: 

Mã, tên loại hình 

XNK/ Code and 

name of import – 

export type: 

 

 Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Trường hợp Tờ khai Hải quan chưa được Hải quan xác nhận, điền thông tin dưới đây/ Where the 

customs declaration has not been certified by the Customs, please complete the information 

below: 

 

Hợp đồng ngoại thương số/Contract No:                                              Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Hóa đơn thương mại số/Commercial Invoice No:                                                  Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Vận đơn số/Bill of Lading No:                                                                    Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

4 Số tiền bảo lãnh/Guarantee Amount 

Bằng số/In figures Bằng chữ/In words 

[Điền số tiền bảo lãnh và kê khai chi tiết theo loại thuế (nếu cần)]  

[Enter the Guarantee amount and detailed declaration in tax types (if 

necessary)] 

 

  

5 Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/Timelimit of tax payment under Guarantee 

Ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the start date ofTimelimit of tax payment under guarantee: 

 Ngày mở TKHQ/the opening date of the customs declaration 

 Quyết định thu thuế/the Decision to collect tax (ngày/date ….tháng/month … năm/year…). 

Ngày kết thúc Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the end date of Timelimit of tax payment under guarantee: ngày/date …. tháng/month …… 

năm/year…... 

6 Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh/ Validity of Guarantee 

Ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee start date: ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the start date of guaranteed tax 

payment period. 

Ngày kết thúc thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee end date:  

7 Điều kiện để Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh/Conditions for Vietcombank to perform obligations under guarantee 

 Vietcombank thực hiện trả tiền cho Bên nhận bảo lãnh khi vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, nghĩa vụ nộp thuế thuộc 

phạm vi bảo lãnh chưa được thực hiện đầy đủ/ Vietcombank will make payment to the Beneficiary in the event that tax payment obligations 

under the Guarantee scope have not been fully implemented on the end date of Timelimit of tax payment under guarantee. 

8 Mẫu Thư bảo lãnh/Guarantee form 

 Theo mẫu của Vietcombank/As set out by Vietcombank.  

 Theo yêu cầu của khách hàng (đính kèm)/As requested by customer(attached).                             

9 Đề nghị Vietcombank phát hành bảo lãnh trên cơ sở ký quỹ 100% số tiền bảo lãnh bằng tiền gửi trên tài khoản của chúng tôi số 

………………………………… tại Vietcombank/We request Vietcombank to issue the Guarantee on the basis of our 100% collateral 
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deposit from our account No ……………………………………………..at Vietcombank. 

10 Liên hệ (nếu có)/Contact (if any) 

(i) Người liên hệ/Contact person 

Tên/Name 

 

Điện thoại/Tel:     

 

Email 

(ii) Giao Thư bảo lãnh/Delivery of the Letter of Guarantee 

Sau khi phát hành Thư bảo lãnh, đề nghị Vietcombank giao Thư bảo lãnh (bản gốc) cho/ After issuing the Guarantee letter, Vietcombank is 

requested to deliver the Letter of Guarantee (the original) to: 

Tên người nhận/Recipient’s name                                                                                           Chứng minh thư số/ID No                               

Ngày cấp/Date of issue                                                                                                            Nơi cấp/Place of issue 

Địa chỉ/Add 

11 CAM KẾT CỦA BÊN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH/COMMITMENTS OF THE INSTRUCTING PARTY  

(i) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tài khoản số ………………… củ

Vietcombank để thu phí bảo lãnh và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của Vietcombank. 

Vietcombank is automatically authorized to debit our Account No: ..............…….. with you for our guarantee fee and other charges (if any) 

according to Vietcombank’s  regulations. 

(ii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết/We commit to: 

 Chỉ thực hiện thanh toán nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh theo Giấy đề nghị này cho cơ quan Hải quan qua Vietcombank. 

Perform tax payment obligations according to the Guarantee scope specified in this Guarantee application for the Customs Authority 

through Vietcombank.  

 Vào ngày cuối của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, ủy quyền cho Vietcombank trích nợ tài khoản mà chúng tôi sử dụng để ký quỹ nêu tại 

mục 9 nếu Vietcombank chưa nhận được chứng từ chứng minh nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh đã được thực hiện đầy đủ. 

On the end date of the guaranteed tax payment period, Vietcombank is automatically authorized to debit our collateral deposit specified in 

Section 9 to pay for tax obligations if Vietcombank has not received documents proving that tax obligations under the Guarantee scope have 

been fully implemented. 

(iii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết gia , hợp lệ; các hồ sơ, giấy tờ xuất trình kèm với Giấy đề 

nghị phát hành thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu này là được sao từ bản gốc và Bên đề nghị phát hành bảo lãnh 

thuộc đối tượng được Vietcombank thực hiện bảo lãnh theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

We assure that the Guaranteed transaction is legal, and documents presented with this application are copied from the original; We are eligible 

for being guaranteed by Vietcombank under the current provisions of the law of Vietnam. 

(iv) Trong trường hợp nhận bản gốc Thư bảo lãnh từ Vietcombank, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh có nghĩa vụ chuyển bản gốc Thư bảo lãnh đó tới 

Bên nhận bảo lãnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bản gốc Thư bảo lãnh đó bị thất lạc, mất mát, rách, hỏng… 

In case of receiving the original Letter of Guarantee from Vietcombank, we are responsible for transferring the original to the Beneficiary and 

takes full responsibility if the original is lost, torn or damaged ... 

(v) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, của Vietcombank về bảo lãnh ngân hàng và 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp Vietcombank phát hành bảo lãnh theo chỉ thị của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh. 

We commit to strictly comply with the current laws and regulations of Vietnam and Vietcombank's on bank guarantee and to take full 

responsibility in case Vietcombank issues the Guarantee at our request. 

(vi) Ngôn ngữ bảo lãnh/Language of the Guarantee: Tiếng Việt/Vietnamese 

  

 

 Kế toán trưởng/Chief Accountant 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

Chủ tài khoản/Account Holder 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full 

name] 

 

….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year… 

 

             Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

             [Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

12 PHẦN DÀNH CHO VIETCOMBANK/BANK USE ONLY 

(i) Ý kiến, đề xuất của bộ phận tác nghiệp/ Proposal of Operations Department  Ngày/Date..… tháng/month …... năm/year…..... 

 Hồ sơ đề nghị phát hành bảo lãnh của khách hàng/ The 

application for Guarantee issuance  

 Đầy đủ, hợp lệ/Complete, valid. 

 Điều kiện phát hành bảo lãnh/ Conditions for Guarantee issuance  Đã phong tỏa đủ tiền ký quỹ/ Blockade of full collateral deposit 

 Mẫu Thư bảo lãnh/Form of the Guarantee letter  Mẫu Thư bảo lãnh thuế theo thỏa thuận giữa Vietcombank và Hải 

quan/ As agreed between Vietcombank and the Customs 

 Theo yêu cầu của khách hàng và đã được p.THTT thông qua/ As 

requested by Customer and approved by Payment Promoting Dept. 

