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A. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC 

TT Văn bản Ví dụ Loại 

I Hồ sơ pháp lý   

1. Các giấy tờ chứng minh tư 

cách pháp lý của tổ chức 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy 

chứng nhận đầu tư, Quyết định thành lập, Mã số 

thuế. ….tùy loại hình doanh nghiệp. 

Bản gốc hoặc bản sao có 

xác nhận của cơ quan công 

chứng/chứng thực có thẩm 

quyền; 

2. Điều lệ hoạt động  Bản gốc hoặc có xác nhận 

sao y bản chính của khách 

hàng 

3 Báo cáo cung cấp tình hình 

tài chính qua các năm 

Báo cáo tài chính, Tờ khai nộp thuế GTGT, Hợp 

đồng kinh tế bán hàng/ mua hàng, sao kê tài 

khoản giao dịch chính tối thiểu 3 tháng gần 

nhất….. 

Bản gốc hoặc có xác nhận 

sao y bản chính của khách 

hàng. 

 

II. Hồ sơ thuê tài chính   

1 Quyết định đầu tư tài sản 

theo hình thức thuê tài 

chính của cấp có thẩm 

quyền 

- Biên bản họp/ Nghị quyết của HĐTV,  

HĐQT (nếu thẩm quyền phê duyệt mua sắm 

tài sản cố định thuê tài chính thuộc HĐQT/ 

HĐTV) 

- Quyết định của Giám đốc Công ty (nếu thẩm 

quyền phê duyệt mua sắm tài sản cố định 

thuê tài chính thuộc Giám đốc Công ty) 

Bản gốc hoặc có xác nhận 

sao y bản chính của khách 

hàng. 

 

2. Giấy đề nghị thuê tài chính/ 

Phương án trả nợ thuê tài 

chính 

- Giấy đề nghị thuê tài chính: Theo mẫu hiện 

hành của Công ty; 

- Phương án đầu tư: Có thể theo mẫu của 

Công ty hoặc do khách hàng chủ động xây 

dựng.  

Bản gốc  

B. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 

TT Văn bản Ví dụ Loại 

I Hồ sơ pháp lý   

1. Các giấy tờ chứng minh 

năng lực hành vi dân sự đầy 

đủ và năng lực pháp luật 

dân sự 

- Chứng minh thư, hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Giấy chứng nhận độc thân/ Giấy đăng ký kết 

hôn. 

Bản sao có xác nhận của cơ 

quan công chứng/chứng 

thực có thẩm quyền; 

2 Các giấy tờ chứng minh 

khả năng trả nợ 

- Hợp đồng lao động/ Quyết định bổ nhiệm 

(nếu có) 

- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập (bản 

gốc) 

- Giấy tờ chứng minh thu nhập phụ (nếu có) 

như Hợp đồng cho thuê nhà, xe… 

- Giấy tờ sở hữu tài sản khác của khách hàng. 

Bản sao có xác nhận của cơ 

quan công chứng/chứng 

thực có thẩm quyền; 

II. Hồ sơ thuê tài chính   

3 Giấy đề nghị thuê tài chính 

kiêm Phương án trả nợ thuê 

tài chính 

- Giấy đề nghị thuê tài chính: Theo mẫu hiện 

hành của Công ty; 

- Phương án đầu tư: Theo mẫu của Công ty 

hoặc do khách hàng chủ động xây dựng.  

Bản gốc  

 


