
Tại sao chúng tôi thu thập thông tin thuế của khách hàng?Tại sao chúng tôi thu thập thông tin thuế của khách hàng? 

Chính phủ Úc đã cam kết tuân thủ một tiêu chuẩn toàn cầu mới về trao đổi tự 
động thông tin tài khoản tài chính. Tiêu chuẩn này đòi hỏi các tổ chức tài chính 
trên toàn thế giới phải thu thập thông tin cư trú thuế.

Các cơ quan thuế sẽ trao đổi với nhau những thông tin mà các tổ chức tài chính 
báo cáo hàng năm nhằm giúp cho việc đảm bảo người dân nộp đúng mức thuế. 

Thế nào là một cư dân chịu thuế? Thế nào là một cư dân chịu thuế? 
Mỗi quốc gia có những luật khác nhau để quản lý cư trú thuế. Đối với các cá 
nhân, những luật này thường được dựa trên thời gian quý vị ở đó hoặc nếu nhà 
của quý vị ở đó.  

Tôi cần cung cấp thông tin khi nào? Tôi cần cung cấp thông tin khi nào? 
Quý vị cần khai báo thông tin cư trú thuế khi mở một tài khoản mới hoặc khi ngân 
hàng yêu cầu. 

Tôi cung cấp thông tin như thế nào?Tôi cung cấp thông tin như thế nào?
Khi mở một tài khoản, quý vị sẽ được hỏi về chi tiết cư trú thuế của mình. Thông 
tin này có thể được cung cấp qua hệ thống ngân hàng trực tuyến NetBank, bằng 
cách gọi chúng tôi tại số điện thoại 13 2221 hoặc ghé vào một chi nhánh bất kỳ 
của chúng tôi. 

Mã số thuế là gì?Mã số thuế là gì? 

Nếu quý vị là một cư dân chịu thuế ở quốc gia khác, quý vị sẽ được hỏi về Tax 
Identification Number (TIN - Mã Số Thuế) được cấp tại quốc gia đó, nếu có. 

TIN là một thuật ngữ quốc tế, có thể có tên gọi khác ở một vài quốc gia. 

 



NHU NG CÂU HOI THUONG GAP 

đăng nhập vào NetBank, gọi chúng tôi 
tại số điện thoại 13 2221 hoặc ghé vào 
một chi nhánh bất kỳ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin: Để biết thêm thông tin:  

Điều gì xảy ra khi tôi mở 
tài khoản mới (và tôi chưa 
phải là khách hàng của 
CommBank)? 

Quý vị sẽ được yêu cầu khai báo thông tin cư trú 
thuế khi mở tài khoản mới ở CommBank. 

Điều gì xảy ra nếu tôi chỉ là 
cư dân chịu thuế ở Úc? 

Quý vị vẫn sẽ được yêu cầu xác nhận thông tin cư 
trú thuế của mình. Việc cung cấp Tax File Number 
(TFN – Mã số thuế) Úc của quý vị là không bắt buộc. 

Tôi là học sinh quốc tế, tôi 
cần làm gì? 

Tất cả khách hàng cần cung cấp thông tin cư trú 
thuế khi mở tài khoản. 

Tôi nên làm gì nếu không 
chắc chắn thông tin nào cần 
khai báo? 

Nếu quý vị không chắc chắn về thông tin cư trú thuế 
của mình, quý vị nên tìm để được lời khuyên. Chúng tôi 
không thể đưa ra lời khuyên về thuế cho khách hàng. 

Tôi có cần cung cấp thông 
tin cư trú thuế nếu là một tổ 
chức (không phải cá nhân)? 

Theo luật lệ chung thì có, tuy nhiên một số tổ chức 
được miễn, ví dụ như các tổ chức tài chính, cơ 
quan chính phủ hoặc tổ chức niêm yết. 

Quy trình nào dành cho 
trẻ em dưới 14 tuổi? 

Khi trẻ em làm chủ tài khoản, trẻ em đó hoặc người 
đại diện được uỷ quyền phải cung cấp thông tin cư 
trú thuế của đứa trẻ. Trẻ vị thành niên không được 
miễn trả lời những câu hỏi này. 

Điều gì xảy ra nếu tôi có một 
tài khoản đang tồn tại?

Lần tiếp theo quý vị mở tài khoản mới, quý vị có 
thể được hỏi về thông tin cư trú thuế nếu chúng 
tôi chưa có sẵn thông tin này. 

Để cập nhật thông tin cư trú Để cập nhật thông tin cư trú 
thuế của quý vịthuế của quý vị Mời quý vị tham khảo trang web của Cơ 

quan Thuế vụ Úc ATO tại ato.gov.au hoặc 
truy cập trang web của chúng tôi tại 
commbank.com.au và tìm kiếm các cơ sở 
thực hành kinh doanh bền vững.
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