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CHUẨN BỊ HỒ SƠ CHỨNG TỪ
DANH SÁCH HỒ SƠ CHỨNG TỪ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN DOANH NGHIỆP
Chỉ áp dụng nếu chủ tài khoản là đại diện pháp luật của DN
STT
Tên Hồ Sơ
Ghi chú
Yêu cầu
1 Passport (hộ chiếu)/CMND/Bằng lái Thông tin của đại diện pháp luật của
- Passport phải có chữ ký và chưa hết hạn. Chụp ảnh trang thông tin và trang chữ
doanh nghiệp đăng ký tài khoản Amazon 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 và phải được
dịch, công chứng sang tiếng Anh nếu chỉ có tiếng Việt (Chụp bản gốc của
CMND/GPLX vào 1 file riêng và chụp bản dịch, công chứng vào 1 file riêng).
2 Sao kê tài khoản thanh toán của
Là tài khoản giao dịch doanh nghiệp & có - Sao kê có ít nhất từ 2 giao dịch gần nhất trở lên
doanh nghiệp
thông tin doanh nghiệp (tên, địa chỉ)
- Sao kê song ngữ (Anh & Việt) và có tên ngân hàng, chi nhánh, mộc và logo của
ngân hàng
- Sao kê phát hành trong vòng 90 ngày gần nhất (tốt nhất nên trong vòng 30 ngày)
3 Sao kê tài khoản thẻ tín dụng
Thẻ tín dụng của của đại diện pháp luật
- Sao kê có ít nhất 1-2 giao dịch gần nhất
của doanh nghiệp đăng ký tài khoản
- Sao kê song ngữ (Anh & Việt) và có tên ngân hàng, chi nhánh, mộc và logo của
Amazon
ngân hàng
- Ngày phát hành sao kê là trong vòng 90 ngày gần nhất (tốt nhất là trong vòng 30
ngày)
- Thẻ credit, không phải là thẻ debit hoặc prepaid
- Hạn sử dụng thẻ còn ít nhất trên 01 năm
4 Giấy phép đăng ký kinh doanh
- Dịch công chứng tất cả các trang
- Scan màu, bản dịch trước bản gốc, gộp tất cả các trang chung trong 1 file
5 Hóa đơn điện hoặc nước hoặc
Có tên công ty và địa chỉ trùng với thông - Phải là hóa đơn kỳ phí trong vòng 90 ngày gần nhất (tốt nhất nên sử dụng hóa
internet
tin trong GPKD
đơn của kỳ phí gần nhất)
- Dịch thuật và công chứng
- Hóa đơn song ngữ sẽ tốt hơn nhưng vẫn cần phải dịch thuật công chứng
- Scan màu, bản dịch trước bản gốc, gộp chung trong 1 file

Lưu ý:
–
–
–
–
–

Tên doanh nghiệp và địa chỉ kinh doanh trên GPKD, sao kê và hóa đơn phải đồng nhất. Trường hợp địa chỉ không đồng nhất thì hãy liên hệ với Amazon Account Ma
Công chứng phải có dấu của phòng tư pháp
Source: services.amazon.vn
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

XÁC MINH DANH TÍNH

SỰ KHÁC NHAU GIỮA XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 1 & LẦN 2

Hộ Chiếu/CCCD/GPLX

LƯU Ý

Lần 1: Seller Identity
Verification (SIV)

Sao kê ngân hàng/thẻ tín
dụng

Lần 2: Seller Performance
Review (SPR)

• Tất cả các giấy tờ phải được
dịch thuật, công chứng và có
dấu đỏ của phòng tư pháp
• Hiệu lực trong vòng 90 ngày

Hoá đơn
Điện/Nước/Internet

Giấy phép ĐKKD
Source: services.amazon.vn

I. ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN BÁN HÀNG TRÊN AMAZON
Hướng dẫn:


Truy cập https://sellercentral.amazon.com/ để đăng ký tài khoản bán hàng



Bấm Register now >> Start Selling >> Create your Amazon account

Lưu ý: Ảnh chụp các bước nhập thông tin đăng ký áp dụng cho gói bán
hàng chuyên nghiệp (Professional). Tất cả thông tin đều nhập không dấu.


