
HỒ SƠ CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI ĐĂNG KÝ

Căn cước Công Dân hoặc
Hộ Chiếu, hoặc

Bằng lái xe

Giấy tờ tùy thân

Sao kê Ngân hàng, hoặc
Sao kê thẻ tín dụng

Sao kê

Hóa đơn điện, hoặc
Hóa đơn nước, hoặc
Hóa đơn internet

Hóa đơn tiện ích

Chỉ áp dụng cho Nhà 
bán hàng đăng ký trên
tư cách doanh nghiệp

Giấy phép ĐKKD

SIV - Xác minh Lần 1 SPR - Xác minh Lần 2

* Từ tháng 8/2021, Amazon chấp nhận các giấy tờ hoàn toàn bằng tiếng Việt mà không cần dịch thuật



YÊU CẦU CÁC LOẠI HỒ SƠ

Tip: trong số các giấy tờ này, 
Hóa đơn tiện ích (điện, 
nước, internet) là khó sửa
đổi nhất, vì vậy, hãy lấy
thông tin trong hồ sơ này
làm chuẩn để:
- Yêu cầu ngân hàng sửa

thông tin trên sao kê
- Đăng nhập Seller Central

STT Bước xác minh Tên Hồ Sơ Ghi chú Yêu cầu

1 - Passport (hộ chiếu)

- CMND

- GPLX 

Thông tin của đại diện pháp 

luật của doanh nghiệp đăng 

ký tài khoản Amazon

- Nên Chuẩn bị tối thiểu 2 loại giấy tờ (ưu tiên Passport -> CMND -> Bằng lái xe)

- Passport phải có chữ ký và chưa hết hạn. Chụp ảnh trang thông tin và trang chữ ký bằng điện 

thoại trên nền gạch (nên dùng ngón tay ấn giữ trang passport để chứng tỏ passport là bản có 

thật, tay không che mất thông tin và hạn chế chụp trên nền trắng/đen). 

- CMND/GPLX bao gồm cả mặt trước và mặt sau, chưa hết hạn

2 Sao kê tài khoản thanh 

toán 

Là tài khoản giao dịch doanh 

nghiệp & có thông tin doanh 

nghiệp (tên, địa chỉ)

- Sao kê có ít nhất từ 2 giao dịch gần nhất trở lên

- Sao kê phát hành trong vòng 180 ngày gần nhất (tốt nhất nên trong vòng 30 ngày)

- Sao kê cần có tên ngân hàng, chi nhánh, dấu mộc và logo của ngân hàng 

- Tên Nhà bán hàng/ doanh nghiệp và địa chỉ trên sao kê phải khớp với Thông tin sẽ đăng ký 

với Amazon

- Nên sử dụng Vietcombank hoặc Techcombank

3 Sao kê tài khoản thẻ tín 

dụng (credit card)

Thẻ tín dụng của của đại diện 

pháp luật của doanh nghiệp 

đăng ký tài khoản Amazon

- Thẻ credit, không phải là thẻ debit hoặc prepaid

- Sao kê có ít nhất 2 giao dịch trở lên

- Sao kê phát hành trong vòng 180 ngày gần nhất (tốt nhất nên trong vòng 30 ngày)

- Sao kê có tên ngân hàng, chi nhánh, mộc và logo của ngân hàng 

- Hạn sử dụng thẻ còn ít nhất trên 01 năm

- Nên sử dụng Vietcombank hoặc Techcombank

4 Tài khoản 

Payoneer/Pingpong

Là tài khoản giao dịch doanh 

nghiệp trên hệ thống 

Payoneer/Pingpong

- Tên doanh nghiệp và địa chỉ doanh nghiệp trên sao kê phải khớp với Thông tin sẽ đăng ký 

với Amazon và trên sao kê tại mục (2)

5 Giấy phép đăng ký kinh 

doanh

- Scan màu, gộp tất cả các trang chung trong 1 file

6 Hóa đơn điện hoặc nước 

hoặc internet

Có tên công ty và địa chỉ trùng 

với thông tin trong GPKD

- Phải là hóa đơn kỳ phí trong vòng 90 ngày gần nhất (nên sử dụng hóa đơn của kỳ phí gần 

nhất)

- Scan màu, gộp tất cả các trang trong 1 file

Lưu ý:

–       Tên doanh nghiệp và địa chỉ kinh doanh trên GPKD, sao kê và hóa đơn phải đồng nhất trên các loại giầy tờ.

–         Không nộp screenshot hoặc bản scan trắng đen. 

–         Hồ sơ không bị mất góc, thông tin rõ ràng, không bị mờ. 

–         File định dạng phải < 10 MB và dưới dạng *.png, *.jpg, *.jpeg, hoặc *.pdf

Các loại giấy tờ cần chuẩn bị

Giấy tờ cho xác minh 

danh tính bước 1 (SIV)

Giấy tờ cho xác minh 

danh tính bước 2 (SPR)

(nếu đăng ký trên tư cách
doanh nghiệp)