 Đề xuất: Đồng ý phát hành bảo lãnh theo dự thảo Thư bảo lãnh trình kèm/ Proposal: Agree to issue the Guarantee as per the attached 

draft of Guarantee letter 
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 Hình thức phát hành/Form of issuance:  Giấy/In paper                                             Điện tử/In electronic 

 Số tiền bảo lãnh/Guarantee Amount: Ghi bằng số/ In figures  Đơn vị tiền tệ/Currency unit 

 Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ Period of 

Guaranteed tax payment: 

Từ/From:              Đến/Until: 

 Phí phát hành/Issuance fee: Ghi rõ mức phí áp dụng/Fee details 

 Các điều kiện kèm theo/Other conditions Ghi rõ nếu có/Detailed if any 

 Cán bộ lập/Creator 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

Lãnh đạo phòng/Director of department 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

(ii) Phê duyệt của cấp thẩm quyền/ Approval of Authority Ngày/Date …… tháng/month ……. năm/year….. 

  Đồng ý phát hành bảo lãnh và ký Thư bảo lãnh/ Approve to issue guarantee and sign the Letter of guarantee 

  Không đồng ý (ghi rõ lý do)/ Refuse (reasons) 

  Ý kiến khác (ghi rõ lý do)/ Others (reasons)…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Lãnh đạo Chi nhánh/Director of VCB Branch 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

(iii) Thông tin trả lời khách hàng/ Feedback to customer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ngày/Date …. Tháng/month ……. Năm/year….. 

Căn cứ Giấy đề nghị phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói trên của Quý Khách hàng, Vietcombank xin 

thông báo/ Pursuant to this application, Vietcombank is pleased to announce:: 

 Chúng tôi đã phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sau/ We have issued the Letter of Guarantee for 

import – export tax payment with details as follows:: 

     Số Thư bảo lãnh/Ref No of the Guarantee letter…………………. Phí bảo lãnh là/Guarantee fee:…………………………………. 

     Hình thức phát hành/Form of issuance:  Thư bảo lãnh điện tử/Electronic letter of Guarantee Thư bảo lãnh giấy/Paper letter of Guarantee  

 Chúng tôi không thực hiện phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của Quý Khách hàng được vì lý do/ Bank guarantee can not be issued for the 

reason(s): ………………………………... 

Đại diện Vietcombank/Representative of Vietcombank 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh trong văn bản, Tiếng Việt là ngôn ngữ chính 

và là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp/ If there are differences understanding between Vietnamese and 

English in this paper, Vietnamese will be considered the primary language and legal basis to resolve the dispute.   

Số Ref/Ref No: ………..Ngày/Date………
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Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh: 
To: J.S.C. Bank for Foreign Trade of Vietnam, Branch: 

1 Khách hàng (Bên đề nghị phát hành bảo lãnh)/Customer (the Instructing Party) 

Tên/Name:  

Mã số thuế/Tax code:  

 Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                         cấp bởi/issued by                                           ngày/date 

 Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi, xin đề nghị Vietcombank phát hành Thư bảo lãnh với chi tiết dưới đây/ Under our full 

responsibility, we request Vietcombank to issue a Tax Payment Guarantee in the following details  : 

2 Bên được bảo lãnh (chỉ khai khi Bên được bảo lãnh khác Bên đề nghị phát hành bảo lãnh)/ the Applicant (used in case the Applicant is 

not the Instructing Party) 

 Tên/Name:  

 Địa chỉ/Add: 

 Điện thoại/Tel:                                                                                                                   Fax: 

 Mã số thuế/Tax code: 

 Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                         cấp bởi/issued by:                                           ngày/date: 

3 Bên nhận bảo lãnh/Beneficiary 

 Tên/Name: 

 Mã cơ quan Hải quan phát hành/Customs office code of issuance: 

4 Bên bảo đảm/the Financial back-up provider 

 Tên/Name: 

 Địa chỉ/Add: 

 Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                         cấp bởi/issued by:                                          ngày/date: 

5 Phạm vi bảo lãnh/Scope of Guarantee 

Nghĩa vụ nộp thuế của Bên được bảo lãnh liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu có chi tiết như sau/ Tax obligations of the Guaranteed party 

are related to import - export commodities with details as follows:   

Loại thuế: Đính kèm/Attached documents 

Tờ khai Hải quan 

số/Type of import – 

export tax:                    

 

 

 

                                     

Ngày/Date: Mã HQ mở tờ 

khai/Customs office 

code of where the 

declaration is opened: 

Mã, tên loại hình 

XNK/Code and name of 

import – export type: 

 

 Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Trường hợp Tờ khai Hải quan chưa được Hải quan xác nhận, điền thông tin dưới đây/ Where 

the customs declaration has not been certified by the Customs, please complete the information 

below: 

 

Hợp đồng ngoại thương số/Contract No:                                              Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Hóa đơn thương mại số/Commercial Invoice No:                                                  Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Vận đơn số/Bill of Lading No:                                                                    Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

6 Số tiền bảo lãnh/Guarantee Amount 

Bằng số/In figures Bằng chữ/In words 

[Điền số tiền bảo lãnh và kê khai chi tiết theo loại thuế (nếu cần)]  

[Enter the Guarantee amount and detailed declaration in tax types (if necessary)]   

 

7 Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ Timelimit of tax payment under Guarantee 

Ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ the start date of Timelimit of tax payment under Guarantee 

  Ngày mở TKHQ/ the opening date of the customs declaration                                                                                                                            

 Quyết định thu thuế/ the Decision to collect tax (ngày/date….. tháng/month ……. năm/year). 

Ngày kết thúc Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ the end date of Timelimit of tax payment under Guarantee: ngày/date …. Tháng/month 

…… năm/year 

8 Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh/ Validity of Guarantee 

Ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee start date: ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the start date of guaranteed tax 

payment period. 

Ngày kết thúc thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee end date: 

9 Điều kiện để Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh/ Conditions for Vietcombank to perform guarantee obligations 

 Vietcombank thực hiện trả tiền cho Bên nhận bảo lãnh khi vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, nghĩa vụ nộp thuế thuộc 

phạm vi bảo lãnh chưa được thực hiện đầy đủ/ Vietcombank will make payment to the Beneficiary on behalf of the Guaranteed party in the 

event that tax payment obligations under the Guarantee scope have not been fully implemented on the end date of Timelimit of tax payment 

under Guarantee. 

10 Mẫu Thư bảo lãnh/ Guarantee form 

 Theo mẫu Vietcombank/As set out by Vietcombank.  

 Theo yêu cầu của khách hàng (đính kèm)/As requested by customer (attached).                                   
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11 Đề nghị Vietcombank phát hành bảo lãnh trên cơ sở ký quỹ 100% số tiền bảo lãnh của/ We request Vietcombank to issue the 

Guarantee on the basis of 100% collateral deposit from: 

  Bên đề nghị phát hành bảo lãnh/the Offeror. Số tài khoản/Account No: 

  Bên bảo đảm/the Guarantor Số tài khoản/Account No: 

12 Liên hệ (nếu có)/Contact (if any) 

(i) Người liên hệ/Contact person 

Tên/Name 

 

Điện thoại/Tel 

 

Email 

(ii) Giao Thư bảo lãnh/Delivery of the Letter of Guarantee 

Sau khi phát hành Thư bảo lãnh, đề nghị Vietcombank giao Thư bảo lãnh (bản gốc) cho/ After issuing the Guarantee letter, Vietcombank is 

requested to deliver the Letter of Guarantee (the original) to: 

Tên người nhận/ Recipient's name:                                                                                           Chứng minh thư số/ID No:                              

Ngày cấp/Date of issue                         Nơi cấp/Place of issue 

Địa chỉ/Add: 

13 CAM KẾT CỦA BÊN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH/ COMMITMENTS OF THE INSTRUCTING PARTY  

(i) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tài khoản số ………………… củ

Vietcombank để thu phí bảo lãnh và các chi phí khác (nếu có) theo quy định của Vietcombank/ Vietcombank is automatically authorized to 

debit our Account No: ..............…….. with you for our guarantee fee and other charges (if any).. 