Your Name: tên cá nhân chủ tài khoản (Đại diện pháp lý của doanh nghiệp)



Email: Địa chỉ email liên hệ. Đây sẽ là tên đăng nhập của tài khoản.



Password: Mật khẩu bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản
Amazon (tối thiểu 6 ký tự). Nhập lại mật khẩu vào ô “Re-enter password” để
xác nhận.



Nhấn “Next” để tiếp tục.

(Giao diện có thể khác nhau tùy từng Seller do Amazon đang thử nghiệm giao
diện mới. Tuy nhiên, thông tin cần điền về cơ bản là giống nhau)

Source: services.amazon.vn

ĐĂNG KÍ TÀI KHOẢN BÁN HÀNG TRÊN AMAZON

Hướng dẫn
 Kiểm tra hộp thư đến của email đăng ký để
lấy mã OTP và điền vào Seller Central

Source: services.amazon.vn

B1: BUSINESS INFORMATION

Hướng dẫn
 Business location: Địa điểm kinh doanh. Nếu không có doanh
nghiệp, điền quốc gia cư trú
 Business Type: Loại hình kinh doanh
•

State-owned business: Doanh nghiệp nhà nước

•

Publicly-listed business: Doanh nghiệp niêm yết công
khai

•

Privately-owned business: Doanh nghiệp tư nhân

•

Charity: Tổ chức từ thiện

•

None, I am an individual: Không, tôi là một cá nhân

Source: services.amazon.vn

B1: BUSINESS INFORMATION

Hướng dẫn
 Nếu chọn state-owned business, publicly-listed
business, privately-owned business hay charity 
điền tên doanh nghiệp như trong giấy phép đăng kí

kinh doanh (DKKD)
 Business Name/ Legal Name nên điền theo tiếng
anh giống như trong Giấy DKKD/ Sao kê TKNH
 Nhấn vào 3 chính sách, thỏa thuận và thông báo ở

cuối trang để xem thỏa thuận bán hàng sau đó chọn
“Agree and continue” để tiếp tục

Source: services.amazon.vn

B1: BUSINESS INFORMATION

Hướng dẫn
 Nếu chọn None, I am an individual  điền tên đầy
đủ của chủ tài khoản vào first & last name:
•

First name: Tên lót + tên

•

Last name: Họ

***Bỏ trống middle name(s)

 Nhấn vào 3 chính sách, thỏa thuận và thông báo ở
cuối trang để xem thỏa thuận bán hàng sau đó chọn
“Agree and continue” để tiếp tục

Source: services.amazon.vn

B1: BUSINESS INFORMATION
Hướng dẫn
 Business Address: Điền thông tin địa chỉ
•

Nếu là DN: điền thông tin địa chỉ như trên Giấy DKKD

•

Nếu là cá nhân: điền thông tin địa chỉ như trong sao kê tài
khoản/thẻ tín dụng, hóa đơn điện/nước/Internet

 Nhận mã PIN
•

Chọn SMS để nhận mã PIN xác minh số điện thoại

•

Nhập số điện thoại để nhận mã PIN. Từ danh sách đổ

xuống, chọn mã quốc gia (VN – 84)
•

Chọn ngôn ngữ SMS: English. Sau đó nhấn “Send SMS”

•

Sau khi nhận tin nhắn, điền 6 chữ số PIN rồi nhấn “Verify”

•

Sau khi xác minh thành công, nhấn “Next” để tiếp tục.
Source: services.amazon.vn

B2: SELLER INFORMATION
Hướng dẫn
 Phần này điền thông tin cá nhân của đại diện pháp lý của
doanh nghiệp

 Residential Address là địa chỉ nhà của cá nhân đại diện
pháp lý của doanh nghiệp. Nếu đã điền địa chỉ doanh
nghiệp ở Bước 1 thì phần này hệ thống sẽ tự động hiển thị
địa chỉ doanh nghiệp.

