
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VIỆT NAM Độc lập »Tự do - Hạnh phúc

Số: /2020/TT-NHNN Hà Nội, ngccy/H' tháng /<2năm 2020

TH Ô N G Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 
tháng 12 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng 
dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

của các ngân hàng được phép

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 thảng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Các tố chức tín dụng ngày 16 thảng 6 năm 2010 và Luật sửa 

đôi, bô sung mội sổ điêu của Luật Các tô chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 
2017;

Căn cử Pháp lệnh Ngoại hổi ngày 13 thảng 12 năm 2005 và Pháp lệnh 
sửa đối, bổ sung một sổ điểu cùa Pháp lệnh Ngoại hổi ngày 18 tháng 3 năm 
2013;

Căn cứ Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng'11 năm 2019 của 
Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, 
cơ che một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hỏa xuất khâu, 
nhập khâu;

Căn cứ Nghị định số Ỉ6/2017/NĐ-CP ngciy 17 tháng 02 năm 20ỉ 7 cùa 
Chính phủ quỵ định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức của 
Ngăn hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưcmg Vụ Quản lý ngoại hối;
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đoi, bổ 

sung một so điều của Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26 tháng Ị2 năm 
2013 cùa Thong đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thủ tục chấp 
thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngăn hàng 
được phép (gọi tảt là Thông tư sô 33/2013/TT-NHNN).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2013/TT- 
NHNN

Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 3. Thủ tục để nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ 
tiền mặt của các ngân hàng được phép

1. Nguyên tắc khai, gửi, tiếp nhận, trả kết quả, trao đổi, phản hồi thông tin 
về hồ sơ đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân 
hàng được phép:



a) Hồ sơ điện tử được sử dụng chữ ký số gửi trên cổng thông tin một cửa 
quôc gia. Việc khai, gửi, tiêp nhận, trả kêt quả, trao đôi, phản hôi thông tin, sử 
dụng chữ ký sô ừên Công thông tin một cửa quôc gia và hệ thông xừ lý chuyên 
ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo quy định tại Nghị định 
sô 85/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định thực 
hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc ßia, cơ che một cửa ASEAN 
và kiểm ưa chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có);

b) Trường hợp hệ thống cồng thông tin một cửa quốc gia hoặc hệ thống 
xử lý chuyên ngành của Nạân hàng Nhà nước Việt Nam gặp sự cố hoặc có lỗi 
không thê tiêp nhận, trao đôi thông tin điện tử, việc khai, gửi, tiêp nhận, trả kêt 
quả, trao đổi, phản hồi thông tin được thực hiện qua dịch vụ bưu chính hoặc trực 
tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
thành phố Hà Nội hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh;

c) Các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc (tập tin 
định dạng PDF), ứừ văn bản đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ 
tiên mặt được khai trên Công thông tín một cửa quôc gia. Các tài liệu trong hồ 
sơ giây là bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của người đại diện hợp pháp của 
ngân hàng được phép.

2. Hồ sơ bao gồm:

a) Vãn bản đề nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt 
theo mẫu tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Hợp đồng xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt ký kết giữa 
ngân hàng được phép với ngân hàng hoặc tổ chức tài chính nước ngoài kèm bản 
dịch tiếng Việt có xác nhận của người đại diện hợp pháp của ngân hàng được 
phép (chỉ gừi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi);

c) Quy định nội bộ của ngân hảng được phép về hoạt động xuất khẩu, 
nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, trong đó quy định về phân cấp ủy quyền thực hiện 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt trong nội bộ hệ thống và quy 
định quản lý, giám sát, bảo đảm an toàn trong việc giao nhận, bảo quản và vận 
chuyển ngoại tệ tiền mặt phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam (chi gửi lần đầu và gửi bổ sung khi có thay đổi);

d) Giấy ủy quyền trong trường hợp người ký văn bản đề nghị chấp thuận 
là người đại diện theo ủy quyên của ngân hàng được phép (chỉ gửi lân đâu vả 
gửi bổ sung khi có thay đổi).

3. Trình tự, thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ 
tiền mặt:

a) Khi có nhu cầu thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt, ngân 
hàng được phép lập và gửi 01 (một) bộ hồ sơ cho Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh thành phố Hà Nội hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí 
Minh theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điêu này;
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b) Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại khoản 2 Điêu này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố 
Hà Nội hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh xem xét, 
chấp thuận việc xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của ngân hàng được 
phép theo mẫu tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi cho ngân 
hàng được phép theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều này.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
thành phố Hà Nội hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 
có thông báo trên cổng thông tin một cửa quốc gia hoặc văn bàn thông báo cho 
ngân hàng được phép (trong trưcmg hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này) 
và nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đù các 
chứng từ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt (điện thanh toán 
và tờ khai hải quan), ngân hàng được phép gừi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
thành phố Hà Nội hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh 
bản sao điện thanh toán và tờ khai hải quan (eó xác nhận của người đại diện hợp 
pháp của ngân hảng được phép).”