(ii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết/ We commit to: 

 Thực hiện thanh toán nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh theo Giấy đề nghị này cho cơ quan Hải quan qua Vietcombank/  

Perform tax payment obligations under the Guarantee scope for the Customs Authority through Vietcombank:  

 Vào ngày cuối của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, ủy quyền cho Vietcombank trích nợ tài khoản mà chúng tôi đã sử dụng để thực hiện 

ký quỹ nêu ở mục 11 nếu Vietcombank chưa nhận được chứng từ chứng minh nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh đã được thực 

hiện đầy đủ. 

On the end date of the Timelimit of tax payment under Guarantee, authorize Vietcombank to debit our collateral deposit specified in 

Section 11 to pay for our tax obligations if Vietcombank has not received documents proving that tax obligations under the Guarantee 

scope have been fully implemented. 

(iii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết giao dịch được bả ợp pháp, hợp lệ; các hồ sơ, giấy tờ xuất trình kèm với Giấy đề 

nghị phát hành thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu này là được sao từ bản gốc và Bên được bảo lãnh thuộc đối 

tượng được Vietcombank thực hiện bảo lãnh theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

We assure that the Guaranteed transaction is legal, and documents presented with this application are copied from the original; The Applicant 

is eligible for being guaranteed by Vietcombank under the current provisions of the law of Vietnam. 

(iv) Trong trường hợp nhận bản gốc Thư bảo lãnh từ Vietcombank, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh có nghĩa vụ chuyển bản gốc Thư bảo lãnh đó 

tới Bên nhận bảo lãnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bản gốc Thư bảo lãnh đó bị thất lạc, mất mát, rách, hỏng… 

In case of receiving the original Letter of Guarantee from Vietcombank, we are responsible for transferring the original to the Beneficiary and 

takes full responsibility if the original is lost, torn or damaged ... 

(v) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, của Vietcombank về bảo lãnh ngân hàng và 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp Vietcombank phát hành bảo lãnh theo chỉ thị của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh. 

We commit to comply with the current laws and regulations of Vietnam and Vietcombank's on bank guarantee and to take full responsibility 

in case Vietcombank issues the Guarantee under the Instructing Party’s request. 

(vi) Ngôn ngữ bảo lãnh/Language of the Guarantee: tiếng Việt/Vietnamese 

  

 

      Kế toán trưởng/Chief Accountant 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

Chủ tài khoản/Account Holder 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

……, ngày/date …….tháng/month… năm/year… 

 

Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

14 CAM KẾT CỦA BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH (Dùng trong trường hợp Bên được bảo lãnh khác Bên đề nghị phát hành bảo lãnh) 

COMMITMENTS OF THE APPLICANT [used where the Instructing party is not the Applicant] 

(i) Xin xác nhận các thông tin liên quan đến chúng tôi tại Giấy đề nghị phát hành thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu 

này/ Confirm information related to us in this Application 

(ii) Cam kết thực hiện thanh toán nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh theo Giấy đề nghị này cho cơ quan Hải quan qua Vietcombank/ 
Commit to perform tax payment obligations under the Guarantee scope for the Customs Authority through Vietcombank. 

 …….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year…. 

Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

15 CAM KẾT CỦA BÊN BẢO ĐẢM/ COMMITMENTS OF THE FINANCIAL BACK-UP PROVIDER 

Bên bảo đảm ủy quyền cho Vietcombank trích nợ tài khoản mà chúng tôi đã sử dụng để ký quỹ nêu ở mục 11 để thanh toán nghĩa vụ thuế 

thuộc phạm vi bảo lãnh nếu vào ngày cuối cùng của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh Vietcombank chưa nhận được chứng từ chứng minh 

nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh đã được thực hiện đầy đủ. 

Authorize Vietcombank to automatically debit our collateral deposit specified in Section 11, to pay for tax obligations under Guarantee scope 

on the end date of the Timelimit of tax payment under Guarantee if Vietcombank has not received documents proving that tax obligations 
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under the Guarantee scope have been fully implemented. 

 …….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year…… 

Chủ tài khoản/Account Holder 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

16 PHẦN DÀNH CHO VIETCOMBANK/BANK USE ONLY 

(i) Ý kiến, đề xuất của bộ phận tác nghiệp/ Proposal of Operations Department  Ngày/Date …… tháng/month ……. Năm/year..... 

 Hồ sơ đề nghị phát hành bảo lãnh của khách hàng/ The application 

for Guarantee issuance  

 Đầy đủ, hợp lệ/ Complete, valid. 

 Điều kiện phát hành bảo lãnh/ Conditions for Guarantee issuance  Đã phong tỏa đủ tiền ký quỹ/ Blockade of full collateral deposit 

 Mẫu Thư bảo lãnh/ Form of the Guarantee letter  Mẫu Thư bảo lãnh thuế theo thỏa thuận giữa Vietcombank và Hải 

quan/ As agreed between Vietcombank and the Customs 

 Theo yêu cầu của khách hàng và đã được p.THTT thông qua/ As 

requested by Customer and approved by Payment Promoting Dept. 

 Đề xuất: Đồng ý phát hành bảo lãnh theo dự thảo Thư bảo lãnh trình kèm/ Proposal: Agree to issue the Guarantee as per the attached 

draft of Guarantee letter 

 Hình thức phát hành/ Form of issuance:  Giấy/In paper                                             Điện tử/In electronic 

 Số tiền bảo lãnh/Guarantee Amount Ghi bằng số/ In figures  Đơn vị tiền tệ/Currency unit 

 Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ Period of Guaranteed tax payment:: Từ/From:              Đến/Until: 

 Phí phát hành/ Issuance fee: Ghi rõ mức phí áp dụng/Fee details 

 Các điều kiện kèm theo/ Other conditions: Ghi rõ nếu có/Detailed if any 

 Cán bộ lập/Creator 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

Lãnh đạo phòng/Director of department 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

(ii) Phê duyệt của cấp thẩm quyền/ Approval of Authority Ngày/Date …… tháng/month ……. năm/year….. 

  Đồng ý phát hành bảo lãnh và ký Thư bảo lãnh/ Approve to issue guarantee and sign the Letter of guarantee 

  Không đồng ý (ghi rõ lý do)/ Refuse (reasons) 

  Ý kiến khác (ghi rõ lý do)/ Others (reasons)…………………………………………………………………………………………………. 

 

 Lãnh đạo Chi nhánh/Director of VCB Branch 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

(iii) Thông tin trả lời khách hàng/Feedbank to customer                                                                                               

Ngày/Date …. Tháng/month ……. Năm/year….. 

