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(H tru'«i'c bir rliên tü'ô tô, xe mây)

I Phirm vi âp d ên khai thi diêm nôp lê phi truôc ba (LPTB)
diên tü'dôi vrii ô tô, xe rnây dàng kÿ trên dia bàn Thành pfrO Ha Nôi và Thành
ptrO uà Chi Minh. Tti n gày 251512020 mô rông triên khai thü hiêm hÇ thông
trao dôi dü liêu nôp LPTB diên rü' tai câc dia bàn rrên roàn q c và phân dâu
hoàn thành truôc ngày 301612020.

2. Dièu kiQn:

- OOi vôi nguùi nôp LPTB nôp qua Công Dich vu công quô. gia: cô tài
khoân cüa câc Ngân hàng/Tô chüc trung gian thanh toân dâ liên két vOi Công
Dich vu công quôc gia.

^,(.- Dôi vôi nguài nôp LPTB nôp qua câc Ngân hàng thucrng rnai: cô tài
khoân tai câc Ngân hàng và dâ dàng kÿ dich vu thanh toân diên tü (Internet
Banking) cüa câc ngân hàng sau: Vietcombank, Vietinbank, Agribank, VPBank,
MBBank, BIDV.

- OOi vôi nguài.nôp LPTB n§p qua Tô chirc Trung gian thanh toân: cô sir
dung dich vu cûa câc tô chûc Trung gian thanh toân (NAPAS, MOMO).

3. Huông dân:

Nguài nQp LPTB thgc hiÇn nhu sau:

nÛOC 1: KIIAI THUÉ

- Khai thué tgi ccr quan thué: Nguùi nôp thué G.iNT) khai, nôp tô khai
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LPTB khai ch[nh xac sô diên thoai
quan thué)
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l. Tri giri trii siu tilh lt lhi nrir hi (Jùr:t: J1.100.0Ù0

1l i,i biry chù: Bin nuti ttit rriju nllt rrùat tgàt l,inx1

:. sl rièn l+ phi truirc try plni oçp {dinrr. "Bàrg ri gÉ tiri xn rirrh li flri rruc hr iild, lri sür ùü l!: i{ri
trÿft h ttii §üc tiu lf phi rruc h &çq qut dinh chi tiù chu tmg lolri trii vin tvi du: M!; hrv. tiu thûy

rhuvà. ô rô. xc mi1. .1':

{1.100.000 ! 5?i = L05§.000.tàtrÊ

(r'iit bànr chiï ttùl biltu thinS tràn »rln mrtl hln ntan liui)
\,ip rhqr (hÉn4r ;:l l rriu rrtuci :\1"{

i t)r1 üriï n(P:

\y:irhrnllr\&l'lN.f ir\inl'hù\u,in jll'|hri\11:. lll'|i\rrtin ll l'lr',\LIrit ll'lir\ut

t. Va nô so hiêtt th!tên Thông hüo nQp I.PTI)

LPTB tai ccy quan thuê. (L_gi Ngu'ài nQp

trên td khai dê nhân tin nhàn thông bâo tù'co

+ Sau dô, nguùi nôp LPTB sê nhân duoc "Thông bdo nQp LPTB" (trong
dô cô ghi rô "Mâ hà so') và "Tin nhÉn " ttr Tông cgc Thué tôi sô diên thopi dâ

dàng kÿ. NQi dung tin nhàn nhu sau: "NlÿT cla nop FIS khai thue thanh t:ong. ll4ct

ho so: ....... So titttt nop LPTB: ...... lilÿI)."
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"MA hà so"' này së duo-c sü dung trong quâ trinh nguô'i nôp LPTB "\rfu--



LPTB tai Công Dich vu công Quôc gial Ngân hàng thu'crng mai/ Tô chü'c trung
gian thanh toân

- ttoilc Khai iliÇn tu' qua Công thông tin tliÇn tü' cüa Tông cgc Thué
BUÔC 2: NOP THUE

Nguùi nôp LPTB truy câp vào Công
thanh toân diên tü cüa Ngân hàng hoac Tô
thanh toân dé thuc hiên nôp LPTB, cu thé:

tai dia chi sau:
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Dich vu công quôc gia hoàc Kênh
chuc cung ü'ng dich vu trung gian

2.1 Qua Công Dictr vy công Quôc gia cûa Chinh Phû:

- Nguùi nôp LPTB truy câp và dàng nhâp Công Dich vu công Quôc Gia
//dichvu

- Click chgn muc "Thanh toiut trqc tuyért" và"lVôp thué cd nhân/ truûc

- Click chon 'N\p thué cd nhân" và thuc hiên theo hucrng dân.
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Z. Công DVCQG - Nôp thué cd nhân

- Sau khi click chgn "N\p thué cti nhân", sê hién thi bâng thông tin tài
khoân nhu sau

q, Er,.ÿ'æ
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3. Bring thông tin tài khoiin

Néu Nguôi nôp.LPTB chua tao liên két tài khoân vôi ngân hàng tai
Công Dich vu công Quôc gia thi làm theo huông dân sau:

+ Tao iiên két bàng câch click chon "Liên *û tAt khoiin" ô phàn duôi
cùng bên trâi bâng thông tin trên. Sau khi thông tin liên két hiên ra, t1i
muc"Liên két tài khoân ttgân ltùng", click chon "Thêrn ntô\,.
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4. Tgo liên kâ ùi khotin DVCQG voi Ngân hàng

+ Tiép theo, Ngucri nôp LPTB chon Ngân hàng muôn liên két và dièn
thông tin"Tên iîùng nhfi! hoçc mû khüch hùng " dang sri clung tai Ngân hàng
và tiêp tpc chgn "Liên kêtu. Sau dô hê thông së hiên thi liên kêt thành công.