 Có thể điền thêm địa chỉ cá nhân của chủ doanh nghiệp
giống như trên sao kê/ hoá đơn/ giấy DKKD bằng cách
chọn “Add another address”

Source: services.amazon.vn

B3: BILLING (CREDIT CARD INFORMATION)

Hướng dẫn


Financial Institution: Chọn 1 tổ chức tài chính là
đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán của Amazon



Người bán có thể tham khảo mục FAQ (Câu hỏi
thường gặp) được liệt kê trên bảng điều khiển bên
để tìm hiểu thêm về đối tác cung cấp dịch vụ thanh
toán của Amazon (Payment Service Provider

Program)

Source: services.amazon.vn

B3: BILLING (CREDIT CARD INFORMATION)

Hướng dẫn


Financial Institution: Chọn 1 tổ chức tài chính là
đối tác cung cấp dịch vụ thanh toán của Amazon



Country: Chọn United States và điền các thông tin
chủ thẻ



Lưu ý: Thẻ Credit Card này dùng để thanh toán
phí duy trì tài khoản hàng tháng – lưu ý thẻ nên

còn hạn sử dụng trên 1 năm


Không điền thẻ Debit/Prepaid, nếu không Amazon
sẽ khoá tài khoản để cập nhật thẻ tín dụng

Source: services.amazon.vn

B4: STORE INFORMATION
Hướng dẫn


Store name: tên hiển thị của gian hàng



Store name có thể thay đổi được sau khi đã tạo TK,
nhưng Business Name điền ở bước 1 thì không thay
đổi đc nữa nên phải điền đúng và chính xác



Trả lời câu hỏi theo mẫu như hình bên:
•

Sản phẩm của bạn đã có UPC (mã sản phẩm)
chưa?

•

Bạn có phải là nhà sản xuất/chủ thương hiệu
của sản phẩm?

•

Bạn có sở hữu nhãn hiệu được chính phủ đăng
ký cho các sản phẩm có nhãn hiệu mà bạn
muốn bán trên Amazon không?

Source: services.amazon.vn

B5: XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 1- SELLER IDENTITY VERIFICATION (SIV)

Hồ sơ để xác minh danh tính bao gồm:
 Identity document: 1 trong 3 loại hồ sơ sau:
•

Passport: Hộ chiếu

•

National ID: Chứng minh nhân dân/căn cước
công dân

•

Driver’s license: Giấy phép lái xe (nếu GPLX
không có hạn sử dụng, hãy dùng hộ chiếu để
thay thế)

 Additional document: 1 trong 2 loại hồ sơ sau

•

Bank statement: Sao kê tài khoản ngân hàng

•

Card statement: Sao kê thẻ tín dụng
Source: services.amazon.vn

B5: XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 1- SELLER IDENTITY VERIFICATION (SIV)

Hướng dẫn

Nếu chọn Passport thì upload 1 file hộ chiếu duy nhất. Đảm bảo:


Passport phải có chữ ký của chủ hộ chiếu bên dưới Bearer’s
Signature và chưa hết hạn.



Tên, số passport, ngày sinh, ngày hết hạn phải trùng với thông tin

đăng ký


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).

Source: services.amazon.vn

B5: XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 1- SELLER IDENTITY VERIFICATION (SIV)

Hướng dẫn
Nếu chọn CMND/GPLX thì upload 2 file mặt trước và mặt sau riêng biệt

của CMND/GPLX. Đảm bảo:


CMND/GPLX chưa hết hạn. Tên, số CMND/GPLX, ngày sinh, ngày
hết hạn phải trùng với thông tin đăng ký



Nếu CMND/GPLX không có song ngữ Anh-Việt thì phải được dịch,

công chứng sang tiếng Anh. Nộp bản gốc và bản dịch, công chứng
như sau:
•

Upload front side: Tải lên bản gốc của CMND/GPLX bao gồm
cả mặt trước và mặt sau (1 file).

