
 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

---oOo--- 

VĂN BẢN XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Vận Tải Lan Thanh 

280 E3 Lương Định Của, phường An Phú, Quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam. 

Người nhận: Bộ Phận ... 

Tôi, người ký tên dưới đây 

Tên đầy đủ  

CMND Số  

Cấp ngày  

Tại  

Mã số thuế  

  

bằng văn bản này xác nhận và đồng ý với các nội dung sau: 

1. Trừ trường hợp được định nghĩa khác đi trong văn bản này, các thuật ngữ được viết hoa trong 

văn bản này sẽ có nghĩa như được quy định tại Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh số.... được ký 

ngày.../.../... (“HĐHTKD”) bởi và giữa Công Ty Cổ Phần Vận Tải Lan Thanh, có trụ sở đăng ký 

tại 280 E3 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam và có địa 

chỉ tại 

............................................................................................................  

(“Bên Cung Cấp xe”) 

2. Dẫn chiếu đến Phụ Lục 2 cua HĐHTKD, tôi theo đây xác nhận mình là Bên Được Hỗ Trợ và 

là Bên Nhận Thanh Toán được quyền nhận Khoản Hỗ Trợ và cước phí của Dịch vụ Bên Cung 

Cấp Xe phát sinh từ hoạt động kinh doanh của xe có biển số đăng ký  (“Khoản Thanh 

Toán”) với tư cách là Chủ Xe và/hoặc Lái Xe theo xác nhận của Bên Cung Cấp Xe và phù hợp 

với quy định của HĐHTKD cũng như chính sách hỗ trợ và thưởng của Fclass. 

Khoản Thanh Toán sẽ được chuyển vào tài khoản của tôi theo thông tin chi tiết như sau: 

Tên chủ tài khoản :  

Số tài khoản :  

Ngân hàng :  

Chi nhánh ngân hàng :  



 

 

3. Việc Fclass chuyển Khoản Thanh toán vào tài  khoản nêu trên sẽ Giải Trừ toàn bộ và tất cả 

các nghĩa vụ và trách nhiệm mà Fclass và/hoặc bên cung cấp xe đối với tôi theo các thỏa thuận 

có liên quan đến hoạt động kinh doanh được quy định tại HĐHTKD cũng như Theo các điều 

khoản và điều kiện của các chương trình thưởng theo hiệu quả hoạt động kinh doanh do Fclass 

quy định tại từng thời điểm. 

4. Tôi cam đoan và bảo đảm rằng mình là người có đầy đủ thẩm quyền để nhận khoản thanh toán 

nêu trên và sẽ hoàn trả chịu trách nhiệm bồi thường và bảo đảm cho Fclass được bồi thường đối 

với bất kỳ và toàn bộ tranh chấp. khiếu nại, thiệt hại, tổn thất, phí tổn nào (bao gồm cả chi phí 

luật sư) phát sinh từ việc thanh toán khoản thanh toán này cho tôi. 

5. Tôi xác nhận và đồng ý rằng việc nhận Khoản Thanh Toán nêu trên sẽ phát sinh các khoản 

nghĩa vụ thuế cá nhân mà tôi phải nộp cho ngân sách Nhà Nước theo quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của cơ quan thuế có thẩm quyền (‘Nghĩa Vụ Thuế”). Do vậy,  tôi bằng văn bản này 

đồng ý rằng Fclass có toàn quyền áp dụng bất cứ hình thức khấu trừ thuế phù hợp với hoạt động 

của Fclass để đảm bảo việc thu hộ, nộp hộ Nghĩa Vụ Thuế cá nhân kinh doanh của tôi. Đồng thời 

xác nhận và đồng ý việc Fclass khấu trừ Nghĩa Vụ Thuế là theo ủy quyền của pháp luật Việt 

Nam và các hướng dẫn của cơ quan thuế có thẩm quyền. 

6. Tôi cam kết sẽ chịu tất cả các khoản phí , lệ phí bao gồm, nhưng không giới hạn bởi phí 

chuyển khoản ngân hàng (nếu có) phát sinh từ việc ép Fclass chuyển khoản thanh toán vào tài 

khoản của tôi nêu trên. 

Tôi cam đoan và đảm bảo rằng tất cả các thông tin được cung cấp trên đây, tại mọi thời điểm, là 

đúng, chính xác và đầy đủ trên mọi phương diện. Văn Bản Xác Nhận và Cam Kết này được giải 

thích phù hợp với HĐHTKD và được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam. 

Lập ngày... tháng... năm... 

 

 

Ký bởi:... 

Nhận bởi 

Công ty Cổ Phần Vận Tải Lan Thanh 

 

 

Ký bởi: 

Người đại diện theo Uỷ Quyền 

Ngày: 