. (Lnu ÿ; Ngaài nQp LPTB chi cô thé nQp diên tu'trên công Dich vu công

Qyô, gia khi dd cô tài khoân ddng lqt trên Công và tài khoàn này dd duoc liên
kêt vôi tài khoàn Ngan hàng.)

- Sau khi Ngurii nôp LPTB dâ t4o liên két tài khoân vtii Ngân hàng ttri
click chgn"Thanh Todn" tai Bâng thông tin tài khoân dâ hién thi.

- Sau dô, hê thông së hién thi bâng tin "Chgn loqi thué thanh toân" nhu
bên duôi, tai mr,rc "Thanh toân thué tru6c b4 ô tô, xe mây", Nguùi nôp LPTB
kiém ffa thông tin và click chgn vào "QD thu phi tru'ûc bq sô..... ", sau dô click
".'(, u1c than,h todn"' 
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5. Thunh totin LPTB trôn Công DVCQG

- Tiép rheo, Nguô'i nQp LPTB click chgrl IYgân.hàng dé thanh toân và

làm theo hryông c6n tieng cüa tung Ngân.f,àng dé nÔp tièn LPTB (hê thông së tu,
cIôrrg chuyén tÔi l<ênh thanh toâtl truc tuyêrt cüa Ngân hàtrg). {y'
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Chon nçàn hàng dê thàrh l.an !hùé
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Chon loai thué dlâôh toân



- Thông tin vè dàng kÿ xe duo-c hién thi dày dü trên rnàn hïnh tai trang

liên két Ngân hàng. Nguùi nQp LPTB chi kiém tra lai và chon thanh toân, không
phâi nhâp thêm thông tin.

- Sau khi hoàn tât thanh toân, Ngân hàng së thông,bâo thành công và hiên
th! dày dü thông tin nôp LPTB. Nguùi nôp LPTB chuyén sang thuc hiên Buôc
3.

2.2 Qua cdc kênh thunh toitn diQn t{r cüa tYgân hàng:

Nguùi nôp LPTB sri dpng 'MA hà sû") dê nôp LPTB (Luu ÿ: Ngu'ài nôp
LPTB cô thê laa chon nQp diQn tu'qua môt trong câc Ngan hàng thu'ong mai theo

danh sach du'cri dây)

- Nguùi nôp LPTB dàng nhâp vào hÇ thông thanh toân diên tü cüa Ngân
hàng và thgc hiên theo quy trinh huông dân nQp LPTB cüa Ngân hàng:

2.3 Quu Tô chftc cung {rng ctlch rtu trung gian:
NguÙi nôp LPTB thuc hiên theo quy trinh huông dân riêng cüa Tô chirc

cung tmg dich vq trung gian thanh toân (Napas và Momo) (Trién khai ttr
r4/2A2q.
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1 Ngân hàng TMCP
Ngoai thucrng Viêt
Nam-
Victcombank

vretcomffn
VCB- iB@nking

wwrv. v i etcornbank. colr. v n

2 Ngân hàng TMCP
Công thucrng Viêt
Nam- Vietinbank

VretnBonkB
Vietinbank iPay

www.vietinbank.vn

IJ Ngân hàng Nông
nglriêp và Phât
triên nông thôn
Viêt Nam -

Agribank

,fr?ftcnrBnNK
Agribank - Internet Banking

www.aqribank.çom.vn

4 Ngân hàng TMCP
Viêt Nam Thinh
Vuong - VPBank

'\â vpnank VPBank Online

www.vpbank.com.vn

5 Ngân hàng TMCP
Quân dôi -
MBBank

Xi-MB MBBank- Internet Banking

wwu,. mbbank.com.vn

6 Ngân hàng. Dàu tu
và Phât triên viêt
Nam - BIDV

BtDVs
Mll rr16§(n tfÿl prrT rÈ(t gtlr tt!

BIDV online (Triên khat tùr

T4/2020)

'lffWW. bidv.con-r.vn



napas;""
Mot kdt ncir- Mei lhânh toân.

BU6C 3: NH{N TIN I{HAN TÙ TONG CUC THUE DE DEN CO
euAN oÀxc xÿ xr lÀvr rsû rUC oÀxc xÿ rupo euy DINH.

Sau khi hoàn thành Buôc 2, Nguùi nôp LPTB së nhân duoc tin nhân tir
Tông cuc Thué vào sô diên thoai dâ dàng kÿ vôi co quan Thué vôi nôi dung"Ho
.so LPTB clct clinc trul:sr1 scttlg CSGT. il,[oi bun clen phong dnnglE,*" de lam Tltu

lLtc".

Khi dén Co quan dàng kÿ.xe, Nguùi nôp LPTB kê khai, cung
so" cho Co quan dàng kÿ xe aé tam thü tuc dàng kÿ xe, câp bién
dinh.

câp " Md hà
sô theo quy//

»

motno
@bll. doæÿ
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