Căn cứ Giấy đề nghị phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói trên của Quý Khách hàng, Vietcombank xin 

thông báo/ Pursuant to this application, Vietcombank is pleased to announce: 

 Chúng tôi đã phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sau/ We have issued the Letter of Guarantee for 

import – export tax payment with details as follows:: 

     Số Thư bảo lãnh/Ref No of the Guarantee letter…………………. Phí bảo lãnh là/Guarantee fee:…………………………………. 

     Hình thức phát hành/Form of issuance:  Thư bảo lãnh điện tử/Electronic letter of Guarantee Thư bảo lãnh giấy/Paper letter of 

Guarantee  

 Chúng tôi không thực hiện phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của Quý Khách hàng được vì lý do/ Bank guarantee can not be issued for the 

reason(s): ………………………………... 

Đại diện Vietcombank/Representative of Vietcombank 

[ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

 Số Ref/Ref No:………………… Ngày/Date………………..…. 
Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh trong văn bản, Tiếng Việt là ngôn ngữ chính 

và là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp/ If there are differences understanding between Vietnamese and 

English in this paper, Vietnamese will be considered the primary language and legal basis to resolve the dispute.  
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In case the Offeror requests for credit from Vietcombank) 

 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh … 
To: J.S.C. Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Branch…….. 

 
1 Khách hàng (Bên đề nghị phát hành bảo lãnh)/ Customer (the Instructing Party)  

 Tên/ Name:  

 Mã số thuế/Tax Code:  

 Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                          

cấp bởi/issued by                                                                                                                     ngày/date 

 

Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh xin đề nghị Vietcombank phát hành Thư bảo lãnh cho chúng tôi (Bên 

được bảo lãnh) với chi tiết như sau/Under our full responsibility, we, the Instructing Party, request Vietcombank to issue a Tax Payment Guarantee for us 

(the Guaranteed party) in the following details  : 

2 Bên nhận bảo lãnh/Beneficiary 

Tên/Name: 

Địa chỉ/Address: 

 Mã Cơ quan Hải quan phát hành/Customs office code of issuance: 

3 Phạm vi bảo lãnh/Scope of Guarantee 

Nghĩa vụ nộp thuế của Bên được bảo lãnh liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu có chi tiết như sau/ Tax obligations of the Guaranteed party are 

related to import - export commodities with details as follows: 

Loại thuế/Type of import – export tax: Đính kèm/Attached documents 

Tờ khai Hải quan 

số/Customs declaration No:                                                        

Ngày/Date: Mã HQ mở tờ khai/ 

Customs office code of 

where the declaration  is 

opened : 

Mã, tên loại hình XNK/ 

Code and name of 

import-export type: 

 

 

 

 Bản gốc/Original  Bản sao/Copy  

Trường hợp Tờ khai Hải quan chưa được Hải quan xác nhận, điền thông tin dưới đây/ Where the 

customs declaration has not been certified by the Customs, please complete the information below: 

 

Hợp đồng ngoại thương số/Contract No:                                              Ngày/Date:                                              Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Hóa đơn thương mại số:/Commercial Invoice No:                                                 Ngày/Date:                                               Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Vận đơn số/Bill of lading No:                                                                    Ngày/Date:                                                    Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

4 Số tiền bảo lãnh/Guarantee Amount 

 Bằng số/In figures Bằng chữ/In words 

 [Điền số tiền bảo lãnh và kê khai chi tiết theo loại thuế (nếu cần)]/ 
[Enter the Guarantee amount and detailed declaration in tax types (if 

necessary)]  

 

   

5 Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/Timelimit of tax payment under Guarantee  

Ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the start date of guaranteed tax payment period:  

 ngày mở TKHQ/the opening date of the customs declaration                                                                                                                        

 Quyết định thu thuế/the Decision to collect tax (ngày/date….. tháng/month ……. năm/year) 

Ngày cuối cùng của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ the end date of guaranteed tax payment period: ngày/date  … tháng/month …..năm/year……  

6 Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh/ Validity of Guarantee 

Ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee start date: ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the start date of guaranteed tax 

payment period. 

Ngày kết thúc thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee end date:  

7 Điều kiện để Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh/Conditions for Vietcombank to perform guarantee obligations 

 Vietcombank thực hiện trả tiền cho Bên nhận bảo lãnh khi vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm 

vi bảo lãnh chưa được thực hiện đầy đủ/ Vietcombank will make payment to the Beneficiary on behalf of the Guaranteed party in the event that tax 

payment obligations under the Guarantee scope have not been fully implemented on the end date of guaranteed tax payment period. 

8 Mẫu Thư bảo lãnh/ Guarantee form 

 Theo mẫu Vietcombank/As Vietcombank’s form.  

 Theo yêu cầu của khách hàng (đính kèm)/As customer’s form (the attached).                                   

9 Đề nghị Vietcombank phát hành bảo lãnh trên cơ sở/We request Vietcombank to issue the Guarantee on the basis of: 

 Tỷ lệ/ 

Percentage 

Số tiền/ 

Amount 

Số tài khoản/ 

Account No 

 Ký quỹ của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh/Our deposit as collateral    

 Đề nghị Vietcombank cấp tín dụng/Our request for credit.    

Tổng số/Total:     
 

10 Nguồn thanh toán thuế/Tax payment sources 

 Khách hàng tự cân đối/Self-arranged capital 

 Vốn vay Vietcombank/Credit from Vietcombank. 

11 Liên hệ (nếu có)/Contact (if any) 

(i) Người liên hệ/Contact person  

Tên/Name 

 

Điện thoại/Tel (Mobile) 

 

Email 
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(ii) Giao Thư bảo lãnh/Delivery of the Letter of Guarantee 

Sau khi phát hành Thư bảo lãnh, đề nghị Vietcombank giao Thư bảo lãnh (bản gốc) cho/After issuing the Guarantee letter, Vietcombank is 

requested to deliver the Letter of Guarantee (the original) to: 

Tên người nhận/Recipient's name                                                                                      Chứng minh thư số/ID No                              

Ngày cấp/ Date of issue                                                                                                      Nơi cấp/Place of issue      

Địa chỉ/Add 

12 CAM KẾT CỦA BÊN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH/ COMMITMENTS OF THE INSTRUCTING PARTY 

(i) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tài khoản số ………………… củ

để thu phí bảo lãnh và các chi phí khác (nếu có) 

Vietcombank is automatically authorized to debit our Account No: ..............…….. with your bank for our guarantee fee and other charges (if any) 

(ii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, của Vietcombank về bảo lãnh ngân hàng và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp Vietcombank phát hành bảo lãnh theo chỉ thị của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh 

We commit to strictly comply with the current laws and regulations of Vietnam and Vietcombank's on bank guarantee and to take full responsibility 

in case Vietcombank issues the Guarantee under our directive. 

(iii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết giao dịch được bả ợp pháp, hợp lệ; các hồ sơ, giấy tờ xuất trình kèm với Giấy đề nghị 

phát hành thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu này là được sao từ bản gốc; Bên được bảo lãnh thuộc đối tượng được 

Vietcombank thực hiện bảo lãnh theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam 

We assure that the Guaranteed transaction is legal, and documents presented with this application are copied from the original; We are eligible for 

being guaranteed by Vietcombank under the current provisions of the law of Vietnam. 

