
NỘP PHÍ HẠ TẦNG CẢNG BIỂN  

QUA CỔNG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 24/7 

1. Quy trình đăng ký tham gia nộp phí qua cổng thanh toán 24/7 

Để đăng ký nộp phí qua cổng thanh toán 24/7 doanh nghiệp thực hiện theo 

các bước sau: 

Bước 1: Đăng nhập và đăng ký tại Chức năng trên Cổng thanh toán điện tử 

và thông quan 24/7 (địa chỉ: https://epayment.customs.gov.vn). 

Bước 2: Đăng ký thông tin ủy quyền trích nợ tài khoản (Đăng ký thông tin 

trực tiếp tại Cổng thanh toán điện tử hải quan hoặc đăng ký tại ngân hàng phối 

hợp thu đã triển khai nộp phí điện tử 24/7). 

Bước 3: Làm thủ tục Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng giữ tài khoản 

của doanh nghiệp đã triển khai nộp phí điện tử 24/7. 

Bước 4: Ngân hàng giữ tài khoản của doanh nghiệp gửi lại thông tin doanh 

nghiệp đã đăng ký Ủy quyền trích nợ tài khoản với ngân hàng sang Tổng cục Hải 

quan. 

Bước 5: Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7 của Hải quan cập nhật 

thông tin vào hệ thống và doanh nghiệp hoàn tất việc đăng ký tham gia và đăng 

ký ủy quyền trích nợ. 

* Lưu ý: 

- Đối với các doanh nghiệp đã đăng ký tham gia nộp thuế điện tử qua cổng 

thanh toán điện tử 24/7 thì không phải thực hiện các bước trên. 

- Trong quá trình thực hiện, các doanh nghiệp được phép sửa đổi các thông 

tin đã đăng ký hoặc hủy việc đã đăng ký ủy quyền trích nợ tại 01 ngân hàng để 

đăng ký ủy quyền trích nợ tại ngân hàng khác. Trình tự thực thực hiện đăng ký ủy 

quyền trích nợ được thực hiện theo các bước từ bước 1 đến bước 5 đã nêu. 

2. Quy trình thực hiện nộp phí qua cổng thanh toán 24/7: 

Bước 1: Người nộp phí (NNP) khai báo thông tin tờ khai nộp phí đến hệ 

thống thu phí của UBND thành phố Hải Phòng (Hệ thống thu phí).  

Bước 2: Hệ thống thu phí tiếp nhận, tạo thông báo nộp phí, trả thông báo nộp 

phí cho NNP đồng thời chuyển thông báo nộp phí đến Hệ thống cổng thanh toán 

điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan.  

Bước 3: NNP sử dụng tài khoản lập lệnh đăng nhập vào Cổng thanh toán 

điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan, thực hiện tra cứu thông tin về số tiền phí hạ 

tầng phải nộp, lập lệnh thanh toán và ghi nhận trên hệ thống. 

Bước 4: NNP sử dụng tài khoản duyệt lệnh trên hệ thống cổng thanh toán 

điện tử 24/7, tìm kiếm các lệnh đã được lập trước đó để thực hiện gửi yêu cầu 

thanh toán tới NHTM nơi người nộp phí đăng ký tài khoản trích nợ (sử dụng chữ 

ký số của NNP).  

https://epayment.customs.gov.vn/


Bước 5: Hệ thống Cổng thanh toán điện tử hải quan 24/7 gửi yêu cầu thanh 

toán của NNP sang NHTM được NNP chỉ định. Hệ thống thanh toán của NHTM 

phản hồi tới hệ thống 24/7 về việc đã nhận được yêu cầu thanh toán của NNP. 

Bước 6: 

- Trường hợp, đủ điều kiện để NHTM thực hiện thanh toán tiền phí hạ tầng, 

NHTM gửi thông điệp thông báo về việc đủ điều kiện tới hệ thống Cổng thanh 

toán điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan và thực hiện cắt tiền từ tài khoản của 

NNP và chuyển sang tài khoản kho bạc được chỉ định (tài khoản kho bạc của Sở 

Tài Chính) và gửi thông điệp thông báo đã thực hiện thanh toán tiền phí hạ tầng 

sang hệ thống Cổng thanh toán điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan. Hệ thống 

Cổng thanh toán điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan phản hồi lại NHTM về việc 

đã nhận được thông tin nộp phí hạ tầng của NHTM.  

- Trường hợp, không đủ điều kiện để NHTM thực hiện thanh toán phí hạ 

tầng, NHTM gửi thông điệp thông báo về việc không đủ điều kiện tới hệ thống 

Cổng thanh toán điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan, NHTM sẽ không thực hiện 

thanh toán cho yêu cầu của NNP và thông báo tới hệ thống 24/7 của Tổng cục Hải 

quan. 

