
 

Phát hành bởi Ngân hàng TNHH một thành viên ANZ (Việt Nam) (“ANZ”). Bất kì khoản đầu tư hay tiện ích nào với ANZ không phải 
là các khoản tiền gửi và trách nhiệm của Tập đoàn Ngân Hàng Trách nhiệm Hữu hạn Australia và New Zealand 
 
Australia and New Zealand Banking Group Limited   ABN 11 005 357 522 

Thông cáo báo chí 

Để đưa tin ngày 05 tháng 08 năm 2014 

ANZ triển khai giải pháp thuế Hải quan điện tử dành 
cho Doanh nghiệp tại Việt Nam  

 
Hôm nay, ANZ công bố chính thức tham gia vào hệ thống thuế Hải quan điện tử nhằm đem 
đến các giải pháp đơn giản, thuận tiện hơn cho khách hàng Doanh nghiệp trong việc quản lý 
các khoản thanh toán, bao gồm các khoản nộp thuế.  
 
ANZ là ngân hàng nước ngoài đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện nay đưa ra giải pháp 
tiên tiến Nộp thuế Điện tử cho khách hàng của mình, cho phép ANZ cập nhật tình trạng nộp 
thuế của khách hàng trực tuyến, giảm thiểu đáng kể thời gian và chi phí cho khách hàng 
nhờ kết nối tự động hoá giữa ANZ và Tổng cục Hải quan.  
 
Ông Aseem Goyal, Giám đốc Khối Tài trợ Thương mại và Quản lý Dòng tiền cho biết: “Công 
nghệ kỹ thuật số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng và chi phối cách thức hoạt động 
cũng như hỗ trợ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi hiểu khách hàng Doanh nghiệp của 
mình đang nắm bắt và ứng dụng công nghệ trong mọi khía cạnh của cuộc sống, và họ cũng 
có nhu cầu tương tự trong công việc. Việc triển khai giải pháp này chính là bước tiến tiếp 
theo của ANZ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng.” 
 
ANZ đang đi đầu trong mảng dịch vụ quản lý dòng tiền qua mạng lưới trực tiếp cũng như 
qua hệ thống điện tử với chất lượng dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi. Việc mở hai văn phòng 
Đại diện tại Cần Thơ (2012) và Bình Dương (2013), nơi tập trung của các doanh nghiệp xuất 
khẩu, giúp ngân hàng tiếp cận gần hơn với khách hàng có nhu cầu về giải pháp chuỗi cung 
ứng. Trên phương diện công nghệ kỹ thuật, ANZ đã triển khai ANZ Transactive, giải pháp 
ngân hàng trực tuyến dành cho Doanh nghiệp vào tháng 7 năm 2013, mang đến cho khách 
hàng Việt Nam dịch vụ quản lý dòng tiền nhanh chóng, thuận tiện, và an toàn thông qua 
những giải pháp ưu việt về thanh toán, thu hộ và dịch vụ quản lý thanh khoản.  
 
ANZ là một trong những ngân hàng nước ngoài đầu tiên hoạt động tại Việt Nam từ năm 
1993. Với mạng lưới chín điểm giao dịch tại hai thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh cùng văn 
phòng đại diện tại Cần Thơ và Bình Dương, ANZ Việt Nam hiện cung cấp đầy đủ các dịch vụ 
ngân hàng thương mại bao gồm Dịch vụ Ngân hàng Bán lẻ và Quản lý Tài sản, Dịch vụ Tài 
chính Tiêu dùng, Dịch vụ Tài chính Doanh nghiệp. Năm 2014, ANZ được bình chọn trong 
“Nhóm 2 Ngân hàng Tài trợ Thương Mại tốt nhất Việt Nam” bởi tạp chí Trade Finance. Năm 
2013, ANZ  được bình chọn là “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam” bởi tạp chí Asian 
Banker và được xếp hạng là “Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngoại hối tốt nhất” lần thứ hai 
liên tiếp bởi tạp chí Asiamoney.  
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