
 
 
 
 

                                                                                        Ho Chi Minh City, 29th September, 2020 
 
 
 
Dear Value Customer, 
 
In order to comply with the clearing system upgrade of State bank of Vietnam (SBV) to facilitate state 
budget collection (or tax payments), we would like to inform you that our internet banking platform 
(Connexis Cash) is being enhanced with new Tax payment type to adapt with the change. As this is a critical 
update, please kindly read through the below important notes in preparation for your upcoming 
transaction: 
 

(1) The official go live date is 12thOctober 2020. 
 

(2) Only Tax payment type is updated to the Connexis Cash platform and it’s mandatory to use for 
your tax transaction from 12th October 2020. Using other payment types (Intracompany, Normal, 
Payroll,…) for tax transaction from 12th October 2020 will cause the rejection of payment at 
beneficiary bank. 
 

(3) The Tax payment type will be available in Connexis Cash on 5th October 2020. As there’re new 
mandatory tax fields so we highly recommend you to follow the guidelines sent to you via email 
and prepare a template of your tax payment in advance from 5th October 2020. This is to ensure 
that you get familiar with the function and avoid unexpected incident on your payment date.  

 
(4) Other types of payment such as Intracompany, Normal, Payroll remain unchanged and hence you 

can continue to work on it as normal. 
 

(5) Please kindly continue to submit your tax payment using Normal type until 12th October 2020. 
Our clearing system will only accept your tax payment with new Tax payment type from 12th 
October 2020 onwards. 

 
(6) You may ignore this notification if you’re doing tax payment via other channels such as paper-

based, eTAX (General Department of Customs – GDC; General Department of Tax – GDT). 
 
We thank you for your understanding and cooperation so far. Should you have any query or need any 
further clarifications on this, please do not hesitate to contact your Relationship Manager and/ or 
Transaction Banking Sales who will be happy to provide you with timely assistance.  
 
Yours sincerely,  
BNP Paribas Ho Chi Minh City Branch/ BNP Paribas Ha Noi Branch 
 
 



 
 
 
                                                                                                              TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2020 
 
 
Kính gửi Quý khách hàng, 
 
Để tuân thủ việc nâng cấp hệ thống thanh toán liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu ngân sách nhà nước (hoặc nộp thuế), chúng tôi xin thông báo 
rằng nền tảng ngân hàng trực tuyến của chúng tôi (Connexis Cash) đang được cải tiến với tính năng nộp 
thuế mới để thích ứng với sự thay đổi này. Đây là một bản cập nhật quan trọng, quý khách vui lòng đọc kỹ 
các lưu ý dưới đây để chuẩn bị cho giao dịch thuế sắp tới: 
 
(1) Ngày triển khai chính thức là ngày 12 tháng 10 năm 2020. 
 
(2) Chỉ có loại hình thanh toán Thuế được cập nhật lên nền tảng Connexis Cash và quý khách bắt buộc phải 
sử dụng đúng loại hình này cho thanh toán thuế kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020. Việc sử dụng các loại 
hình thanh toán khác (Nội bộ, Thông thường, Bảng lương,…) cho giao dịch thuế từ ngày 12 tháng 10 năm 
2020 sẽ gây ra việc từ chối thanh toán tại ngân hàng thụ hưởng. 
 
(3) Loại hình thanh toán thuế sẽ được hoàn thiện trên Connexis Cash vào ngày 5 tháng 10 năm 2020. Vì có 
các trường thuế bắt buộc mới nên chúng tôi khuyến khích quý khách nên làm theo hướng dẫn đã được 
gửi tới email của quý khách và chuẩn bị trước mẫu thanh toán thuế của mình từ ngày 5 tháng 10 năm 
2020 . Điều này để đảm bảo rằng quý khách làm quen với chức năng mới và tránh sự cố không mong muốn 
vào ngày thanh toán. 
 
(4) Các hình thức thanh toán khác như Intracompany, Normal, Payroll vẫn không thay đổi và do đó quý 
khách có thể tiếp tục sử dụng như bình thường. 
 
(5) Vui lòng tiếp tục gửi khoản thanh toán thuế của quý khách bằng loại Thông thường (Normal) cho đến 
ngày 12 tháng 10 năm 2020. Hệ thống thanh toán của chúng tôi sẽ chỉ chấp nhận khoản thanh toán thuế 
của quý khách với loại hình nộp thuế mới kể từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 trở đi. 
 
(6) Quý khách có thể bỏ qua thông báo này nếu quý khách đang thực hiện nộp thuế qua các kênh khác 
như trên giấy, eTAX (Tổng cục Hải quan – GDC; Tổng cục Thuế - GDT). 
 
Chúng tôi cảm ơn sự thấu hiểu và hợp tác của quý khách. Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần 
giải thích thêm về vấn đề này, vui lòng liên hệ với Bộ phận quản lý tài khoản và/ hoặc Bộ phận kinh doanh 
ngân hàng giao dịch để được hỗ trợ kịp thời. 
 
Trân trọng,  
Ngân hàng BNP Paribas CN TP Hồ Chí Minh/ Ngân hàng BNP Paribas CN Hà Nội 
 
 
 


