
NGAN HANG NHA NUOC CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So:  O.  /2022/TT-NHNN Ha Nói, ngày tháng näm 2022 

.
Hu'o'ng dnv quãn 1 ngoi hi dôi vói hoit dng kinh doanh 

trô choi din tu có thu'ô'ng dành cho ngtrôi nu'ó'c ngoài 

Can c& Lut Ngán hang Nhà ntthc Viêt Nam ngày 16 tháng 6 näm 
2010; 

Can ci Lut Các td chtc tin dyngngày 16 tháng 6 nám 2010, Lut silta 
dôi, ho sung mç5t sO diêu cia Lut Các tO ch&c tin ding ngày 20 tháng 11 nám 
2017; 

C'án c& Pháp lnh Ngogi hi ngày 13 tháng 12 nám 2005, Pháp lnh 
silta dOi, hO sung m5t sO diéu cia Pháp lnh Ngogi hOi ngày 18 tháng 3 nãm 
2013; 

Can c&Nghj djnh sd 121/2021/ND-CF ngày 27 tháng 12 nám 2021 cia 
ChInh phi ye kinh doanh trO chcyi din tilt có thuing dành cho ngui nithc 
ngoài, 

Can c&Nghj djnh sá 16/2017/ND-CF ngày 17 tháng 02 nãm 2017 cia 
ChInh phz quy djnh chic náng, nhim vy, quyén hqn và cc' cáu tO cht'c cia 
Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam, 

Theo d nghj cia Vy truIng Vy Quán l ngogi hO'i, 

Thing dc Ngán /iàngNhà nu'&c Viét Nam ban hành Thông ter hu'&ng 
dan ye quán l ngogi hói dOi vái hogt dç5ng kinh doanh trO chc'i din tilt cO 
thzthng dành cho ngu'&i ntthc ngoài. 

Chirong I 

QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 

Thông tu nay hixâng dn v quán 1 ngoi hi di vâi hot dng kinh 
doanh trô chci din tCr có thrng dành cho ngixôi nrrc ngoâi. 

Diu 2. Di tirqng áp diing 

THÔNG TU 
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1. Doanh nghip kinh doanh trô choi din tü có thung dành cho ngiRi 
nuâc ngoài (sau day gi là doanh nghip). 

2. Ca nhân di.rçic phép choi t?i Dim kinh doanh trô chcii din tir có 
ththng dành cho nguxi nuOc ngoài (sau day gi là nguäi choi). 

3. Ngân hang thucing mi, chi nhánh ngân hang nithc ngoài duqc kinh 
doanh, cung irng djch vi ngoai hôi ti Vit Nam (sau day gçi là ngân hang 
ducic phép). 

4. To chirc, cá nhân khác có lien quan dn hoat dng kinh doanh trô 
chcii din tir có thu&ng dành cho ngithi nuâc ngoài. 

Chuongli 

QUAN LY NGO3I HO! DO! vOI HOAT DQNG KINH DOANH TRO 

CH€il D1N T1 cO TH!JNG DANH CHO NGUdII NUOC NGOAI 

Diu 3. Nhn và sfr dting tin trã thu'öng bang ngo1i t 

Ngui chcii dugc nhn tin trâ thu&ng bang ngoi t và si:r ding s 
ngoi t trá thu&ng nhix sau: 

1. Tru?mg hçip ngu?i chi nhn tin trã thuing b&ng ngoi t tin met: 

a) Duçic ban ngoi t cho ngân hang duçic phép ly dng Vit Nam; 

b) Di.rcic chuyên s ngoai t tin mt trã thix&ng ra nuâc ngoài qua ngân 

hang duqc phép; 

c) Dixcic ngân hang duqc phép xác nhn dé mang s ngoai t tiên mt 
trã thuông ra nu&c ngoài theo quy djnh tai khoàn 1 Diêu 11 Thông tix nay; 

d) Duçic np s ngoi t tién mt trã thu&ng vào tài khoân thanh toán 
bang ngo?i t cüa ngu&i choi m tai ngãn hang duçc phép. 