•

Upload back side: Tải lên bản dịch và công chứng của
CMND/GPLX bao gồm tất cả các trang của hồ sơ (1 file)
Source: services.amazon.vn
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B5: XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 1- SELLER IDENTITY VERIFICATION (SIV)
Trong phần Additional document, nếu chọn bank account
statement thì nộp sao kê tài khoản thanh toán. Nếu chọn credit
card statement thì nộp sao kê thẻ tín dụng. Đảm bảo:


Đối với tài khoản cá nhân, tên trên sao kê cần trùng khớp với

tên đăng ký tài khoản Amazon. Đối với tài khoản cho công ty,
tên trên sao kê phải trùng khớp với tên đơn vị pháp lý đăng ký
tài khoản Amazon.


Địa chỉ trên sao kê phải trùng khớp với địa chỉ đăng ký tài

khoản Amazon.


Sao kê phải được phát hành trong vòng 90 ngày gần nhất. có
tên ngân hàng, địa chỉ của ngân hàng và logo.



Nếu sao kê không có song ngữ Anh-Việt thì phải được dịch,
công chứng sang tiếng Anh. Gộp tất cả các trang của bản gốc
và bản dịch, công chứng vào 1 file.

Source: services.amazon.vn

LƯU Ý VỀ HỒ SƠ

Nên Làm

Không Nên Làm

Hình văn bản phải có chất lượng cao, và không bị che
khuất.

Chát lượng hình ảnh mờ và bị che khuất hay cắt góc

Phải có chữ ký & họ tên của người sở hữu văn bản

Thiếu chữ ký

Văn bản phải được dịch thuật công chứng sang tiếng anh

Văn bản trong ngôn ngữ địa phương và không được dịch
thuật

Hồ sơ còn hạn và được cấp trong 90 ngày trở lại

Hồ sơ hết HSD và cấp ngoài 90 ngày trở ra

Hồ sơ phải có màu, không bị khoá với mật khẩu và phải
có kích cỡ dưới 10MB

Văn bản hồ sơ màu trắng đen, bị khoá và kích cỡ >10MB

Các định dạng được chấp nhận là file dạng JPEG, GIF,
PNG, PDF và Word. Không được chứa các ký tự đặc biệt
trong tên tệp (ví dụ: tiếng việt có dấu, các ký tự đặc biệt
như $, &, #).

Sử dụng định dạng file không được chấp nhận hoặc sử
dụng kí tự đặc biệt
Source: services.amazon.vn

II. TÌNH TRẠNG DUYỆT SIV

Hướng dẫn


Sau khi đã nộp hết thông tin cần thiết, tin nhắn
“Thank you for your request” sẽ xuất hiện.



Amazon sẽ kiểm duyệt thông tin và liên hệ bạn
nếu cần làm rõ thêm thông tin trong 2 ngày

làm việc

Source: services.amazon.vn

TÌNH
TRẠNG
DUYỆT
SIV
2. Tình
trạng
duyệt

SIV

Ảnh 1: Cần điều chỉnh thông tin/hồ sơ

Ảnh 2: Hồ sơ bị từ chối

Ảnh 3: Hồ sơ được duyệt

Source: services.amazon.vn

LÀM GÌ KHI SIV YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HỒ SƠ
Email 1: thông
tin chung

Hướng dẫn
 Kiểm tra email thông báo từ SIV
team. Thường sẽ nhận được 2
emails

Source: services.amazon.vn

LÀM GÌ KHI SIV YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN HỒ SƠ
Email 2:
Hướng dẫn
cụ thể

Source: services.amazon.vn

NỘP THÊM THÔNG TIN CHO SIV

Hướng dẫn
 Khi đăng nhập, Seller sẽ nhìn thấy dòng chữ:

“Provided information needs correction”
 Chuẩn bị lại hồ sơ theo email hướng dẫn từ trms-sivsesunoir@amzon.com. Bấm “Change” tương ứng với
thông tin cần điều chỉnh và upload lại hồ sơ mới.
 Trường hợp không nhận được email hướng dẫn thì
đăng nhập vào Seller Central và bấm “Get Support” ở
góc dưới bên trái trang để hỏi Seller Support thông tin
nào cần điều chỉnh

Source: services.amazon.vn

MẪU LIÊN HỆ SELLER SUPPORT

Hướng dẫn
 Please describe your issue: trình bày vấn đề bằng
tiếng Anh
 Your number: nếu muốn nhận được cuộc gọi tư
vấn, nhập số điện thoại vào ô này
 Nhập lại mã đã thấy vào ô “Type characters” rồi
bấm “Send”.

