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Hướng dẫn này dùng cho người bán Việt Nam bán hàng trên các khu vực sau: Bắc Mỹ (bao gồm Mỹ,

Canada và Mexico), Nhật Bản, Úc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Singapore. Đây là hướng

dẫn xét duyệt tài khoản duy nhất được Amazon ủy quyền. Việc làm theo hướng dẫn từ các bên thứ ba

chưa được Amazon ủy quyền có thể gây ra những hậu quả bất lợi.

Để Amazon duy trì một thị trường đáng tin cậy cho khách hàng và người bán, Amazon có thể sẽ tạm ngưng

một số tài khoản của người bán và yêu cầu cung cấp thêm thông tin. Nếu tài khoản của bạn bị tạm ngưng

vì lý do này, bạn có thể cung cấp thông tin liên quan bằng cách thực hiện theo các bước sau đây.

1.1 Tìm hiểu lý do tài khoản bị tạm ngưng
Nếu bạn truy cập Seller Central và nhận được thông báo từ địa chỉ email bên dưới, nội dung được hiển thị 

như trong ảnh chụp màn hình, có nghĩa là rất có khả năng đăng ký của bạn gặp phải tình trạng tài khoản bị 

tạm ngưng. (Email: no-replies-appeals@amazon.com hoặc no-replies-appeals@amazon.xx. “xx” trong địa chỉ 

email là chữ viết tắt của khu vực Amazon, chẳng hạn như eu, jp, v.v.)

Nội dung các ảnh chụp màn hình sau đây chỉ mang tính chất tham khảo.

Lưu ý:

Tùy thuộc vào khu vực đăng nhập và cài đặt ngôn ngữ mặc định, tiêu đề và ngôn ngữ của email bạn nhận

được sẽ khác nhau, nhưng email thường sẽ được gửi từ địa chỉ email được đề cập ở trên và có nút

“Appeal” (Kháng cáo) trong cột thao tác.

Nếu xuất hiện tình huống này, bạn có thể làm theo các bước bên dưới để tự tìm hiểu lý do tài khoản của

bạn bị tạm ngưng:
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1) Nhấp để xem “Thông báo hiệu suất”.

2) Vui lòng nhấp vào từng thông báo hiệu suất trong danh sách và đọc kỹ.
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Như trong hình bên dưới, Amazon có thể sẽ yêu cầu người bán cung cấp thêm các tài liệu chứng minh 

để chứng thực thông tin đã cung cấp lúc đăng ký.

Những thông báo như vậy thường được gửi từ email:seller-performance@amazon.com (no-replies-

appeals@amazon.com hoặc no-replies-appeals@amazon.xx, “xx” là tên viết tắt của khu vực Amazon, 

chẳng hạn như eu, jp, v.v.). Tuy nhiên, có thể có sự khác biệt giữa các khu vực khác nhau (Ví dụ: 

Thông báo từ khu vực Nhật Bản có thể được gửi từ email alliance@amazon.co.jp).

Vui lòng chuẩn bị các tài liệu tương ứng theo đúng các yêu cầu được liệt kê trong thông báo hiệu suất.

mailto:seller-performance@amazon.com
mailto:no-replies-appeals@amazon.com
mailto:no-replies-appeals@amazon.xx,%20“xx”%20là%20tên%20viết%20tắt%20của%20khu%20vực%20Amazon,%20chẳng%20hạn%20như
mailto:alliance@amazon.co.jp
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1.2 Chuẩn bị trước khi kháng cáo

1) Chuẩn bị các hóa đơn cần thiết cho việc kháng cáo như sau:

• Tài liệu không được tẩy xóa, dính bẩn, phải được xác thực và không bị sửa đổi, tuyệt đối không được

photoshop hoặc sửa đổi tài liệu (bao gồm bất kỳ ghi chú và chú thích nào trên ảnh);

• Ngày phát hành: Cung cấp hóa đơn chi phí tiện ích trong 90 ngày gần nhất;

• Loại hóa đơn: Amazon chỉ chấp nhận hóa đơn cho các dịch vụ đường ống hoặc khí đốt, điện, nước máy

hoặc internet;

• Tiêu đề và địa chỉ hoá đơn: Thanh toán phải hiển thị tên đầy đủ và địa chỉ hoạt động hay cư trú hiện tại của

bạn; Yêu cầu về tiêu đề trên hoá đơn của người bán là doanh nghiệp: Hoá đơn phải hiển thị tên pháp lý đầy

đủ hoặc tên đầy đủ của người đại diện pháp lý của công ty bạn, tên này cũng phải xuất hiện trên giấy phép

kinh doanh của bạn;

• Định dạng hóa đơn: Amazon không chấp nhận ảnh chụp màn hình, chỉ nhận ảnh màu hoặc bản scan màu

hóa đơn ở định dạng pdf, png, gif;

• Nếu thực sự không thể cung cấp các hóa đơn như nước, điện, ga, v.v. dưới tên pháp nhân hoặc công ty thì

bạn nên cung cấp các tài liệu sau để làm bằng chứng phụ cho các bộ phận liên quan xét duyệt:

• Ảnh màu/bản scan màu sổ hộ khẩu: đại diện pháp nhân và người đứng tên trên hóa đơn ở trong

cùng một hộ khẩu;

• Giấy chứng nhận kết hôn: Đại diện pháp nhân và người đứng tên trên hoá đơn là vợ chồng;

• Hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) điện, nước, ga: Nếu thật sự không cung cấp được hoá đơn có

địa chỉ văn phòng, bạn có thể nộp hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) điện, nước, ga có địa chỉ văn

phòng trong Seller Central.