2. Tm?ng hçip ngi.thi chcii nhn tin trà thithng bng ngoi t chuyn 

khoãn: 

a) Ducic chuyén s ngoi t trã thu&ng tir tài khoán chuyên drng ngoi 
t cüa doanh nghip theo quy djnh tai Diêu 6 Thông tu nay sang tài khoân 
thanh toán bang ngoai t cüa ngi.thi chcii m t?i  ngân hang dugc phép; 

b) Duçic chuyn s ngoi t trã thuing tir tài khoân chuyên dung ngoi 
t cüa doanh nghip sang tài khoân cüa ngui chGi m& t?i nithc ngoài. 

3. Ngithi cho'i có th üy quyên cho doanh nghip lien h vâi ngan hang 
duqc phép dê thirc hin các giao djch np ngoi t, chuyên ngoi t, xin cap 

giây xác nhn mang ngoi t tiên mt ra nthc ngoài theo quy djnh ti Thông 
tuna)'. 

A A A Dieu 4. Bong tien quy uo'c 
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1. Mnh giá cüa dn tin quy uâc ghi b&ng dông Vit Nam hotc bang 
mt 1oi ngoi t chuyên dôi. Doanh nghip thirc hin quy dôi mnh giá dông 
tiên quy i.râc sang dông Vit Nam hoc các loai ngoi t. T' giá chuyên dôi 

can cir theo t' giá niêm yet vào ngây giao djch cüa ngân hang duqc phép nai 
doanh nghip m& tài khoân chuyên dung ngoai t. TriRing hgp ngày giao djch 

là ngày nghi, ngày lê, t giá quy dôi can Cu theo t giá vào ngày giao djch lien 

kê tnthc do. 

2. Ngu&i chai di.rc di dng tin quy uâc ra ngoi t hoc dông Vit 
Nam trong trung hqp không chi hêt hoc trñng thithng bang dông tiên quy 
uâc ti doanh nghip và duçic sCr diing so ngoi t dôi tr dông tiên quy i.ruc dê 

thrc hin các giao djch quy djnh ti Diêu 3 Thông tu nay. 

JJiu 5. Phm vi thu, chi ngoi t và các ho&t dng ngo1i hi khác 

di vO'i doanh nghip 

1. Doanh nghip duçic Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam (sau day goi là 
Ngân hang Nha nu&c) cap Giây phép thu, chi ngoi t và các hot dng ngoi 

hôi khác (sau day gi là Giây phép) duqc thirc hin các hoat dng sau day: 

a) Thu ngo.i t tin mt tir vic ban dng tin quy ithc; 

b) Thu ngoi t tin mt tir may trO chcii din t1r có thuOng có chirc 

näng thu ngoai t tiên mt trrc tiêp cüa ngithi chcii; 

c) Thu chuyn khoân tir tài khoân a nuóc ngoài hoc tài khoân thanh 

toán b&ng ngoi t m& ti ngân hang duçc phép a Vit Nam cüa nguai choi 

vào tài khoân chuyên dOng ngoai t cüa doanh nghip; 

d) Chi ngoi t tin mt hoc chuyn khoãn s tin trâ thu&ng cho 
ngthi chcyi trüng thuang; 

d) Chi trã ngoi t tin mt ho.c chuyên khoân vào tài khoân thanh toán 
bang ngoi t cüa ngithi chci m& tai ngân hang duqc phép ô Vit Nam hoc 
chuyên khoãn vào tài khoàn 0 nu&c ngoài cüa nguai chai trong tri.thng hqp 
ngithi chGi không chcii hêt dông tiên quy uóc; 

e) Chi trã ngoai t chuyên khoán vào tài khoàn a nu9c ngoài cüa ngu?i 
chai tr tài khoàn chuyên dung ngoai t cüa doanh nghip trong truYng hçip 
nguii chcii su ding không hêt so ngoi t dã chuyên tir nuac ngoài vào tài 
khoãn chuyên dung ngoi t cüa doanh nghip; 

g) Các hot dng ngoai hi khác: ma và sir dung tài khoân chuyên dung 
ngoi t; ton qu ngoi t tiên m.t; xác nhn so tiên tnng thu&ng cüa nguai 
choi. 