 Seller Support sẽ phản hồi trong vòng 24 tiếng

Source: services.amazon.vn

LÀM GÌ KHI SIV TỪ CHỐI HỒ SƠ

Hướng dẫn
 Có thể đăng ký lại dùng 1 địa chỉ email mới
 Đảm bảo thông tin nhập vào hệ thống và hồ sơ hội đủ yêu cầu xác minh danh tính của Amazon

Lưu ý: Sau khi tạo tài khoản bán hàng Amazon thành công (SIV được duyệt), không nên dùng 1 địa
chỉ email mới để đăng ký tài khoản bán hàng khác.

Source: services.amazon.vn

III. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN VÀO SELLER CENTRAL

Hướng dẫn
 Sau khi nhận email thông báo tạo tài khoản
thành công, đăng nhập vào Seller Central và
chọn “Go to North America marketplace”. Nếu
hệ thống đang xử lý thông tin, vui lòng đăng
nhập lại sau 2 tiếng.
 Chọn thị trường bán hàng cụ thể (Merchant
Picker) nếu được yêu cầu

Source: services.amazon.vn

XÁC MINH 2 BƯỚC – 2 STEPS VERIFICATION

Hướng dẫn
Bạn phải kích hoạt xác minh 2 bước trước khi vào được
Seller Central:


Xác nhận lần 1 qua số điện thoại: chọn mã quốc gia và
nhập số điện thoại để nhận mã xác nhận. Sau đó nhấn

A

Send code để nhận mã


Xác nhận lần 2 qua ứng dụng: vào App store (iOS) hoặc
Play store (Android), tìm ứng dụng authenticator (Google

Authenticator hoặc Microsoft Authenticator …), tải về sau

B

đó mở ứng dụng để nhận mã xác nhận

Source: services.amazon.vn

PHỎNG VẤN THUẾ - TAX REVIEW
Hướng dẫn
Amazon yêu cầu phải làm phỏng vấn thuế, nếu không sản phẩm sẽ không thể được tìm kiếm bởi khách hàng. Bấm Click Here
để bắt đầu làm phỏng vấn thuế

Source: services.amazon.vn

PHỎNG VẤN THUẾ - TAX REVIEW

Hướng dẫn


What is your tax classification? Chọn phân loại thuế.

Lưu ý:


Individual bao gồm cá nhân, doanh nghiệp tư
nhân hoặc Công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá
nhân làm chủ.



For U.S tax purposes, are you a U.S person?: Chọn
No nếu không phải là công dân Hoa Kỳ

Source: services.amazon.vn

PHỎNG VẤN THUẾ - TAX REVIEW
Hướng dẫn

1

Thông tin cần phải điền nếu chọn Individual.


Cá nhân: Điền tên đầy đủ của chủ sỡ hữu tài khoản



Doanh nghiệp tư nhân hoặc Công ty trách nhiệm hữu
hạn do một cá nhân làm chủ: Điền tên đầy đủ chủ sở
hữu công theo như GPKD

2
Thông tin cần phải điền nếu chọn Business.


Type of beneficial owner: Chọn loại hình sở hữu thụ
hưởng



Name of organization: Tên doanh nghiệp theo như
GPKD

Bấm Continue và hoàn thành các bước còn lại
Source: services.amazon.vn

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN (BANK ACCOUNT)

Hướng dẫn:


Trước khi cập nhật bank account, hãy tạo
case với Seller Support để thông báo cho
Amazon về việc thay đổi bank account sắp
tới



Bấm Help >> Get Support >> Selling on
Amazon >> Your Account >> Update Bank
Account information >> Contact Us

Source: services.amazon.vn

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN (BANK ACCOUNT)
Hướng dẫn: Vào Settings >> Account Info >> Deposit Methods