Nếu bạn không chắc địa chỉ trong Seller Central của mình là gì, bạn có thể kiểm tra xem địa chỉ trong Seller Central có

giống với tên và địa chỉ trên hóa đơn hay không theo các cách sau: Đăng nhập vào Seller Central, truy cập “Thông tin

tài khoản” và nhấp vào “Địa chỉ doanh nghiệp” để kiểm tra.

2) Xác nhận thẻ tín dụng quốc tế của bạn hợp lệ và có thể ghi nợ.

https://sellercentral.amazon.com/hz/sc/account-information
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1.3 Nộp tài liệu theo yêu cầu để kháng cáo

Cách 1: Vào Seller Central, xem các chỉ tiêu của bạn thông qua “Hiệu suất – Tình trạng tài

khoản” và kích hoạt lại tài khoản của bạn

Nhấp vào “Kích hoạt lại tài khoản của bạn”, gửi tệp đính kèm theo nội dung hiển thị trong hình

bên dưới và tích chọn ba tùy chọn trong hình bên dưới, đảm bảo rằng tài liệu bạn gửi là đúng và

hợp lệ.
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Cách kháng cáo 2: Sau khi vào Seller Central, hãy gửi tài liệu kháng cáo thông qua

“Thông báo hiệu suất – Kháng cáo – Hủy kích hoạt lỗi – Thêm tài liệu”.
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1.4 Sau khi kháng cáo

Sau khi nộp tài liệu kháng cáo, bạn thường sẽ nhận được email trả lời đầu tiên trong vòng hai ngày làm

việc, nếu quá năm ngày làm việc bạn vẫn chưa nhận được trả lời, bạn có thể gửi lại tài liệu đã nộp trước đó

ở cùng một vị trí trên nền tảng. Tuy nhiên, nếu bạn gửi hồ sơ lặp lại hoặc gửi kháng cáo của bạn tới

Amazon thông qua các kênh khác khi chưa quá 5 ngày làm việc, Amazon có thể sẽ nhận định kháng cáo

lặp lại nhiều lần của bạn là thư rác mà trả lời bạn chậm hơn.

Amazon cố gắng xem xét thông tin bạn gửi nhanh nhất có thể. Amazon sẽ gửi trả lời tới Phần “Thông báo

hiệu suất” trong Seller Central.

Nếu bạn nhận được thông báo yêu cầu bạn cập nhật lại các tài liệu, vui lòng đọc kỹ lý do từ chối và kháng

cáo lại. Chúng tôi khuyên bạn nên nộp một bộ tài liệu mới, ví dụ như:

• Hóa đơn tiền nước, khí đốt/ga, điện hoặc internet trong 3 tháng liên tiếp gần đây; hoặc các tài liệu

chứng minh khác giúp Amazon xác nhận rằng địa chỉ văn phòng hoặc địa chỉ cư trú hiện tại của

bạn khớp với địa chỉ văn phòng bạn đã cung cấp trong Seller Central.

Hãy tránh:

• Trước khi Amazon có đủ thời gian để xem xét kháng cáo của bạn, tránh việc lặp lại việc nộp hồ sơ ;

• Các tài liệu đã nộp không đầy đủ, khó đọc, đã bị chỉnh sửa, đánh dấu hoặc gửi ảnh chụp màn hình;

• Nộp các tài liệu hết hạn hoặc không hợp lệ.
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1.5 Câu hỏi thường gặp về xét duyệt tài khoản

Quy tắc ứng xử của người bán trên Amazon là gì?01

Tất cả người bán đều phải tuân theo các quy tắc sau:

• Luôn cung cấp cho Amazon và khách hàng thông tin chính xác;

• Làm việc công bằng và không lạm dụng các tính năng hoặc dịch vụ của Amazon;

• Không được cố ý làm hại hoặc lạm dụng người bán khác hay sản phẩm đăng tải/xếp

hạng của họ;

• Không được cố ý tác động đến điểm đánh giá, phản hồi và bình luận của khách hàng;

• Không gửi thông tin liên lạc khi không được yêu cầu hoặc trong trường hợp không

cần thiết;

• Chỉ liên hệ với khách hàng thông qua dịch vụ nhắn tin giữa người mua và người bán;

• Không được cố ý phá vỡ quy trình bán hàng của Amazon;

• Không dùng nhiều tài khoản bán hàng trên Amazon mà chưa được Amazon cho phép;

• Đối với các hành vi vi phạm quy tắc ứng xử hoặc bất kỳ chính sách nào khác của

Amazon, Amazon có thể sẽ áp dụng các hành động tương ứng với tài khoản của bạn,

ví dụ như hủy các sản phẩm đăng tải, tạm ngừng hoặc tịch thu khoản thanh toán và huỷ

các đặc quyền bán hàng;

• Để biết thêm chi tiết về các chính sách này, vui lòng tham khảo 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G1801 hoặc tìm kiếm "Chính sách bán hàng 

và Quy tắc ứng xử của người bán" trong Seller Central.