2. Vic thu, chi và thrc hin các hoat ding ngoai hi khác lien quan 
den dông tiên cOa nuac cO chung biên giâi thijc hin theo quy djnh ti Hip 
djnh thanh toán song phuang gitta Ngân hang Nba ntxóc và ngân hang trung 
uang các nuac cO chung biên gi&i. Doanh nghip duqc Ngân hang Nhà nuac 
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cp Giy phép di vâi dng tin cüa nithc có chung biên giâi theo phm vi 
quy djnh ti khoãn 1 Diêu nay. 

Diu 6. M& và sü diing tãi khoãn chuyên dàng ngoi t 

Doanh nghip duçic Ngân hang Nhà ntr&c cp Giy phép phái mi 01 
(met) tài khoãn chuyên dung cho trng loai ngoi t ti 01 (met) ngân hang 
duqc phép dé phic vi hoat dng kinh doanh tai 01 Diem kinh doanh trô chi 
din t1r có ththng và dugc thirc hin các giao djch thu, chi ngoi t nhu sau: 

1 Thu: 

a) Np ngoi t tin mt vào tài khoãn trong tru1ng hçip ngun thu 
ngoi t tiên mtt tü vic ban dông tiên quy ithc, tü may trô chcri din tü có 
thining vuçlt mirc ton qu theo quy djnh tai  Diêu 8 Thông tu nay; 

b) Thu chuyên khoân tü tài khoãn a nuc ngoài hoc tâi khoàn thanh 

toán bang ngoi t ma tai  ngân hang dugc phép a Vit Nam cüa ngithi choi; 

c) Thu chuyn khoán tr tài khoân thanh toán bang ngoai t cüa doanh 
nghip theo quy djnh tai khoãn 2 Diêu 7 Thông tu nay dê dáp üng nhu câu chi 
trã thu&ng, chi trã sO ngoai t con lai  quy djnh tai diem a, b khoân 2 ?iêu nay 

hoc nhu câu chi r1it ngoai t tiên mt quy djnh tai  diem c khoãn 2 Diêu nay. 

2. Chi: 

a) Chi trá vào tài khoãn thanh toán b&ng ngoi t cüa nguôi choi mô tai 

ngãn hang duc phép a Vit Nam hoc a nithc ngoài trong truang hçip nguYi 
chi trüng thuang ho.c chai không hêt dOng tiên quy ithc; 

b) Chi trâ s ngoai t cOn lai vào tài khoãn i nuc ngoài cüa nguai choi 
trong tnthng hçp nguäi chai không sir ding hêt so ngoai t dã chuyên tir tai 

khoàn a nuc ngoài cüa ngi.thi choi vào tài khoãn chuyên dung ngoi t cüa 
doanh nghip; 

c) Chi rut ngoai t tin mt d duy trI 1uçng ngoi t tin mt tn qu 
theo quy djnh tai khoãn 1 Diêu 8 Thông tu nay; 

d) Chi ban ngoai t cho ngân hang duqc phép; 

d) Chi chuyn sang tài khoân thanh toán bang ngoai t cüa doanh 
nghip theo quy djnh tai khoãn 1 Diêu 7 Thông tu nay. 

Diu 7. Diu chuyn ngoii t giü'a tài khoãn thanh toán vã tãi 

khoãn chuyên dung ngoi t cüa doanh nghip 

1. Doanh nghip dugc chuyên ngoi t tir tai khoãn chuyên dung ngoi 
t sang tài khoãn thanh toán bang ngoi t m& tai ngân hang duqc phép. 