Source: services.amazon.vn

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN (BANK ACCOUNT)
Hướng dẫn: Bấm “Add new deposit method” >> chọn thị trường và bấm “Add”

Source: services.amazon.vn

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN (BANK ACCOUNT)
Hướng dẫn:


Chọn “Bank Location” và nhập chi
tiết tài khoản ngân hàng mới. Để
đảm bảo an toàn, Seller phải nhập
đầy đủ số tài khoản ngân hàng
trước đó trong khung “Identify your
bank account” thì mới có thể “Set
Deposit Method”

Lưu ý:


Mỗi lần thêm/thay đổi thông tin tài
khoản ngân hàng, số dư tài khoản
Amazon sẽ bị tạm giữ 3 ngày. Việc
chuyển tiền sẽ không thể thực hiện
cho đến khi hết hạn giữ.
Source: services.amazon.vn

IV. XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 2 - SELLER PERFORMANCE REVIEW (SPR)
Hướng dẫn: Seller có thể được yêu cầu nộp thêm tài liệu bởi Seller Performance Review nếu cần thiết

 Nếu không nhìn thấy giao diện Seller Central => đang ở bước xác minh danh tính lần 1 SIV
 Nếu truy cập được giao diện Seller Central (như hình) => đang ở bước xác minh danh tính lần 2 SPR

Source: services.amazon.vn

IV. XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 2 - SELLER PERFORMANCE REVIEW (SPR)
Hướng dẫn
Seller sẽ nhận được email hướng dẫn từ Seller Performance Review. Để kháng cáo,
đảm bảo thẻ tín dụng hợp lệ trên Seller Central và nộp thêm bộ hồ sơ sau:


Hóa đơn điện/ nước/ internet với tên và địa chỉ trùng với thông tin đăng ký trên tài
khoản Amazon (khớp 100%) và được phát hành trong 90 ngày gần nhất



Giấy phép kinh doanh (nếu đăng ký tài khoản doanh nghiệp)



Nếu đã đăng tải sản phẩm, nộp hóa đơn nhập hàng hoặc hóa đơn nguyên vật
liệu, etc.

Lưu ý:


Hóa đơn phải được cấp bởi công ty cung cấp dịch vụ.



Trường hợp hóa đơn đứng tên cha/mẹ/vợ/chủ nhà, bổ sung thêm giấy tờ để
chứng minh mối quan hệ như: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn,
hợp đồng thuê nhà.



Hồ sơ bằng tiếng Việt phải được dịch thuật và công chứng. Scan màu tất cả các
trang của bản dịch thuật, công chứng và bản gốc vào cùng 1 file.
Source: services.amazon.vn

IV. XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 2 - SELLER PERFORMANCE REVIEW (SPR)
Hướng dẫn: Làm sao để kiểm tra tên và địa chỉ đăng ký với Amazon lúc tạo tài khoản?




Vào Setting >>Account Info >> Chọn Business Address để xem địa chỉ & Legal Entity để xem tên đăng ký

Có thể điền thêm thông tin địa chỉ mới trong Business Address (tối đa được add them 5 địa chỉ)

Source: services.amazon.vn

IV. XÁC MINH DANH TÍNH LẦN 2 - SELLER PERFORMANCE REVIEW (SPR)
Hướng dẫn: Nộp hồ sơ kháng cáo tại: https://sellercentral.amazon.com/cu/contact-us?

Source: services.amazon.vn

LƯU Ý VỀ HỒ SƠ
Nên làm

Không nên làm

Bản scan giấy tờ sắc nét, rõ ràng, có màu và không
có gì che lấp.