(iv) Trong trường hợp nhận bản gốc Thư bảo lãnh từ Vietcombank, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh có nghĩa vụ chuyển bản gốc Thư bảo lãnh đó tới 

Bên nhận bảo lãnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bản gốc Thư bảo lãnh đó bị thất lạc, mất mát, rách, hỏng… 

In case of receiving the original Letter of Guarantee from Vietcombank, we are responsible for transferring the original to the Beneficiary and takes 

full responsibility if the original is lost, torn or damaged ... 

(v) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết/We commit to: 

 Thực hiện thanh toán nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh theo Giấy đề nghị này cho cơ quan Hải quan qua Vietcombank 

Perform tax payment obligations according to this Guarantee application for the Customs Authority through Vietcombank..  

 Vào ngày cuối cùng của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, trong trường hợp nguồn thanh toán là khách hàng tự cân đối, ủy quyền cho 

Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh tại Vietcombank để thanh toán cho cơ quan Hải quan 

(Bên nhận bảo lãnh) số thuế thuộc phạm vi bảo lãnh (bằng số tiền bảo lãnh) nếu Vietcombank chưa nhận được chứng từ chứng minh nghĩa vụ 

nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh đã được thực hiện đầy đủ 

On the end date of the guaranteed tax payment period, in case the tax payment source is customer self – arranged, Vietcombank is automatically 

authorized to debit our deposit accounts at your bank to pay the Customs Authority (the Beneficiary) an amount not to exceed the guaranteed 

amount if Vietcombank has not received documents proving that tax obligations under the Guarantee scope have been fully implemented. 

 Trường hợp thanh toán nghĩa vụ nộp thuế được bảo lãnh bằng nguồn vốn vay Vietcombank, chúng tôi cam kết thực hiện theo các thỏa thuận tại 

Hợp đồng tín dụng 

In case the tax payment source is the credit from Vietcombank, we commit to comply with terms stated in the loan contract. 

(vi) Trong trường hợp Vietcombank phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết/ In case Vietcombank has to perform the 

guarantee obligations on behalf of us, we commit to : 

 Nhận nợ và hoàn trả cho Vietcombank toàn bộ trị giá gốc và lãi đối với số tiền mà Vietcombank phải trả thay (bao gồm nhưng không giới hạn ở 

các khoản thuế được bảo lãnh, các khoản phí, thuế phạt và các chi phí khác liên quan), áp dụng lãi suất phạt tối đa bằng 150% lãi suất cho vay 

thông thường của Vietcombank tại thời điểm Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Văn bản này được coi là Giấy Nhận Nợ của Bên đề nghị

ảo lãnh đối với Vietcombank 

Be indebted to Vietcombank and pay Vietcombank the whole value of principal and interest for the amount that Vietcombank has made payable 

to the guarantee (including but not limited to the guaranteed taxes, fees, fines and other related expenses). The maximum penalty interest rate is 

150% of the general lending interest rate stated by Vietcombank at the time of performing guarantee obligations. This document is considered as 

the certificate of indebtedness at Vietcombank by us. 

 Ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh tại Vietcombank để hoàn trả cho Vietcombank 

số tiền Vietcombank đã thực hiện trả cho Bên nhận bảo lãnh/ 

Authorize Vietcombank to automatically debit our deposit accounts at your bank to pay Vietcombank in return for the amount that Vietcombank has 

made payable to the guarantee. 

 Trong mọi trường hợp, không được viện dẫn tranh chấp giữa Bên đề nghị phát hành bảo lãnh với Vietcombank và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để 

làm lý do từ chối nghĩa vụ thanh toán cho Vietcombank theo Giấy đề nghị này 

In any case, not invoke the dispute between the Offeror with Vietcombank and/or any third party as an excuse to deny payment obligations for 

Vietcombank under this application. 

(vii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết thông báo và cung cấp thông tin kịp thời cho Vietcombank khi/ We commit to report and provide 

information promptly for Vietcombank in following cases: 

 Chuẩn bị thực hiện thủ tục giải thể, phá sản hoặc có dự định tạm dừng hoạt động, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu 

hoặc chuyển quyền sở hữu  

The company is about to dissolve, go bankruptcy or suspended, split up, engage in merger or acquisition, change business ownership type or 

transfer business title. 

 Đổi tên, đổi địa chỉ trụ sở, sửa đổi, bổ sung điều lệ/  
Changing company’s name, head office address; amend or add section(s) to the company charter  

 Mở tài khoản tiền gửi ở các ngân hàng khác; huy động vốn ở các tổ chức tín dụng khác 

Opening deposit accounts at other banks; raising capital in other credit institutions 

 Thay đổi Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng, thành viên Hội đồng quản trị (thành viên Hội đồng thành viên) 

Changing General Director (Director), Chief Accountant, member of Board of Management. 
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In case the Offeror requests for credit from Vietcombank) 

 

 

 Phát sinh tranh chấp ảnh hưởng đến khả năng trả nợ/ Dispute arises affecting the repayment capacity. 

 Thay đổi về tình trạng tài sản bảo đảm (nếu có)/ Changing the status of security assets (if any). 

 Thay đổi về vốn, tài sản ảnh hưởng xấu đến khả năng tài chính của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh/Changing in capital and assets adversely 

affecting our financial capacity. 

 Ngay khi nhận thấy các thông tin, các chi tiết kiện tụng pháp lý và các thủ tục hành chính hiện hành đe dọa hoặc vẫn còn có thể gây ra tác động 

bất lợi đáng kể cho Bên đề nghị phát hành bảo lãnh/Upon receipt of information and details of litigation and administrative procedures, those 

threaten or still may cause significant adverse impacts on us. 

(viii) Ngôn ngữ bảo lãnh/Language of the Guarantee: tiếng Việt/Vietnamese 

 …….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year…… 

 

        Kế toán trưởng/Chief Accountant 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

 

          Chủ tài khoản/Account Holder 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

16 PHẦN DÀNH CHO VIETCOMBANK/BANK USE ONLY 

(i) Căn cứ Giấy đề nghị phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói trên của Quý Khách hàng, Vietcombank xin 

thông báo/ Pursuant to the this application, Vietcombank is pleased to announce: 

 Chúng tôi đã phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sau/ We have issued the Letter of Guarantee for import – 

export tax payment with details as follows: 

          Số Thư bảo lãnh/Ref No of the Guarantee letter………………………………. Phí bảo lãnh là/Guarantee Fee………………………… 

          Hình thức phát hành/Form of issuance:  Thư bảo lãnh điện tử/Electronic letter of Guarantee   Thư bảo lãnh giấy/Paper letter of Guarantee  

 Chúng tôi không thực hiện phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của Quý Khách hàng được vì lý do/Bank guarantee can not be issued for the 

reason(s): ………………………………... 