2. Tru&ng hçip so ngoi t tiên mt ton qu' và sO du ngoi t trên tài 
khoan chuyên dOng ngoi t khOng dü dé dáp 1rng nhu câu chi trâ hoc nhu 
câu chi rñt ngoi t tien mt quy dnh tai  diem a, b, c khoãn 2 Diu 6 Thông 
tu nay, doanh nghip dugc chuyén ngoi t tr tài khoãn thanh toán bang 
ngoi t sang tai khoán chuyên dung ngoai t. 
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Diêu 8. Tn qu5 ngoii t tin mt 

1. Doanh nghip duçic duy trI mt h.rcing ngoi t tin mt tn qu hang 
ngày dê phiic viii hot dng kinh doanh tai  01 Diem kinh doanh trô chai din 
ti:r có thu&ng (duçic ghi trén Giây phép) trën co s tInh toán S6 ngoi t tiên 
mt can thiêt dê dáp irng nhu câu chi trã thithng và nhu cu chi trâ ngoi t 
tiên mt cho ngithi chai trong tnring hcip không chai hêt dông tiên quy i.thc. 

2. Vào ngày lam vic tip theo ngày có nguôn thu ngoi t tin mt t11 
hoat dng kinh doanh trô chcii din tir có thuâng vuqt mirc ton qu, doanh 
nghip phãi np so ngoi t tiên mt vucit mrc ton qu vâo tãi khoàn chuyên 
dung ngoi t ma ti ngân hang dugc phép quy djnh tai  Diêu 6 Thông tu nay. 

Diu 9. Thanh toán bang the tin diing 

Doanh nghip là dan vi chp nhn the dixgc chp nhn the tin diing cüa 
nguai chai dê ban dông tiên quy uâc khi tham gia các trô chai din t1r có 
thithng. Dng tiên doanh nghip ducic nhn tü to chi'rc thanh toán the là dông 
Vit Nam. 

Chirong III 

TRACH NHIM CUA CAC TO CHIJ'C VA CA NHAN LIEN QUAN 
DEN HOJT DQNG KINH DOANH TRO CH€fl DIN TU' cO 

THU'ONG DANH CHO NGU'I NUC NGOAI 

Diu 10. Trách nhim cüa Ngân hang Nhà nu'óc chi nhánh tinh, 
thanh pho 

1. Huàng dan ngân hang &rçlc phép và các doanh nghip trên dja bàn 
chap hành day du các quy djnh tai Thông tu nay và quy djnh cüa pháp lut Co 
lien quan. 

2. Thanh tra, kim tra, giám sat hoot dng thu, chi ngo1i t và các hoat 
dng ngoi hôi khác cüa doanh nghip trên dja bàn dä dugc Ngân hang Nhà 
nithc cap Giây phép. Truang hçp phát hin các hành vi vi phm quy djnh ti 
Giây phep và quy djnh tai Thông tu nay, Ngân hang Nhà rn.rOc chi nhánh tinh, 
thành phô trên dja bàn xü l' hoc trInh cap có thâm quyên th l' theo quy djnh 
cüa pháp lut. 

3. Phôi hçp vâi các co quan, to chirc, cá nhân có lien quan thirc hin 
các bin pháp phOng, chông rira tiên trong hot dng kinh doanh trO chai din 
tir có ththng theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diêu 11. Trách nhim cüa ngãn hang thrqc phép 

1. Thirc hin kiém tra, kiêm soát các giy ta, chang ti.'r do ngi.thi choi, 
doanh nghip xuât trInh dê thirc hin các giao djch np ngoi t tiên mt vào 
tài khoàn, chuyên ngoi t, xác nhn ye so ngoi t mang ra ni.rac ngoâi cüa 
ngu?i chai theo mâu ti Phi hic so 01 ban hành kern theo Thông tu nay. 
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Giy xác nhn mang ngoi t tin mt ra nuóc ngoài chi có giá tr sr 
diing trong thai han  30 (ba mxoi) ngây kê tr ngày phát hánh. 

2. Luu gil các giy ti, chi.rng tr lien quan dn các giao dch ngoi hi 
theo quy dnh tai Thông ti.r nay và theo quy djnh cüa phãp 1ut CO lien quan. 