Điều 2.
Thay thế Phụ lục 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư số 33/2013/TT- 

NHNN bàng Phụ lục 01, 02, 03 ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện
Chánh Vãn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Chánh Thanh tra, 

giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội, Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phổ Hồ Chí Minh, các ngân hàng thương 
mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hôi chịu ừách 
nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

Điều 4. Điều khoản thi hành
Thông tư này có hiệu lực từ ngày OẢ tháng 02 năm l ũ U . ị /

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban lãnh đạo NHNN; ,
- Văn phòng Chính phù; V
- Bộ Tư pháp (để kiềm tra); V

-  Công háo;
- Lưu: VP, PC, Vụ QLNH (05).

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đoàn Tháỉ Sơn



Phụ lục 01

TẺN NGÂN HẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...... , ngày tháng năm

VÃN BẢN ĐỀ NGHỊ CHÁP THƯẶN 
XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨỪ NGOẠI TỆ TIÊN MẶT

• • • •

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh ..........

1. Tên Ngân hàng:.......................................................................................................

2. Địa c h ỉ:.....................................................................................................................

3. Số điện thoại:....................................................................F ax :.............................

4. Nội dung xin chấp thuận: Xuất khẩu/nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

STT Mã loại tiền tệ Số lượng ngoại tệ (số) Số lượng ngoại tệ (chữ)

1

2

Qua cửa khẩu:............................

Đối tác xuất khẩu/nhập khẩu: ... 

Thời gian: từ ngày..... đến ngày

5. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi n h án h ............xem xét và cấp Quyết định
chấp thuận xuất khẩu/nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt cho Ngân hảng theo nội dung 
trên.

6. Ngân hàng .............xin cam kết thực hiện hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
ngoại tệ tiền mặt đúng quy định quản lý ngoại hối và sử dụng đúng mục đích 
được phép.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGÂN HÀNG 
(ký tên, đóng dấu)

í



Phụ lục 02

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phủc

CHI NHẢNH...........  .....:------- ------------------

Số: ...., ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH CHẮP THUẬN 
XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU NGOẠI TỆ TIẺN MẶT

1. Tên Ngân hàng :.......................................................................................................

2. Địa c h i:............................................................... ....... ..............................................

3. Số điện th o ạ i:............................................................F ax :.................... .................

4. Nội dung:

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh chấp thuận đối với việc ngân hàng ... xuất 
khẩu/nhập khẩu số ngoại tệ dưới đây:

STT Mã loai tiền tê 
• • Số lưựng ngoại tệ (số) Số lưựng ngoại tệ (chữ)

1

2

Qua cửa khẩu :...................................

Đối tác xuất khẩu/nhập khẩu :.......................................... .......................................

Quyết định này có hiệu lực từ n g ày  đến n g ày .......  và chỉ có giá ừ ị cho
01 lần xuất khẩu/nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt.

5. Ngân h à n g ..........phải có trách nhiệm thực hiện hoạt động xuất khâu, nhập
khẩu ngoại tệ tiền mặt đúng quy định quản lý ngoại hối và sử dụng đúng mục 
đích được phép.

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)



Phụ ỉục 03

NGÂN Hà n g  n h à  n ư ớ c  c ộ n g  h ò a  x ả  h ộ i c h ủ  n g h ĩa  v iệ t  n a m
VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHI NHẢNH........ . ......................... ........ :----------

Sô: ... , ngày tháng năm

BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU/NHẬP KHẨU 
NGOẠI TỆ TIÈN MẶT

Tháng năm

Kính gửi: Vụ Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1. Số lượng ngoại tệ tiền mặt xuất khẩu và nhập khẩu:

Đơn vị tính: Qưy USD

XUAT KHAU NHAP KHAU

Theo Quyết định 
chấp thuận Thực tế Theo Quyết định 

chấp thuận Thực tế

2. Đánh giá tình hình xuất khẩu/nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng 
được phép:

LẬP BIÊU
(ký, ghi rò họ tên)

KIÊM SOÁT
(ký, ghi rõ họ tên)

GIÁM ĐỐC
(ký tên, đóng dấu)



Sacombank
PHIẾU Ý KIẾN THAM Mưu

(v/v xử  lý  công việc theo yêu cầu từ  cơ quan quản lý  Nhà Nước; Tổ chức, cá nhân khác)

Nội dung:
Căn cứ Thông tư  số  17/2020/TT-NHNN ngày 14/12/2020 v/v sửa đổi bổ  sung mốt số  điều của Thông tư  số  

33/2018/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc NHNN VN hướng dẫn thù tục chấp thuận hoạt động 

xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép

Ý kiến tham mưu của Phòng Pháp lý 

Kính trình BTGĐ cho sao kính gửi
- HĐQT, BKS : "đểbáo cáo”

- BTGĐ, GĐK :'đểb iế t"

- KTNB, Ban KTrNB&GĐLĐ, Khối QLRR :"đểbiết”

- p. KDV&ĐT, TT. TTNĐ : ”đểbiết và thực hiện”

Trân trọng.
Tp. HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2020 

PHÒNG PHÁP LÝ 

Nơi nhận: / /

- Như trên
- Lưu P.HCQT / /

NGUYỄN VĂN TRÌNH

Ý kiốn của BTGĐ

KT. TỔNG GIÁM Đốc 
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊVÂMRON

BM-HCQT.CTHC.03 (1/8/2019)


