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I.

TRUY CẬP OTAX:
 Đăng nhập ACB Online của KHDN tại: https://online.acb.com.vn

 Chọn Menu ‘Nộp thuế trực tuyến’:

II.

SOẠN THẢO GIAO DỊCH:
II.1. Truy vấn nợ thuế:
Tại menu ‘Nộp thuế trực tuyến’ chọn ‘Lập giấy nộp tiền’  chương trình tự
động hiển thị màn hình truy vấn thuế với thông tin mặc định là mã số thuế
của Khách hàng (KH) đang lưu tại ACB  KH điều chỉnh mã số thuế truy vấn
(nếu cần)  chọn ‘Truy vấn thuế’:
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 Chương trình truy vấn thông tin của KH từ Tổng cục thuế (TCT) và hiển thị:
 Trường hợp 1: Nếu không có thông tin trả về  chương trình hiển thị
thông báo lỗi:

KH kiểm tra lại:
 Kiểm tra mã số thuế truy vấn đã chính xác chưa  Chọn ‘Truy vấn lại’
để thử lại. Lưu ý:
 Đối với mã số thuế hợp lệ chương trình sẽ có trả về ít nhất là thông
tin cơ bản của Doanh nghiệp (Tên, địa chỉ).
 KH có thể vào http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp để
kiểm tra tồn tại của mã số thuế đang truy vấn với TCT:

 Nhập ‘Mã số thuế’ > Nhập ‘Mã xác nhận’ > chọn ‘Tra cứu’.
 KH chỉ nên lập Giấy nộp tiền (GNT) nếu Mã số thuế có tồn tại.
 Trong trường hợp Mã số thuế không có bất kỳ thông tin nào trả về
mà KH vẫn muốn lập Giấy nộp tiền thì chọn ‘Tiếp tục’ (nên hạn chế
thực hiện)
 Chương trình hiển thị màn hình kết quả truy vấn nợ thuế trống để
KH tự nhập thông tin:
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 Trường hợp 2: có thông tin do TCT trả về  Chương trình hiển thị
như Hình 1 hoặc Hình 2:
 Hình 1: TCT trả về thông tin cơ bản của Doanh nghiệp và thông tin nợ
thuế  KH chỉ cần chọn khoản thuế cần nộp

 Hình 2: TCT chỉ trả về thông tin cơ bản của Doanh nghiệp  KH sẽ
cần nhập khoản thuế cần nộp (trường hợp này bình thường):
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Ghi chú: Trong trường hợp mã số thuế truy vấn không trùng 100% với
mã số thuế của chính KH đang lưu tại ACB (nộp thay thuế) thì chương
trình không hiển thị số tiền nợ thuế (để bảo mật thông tin nợ thuế)
 KH nộp thay thuế phải tự nhập số tiền khi lập Giấy nộp tiền.
II.2. Lập giấy nộp tiền:
II.2.1. Lập giấy nộp tiền cho chính KH:
 Tại màn hình hiển thị kết quả nộp thuế (Hình 1/ Hình 2) KH điều chỉnh/bổ
sung “Thông tin người nộp thuế”(nếu cần )  Nếu Tổng cục thuế có trả
về thông tin nợ thuế ( như Hình 1) thì KH chọn khoản thuế cần nộp:

Điều chỉnh
thông tin
người nộp
(nếu cần)

 Chọn mã cơ quan thu (nút tròn) > Chọn một hoặc nhiều khoản thuế
cần nộp (nút vuông)
 Chọn “Lập giấy nộp tiền”, chương trình hiển thị màn hình ‘Lập giấy
nộp tiền’ (Hình 3):
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Thông tin
này được lấy
từ màn hình
truy vấn (
Hình1/ Hình
2)

Thông tin
này được lấy
từ màn hình
truy vấn (
Hình 1 )

( Hình 3 )
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 Khách hàng tiếp tục hoàn thiện các thông tin còn thiếu trên màn hình:
 Email: Nhập email đang hoạt động để nhận Giấy nộp tiền điện tử có
xác nhận của ACB khi nộp thuế thành công.
 Chọn tài khoản trích tiền: KH chọn tài khoản trích tiền từ danh sách.
 Tỉnh thành phố: Chọn Tỉnh/Thành phố của Kho bạc cần nộp thuế.
 Chuyển cho KBNN: Chọn tên kho bạc nhà nước cần nộp thuế.
 Cơ quan thu: KH kiểm tra thông tin cơ quan thu đang hiển thị đã
đúng chưa. Nếu chưa đúng, KH chọn nút:
hình tìm cơ quan thu:

để truy cập màn

 Tại màn hình tìm kiếm cơ quan thu, KH nhập mã cơ quan thu cần
tìm vào vùng ‘Mã CQ thu’ HOẶC nhập một thành phần của tên
cơ quan thu cần tìm vào vùng ‘Tên CQ thu’  Chọn ‘Tìm kiếm’.
VD: Tìm Chi cục thuế quận 3  Nhập số “3” vào vùng ‘Tên CQ
thu’  Chọn ‘Tìm kiếm’:

 Bấm nút ‘Chọn’ tương ứng với cơ quan thu cần tìm.
 Tài khoản thu ngân sách:
 Chọn Thu hồi hoàn (TK 3121) nếu KH nộp vào tài khoản thu hồi
quỹ hoàn thuế GTGT đối với các khoản quyết toán trước năm
2013.
 Chọn Thu hồi hoàn (TK 8991) nếu KH nộp vào tài khoản thu hồi
quỹ hoàn thuế GTGT đối với các khoản quyết toán sau năm
2013.
 Các trường hợp khác chọn mặc định là tài khoản 7111.
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 Chọn loại thuế: KH chọn 01 trong 03 loại thuế
 Thuế thu nhập cá nhân: Sử dụng khi nộp thuế thu nhập các nhân
cho nhân viên.
 Thuế trước bạ: Sử dụng khi nộp thuế trước bạ.
 Thuế nội địa: Mặc định sử dụng cho các trường hợp còn lại.
 Trường hợp nộp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền:
KH chọn 01 trong 04 nhóm cơ quan được hiển thị trên màn hình và
nhập ‘Tên cơ quan thẩm quyền’ và số quyết định vào vùng ghi chú
của dòng thuế tương ứng.
 Thông tin chi tiết của các khoản thuế cần nộp:
 Trong trường hợp KH truy vấn MST có trả về các khoản nợ thuế,
vùng này hiển thị các khoản thuế được chọn để nộp tại Hình 1 
KH kiểm tra hiện hữu và hoàn thiện các thông tin còn thiếu:

o Tên tiểu mục/Nội dung kinh tế: KH kiểm tra tên tiểu mục
đang hiển thị đúng với khoản thuế cần nộp.Trong trường hợp
cần chọn tiểu mục khác. KH bấm nút
để vào màn hình
tìm kiếm Tên tiểu mục/Nội dung kinh tế:

 Chọn mục thuế từ danh sách. VD: Chọn “Thuế thu nhập
doanh nghiệp”
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 Chọn ‘Tra cứu’ để hiển thị danh sách Tên tiểu mục/Tên nội
dung kinh tế tương ứng:

 Ấn chọn vào Tên tiểu mục/Tên nội dung kinh tế cần nộp để
chương trình hiển thị thông tin ra màn hình soạn thảo.
o Mã NDKT: Tương ứng với tiểu mục KH chọn ở trên, chương
trình sẽ tự động hiển thị Mã NDKT tương ứng.
o Kỳ thuế: Nhập kỳ thuế theo định dạng ‘mm/yyyy’. Lưu ý:
 Nếu KH nộp thuế cho quý/năm, KH có thể nhập một
tháng bất kỳ trong quý/năm.
 Nguyên tắc gạch nợ thuế của TCT là: trong cùng một sắc
thuế, kỳ nợ thuế cũ nhất được gạch nợ trước không phân
biệt khách hàng chỉ định đóng thuế cho kỳ nào.
o Mục ‘Ghi chú’: Nhập thông tin diễn giải cho khoản thuế (nếu
cần). KH cần lưu ý ghi thật ngắn gọn để đảm bảo không vượt
quá giới hạn về độ dài của diễn giải giao dịch nộp thuế liên
ngân hàng.
o Số tiền: Nhập số tiền nộp thuế (Nhập toàn bộ là số, không
nhập dấu chấm, phẩy)
o Mã chương: KH kiểm tra lại mã chương do TCT trả về và nhập
điều chỉnh nếu cần.
o Nút “Xoá”: Xoá dòng thuế tương ứng.
 Trong trường hợp KH truy vấn MST không có trả về các khoản
nợ thuế (Hình 2), vùng này hiển thị như sau:
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o KH chọn ‘Thêm dòng mới’ để bổ sung dòng thuế cần nộp:

o KH bổ sung thông tin khoản thuế cần nộp (thao tác tương tự
như khi KH điều chỉnh thông tin khoản thuế đối với trường
hợp có thông tin thuế trả về).
 Mục ‘Phương thức xác thực’:

KH có thể sử dụng 01 trong 02 lựa chọn:
 Hoặc lưu nháp Giấy nộp tiền đang soạn thảo: KH chọn vào nút
‘Lưu nháp’  Chọn ‘Xác nhận’ để vào màn hình lưu nháp (Tại
đây nếu chương trình báo lỗi, KH vui lòng tham khảo mục II.2.3
để biết cách khắc phục):

 Nhập mật khẩu đăng nhập, chọn ‘Thanh toán’ để xác nhận
lưu Chương trình thông báo kết quả lưu nháp thành công:
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 Hoặc ký xác nhận ngay GNT đang soạn thảo: KH chọn nút ‘Ký xác
nhận’ chương trình hiển thị thêm phần màn hình cho KH chọn
phương thức xác thực:

 KH chọn phương thức xác thực từ danh sách  Chọn ‘Xác
nhận’ (Tại đây nếu chương trình báo lỗi, KH vui lòng tham khảo
mục II.2.3 để biết cách khắc phục)

 Chương trình hiển thị màn hình ký giao dịch:

 KH nhập thông tin xác thực  Chọn ‘Xác nhận’  Chương
trình thông báo ký giao dịch thành công:
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Lưu ý:
Tại đây, nếu tài khoản ACB Online của KH chỉ đăng ký 01 cấp phê
duyệt duy nhất thì lệnh sẽ được ACB hạch toán thu thuế ngay.
Nếu tài khoản ACB Online của KH đăng ký 02 cấp phê duyệt trở
lên thì các cấp phê duyệt còn lại phải tuần tự sử dụng màn hình
‘Ký xác nhận giao dịch’ để ký xác nhận (Xem hướng dẫn bên
dưới). Khi cấp phê duyệt có quyền cao nhất ký xác nhận xong, lệnh
mới được ACB hạch toán thu thuế.
II.2.2. Lập giấy nộp tiền nộp thay cho doanh nghiệp khác:
Tại màn hình hiển thị kết quả nộp thuế (Hình 1/ Hình 2) KH điều chỉnh/bổ
sung “Thông tin người nộp thuế”(nếu cần )  Nếu Tổng cục thuế có trả
về thông tin nợ thuế (Hình 1) thì KH chọn khoản thuế cần nộp như sau:
Chọn mã cơ quan thu > Chọn một hoặc nhiều khoản thuế cần nộp:

Điều chỉnh
thông tin
người nộp
(nếu cần)

 Chọn “Lập giấy nộp tiền thay”, chương trình hiển thị (Hình 4):
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So với màn
hình
soạn
thảo lệnh tự
nộp
thuế,
màn
hình
nộp thay có
thêm thông
tin
người
nộp
thay
được
mặc
định
lấy
thông tin chủ
tài
khoản
ACB Online

Thông tin này
được lấy từ
màn hình truy
vấn (Hình1/
Hình 2)

Thông tin này
được lấy từ
màn hình truy
vấn (Hình1/2)
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Tại màn hình lập giấy nộp tiền nộp thay (Hình 4):
 KH kiểm tra đúng thông tin người nộp thay (là thông tin của chính
KH), điều chỉnh nếu cần.
 KH kiểm tra đúng thông tin người nộp thuế (là thông tin của người sẽ
được cơ quan thuế trừ nợ thuế), điều chỉnh nếu cần.
 KH tiếp tục hoàn thiện các thông tin còn lại tương tự như được hướng
dẫn tại mục II.2.1
II.2.3. Các cảnh báo thường gặp khi soạn thảo giấy nộp tiền:
Khi Chọn ‘Xác nhận’ tại màn hình soạn thảo Giấy nộp tiền (Hình 3/ Hình
4), KH có thể nhận được một trong các cảnh báo sau:

KH khắc phục như sau:
 Đối với cảnh báo “Địa chỉ người nộp thuế quá dài, Quý khách vui lòng
rút gọn <= 60 ký tự”: KH rút gọn địa chỉ người nộp thuế bằng cách viết
tắt các từ thông dụng (như ‘đường, phường, quận, thành phố…) sao
cho tổng độ dài của đị chỉ người nộp thuế <= 60 ký tự:
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 Đối với cảnh báo:

 KH cần rút gọn hoặc để trống nội dung “Ghi chú” của thông tin
khoản thuế cần nộp hoặc “Xoá” bớt dòng thuế cần nộp:

 Đối với cảnh báo

Theo quy định của Tổng cục thuế, KH nộp thuế thu nhập cá nhân cho
nhân viên phải chọn mã chương tuỳ theo cấp của cơ quan thu:
 Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân cho Cục thuế  Chọn mã chương
557
 Nếu nộp thuế thu nhập cá nhân cho Chi cục thuế  Chọn mã
chương 757.
 KH cần phải điều chỉnh mã chương cho phù hợp với cơ quan thu:

757

 Đối với các cảnh báo khác, KH nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu của
nội dung cảnh báo.
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II.3. Xem/ Xoá giao dịch đang lưu:
II.3.1. Xem lại giao dịch đang lưu
Đường dẫn: Nộp thuế trực tuyến > Xem hoặc xóa giao dịch:

KH chọn ngày giao dịch  Chọn Xem  Chương trình liệt kê danh sách
các lệnh nộp ngân sách thỏa điều kiện truy vấn (Hình 5):

 KH chọn “Xem” tương ứng với giao dịch cần xem lại  Chương trình
hiển thị thông tin của giao dịch tương ứng:
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II.3.2. Xóa giao dịch đang lưu
Tại màn hình 5, chọn “Xóa” đối với giao dịch cần xóa  Chương trình
hiển thị màn hình xác nhận xóa lệnh đang lưu (Ghi chú: Chỉ xoá được
đối với giao dịch đang chờ ký xác nhận, không xoá được giao dịch đã
thực hiện thành công) :

 KH nhập Mật khẩu  Chọn “Xác nhận” để xóa lệnh đang lưu:
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III.

KÝ XÁC NHẬN GIAO DỊCH ĐANG LƯU:
Đường dẫn: Nộp thuế trực tuyến > Ký xác nhận giao dịch:

 KH nhập ngày truy vấn  Chọn Xem  Chương trình liệt kê danh sách các lệnh
nộp ngân sách thỏa điều kiện:

 KH chọn “Xác nhận” tương ứng với giao dịch cần ký  Chương trình hiển thị
màn hình Chọn phương thức xác thực cho giao dịch cần ký:

18

 KH chọn phương thức xác thực  Đồng ý  Nhập thông tin xác thực  Xác
nhận:

IV.

Ghi chú: Cấp phê duyệt tiếp theo (nếu có) phải tiếp tục ký xác nhận để lệnh được
hạch toán.
TẢI VÀ LƯU PHIÊN BẢN ĐIỆN TỬ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC:
Đường dẫn: Nộp thuế trực tuyến > Tra cứu giấy nộp tiền trực tuyến
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 KH nhập thông tin tra cứu  Chọn Truy vấn thuế  Chương trình hiển thị kết
quả truy vấn Giấy nộp tiền:

 KH chọn “Tải GNT” tương ứng với khoản thuế đã nộp để tải

 Chọn Save để lưu file.
 KH mở file bằng chương trình ItaxViewer của Tổng cục thuế. Địa chỉ tải phần
mềm: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp
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Định dạng Giấy nộp tiền khi được mở bằng phần mềm ItaxViewer:

V.

NHẬN BẢN IN GIẤY NỘP TIỀN CÓ ĐÓNG DẤU CỦA ACB KHI CẦN:
Nếu cần lưu bản in có xác nhận của ACB trên Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
thực hiện qua ACB Online (OTax), KH vui lòng đến Chi nhánh/Phòng giao dịch ACB
gần nhất yêu cầu nhân viên dịch vụ KH in và xác nhận.
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