Sau khi hệ thống Cổng thanh toán điện tử 24/7 của Tổng cục Hải quan nhận 

được thông tin nộp phí hạ tầng của NHTM, hệ thống Cổng thanh toán điện tử 24/7 

của Tổng cục Hải quan chuyển thông tin về số tiền phí hạ tầng đã nộp của NNP 

cho Hệ thống thu phí.  

Bước 7: Hệ thống thu phí nhận thông tin đã nộp phí của NNP từ Cổng thanh 

toán điện tử 24/7, thực hiện xuất biên lai điện tử và gửi biên lai điện tử tới email 

của NNP (email đã đăng ký trên hệ thống thu phí). 

3. Hướng dẫn sử dụng chức năng nộp phí trên cổng thanh toán 24/7 

3.1. Hướng dẫn sử dụng chức năng trên cổng thanh toán 24/7 

NSD mở trình duyệt, gõ địa chỉ truy cập vào hệ thống Cổng thanh toán điện 

tử và thông quan 24/7 https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login.  

Hệ thống sẽ hiển thị màn hình đăng nhập: 

 

https://epayment.customs.gov.vn/epaymentportal/login


- Thông tin mật khẩu và tên đăng nhập NSD sử dụng lại của hệ thống 

VNACCS (đã thực hiện đăng ký tên và mật khẩu trên hệ thống VNACCS để khai 

tờ khai).  

- Hệ thống hiển thị danh sách các ngân hàng mà đã thực hiện kết nối với hệ 

thống 24/7 

 NSD nhập Tên đăng nhập, Mật khẩu,  

 NSD nhập mã bảo mật theo mã trên màn hình hiển thị. rồi chọn <Đăng 

nhập>. Hệ thống sẽ hiển thị màn hình chính của ứng dụng. 

 Chú ý: Phía dưới màn hình đăng nhập hệ thống sẽ hiển thị thông báo 

cập nhật những nội dung thay đổi trong ứng dụng để người sử dụng 

có thể hiểu và vào ứng dụng tải tài liệu hướng dẫn sử dụng mới về đọc 

xem những phần hệ thống cập nhật 

 Chức năng thông báo: hiển thị thông báo mới nhất từ tổng cục hải quan 

cho hệ thống 24/7 

Khi click vào thông báo sẽ hiển thị 5 thông báo gần nhất từ tổng cục hải quan 

như màn hình dưới:  

3.1.1. Nhập GNT phí hạ tầng/ phí khác 

NSD thực hiện chọn chức năng “Nhập GNT phí hạ tầng/ phí khác”. 

 

Tại bước này NSD phải thực hiện tra cứu thông báo nợ phí hạ tầng. 

 

NSD chọn 1 thông báo phí sau đó ấn nút “Nhập GNT” để nhập các thông tin 

tiền phí hạ tầng. Chọn chức năng <Lưu HQ> Để chuyển lên vai trò phê duyệt. 



 

3.1.2. Phê duyệt GNT phí hạ tầng, phí khác 

NSD thực hiện chọn chức năng “Phê duyệt GNT phí hạ tầng/ phí khác”.  

Tại bước này NSD phải thực hiện tra phí hạ tầng, phí khác chưa phê duyệt. 

NSD điền thông tin tra cứu và chọn loại phí là “Phí sử dụng kết cấu hạ tầng cảng 

biển”. 

Hệ thống hiển thị danh sách GNT chưa phê duyệt. NSD chọn 1 GNT sau đó 

ấn nút “Nhập GNT”. 



Sau khi NSD ấn nút “Nhập GNT” hệ thống sẽ chuyển sang màn hình “Phê 

duyệt giấy nộp tiền phí hạ tầng, phí khác”. NSD chọn thông tin ngân hàng và tài 

khoản ngân hàng sau đó ấn nút “Gửi HQ”. 

 

3.2. Các vấn đề thường gặp 

1.1. Sai phiên bản Plugin  

Trong trường hợp người sử dụng các chức năng có thực hiện kiểm tra chữ 

ký số mà hệ thống thông báo 



 

Trong trường hợp này NSD phải thực hiện lại các bước sau: 

1. NSD phải thực hiện vào menu <Hỗ trợ người dùng/ Tải Plugin> để tải 

file tiện ích về máy tính cá nhân. 

2. NSD gỡ phiên bản plugin cũ ( Trong trường hợp đã cài đặt lên máy 

tính)  

3. NSD thực hiện cài đặt tiện ích lại theo các bước trong mục 1.5.3 Cài 

đặt tiện ích Digital Signature Plugin để ký chữ ký số trên hệ thống 

1.2. Không thực hiện được việc nộp tiền thuế, lệ phí 

Khi NSD đã đăng ký tài khoản của ngân hàng ủy quyền trích nợ mà trạng 

thái của ngân hàng chưa xác nhận đồng ý. 

NSD chọn chức năng nhập GNT thuế hoặc lệ phí. Hệ thống sẽ thông báo  

 

Với trường hợp này NSD phải đợi ngân hàng chấp nhận tài khoản trích nợ 

mới được thực hiện được việc yêu cầu nộp tiền thuế và lệ phí. 
 

 