(ii) Lưu ý với khách hàng/Notes for Customer 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và giải tỏa Thư bảo lãnh cũng như các biện pháp đảm bảo tài chính, đề nghị Quý Khách hàng/ To create 

favorable conditions for the monitoring and release of the letter of Guarantee as well as measures to ensure financial ability, please: 

 Sử dụng số tham chiếu nói trên khi thanh toán nghĩa vụ thuế cho cơ quan Hải quan/ Use the reference number above when making tax payment 

to the Customs Authority; 

 Thực hiện giao dịch thanh toán thuế cho cơ quan Hải quan tại Vietcombank như đã cam kết tại Giấy đề nghị phát hành thư bảo lãnh thanh toán 

thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu này/ Make tax payment to the Customs Authority at Vietcombank as committed in this application. 

 ….., ngày/date…….. tháng/month ………. năm/year…..… 

Cán bộ lập/Creator 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Vietcombank/ Representative of Vietcombank 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 Số Ref/Ref No:………………… Ngày/Date………………..…. 
Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh trong văn bản, Tiếng Việt là ngôn ngữ chính 

và là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp/ If there are differences understanding between Vietnamese and 

English in this paper, Vietnamese will be considered the primary language and legal basis to resolve the dispute.  



Mẫu 01C.THTT.BLTTTXNK 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH THƯ BẢO LÃNH THANH TOÁN THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 

APPLICATION FOR IMPORT – EXPORT TAX PAYMENT GUARANTEE  

(Trường hợp Bên đề nghị phát hành bảo lãnh đề nghị Vietcombank cấp tín dụng/ 

In case the Offeror requests for credit from Vietcombank) 

 

 

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh: 
To: J.S.C. Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank), Branch…….. 

(Trường hợp Khách hàng đề nghị Vietcombank cấp tín dụng, nhiều bên tham gia)  
(In case the Customer requests for credit from Vietcombank and there are multiple parties involved in) 

1 Khách hàng (Bên đề nghị phát hành bảo lãnh)/ Customer (the Offeror) 

 Tên/Name:  

 Mã số thuế/Tax code:  

 Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                          

cấp bởi/issued by                                                                                                                                     ngày/date: 

 

Với mọi trách nhiệm thuộc về phần mình, chúng tôi, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh xin đề nghị Vietcombank phát hành Thư bảo lãnh với chi tiết như 

sau/Under our full responsibility, we, the Offeror, request Vietcombank to issue a Tax Payment Guarantee with the following details: 

2 Bên được bảo lãnh (Khai trong trường hợp khác Bên đề nghị phát hành bảo lãnh)/the Guaranteed party (used in case the Guaranteed party is not 

the Offeror) 

Tên/Name: Mã CIF/CIF: 

Địa chỉ/Add: 

Điện thoại/Tel: Fax: 

Mã số thuế/Tax code:  

Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                        

cấp bởi/issued by                                                                                                                                       ngày/date 

3 Bên bảo đảm/the Guarantor 

Tên/Name: 

Địa chỉ/Add: 

Giấy đăng ký doanh nghiệp số/Business License No                                                                                

cấp bởi/issued by                                                                                                                                        ngày/date 

4 Bên nhận bảo lãnh/Beneficiary 

Tên/Name: 

Địa chỉ/Date: 

 Mã Hải quan phát hành/Customs office code of issuance: 

5 Phạm vi bảo lãnh/Scope of Guarantee 

Nghĩa vụ nộp thuế của Bên được bảo lãnh liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu có chi tiết như sau/ Tax obligations of the Guaranteed party are 

related to import - export commodities with details as follows::   

Loại thuế/Type of import –export tax: Đính kèm/ Attached documents 

Tờ khai Hải quan số/ 

Customs declaration No:                                                        

Ngày/Date: Mã HQ mở tờ khai/ 

Customs office code of 

where the declaration 

is opened: 

 

 

Mã, tên loại hình XNK/ 

Code and name of import 

– export type: 

 Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Trường hợp Tờ khai Hải quan chưa được Hải quan xác nhận, điền thông tin dưới đây/ Where the 

customs declaration has not been certified by the Customs, please complete the information below: 

 

Hợp đồng ngoại thương số/Contract No:                                              Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Hóa đơn thương mại số/Commercial Invoice No:                                                  Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

Vận đơn số/Bill of lading No:                                                                    Ngày/Date:  Bản gốc/Original  Bản sao/Copy 

6 Số tiền bảo lãnh/Guarantee Amount 

Bằng số/In figures Bằng chữ/In words 

[Điền số tiền bảo lãnh và kê khai chi tiết theo loại thuế (nếu cần)]/ 

[Enter the Guarantee amount and detailed declaration in tax types (if 

necessary)]   

 

  

7 Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ Period of Guaranteed tax payment 

Ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ the start date of guaranteed tax payment period: 

 ngày mở TKHQ/ the opening date of the customs declaration                                                                                                                          

 Quyết định thu thuế (ngày….. tháng ……. Năm)/ the Decision to collect tax (ngày/date….. tháng/month ……. năm/year). 

Ngày cuối cùng của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/ the end date of guaranteed tax payment period: ngày/date  … tháng/month …..năm/year…… 

8 Thời hạn hiệu lực của bảo lãnh/ Period validity of Guarantee 

Ngày bắt đầu thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee start date: ngày bắt đầu Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh/the start date of guaranteed tax 

payment period. 
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Ngày kết thúc thời hạn hiệu lực bảo lãnh/Guarantee end date:  

9 Điều kiện để Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh/Conditions for Vietcombank to perform guarantee obligations 

 Vietcombank thực hiện trả tiền cho Bên nhận bảo lãnh khi vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm 

vi bảo lãnh chưa được thực hiện đầy đủ/ Vietcombank will make payment to the Beneficiary on behalf of the Guaranteed party in the event that tax 

payment obligations under the Guarantee scope have not been fully implemented on the end date of guaranteed tax payment period. 

10 Mẫu Thư bảo lãnh/ Guarantee form 

 Theo mẫu Vietcombank/As Vietcombank’s form.  

 Theo yêu cầu của khách hàng (đính kèm)/As customer’s form (the attached).                                   

11 Đề nghị Vietcombank phát hành bảo lãnh trên cơ sở/ We request Vietcombank to issue the Guarantee on the basis of::  

 Tỷ lệ/ 

Percentage 

Số tiền/  

Amount 

Số tài khoản/  

Account No  

 Ký quỹ của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh/Collateral deposit of the Offeror      

 Ký quỹ của Bên bảo đảm/Collateral deposit of the Guarantor      

 Bảo lãnh của Bên bảo đảm/Guarantee of the Guarantor     

 Đề nghị Vietcombank cấp tín dụng/Request for credit from Vietcombank      

Tổng số/Total     
 

12 Nguồn thanh toán thuế/Tax payment sources 

 Khách hàng tự cân đối/Customer self-arranged capital 

 Vốn vay Vietcombank/Credit from Vietcombank. 

13 Liên hệ (nếu có)/Contact (if any) 

(i) Người liên hệ/Contact person  

Tên/Name 

 

Điện thoại/Tel 

 

Email 

(ii) Giao Thư bảo lãnh/Delivery of the Letter of Guarantee 

Sau khi phát hành Thư bảo lãnh, đề nghị Vietcombank giao Thư bảo lãnh (bản gốc) cho/After issuing the Guarantee letter, Vietcombank is 

requested to deliver the Letter of Guarantee (the original) to: 

Tên người nhận/Recipient's name                                                                                      Chứng minh thư số/ID No                              

Ngày cấp/ Date of issue                                                                                                      Nơi cấp/Place of issue      

Địa chỉ/Add 

14 CAM KẾT CỦA BÊN ĐỀ NGHỊ PHÁT HÀNH BẢO LÃNH/COMMITMENTS OF THE OFFEROR 

(i) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tài khoản số ………………… củ

để thu phí bảo lãnh và các chi phí khác (nếu có)/ Vietcombank is automatically authorized to debit our Account No: ..............…….. with your bank 

for our guarantee fee and other charges (if any). 