3. Phát hin các hành vi vi pham các quy djnh tai  Thông Ui nay cüa 
doanh nghip hoc cüa ngixôi chyi, kjp thñ báo cáo Ngân hang Nhà nuóc chi 
nhánh tinh, thành phô trén dja bàn ncii doanh nghip dt Diem kinh doanh trô 
chcii din t1r có thithng dành cho ng'ithi nrc ngoài dê Co bin pháp xü l. 

4. Chip hành dung các quy djnh tai  Thông tu nay, các quy djnh cüa 

pháp 1ut ye phông, chông tha tiên và các quy djnh cüa pháp lut cO lien 

quan. 

5. Ban ngoi t cho doanh nghip theo quy djnh tai  khoán 7 Diêu 12 

Thông tu nay. 

Diu 12. Quyn và trách nhim cüa doanh nghip 

1. Niêm yt, thông báo cong khai t giá chuyên di giüa mnh giá dng 
tiên quy i.thc vOi dông Vit Nam và các loai ngoai t. 

2. Thrc hin xác nhn trüng thu&ng, trâ thuâng, di dng tin quy uOc 
cho nguii choi theo mu tai  Ph hic so 02 ban hành kern theo Thông tu nay, 
cung cap giây t, chirng ti'r có lien quan và chju trách nhirn trucc phap lut 
ye tInh hçip pháp cüa so tiên tróng thithng, trá thithng, so tiên dôi t1r dông tiên 
quy uOc do ngui chi không chcii hêt lam co sâ dê ngân hang dugc phép xác 
nhn vic mang, chuyên ngoai t ra nuâc ngoài, np ngoai t vào tâi khoân 
cüa ngi.r?ii chai theo quy djnh tai  Diêu 3 Thông tlx nay. 

Giy xác nhn trüng thu&ng, trá thuâng, di dng tin quy uc cho 
ngu1i choi chi có giá trj sü ding 01 (rnt) lan trong thii han  30 (ba muoi) 

ngày kê tr ngày phát hánh. 

3. Xut trInh dy dü giAy t, chirng t1r cho ngân hang duqc phép khi 
thirc hin giao djch np ngoai t tiên mitt vào tài khoán chuyên dung ngoi t 
và giao djch ban, chuyên ngoai t. 

4. Thrc hin chê d ghi chép, thng kê, luu gitt chirng ti.ir theo quy djnh 
lien quan cüa pháp lut. 

5. Xây dirng Quy ch quãn 1, kim soát ni b di vi ngun thu, chi 
ngoi t trong boat dng kinh doanh trO choi din ttr CO thung dành cho 
ngithi nthc ngoài, trong do tôi thiêu bao gOm các ni dung sau: quy trInh thu, 
chi ngoi t; quy trmnh kiêrn soát nguOn thu, chi ngoi t darn bâo quy djnh ye 
phOng chông rtra tiên, báo darn an toàn dôi v&i hrqng tien mt thu duqc trong 
qua trInh kinh doanh; chüc näng, nhim vii, quyen han  cOa các b phn, Ca 

nhân có lien quan. 
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6. Chip hành diing quy djnh ti GiAy phép, quy djnh tai  Thông tu nay, 
quy djnh cüa pháp 1ut ye phông, chông tha tiên và quy djnh cüa pháp 1ut Co 
lien quan. 

7. Duc mua ngoi t cüa ngân hang duqc phép ni doanh nghip ma 
tài khoãn chuyên dung ngoai t trong tnthng hqp so ngoi t tiên mt ton qu, 
so thr ngoi t trên tài khoãn chuyên dung ngoi t và tài khoàn thanh toán 
bang ngoi t không dü dé dáp 1rng nhu câu chi trá hoc nhu câu chi rut ngoi 
t tiên mt dê phic vii hot dng kinh doanh trO chi din tü cO thu&ng theo 
phm vi thu, chi ngoi t và các hot dng ngoi hôi khác cüa doanh nghip 
quy djnh t1i Diêu 5 Thông tu nay trên cci sO xuât trInh chimg tir, giây tä dam 
bão giao dch hçip pháp, hçip 1. 

