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Ngày 31/03/2021, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đã ban hành

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hướng dẫn giao dịch ngoại tệ trên thị trường

ngoại tệ của các tổ chức tín dụng (TCTD) được phép hoạt động ngoại hối

(sau đây gọi tắt là “Thông tư 02/2021/TT-NHNN”), có hiệu lực từ ngày

17/05/2021 và thay thế cho Thông tư 15/2015/TT-NHNN.

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

nhất của Thông tư 02/2021/TT-NHNN.
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STT Nội dung Thông tư 02/2021/TT-NHNN Thông tư 15/2015/TT-NHNN

1
Phạm vi 

điều chỉnh

Thông tư 02/2021/TT-NHNN kế thừa Thông tư 15/2015/TT-NHNN và bổ sung quy định:

- Không điều chỉnh đối với giao dịch ngoại tệ trên thị trường quốc tế. TCTD được phép hoạt

động ngoại hối thực hiện giao dịch này trong phạm vi nêu tại các Giấy phép, Quyết định theo

quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN; tự chịu trách nhiệm về giao dịch này

và tuân thủ các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn, phòng chống rủi ro.

2

Phạm vi 

giao dịch

ngoại tệ

TCTD được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi,

giao dịch quyền chọn với TCTD được phép khác.

• Đối với tổ chức kinh tế, cá nhân, tổ chức khác: TCTD

được phép được thực hiện giao dịch giao ngay, giao

dịch kỳ hạn, giao dịch hoán đổi, giao dịch bán quyền

chọn.

• TCTD được phép được thực hiện giao dịch giao ngay

với người không cư trú là tổ chức, cá nhân; và giao

dịch bán ngoại tệ kỳ hạn với người không cư trú là nhà

đầu tư nước ngoài sở hữu trái phiếu Chính phủ phát

hành bằng Đồng VN tại thị trường trong nước để phòng

ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu đầu tư của nhà đầu tư.

• giao dịch quyền chọn (trừ

giao dịch mua quyền chọn).

• TCTD được phép được

thực hiện giao dịch giao

ngay với người không cư

trú là tổ chức, cá nhân.

3

Kỳ hạn của

giao dịch

ngoại tệ

• Đối với giao dịch kỳ hạn, giao dịch kỳ hạn trong giao

dịch hoán đổi giữa Đồng VN với ngoại tệ: tối đa là 365

ngày kể từ ngày giao dịch.

• tối thiểu từ 03 ngày làm việc

đến 365 ngày kể từ ngày

giao dịch.
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STT Nội dung Thông tư 02/2021/TT-NHNN Thông tư 15/2015/TT-NHNN

4
Xác nhận

giao dịch

a. Đối với giao dịch giữa các TCTD được phép trên thị trường

ngoại tệ liên ngân hàng:

• Lập và gửi xác nhận ngay trong ngày giao dịch. Nếu giao dịch

phát sinh sau thời gian quy định, xác nhận phải được gửi

chậm nhất vào ngày làm việc kế tiếp ngày giao dịch.

• Nếu xác nhận qua Hệ thống SWIFT, TCTD phải thiết lập quy

trình tạo lập, gửi và nhận điện xác nhận đảm bảo an toàn,

phòng ngừa rủi ro.

• Nếu xác nhận được gửi qua fax hoặc bản đính kèm qua thư

điện tử thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày giao

dịch, hai bên phải gửi cho nhau bản gốc.

b. Đối với giao dịch giữa TCTD được phép và khách hàng:

• Nếu giao dịch xác lập qua điện thoại hoặc phương tiện điện

tử, hai bên phải lập xác nhận bằng văn bản.

• Xác nhận được lập và gửi chậm nhất vào ngày làm việc kế

tiếp ngày giao dịch.

• Nếu hai bên ký kết thỏa thuận khung bằng văn bản, trong đó

có nội dung khách hàng đồng ý cho TCTD được phép tự

động thực hiện giao dịch ngoại tệ, thì TCTD được phép thực

hiện nhưng phải thông báo cho khách hàng.

• Nếu giao dịch được gửi qua fax hoặc bản đính kèm qua thư

điện tử thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày giao

dịch, hai bên phải gửi cho nhau bản gốc.

Quy định chung: 

• Phải được lập thành văn

bản trong ngày giao dịch.

• Trường hợp xác nhận

giao dịch được gửi qua

fax thì trong thời hạn 05

ngày làm việc kể từ ngày

giao dịch, hai bên phải gửi

cho nhau bản gốc (văn

bản giấy) do người có

thẩm quyền ký.

• Phải được lưu trữ theo

quy định của pháp luật và

có thể truy xuất được

trong trường hợp thực

hiện bằng phương tiện

điện tử.
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STT Nội dung Thông tư 02/2021/TT-NHNN Thông tư 15/2015/TT-NHNN

5

Chứng từ

trong

giao dịch

Thông tư 02/2021/TT-NHNN hiện hành quy định chi tiết hơn Thông tư trước đây như sau:

a. Đối với giao dịch giữa các TCTD được phép trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng: không phải

xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng ngoại tệ.

b. Đối với giao dịch giữa TCTD được phép và khách hàng:

(i) Khách hàng phải xuất trình chứng từ khi thực hiện:

- Mua ngoại tệ trong giao dịch giao ngay, giao dịch kỳ hạn;

- Mua ngoại tệ trong giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ với Đồng VN, mua ngoại tệ trong giao dịch có

ngày thanh toán đến trước của giao dịch hoán đổi giữa ngoại tệ với ngoại tệ;

- Mua quyền chọn ngoại tệ (xuất trình giấy tờ, chứng từ đối với loại ngoại tệ khách hàng nhận về).

