Mẫu số: CA2 - 3.0

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM
TỔ CHỨC CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2

ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ
CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG CA2
Số: ………..-20…../CA2 - NCM

I. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp
Thông tin về tổ chức doanh nghiệp (Thông tin xuất hóa đơn)
Tên Công Ty:
Địa chỉ:
ĐKDN/Quyết định thành lập số:

Mã số thuế:

Người đại diện pháp luật:

Chức vụ:

Email giao dịch chính thức với cơ quan thuế:
Thông tin liên hệ (Thông tin gửi hóa đơn hoặc các chứng từ liên quan)
Người liên hệ:

Số điện thoại:

Địa chỉ :

II. Đăng ký sử dụng gói sản phẩm dịch vụ “Chứng thực chữ ký số công cộng CA2”:

Đ.ký

Sản phẩm

Thời
gian sử
dụng

Đơn Giá (VNĐ)

Thành
tiền
(VNĐ)

CTS

Token

Thuế VAT
(VNĐ)

12 tháng

1,125,455

500,000

162,545

1,788,000 - Chứng thư số CA2

24 tháng

1,918,182

500,000

241,818

2,660,000 - Token CKS CA2

271,818

2,990,000 - Kê khai thuế qua mạng, hải quan điện tử,
bảo hiểm.

Mô tả nội dung gói sản phẩm

VID Stamp Std (1024b)
CTS dành cho
Doanh nghiệp

36 tháng

2,718,182
(Miễn phí USB Token)

Giá trên chưa bao gồm phí nộp cho Nhà nước theo Thông tư số 305/2016/TT-BTC
Nội dung khuyến mại (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………

III. Hình Thức thanh toán:

Tiền mặt

Chuyển khoản

Tổng cộng:……………………………..Bằng chữ:………………………………………………………………….……………………………………….
Doanh nghiệp thanh toán trọn gói giá trị Hợp đồng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến:
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ NACENCOMM
Tài khoản: 103.216.566.22015 – tại Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Kim Liên -HN
Nội dung chuyển tiền: “Tên công ty” – “MST” – Chuyển tiền dịch vụ chứng thư số CA2

Lưu ý: Sau khi chuyển khoản vui lòng fax ủy nhiệm chi đến số: 04 35765147 để báo xác nhận thanh toán

IV. Hồ sơ yêu cầu Doanh nghiệp cung cấp:

-

02
02
01
01
01

bản
bản
bản
bản
bản

Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ CA2 (Có chữ ký và đóng dấu của Doanh nghiệp, mỗi bên giữ một bản).
Đăng ký sử dụng dịch vụ CA2 (Có chữ ký và đóng dấu của Doanh nghiệp, mỗi bên giữ một bản).
Giấy phép đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập (Bản sao có công chứng).
Giấy chứng nhận MST trong trường hợp số ĐKKD khác MST (Bản sao có công chứng).
Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện doanh nghiệp (Bản sao có công chứng).

Các quy định cụ thể đi kèm theo hợp đồng “CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG
CA2” được ký kết giữa 2 bên.

Ngày .......... tháng ......... năm 20.........
Đại diện của tổ chức, doanh nghiệp

(ký, đóng dấu)

Điện thoại hỗ trợ: 1900 54 54 07

Email: support@cavn.vn

Website: www.cavn.vn