Diêu 13. Trách nhim cüa ngirài choi 

Nguai chai chju trách nhim chip hành nghiêm tic các quy djnh t?i 
Thông tu nay và các quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

Chtro'ng IV 

TO CHIYC THVC HIN 

Diu 14. Ch d báo cáo 

Djnh kS'  hang qu, truóc ngày 10 (muai) tháng du qu' sau, doanh 
nghip phái báo cáo bang van bàn giây, gi:ri trirc tiêp hoc qua djch vii bixu 
chInh den Ngân hang Nhà nuâc (Vi Quân 1' ngoi hôi) và Ngân hang Nhà 
nuóc chi nhánh tinh, thành phô trên dja bàn ncii doanh nghip dt Diem kinh 
doanh trô chii din tü cO thuâng dành cho ngu1i ni.rOc ngoài ye tInh hInh thu, 
chi ngoai t và các hot dng ngoti hôi kháctheo mâu ti Ph hic so 03 ban 
hành kern theo Thông tu nay. Thai gian chOt so 1iu báo cáo di.rqc tInh t1 
ngày 15 cüa tháng truac kS'  báo cáo den ngày 14 cOa tháng cuôi qu thuic kS' 

báo cáo. 

Diu 15. Diu khoãn thi hành 

1. Thông tu nay có hiu hrc tü ngày  Ui-  tháng  3.  nàrn 2022 

2. Thông tu nay thay th các van bàn sau: 

a) Thông tu s 15/2014/TT-NHNN này 24 tháng 7 närn 2014 cüa 
Ngân hang Nhà nu&c Vit Narn huâng dan ye quán 1 ngoi hôi dôi vai hoat 
dng kinh doanh trO choi din ti'r có thu&ng dành cho ngi.thi nuóc ngoài; 

b) Thông tu s 11/2017/TT-NHNN ngày 30 tháng 8 närn 2017 cüa 
Ngân hang Nhà nu&c Vit Narn sua dôi, bO sung mt so diêu cüa Thông tu so 
15/2014/TT-NHNN ngay 24 tháng 7 närn 2014 cüa Ngân hang Nhà nuac Vit 
Narn huang dan ye quán l' ngoai hOi dOi vâi hot dng kinh doanh trO chi 
din tr có thuang dành cho ngiRii nuâc ngoài. 



- THÔNG DOc 
O THÔNG DOC 

S 

3. Chánh Van phông, Vi trithng Vi Quãn 1 ngoi hi, Thu tru&ng các 
don vl lien quan thuc Ngãn hang Nhà rnthc Vit Nam, các ngãn hang ducrc 
phép, doanh nghip kinh doanh trô choi din tü có thithng dành cho nguii 
nuàc ngoài chju trách nhim to chüc thic hin ThOng tix nay.!.  ,/ 

Noinhin: 
- Nhti khoãn 3 Diu 15; 
-Ban IanhdaoNHNN; 
- Van phông ChInh 
- B Tu pháp (dê kiem tra); 
- Cong báo; 
- Ltru VP, Vi PC; Vi  QLNHIIV 

Pham Thanh Ha 



DANH MUC  PHU  LUC 
(Ban hành kern theo Thông tzts C9/2022/TT-NHNN ngày 2. tháng nãm 2022 

cia Thông dóc Ngán hang Nhà nithc Viét Nam) 

STT Ten Phii lyc K hiu 

1 Giy xác nhn mang ngoi t tin mt ra nthc ngoài Phi 1c s 01 

2 
Giy xác nhn trüngthix&ng, trâ thu&ng b.ng ngoti t 
tin mt, di dng tiên quy uc 

Phu luc s 02 

Báo cáo tInh hInh thrc hin thu, chi ngoi t và các hoit 
ng ngoi hi 1ác 

Ph hic so 03 



TEN NGAN HANG DUQC PHEP 

PhiIycsôO1 

CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Ti do - Hiih phñc 

   

S:  , ngày .... tháng .... nárn 

ClAY XAC NHiN MANG NGOiiJ TE TIEN MiST RA NUOC NGOAI 

- Can cü Thông tu so .../2022/TT-NT-INN ngày ... tháng .. nãrn ... cüa 
Ngân hang Nhà nu'c Vit Narn hung dan ye quán I ngoi hôi dôi vi hot 
dng kinh doanh trô chai din ti:r có thu'ng dành cho nguii nuic ngoài. 