(ii) Tuân thủ các Điều khoản chung quy định tại mục 17 của Giấy đề nghị phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu này/ 
To comply with the General Conditions specified in Section 17 of this Application. 

 …….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year…… 

 

         Kế toán trưởng/Chief Accountant 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

 

          Chủ tài khoản/Account Holder 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

15 CAM KẾT CỦA BÊN BẢO ĐẢM [dùng trong trường hợp có bên bảo đảm tham gia]/COMMITMENTS OF THE GUARANTOR[used where 

the Guarantor involves] 

(i) Đề nghị Vietcombank phát hành bảo lãnh với chi tiết như trên; và trong trường hợp Vietcombank phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (thanh toán thuế 

và phạt (nếu có)/Request Vietcombank to issue the Guarantee with details as above; and in case Vietcombank has to perform Guarantee obligations 

(tax payment and fines (if any)), we commit to: 

  Ủy quyền cho Vietcombank trích nợ tài khoản nêu tại mục 11 số tiền mà chúng tôi đã ký quỹ để thanh toán nghĩa vụ thuế được bảo lãnh và/hoặc 

hoàn trả cho Vietcombank số tiền mà Vietcombank đã trả cho Bên nhận bảo lãnh 

Authorize Vietcombank to automatically debit our collateral deposit specified in Section 11, to pay Vietcombank an amount that Vietcombank has 

made payable to the Guarantee. 

  Cam kết thanh toán và ủy quyền cho Vietcombank trích nợ tất cả các tài khoản của chúng tôi và xử lý tất cả tài sản đảm bảo của chúng tôi tại 

Vietcombank để thanh toán nghĩa vụ thuế được bảo lãnh và/hoặc hoàn trả đầy đủ cho Vietcombank số tiền mà Vietcombank đã trả cho Bên nhận 

bảo lãnh (trường hợp Bên bảo đảm bảo lãnh theo mục 11 của Giấy đề nghị này). 

Pay Vietcombank and authorize Vietcombank to debit our deposit accounts and handle all our collaterals at your bank to pay for the Guaranteed 

tax obligations (in case the Guarantor performs the Guarantee as specified in Section 11).                                                                                                                 

  Cam kết không được viện dẫn tranh chấp giữa Bên Bảo đảm với Vietcombank và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để làm lý do từ chối nghĩa vụ thanh 
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toán cho Vietcombank theo nội dung cam kết tại Giấy đề nghị này 

In any case, not invoke the dispute between the Offeror with Vietcombank and/or any third party as an excuse to deny payment obligations for 

Vietcombank under this Application. 

(ii) Cam kết tuân thủ các Điều khoản chung quy định tại mục 17 của Giấy đề nghị này/ To comply with the General Conditions specified in Section 17 

of this Application 

 …….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year…… 

         Kế toán trưởng/Chief Accountant 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

 

 

          Chủ tài khoản/Account Holder 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

16 CAM KẾT CỦA BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH [dùng trong trường hợp Bên đề nghị phát hành bảo lãnh khác Bên được bảo lãnh] 

COMMITMENTS OF THE GUARANTEED PARTY[used where the Offeror is not the Guaranteed party] 

Chúng tôi, Bên được bảo lãnh/We, the Guaranteed party: 

(i) Xin xác nhận các thông tin liên quan đến chúng tôi tại Giấy đề nghị này/ Confirm information related to us in this Application 

(ii) Cam kết thực hiện thanh toán nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh theo Giấy đề nghị này cho cơ quan Hải quan qua Vietcombank/ Commit to 

perform tax payment obligations under the Guarantee scope for the Customs Authority through Vietcombank.  

(iii) Cam kết tuân thủ các Điều khoản chung quy định tại mục 17 của Giấy đề nghị này/ Commit to comply with the General Conditions specified in 

Section 17 of this Application 

17 ĐIỀU KHOẢN CHUNG/GENERAL CONDITIONS 

(i) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, của Vietcombank về bảo lãnh ngân hàng và chịu 

hoàn toàn trách nhiệm trong trường hợp Vietcombank phát hành bảo lãnh theo chỉ thị của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh. 

The Offeror commits to comply with the current laws and regulations of Vietnam and Vietcombank's on bank guarantee and to take full 

responsibility in case Vietcombank issues the Guarantee under the Offeror’s directive. 

(ii) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết giao dịch được bả ợp pháp, hợp lệ; các hồ sơ, giấy tờ xuất trình kèm với Đề nghị phát 

hành bảo lãnh này là được sao từ bản gốc; Bên được bảo lãnh thuộc đối tượng được Vietcombank thực hiện bảo lãnh theo các quy định hiện hành 

của pháp luật Việt Nam. 

The Offeror assures that the Guaranteed transaction is legal, and documents presented with this application are copied from the original; The 

Guaranteed party is eligible for being guaranteed by Vietcombank under the current provisions of the law of Vietnam. 

(iii) Trong trường hợp nhận bản gốc Thư bảo lãnh từ Vietcombank, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh có nghĩa vụ chuyển bản gốc Thư bảo lãnh đó tới 

Bên nhận bảo lãnh và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bản gốc Thư bảo lãnh đó bị thất lạc, mất mát, rách, hỏng… 

In case of receiving the original Letter of Guarantee from Vietcombank, the Offeror is responsible for transferring the original to the Beneficiary 

and takes full responsibility if the original is lost, torn or damaged ... 

(iv) Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết/The Offeror commits to: 

 Thực hiện thanh toán nghĩa vụ nộp thuế thuộc phạm vi bảo lãnh theo Giấy đề nghị này cho cơ quan Hải quan được thực hiện qua Vietcombank/ 

Perform tax payment obligations according to this Guarantee application for the Customs Authority through Vietcombank. 

 Vào ngày cuối cùng của Thời hạn nộp thuế được bảo lãnh, trong trường hợp nguồn thanh toán là khách hàng tự cân đối, ủy quyền cho 

Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh tại Vietcombank để thanh toán cho cơ quan Hải quan 

(Bên nhận bảo lãnh) số thuế thuộc phạm vi bảo lãnh (bằng số tiền bảo lãnh) nếu Vietcombank chưa nhận được chứng từ chứng minh nghĩa vụ 

nộp thuế được bảo lãnh đã được thực hiện toàn bộ/  

On the end date of the guaranteed tax payment period, in case the tax payment source is customer self – arranged, Vietcombank is automatically 

authorized to debit the Offeror’s deposit accounts at Vietcombank to pay the Customs Authority (the Beneficiary) an amount not to exceed the 

guaranteed amount if Vietcombank has not received documents proving that tax obligations under the Guarantee scope have been fully 

implemented. 

