
Kính gửi: 
To: MUFG Bank, Ltd., Ho Chi Minh City Branch / Hanoi Branch

Ngân hàng MUFG Bank, Ltd., Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh / Chi nhánh TP. Hà Nội 
(“Ngân hàng”) (The “Bank”) 

THƯ CAM KẾT 
LETTER OF INDEMNITY 

Về phương pháp kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài phát sinh trên lãi tiền gửi ngân hàng 
(Method to withhold, declaration and payment of Foreign Contractor Tax related to deposit interest)

CHỦ TÀI KHOẢN: 
(ACCOUNT HOLDER) 

Tên Tài Khoản (tiếng Anh hoặc tiếng Việt) 
(Account name (Vietnamese or English)) 

Địa chỉ đăng ký tại Việt Nam  

Mã số thuế (Tax code) 

Phương pháp kê khai và khấu trừ thuế nhà thầu (đã đăng kí với cơ quan thuế) 
(Foreign Contractor Tax declaration and payment method applied (registered to the local tax authority)) 

� Phương pháp khấu trừ (Deduction method)
� Phương pháp trực tiếp (Direct method)
� Phương pháp hỗn hợp (Hybrid method)

Đối với thuế nhà thầu phát sinh trên lãi tiền gửi ngân hàng, chúng tôi sẽ: 

� Tự kê khai khấu trừ và trả thuế trực tiếp cho cơ quan thuế
(Self withhold, declare and pay tax to the local tax authority)

� Ủy quyền cho Ngân hàng thay mặt chúng tôi kê khai khấu trừ và trả thuế cho cơ quan thuế
(Authorize the Bank to withhold, declare and pay tax to the relevant local tax authority on behalf of us)

Trong trường hợp “Tự kê khai khấu trừ và trả thuế trực tiếp cho cơ quan thuế”, chúng tôi đồng  ý nộp các tài 
liệu sau cho Ngân hàng: 
(In case of “Self withhold, declare and pay tax to the relevant local tax authority”, we agree to submit the following supporting 
documents to the Bank): 

(1) Giấy chứng nhận đăng ký  thuế (Certificate of tax registration)

(2) Thông báo phương pháp kê khai và nộp thuế nhà thầu đến cơ quan thuế 
(Notification to the relevant local tax authority on withholding tax declaration and payment method )

(The first foreign contractor tax declaration form (applicable for hybrid method only))

Chúng tôi bằng thư này bảo đảm rằng các tài liệu trên là hoàn toàn chính xác và hợp pháp và sẽ bồi thường 
đầy đủ và bảo đảm Ngân hàng không phải chịu các khiếu kiện, tổn thất, hư hại, yêu cầu, các nghĩa vụ và các 
chi phí (bao gồm cả các chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan tới việc Ngân hàng hành động hoặc 
không hành động trên cơ sở Thư Cam Kết này và/hoặc các tài liệu đính kèm. 
(We hereby guarantee that the above supporting documents are true, accurate and valid in all respects and will indemnify on a full 
indemnity basis and hold your Bank harmless from all claims, losses, damages, demands, liability or expenses (including legal 
costs) arising out of or in connection with Bank’s action or omission to act by reliance on this Letter of Indemnity and/or attached 
supporting documents). 

Trân trọng 
(Best regards )

__________________________________ 
Chữ ký ủy quyền, Tên, Chức vụ & Dấu (nếu có) 
(Authorized signature, Name, Title & Seal (if any)) 

(Registered address in Vietnam) 

(For Foreign Contractor Tax obligation related to deposit interest at your Bank, we would like to): 

(3) Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài lần đầu tiên (chỉ áp dụng cho phương pháp hỗn hợp)  
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