Không có hoá đơn chi phí tiện ích đứng tên tôi, hoặc văn phòng mới chuyển chỗ vẫn chưa có

hoá đơn, tôi phải làm sao?02

Vui lòng cung cấp bằng chứng chi tiết để giúp Amazon hiểu mối quan hệ của bạn với người

trên hóa đơn chi phí tiện ích. Ví dụ, các tài liệu sau đây có thể được cung cấp làm bằng

chứng phụ để các bộ phận liên quan xem xét:

• Ảnh màu/bản scan màu sổ hộ khẩu: Đại diện pháp nhân và người đứng tên trên

hóa đơn ở trong cùng một hộ khẩu;

• Giấy chứng nhận kết hôn: Đại diện pháp nhân và người đứng tên trên hoá đơn là

vợ chồng;

• Hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) điện, nước, ga: Nếu thật sự không cung cấp

được hoá đơn có địa chỉ Seller Central, nhưng có thể nộp hóa đơn điện, nước, ga

đính kèm hóa đơn thuế giá trị gia tăng (VAT) điện, nước, ga có địa chỉ trên

Seller Central.

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/G1801
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Khi nào tôi có thể nhận được phản hồi từ Amazon?03

Amazon sẽ cố gắng hết sức để xem xét thông tin bạn gửi nhanh nhất có thể, cảm ơn bạn

đã kiên nhẫn chờ đợi. Trong thời gian chờ đợi vui lòng không gửi kháng cáo lặp đi lặp lại.

Có cần phải nộp giấy phép kinh doanh không? Có cần sao kê thẻ tín dụng không?04

Nếu phản hồi bạn nhận được chỉ rõ yêu cầu bạn cung cấp những thông tin này, vui lòng

cung cấp theo yêu cầu, nếu không, những tài liệu này đều không bắt buộc.

Có cần thiết phải xét duyệt tài khoản không? Sau khi thông qua xét duyệt có bị xét

duyệt lại lần nữa không?05

Việc xét duyệt tài khoản có diễn ra hay không tùy thuộc vào tài liệu bạn cung cấp. Sau khi

thông qua xét duyệt, Amazon cũng có thể dựa theo hiệu suất hoạt động của bạn để quyết

định có xét duyệt lại lần nữa hay không.
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1.6 Sai lầm thường gặp khi xét duyệt tài khoản

Các lỗi sau có thể khiến cho kháng cáo của bạn bị từ chối hoặc phản hồi chậm:

Lặp lại việc nộp hồ sơ trước khi Amazon có đủ thời gian để xem xét kháng cáo của bạn.01

Amazon sẽ gửi trả lời tới phần “Thông báo hiệu suất” trong Seller Central. Vui lòng không

gửi đơn kháng cáo của bạn nhiều lần hoặc gửi đơn kháng cáo của bạn đến Amazon thông

qua các kênh khác cho đến khi bạn nhận được phản hồi. Bởi Amazon có thể sẽ nhận định

kháng cáo lặp lại nhiều lần của bạn là thư rác và trả lời bạn chậm hơn.

Các tài liệu đã nộp không đầy đủ, khó đọc, đã bị chỉnh sửa, đánh dấu hoặc gửi ảnh chụp

màn hình;02

Vui lòng gửi bản scan màu hoặc bản sao tài liệu của bạn. Đảm bảo đầy đủ tất cả các trang.

Tránh sửa đổi tài liệu của bạn theo bất kỳ cách nào, bao gồm thêm ghi chú, hình mờ

(watermark) hoặc chú thích vào tài liệu.

Nộp các tài liệu hết hạn hoặc không hợp lệ.03

Hiện tại, Amazon chỉ chấp nhận hóa đơn tiện ích cho dịch vụ ga hoặc khí đốt, điện, nước

hoặc internet trong vòng 90 ngày gần nhất. Không chấp nhận bất kỳ loại hóa đơn hay biên

lai nào khác như hóa đơn điện thoại di động, hóa đơn mua nguyên vật liệu, hóa đơn sản

phẩm, thỏa thuận mua hàng, ảnh chụp màn hình email, v.v. Xin lưu ý rằng Amazon chỉ hỗ

trợ các tệp ở định dạng pdf, png, gif.

Chất lượng của tài liệu không đạt yêu cầu.04

Tuyệt đối không được photoshop hoặc sửa đổi tài liệu (bao gồm bất kỳ ghi chú và chú thích

nào trên ảnh), không được tẩy xóa, dính bẩn, không được là ảnh chụp màn hình.