 Trường hợp thanh toán nghĩa vụ nộp thuế được bảo lãnh bằng nguồn vốn vay Vietcombank, chúng tôi cam kết thực hiện theo các thỏa thuận tại 

Hợp đồng tín dụng. 

In case the tax payment source is the credit from Vietcombank, we commit to comply with terms stated in the loan contract. 

(v) Trong trường hợp Vietcombank phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, Bên đề nghị phát hành bảo lãnh cam kết/ In case Vietcombank has to perform the 

guarantee obligations on behalf of the Offeror, the Offeror commits to :: 

 Nhận nợ và hoàn trả cho Vietcombank toàn bộ trị giá gốc và lãi đối với số tiền mà Vietcombank phải trả thay (bao gồm nhưng không giới hạn ở 

các khoản thuế được bảo lãnh, các khoản phí, thuế phạt và các chi phí khác liên quan), áp dụng lãi suất phạt tối đa bằng 150% lãi suất cho vay 

thông thường của Vietcombank tại thời điểm Vietcombank thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh. Văn bản này được coi là Giấy Nhận Nợ của Bên đề 

nghị ảo lãnh đối với Vietcombank. 

Be indebted to Vietcombank and pay Vietcombank the whole value of principal and interest for the amount that Vietcombank has made payable 

to the guarantee (including but not limited to the guaranteed taxes, fees, fines and other related expenses). The maximum penalty interest rate is 

150% of the general lending interest rate stated by Vietcombank at the time of performing guarantee obligations. This document is considered as 

the certificate of indebtedness at Vietcombank by the Offeror. 
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 Ủy quyền cho Vietcombank tự động trích nợ tất cả các tài khoản của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh tại Vietcombank để hoàn trả cho Vietcombank 

số tiền Vietcombank đã thực hiện trả cho Bên nhận bảo lãnh. 

Authorize Vietcombank to automatically debit the Offeror’s deposit accounts at Vietcombank to pay Vietcombank in return for the amount that 

Vietcombank has made payable to the guarantee. 

 Trong mọi trường hợp, không được viện dẫn tranh chấp giữa Bên đề nghị phát hành bảo lãnh với Vietcombank và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào để 

làm lý do từ chối nghĩa vụ thanh toán cho Vietcombank theo Giấy đề nghị này. 

In any case, not invoke the dispute between the Offeror with Vietcombank and/or any third party as an excuse to deny payment obligations for 

Vietcombank under this application. 

(vi) Các bên (Bên đề nghị phát hành bảo lãnh, Bên được bảo lãnh, Bên bảo đảm) cam kết thông báo và cung cấp thông tin kịp thời cho Vietcombank khi/Parties 

involved in this Guarantee (the Offeror, the Guaranteed party, the Guarantor) commit to report and provide information promptly for Vietcombank in 

following cases: 

 Chuẩn bị thực hiện thủ tục giải thể, phá sản hoặc có dự định tạm dừng hoạt động, chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu 

hoặc chuyển quyền sở hữu/The company is about to dissolve, go bankruptcy or suspended, split up, engage in merger or acquisit ion, change 

business ownership type or transfer business title. 

 Đổi tên, đổi địa chỉ trụ sở, sửa đổi, bổ sung điều lệ/Changing company’s name, head office address; amend or add section(s) to the company 

charter  

 Mở tài khoản tiền gửi ở ngân hàng khác; huy động vốn ở các tổ chức khác/Opening deposit accounts at other banks; raising capital in other 

credit institutions 

 Thay đổi Tổng Giám đốc (Giám đốc), Kế toán trưởng, thành viên Hội đồng Quản trị (hoặc thành viên Hội đồng thành viên)/Changing General 

Director (Director), Chief Accountant, member of Board of Management. 

 Phát sinh tranh chấp ảnh hưởng tới khả năng trả nợ/ Dispute arises affecting the repayment capacity. 

 Thay đổi về tình trạng tài sản bảo đảm (nếu có)/ Changing the status of security assets (if any). 

 Thay đổi về vốn, tài sản ảnh hưởng xấu đến khả năng tài chính của Bên đề nghị phát hành bảo lãnh và/hoặc Bên được bảo lãnh/ Changing in 

capital and assets adversely affecting the Offeror’s financial capacity. 

 Ngay khi nhận thấy các thông tin, các chi tiết kiện tụng pháp lý và các thủ tục hành chính hiện hành đe doạ hoặc vẫn còn có thể gây ra tác động 

bất lợi đáng kể cho Bên đề nghị phát hành bảo lãnh và/hoặc Bên được bảo lãnh/ Upon receipt of information and details of litigation and 

administrative procedures, those threaten or still may cause significant adverse impacts on the Offeror. 

(vii) Ngôn ngữ bảo lãnh/Language of the Guarantee: tiếng Việt/Vietnamese 

                                                                                                                …….., ngày/date …….. tháng/month …… năm/year…. 

                                                                                                                                          Người đại diện hợp pháp/Legal Representative 

                                                                                                                    [ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

18 PHẦN DÀNH CHO VIETCOMBANK/BANK USE ONLY 

(i) Căn cứ Giấy đề nghị phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu nói trên của Quý Khách hàng, Vietcombank xin 

thông báo/ Pursuant to the this application, Vietcombank is pleased to announce:: 

 Chúng tôi đã phát hành Thư bảo lãnh thanh toán thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu sau/ We have issued the Letter of Guarantee for import – 

export tax payment with details as follows: 

Số Thư bảo lãnh/ Ref No of the Guarantee letter …………………. Phí bảo lãnh là/ Guarantee Fee…………………………………….               

Hình thức phát hành/Form of issuance:  Thư bảo lãnh điện tử/Electronic letter of Guarantee   Thư bảo lãnh giấy/Paper letter of Guarantee 

 Chúng tôi không thực hiện phát hành bảo lãnh theo yêu cầu của Quý Khách hàng được vì lý do/ Bank guarantee can not be issued for the 

reason(s): ………………………………... 

(ii) Lưu ý với khách hàng/Notes for Customer 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi và giải tỏa Thư bảo lãnh cũng như các biện pháp đảm bảo tài chính, đề nghị Quý Khách hàng/ To create 

favorable conditions for the monitoring and release of the letter of Guarantee as well as measures to ensure financial ability, please: 

 Sử dụng số tham chiếu nói trên khi thanh toán nghĩa vụ thuế cho cơ quan Hải quan/ Use the reference number above when making tax payment 

to the Customs Authority; 

 Thực hiện giao dịch thanh toán thuế cho cơ quan Hải quan tại Vietcombank như đã cam kết tại Giấy đề nghị phát hành thư bảo lãnh thanh toán 

thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu này/ Make tax payment to the Customs Authority at Vietcombank as committed in this application. 

  ….., ngày/date…….. tháng/month ………. năm/year…..… 

 Cán bộ lập/Creator 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

 

 

Đại diện Vietcombank/ Representative of Vietcombank 

[Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name] 

 

Số Ref/Ref No………. Ngày/Date……. 
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Trường hợp có sự khác nhau về cách hiểu giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh trong văn bản, Tiếng Việt là ngôn ngữ chính 

và là căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp/ If there are differences understanding between Vietnamese and 

English in this paper, Vietnamese will be considered the primary language and legal basis to resolve the dispute.   