(ii) Trường hợp kế hoạch thanh toán ngoại tệ của khách hàng thay đổi do nguyên nhân khách

quan đã được TCTD và khách hàng thỏa thuận trước, hai bên được thực hiện giao dịch hoán đổi

để sửa đổi kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký kết. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký kết và kỳ

hạn của các giao dịch hoán đổi tối đa là 365 ngày kể từ ngày giao dịch.

(iii) Đối với khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ có thời hạn vay ban đầu hoặc thời hạn vay còn lại

lớn hơn 365 ngày, khách hàng được dùng Đồng VN mua ngoại tệ kỳ hạn 365 ngày từ TCTD với

mục đích phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Trong vòng 02 ngày làm việc trước ngày đến hạn của giao dịch kỳ hạn đã ký kết, TCTD và khách

hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn của giao dịch đã ký kết. Kỳ hạn của giao

dịch kỳ hạn trong các giao dịch hoán đổi là 365 ngày hoặc bằng thời hạn còn lại của khoản vay khi

thời hạn còn lại của khoản vay dưới 365 ngày. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và các giao dịch

hoán đổi tiếp theo không vượt quá tổng thời hạn của khoản vay.
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5

Chứng từ

trong

giao dịch

(iv) Đối với giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn giữa TCTD được phép với nhà đầu tư nước ngoài

sở hữu trái phiếu Chính phủ phát hành bằng Đồng VN tại thị trường trong nước để phòng

ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu đầu tư của nhà đầu tư:

• Nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp chứng từ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu

Chính phủ, đảm bảo giá trị và kỳ hạn của giao dịch ngoại tệ không vượt quá giá mua và

kỳ hạn còn lại của trái phiếu Chính phủ đó. Trong vòng 07 ngày làm việc từ ngày thực

hiện giao dịch mua ngoại tệ kỳ hạn, nhà đầu tư nước ngoài phải cung cấp bổ sung

chứng từ phong tỏa tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam đối với trái

phiếu Chính phủ nêu trên.

• Trong vòng 02 ngày làm việc trước ngày đến hạn của giao dịch kỳ hạn, trường hợp nhà

đầu tư nước ngoài có nhu cầu tiếp tục phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho trái phiếu, TCTD

được phép và khách hàng được thực hiện giao dịch hoán đổi để kéo dài kỳ hạn của giao

dịch kỳ hạn đã ký. TCTD được phép phải đảm bảo kỳ hạn của giao dịch hoán đổi này và

các giao dịch hoán đổi kế tiếp (nếu có) không vượt quá kỳ hạn còn lại của trái phiếu

phong tỏa. Tổng kỳ hạn của giao dịch kỳ hạn và các giao dịch hoán đổi không được

vượt quá kỳ hạn của trái phiếu phong tỏa.
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GIAO THÔNG – XÂY DỰNG

• Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy

hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/07/2021)

• Thông tư 02/2021/TT-BXD về QCVN 02:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An

toàn cháy cho nhà và công trình do Bộ Xây dựng ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/07/2021)

• Thông tư 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà

chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/07/2021)

ĐẦU TƯ

• Thông tư 36/2021/TT-BTC hướng dẫn nội dung về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh

nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định

91/2015/NĐ-CP; 32/2018/NĐ-CP; 121/2020/NĐ-CP và 140/2020/NĐ-CP do Bộ Tài

chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 10/07/2021)



wikilegal.vn

TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

• Thông tư 31/2021/TT-BTC quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế do Bộ

Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 02/07/2021)

• Thông tư 33/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí trong hoạt động kiểm dịch và bảo vệ thực vật thuộc lĩnh vực nông nghiệp do Bộ Tài

chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/07/2021)

• Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình

quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

giai đoạn 2021 – 2030 do Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 05/07/2021)

• Thông tư 37/2021/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận,

đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài

chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 11/07/2021)
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MÔI TRƯỜNG

• Nghị định 54/2021/NĐ-CP quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường

(Ngày hiệu lực: 21/05/2021)

• Nghị định 55/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi

phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

(Ngày hiệu lực: 10/07/2021)

DOANH NGHIỆP

• Thông tư 32/2021/TT-BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu

từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành

viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ

phần do Bộ Tài chính ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/07/2021)

XUẤT – NHẬP KHẨU

• Nghị định 53/2021/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len giai đoạn 2021 – 2022

(Ngày hiệu lực: 21/05/2021)

• Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và

hướng dẫn sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

(Ngày hiệu lực: 01/06/2021)



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.

http://www.wikilegal.vn/

admin@wikilegal.vn

http://www.wikilegal.vn/

