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01

TIN NỔI BẬT

Một số điểm chú ý của Thông tư mới

quy định về việc Ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, 

giảm lãi cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19



wikilegal.vn

Ngày 02/04/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã ban hành

Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư

01/2020/TT-NHNN ngày 13/03/2020 của Thống đốc NHNNVN quy định về

việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại

thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ

khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (sau đây gọi tắt là “Thông

tư 03/2021/TT-NHNN”), có hiệu lực từ ngày 17/05/2021.

Trong bản tin pháp luật này, chúng tôi sẽ trình bày một số điểm mới chú ý

nhất của Thông tư 03/2021/TT-NHNN.
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STT Nội dung Thông tư 03/2021/TT-NHNN Thông tư 01/2020/TT-NHNN

1

Điều kiện về

số dư nợ để

được cơ cấu

lại thời hạn

trả nợ và

miễn, giảm

lãi, phí

• Phát sinh trước ngày 10/06/2020 từ

hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

• Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc

lãi từ 23/01/2020 đến 31/12/2021.

• Phát sinh trước 23/01/2020 từ

hoạt động cho vay, thuê tài chính.

• Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc

và/hoặc lãi từ 23/01/2020 đến

ngày liền kề sau 03 tháng kể từ

ngày Thủ tướng CP công bố

hết dịch COVID-19.

2

Trường hợp

được cơ cấu

lại thời hạn

trả nợ

Thông tư 03/2021/TT-NHNN kế thừa Thông tư 01/2020/TT-NHNN và bổ sung

trường hợp:

- Số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ ngày 23/01/2020 và quá hạn trước ngày

17/05/2021.

3

Thời gian cơ

cấu lại thời

hạn trả nợ

Không quá 12 tháng kể từ ngày TCTD,

chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực

hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Không quá 12 tháng kể từ ngày cuối

cùng của thời hạn cho vay, cho

thuế tài chính.

4

Thời hạn

thực hiện cơ

cấu lại thời

hạn trả nợ

Được thực hiện đến ngày 31/12/2021. Được thực hiện đến 31/12/2020.
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STT Nội dung Thông tư 03/2021/TT-NHNN Thông tư 01/2020/TT-NHNN

5
Miễn, giảm

lãi, phí

Thông tư 03/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung quy định của Thông tư 01/2021/TT-

NHNN như sau:

• Điều kiện về số dư nợ như đã nêu tại mục 1.

• Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng được thực hiện đến ngày

31/12/2021.

6
Giữ nguyên

nhóm nợ

Đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 23/01/2020: TCTD, chi nhánh

ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ tại thời điểm gần nhất trước

ngày 23/01/2020.

Thông tư 03/2021/TT-NHNN bổ sung trường hợp:

Đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ 23/01/2020 đến trước 10/06/2020: giữ

nguyên nhóm nợ tại thời điểm gần nhất trước ngày:

(i) thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu: đối với số dư nợ còn trong hạn

hoặc quá hạn đến 10 (mười) ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn

trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận;

(ii) khoản nợ bị chuyển quá hạn: đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước

23/01/2020 và quá hạn trong khoảng từ 23/01/2020 đến 29/03/2020;

(iii) thực hiện miễn, giảm lãi lần đầu: đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh từ

ngày 23/01/2020 và quá hạn trước ngày 17/05/2021.
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STT Nội dung Thông tư 03/2021/TT-NHNN Thông tư 01/2020/TT-NHNN

7

Trích lập dự

phòng rủi ro

(DPRR)

Thông tư 01/2020/TT-NHNN không quy định cụ thể. Thông tư mới bổ sung:

• Số tiền dự phòng phải trích bổ sung = Chi phí trích lập dự phòng dựa trên

nhóm nợ nếu không thực hiện giữ nguyên nhóm nợ – Chi phí trích lập dự

phòng xác định dựa trên nhóm nợ tái cơ cấu.

• Trích lập theo lộ trình 03 năm:

Ngày 31/12 của năm 2021, 2022, 2023: lần lượt tối thiểu 30%, tối thiểu 60%, và

100% số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung.

8

Phân loại nợ

sau khi đã

cơ cấu lại

thời hạn trả

nợ

• Với dư nợ còn trong hạn theo thời hạn cơ

cấu: Không áp dụng nguyên tắc điều chỉnh

vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

• Với dư nợ quá hạn theo thời hạn cơ cấu và

không được TCTD thực hiện cơ cấu lại: Phân

loại theo Thông tư 01/2021/TT-NHNN (sửa đổi

một số Điều theo Thông tư 03).

• Về phân loại nợ, trích lập DPRR từ

01/01/2024 đối với toàn bộ dư nợ được cơ

cấu lại, miễn giảm lãi sẽ được thực hiện theo

Thông tư 01/2021/TT-NHNN (sửa đổi một số

Điều theo Thông tư 03).

Theo thời hạn đã được cơ cấu

lại theo quy định của pháp luật

về phân loại nợ, trích lập và

sử dụng DPRR để xử lý RR

nhưng không phải áp dụng

nguyên tắc điều chỉnh vào

nhóm nợ có mức độ rủi ro cao

hơn.
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02
VĂN BẢN

PHÁP LUẬT MỚI

THEO TUẦN
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ĐẦU TƯ

• Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức

thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hạng mục

hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 04/05/2021)

• Văn bản hợp nhất 2722/VBHN-BKHĐT năm 2021 hợp nhất Nghị định về đầu tư xây

dựng và kinh doanh sân gôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

(Ngày hiệu lực: 11/05/2021)

GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Quyết định 509/QĐ-BXD năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban

hành, thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình,

lĩnh vực quy hoạch kiến trúc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của

Bộ Xây dựng

(Ngày hiệu lực: 06/05/2021)
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HÀNH CHÍNH – TƯ PHÁP

• Quyết định 526/QĐ-LĐTBXH năm 2021 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa

đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao

động-Thương binh và Xã hội

(Ngày hiệu lực: 06/05/2021)

LAO ĐỘNG

• Quyết định 673/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước 98 của Tổ

chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và

thương lượng tập thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

(Ngày hiệu lực: 07/05/2021)

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về phương

pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi

trường ban hành

(Ngày hiệu lực: 04/05/2021)
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ĐẤT ĐAI

• Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với

đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do Bộ Tài

Nguyên và Môi trường ban hành

(Ngày hiệu lực: 28/06/2021)

• Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định quy định về bồi

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất do Bộ Tài Nguyên và Môi trường

ban hành

(Ngày hiệu lực: 04/05/2021)

• Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Đất

đai do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành

(Ngày hiệu lực: 04/05/2021)



Thank You!

0912.254.860

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà HH Office, Số 15
Ngõ 293 Khuất Duy Tiến, Phường Trung
Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội, Việt Nam.
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