- Can cr Gi.y xác nhn trirng thung, trá thuing b.ng ngoui t tiên 

rnt, dôi dông tiên quy uc so ... ngây... cüa doanh nghip 

Ngân hang .... xác nhn sE ngoi t tin rnt d.râi day cho Ong/Bà 

Quôc tjch:  

H chiu s:  cap ngãy  ti  

- So tiên bang so:  

- SO tiên bang chtr:  

- Nguôn gOc ngoti t: 

Gi.y xác nhmn nay chi có giá trj sü diing trong thôi hn 30 (ba muoi) 
ngày kê ti'j ngãy phát hành. 

Ong/Bà . phái ch.p hãnh nghiêrn chinh 
các quy djnh cüa pháp 1ut ye quãn 1 ngoi hOi trong vic mang ngoi t tiên 

mt ra nu1c ngoãi. 

!Voi izlzâ,s: 
- Ca nhãn thrcic Cap Giây xác nhn; 
- Luu. 

NG!fOI DAI DIIN IIQP PHAP 
CUA NGAN HANG DUQC PHEP 

(Ky, ghi rô ho ten và dóng dá'u,) 



Phy1ycsôO2 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Tu' do - Hnh phüc 

s. , ngày ... tháng ... näm 

GIAY XAC NHiN TRUNG THUNG, TRA THU'ONG 
BANG NGOAI TE TIEN MT, oOi BONG TIEN QUY u'Oc 

Ten doanh nghip:  

Dja chi tn s& chInh:  

S diên thoai:  S Fax:  

Giy chimg nhn däng k doanh nghip/Giây phép Mu ti.r s&... ngày. 

Van bàn cüa cd quan quàn I nba nuóc có thm quyn cho phép kinh doanh 
trô chcii din tr có thithng so... ngày... (nêu co) 

Gi.y chirng nhn dü diu kin kinh doanh trô chai din tü có thuàng 
sô...ngày... (nêuco) 

Giy phép thu, chi ngoi t và hot dng ngoi hM khác/Vàn bàn chip thun 
hot dng thu, chi ngoi t tiên m.t và các hoat dng ngoai hôi khác sO... 
ngày... 

(Ten doanh nghip)... xác nhn v s ngoai t trüng thuàng, trâ thuâng, dôi 
dông tiên quy rcc không chcii hêt cüa ngi.thi chai nhiz sau: 

1. Thông tin v ngui chcii, s tin trüng thithng, trã thithng, &i dng 
tiên quy uâc: 

- HQ ten: 

- Ngày sinh: 

- Quc tjch: 

- H chiu s: Ngày cap Ncii cp 

-, S tin trüng thi.r&ng (quy USD) chi.ra kh.0 tri'r thu thu nhp/dã khu 
tnir thuê thu nhp (neu có): 

- S tin trá thuàng b&ng ngoai t tin mt/chuyên khoán (quy USD) dã 
khâu tri'r thuê thu nhp (nêu có): 

- S tin di ti'r dng tin quy uic không chdi ht (quy USD) bang tin 
mtJchuyên khoãn: 

- Ngày tring thithng, trá thu&ng, di dng tin quy ithc: 



2. Giy xác nhn nay chi có giá trj si.r ding 01 (rnt) tan trong thai hn 
30 (ba muai) ngày kê tr ngãy phát hãnh vâ Ia co s& dê ngân hang duc phép 
xác nh.n vic mang, chuyên ngoi t ra nuc ngoai, np ngoi t vào tài 
khoân cia ngtthi cho'i theo quy djnh ti Thông tu sO... 