Chất lượng bản chụp/scan kém. Cắt ảnh từ tài liệu
hoặc chụp màn hình

Hóa đơn được phát hành trong vòng 90 gần nhất.
(Nếu dùng hoá đơn Internet thanh toán 6 tháng/lần và
thời điểm đăng kí vẫn trong vòng 6 tháng đó thì hoá
đơn vẫn được xem là hợp lệ và được chấp nhận)

Hóa đơn được phát hành quá 90 gần nhất

Hồ sơ song ngữ Anh-Việt

Hồ sơ bằng ngôn ngữ Amazon không hỗ trợ

Gửi tất cả các trang của hóa đơn điện/ nước/ Internet
trong cùng 1 tệp (file)

Chỉ gửi trang đầu tiên của hóa đơn hoặc nộp các hóa
đơn không hợp lệ khác như: hóa đơn của chủ cho
thuê nhà/văn phòng, hóa đơn điện thoại trả sau hoặc
hóa đơn truyền hình

Đối chiếu Legal Entity (tên pháp lý) và Business
Address (địa chỉ kinh doanh) trong phần
Setting>Account Info và hồ sơ để đảm bảo thông tin
khớp 100%. Trường hợp hóa đơn đứng tên
cha/mẹ/vợ/chủ nhà, bổ sung thêm hồ sơ để chứng
minh mối quan hệ

Tên và địa chỉ không khớp và không cung cấp giấy tờ
bổ sung để chứng minh mối quan hệ giữa Seller và
người đứng tên trong hóa đơn điện/ nước/ gas/
Internet
Source: services.amazon.vn

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP



Thiếu chữ kí trên Passport, nộp Passport/CMND/GPLX quá hạn



Chất lượng hình ảnh mờ, bị che khuất, cắt góc hoặc không rõ chữ; bản scan không có màu



Thẻ tín dụng trên tài khoản Seller Central không hợp lệ, sắp hết hạn hoặc còn hạn dưới 1 năm



Gửi hóa đơn với nội dung là tiếng Việt và không được dịch thuật



Chỉ gửi trang đầu tiên thay vì tất cả các trang của hóa đơn điện/ nước/ Internet



Gửi hóa đơn không hợp lệ (VD: hoá đơn phát hành bởi công ty cho thuê nhà/văn phòng)



Gửi hóa đơn điện thoại trả sau hoặc hóa đơn truyền hình



Hóa đơn/ sao kê không được phát hành trong vòng 90 ngày gần nhất



Sao kê có dưới 2 giao dịch trong vòng 90 ngày hoặc không có logo/ dấu mộc đỏ của ngân hàng



Tên và địa chỉ trên hóa đơn/ sao kê không khớp với tên và địa chỉ đăng ký trên Seller Central

Source: services.amazon.vn

CÁC TIPS ĐỂ TRÁNH BỊ TỪ CHỐI HỒ SƠ
Hướng dẫn


Điền tên đầy đủ giống tên trong các giấy tờ gửi nhưng theo dạng tiếng Việt không dấu



Địa chỉ điền giống hệt địa chỉ trong hóa đơn điện/ nước/ internet (bằng tiếng Việt không dấu).



Nếu địa chỉ trên sao kê ngân hàng không giống địa chỉ trên một trong những hóa đơn điện/ nước/ internet, có thể ra ngân hàng
đổi lại địa chỉ cho giống với hoá đơn



Nếu không có hoá đơn điện/nước đứng tên Doanh Nghiệp thì có thể tự lắp internet rồi lấy hoá đơn đó để nộp, hoá đơn phải
thể hiện tên và địa chỉ doanh nghiệp.



Chỉ cần địa chỉ trên các giấy tờ này trùng khớp với nhau: sao kê ngân hàng/thẻ tín dụng; hóa đơn điện/nước/ internet; địa chỉ
đăng ký trên Seller Central. Vì thế, địa chỉ trên passport không ảnh hưởng đến quá trình tạo tài khoản.



Trong bản chụp/scan, nếu giấy tờ gốc không có tiếng Anh, nên để bản dịch tiếng Anh có dấu đỏ trước, bản gốc tiếng Việt sau



Tất cả các giấy tờ cần nộp đều phải được dịch thuật, công chứng hoặc có dấu đỏ của đơn vị dịch thuật (trong trường hợp sao
kê là dấu đỏ của ngân hàng), gửi bản scan màu, để bản dịch trước bản gốc và gộp chung 1 file.

Source: services.amazon.vn

Follow us on Facebook: fb.com/banhangamazon
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