NCU'fl DAI DI1N HOP PHAP 
CUA DOANH NGHIEP 

(k3, ghi rö hQ ten, dóng dáu) 



Phi1ycsôO3 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
DcIp-Tiydo-Hnh phüc 

s. , ngày ... tháng ... nám 

BAO CÁO TNH H!NH THVC HIN THU, CII! NGOd T 
vA CAC HOiST DQNG NGOi HO! KHAC 

Q u2 ...Nä m 

KInh gt'ri: 
- Ngân hang Nhâ nuâc Vit Narn (Vi Quân 1 ngoi hôi); 
- Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh tinh, thành phô 

Ten doanh nghip:  
Dia chi tru sô chInh:  
So diên thoi:  So Fax:  
Giây chi:rng nhn däng k doanh nghip/Giây phép dâu tu sO.... ngày. 
Van ban cüa c quan quán 1 nhà nuóc có thâm quyên cho phép kinh doanh 
trôchñ din tü có thuâng sO... ngáy... (neu co) 
Giây chirng nhn dü diêu kin kinh doanh trô chcii din t1r có thu&ng sO. 
ngày.... (neu co) 
Giây phép thu, chi ngoi t và hot dng ngoi hôi khác/Vàn ban chap thun 
hot dng thu, chi ngoi t tiên mt và các ho?t dng ngoi hôi khác so... 

ngày... 

(Ten doanh nghip)... xin báo cáo tInh hInh th1rc hin hot dng thu, chi 
ngoi t và các hoat dng ngoi hôi khác trong Qu... Nàm... nhu sau: 

Dcn vi: USD 
Chi tiêu  S tiên 

A. Tiên mat: 
I. Dnh mtrc tin qu5 ngo1i t tiên mt(1) 
II. Ton quy ngoi tç tien mt binh quan trong Quy (2) 
III. Tin qu5 ngoi t tin mt du k 
IV. Tong thu ngoi t tin mt trong k)': 
1. Thu tir trô chcii din t1r Co thithng 
2. Rit ngoi t tiên mt tü tài khoân chuyên dung ngoi t 
V. Tong chi ngoi t tin mat trong ks': 
1. Chi trâ cho ngtthi chi 
2. Np vao tài khoân chuyên dung ngoi t 
3. Ban ngoi t tiên mt cho ngân hang duçic phép 
VI. Ton qu5 ngoi t tin mt cui k' 
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B. Tài khoãn:  
I. S dir trên tài khoãn chuyên dàng ngoi t du kr 

II. Tng thu trong k5r: 
1. Np nguôn thu ngoi t tiên mt tr trô chcii din tr có 
thu&ng vào tài khoân 
2. Thu chuyén khoân ti'i tài khoãn i n.ric ngoài cüa ngui 
chi 
3. Thu chuyên khoàn tü tài khoân thanh toán bang ngoi t 
cüa ngithi choi mô ti ngân hang &rqc phép a Vit Nam 
4. Thu tr tãi khoân thanh toán bang ngoi t cüa doanh 
nghip 
III. Tong chi trong k: 
1. Chi trã cho nguôi chcii 
2. Chi rut ngoi t tiên mt 
3. Chi ban cho ngân hang duqc phép 
4. Chi chuyên sang tài khoân thanh toán bang ngoai t cüa 
doanh nghip 
IV. So dir cuoi ky  

LAP BANG 
(Ky, ghi rö 

hQ ten) 

KIEM SOAT 
(Ky, ghi rö 

hQ ten) 

NGUJI DAI DIN HVP PHAP 
CUA DOANH NGHIIP 

(kj, ghi rö hQ ten, dóng dá'u) 

Ghi chi: 
- (1): Là mirc ngoi t tin mt tn qu5 quy djnh tai  Giy phép 
- (2): Là so ngoi t tiên mt ton qu bInh quân dixqc tInh bang tong 
sO ngoi t tiên mt ton qu cüa các ngày lam vic trong Qu chia 
cho tong so ngày lam vic trong Qu9. 
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