
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 16/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm. 2018 

THÔNG Tư 

Hưóng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối vói tổ chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 thảng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật các tố chức tín cỉụng ngày 16 tháng 6 năm 2010 và Luật sửa 
đôi, bô sung một sô điêu của Luật các to chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 
2017; 

Căn cứ Luật quản ỉý, sử dụng vón nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh 
tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật giao dịch điện tử ngày 29 tháng ỉ ỉ năm 2005; 

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm. 2017 về chế độ 
tài chính đôi với tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giảm sát 
tài chính, đảnh giá hiệu quả đâu tư vôn nhà nước tại tô chức tín dụng do Nhà 
nước năm giữ .100% von điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của 
Chính phủ vê việc ứng dụng công nghệ thỏng tin trong hoạt động của cảc cơ 
quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngãn hàng và to chức tài 
chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hưởng dẫn một số điều về chế 
độ tài chính đối vói to chức tín dụng, chỉ nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một số điều về chế độ tài chính đối với tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Nghị định sô 93/2017/NĐ-CP 
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ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tồ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả 
đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điêu 
lệ và tố chức tín dụng có vốn nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định sô 
93/2017/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này áp dụng đối với: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tô 
chức và hoạt động theo quy định của Luật các tố chức tín dụng ngày 16 tháng 6 
năm 201.0 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng 
ngày 20 tháng 11 năm 2017 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) 
(sau đây gọi tắt là Luật các tố chức tín dụng). 

b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

2. Thông tư này không áp dụng đôi với tô chức tín dụng là tố chức tài 
chính vi mô, ngân hàng chính sách, ngân hàng họp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 

Chưo*ng II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 3. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản 

1. Tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm quản 
lý và sử dụng vốn, tài sản theo quy định tại Chương II Nghị định số 
93/2017/NĐ-CP, quy định pháp luật có liên quan và hướng dẫn cụ thể tại Thông 
tư này. 

2. Đối với các bất động sản nắm giữ do việc xử lý nợ vay theo quy định 
tại khoản 3 Điều 132 Luật các tổ chức tín dụng: 

a) Đối với các bất động sản tổ chức tín dụng nắm giữ tạm thời đế bán, 
chuyển nhượng nhằm thu hồi vốn trong thời hạn 03 năm, tổ chức tín dụng không 
hạch toán tăng tài sản, không trích khâu hao. 

b) Đối với các bất động sản được tổ chức tín dụng mua lại đế phục vụ trực 
tiếp cho hoạt động kinh doanh, tố chức tín dụng hạch toán tăng tài sản, trích 
khấu hao theo quy định của pháp luật và phải đảm bảo giới hạn đầu tư mua sắm 
tài sản cố định theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 6 Nghị định số 
93/2017/NĐ-CP. 

3. Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, tồ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo duy trì giới hạn đầu tư, mua sắm tài sản cô 
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định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc: giá trị còn lại 
của tài sản cô định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bô sung vôn 
điều lệ ghi trên sổ sách kế toán đối với tổ chức tín dụng; không vưọt quá 50% 
vôn được cấp và quỹ dự trữ bo sung vốn ghi trên số sách kế toán đối với chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Điều 4ế Doanh thu 

Doanh thu của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao 
gồm các khoản thu quy định tại Điều 16 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP. Một số 
khoản thu của tô chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo 
hướng dẫn dưới đây: 

1. Thu từ hoạt động dịch vụ khác: Thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài 
sản, cho thuê tủ, két an toàn, tư vấn, môi giới tiền tệ; thu từ các dịch vụ khác. 

2. Thu từ hoạt động khác theo quy định của pháp ỉuật, trong đó thu từ cho 
thuê tài sản trừ số tiền thu được từ cho thuê các bất động sản tạm thời nắm giữ 
được dùng đê cân trừ khoản nợ đã cho vay đế xử lý nợ vay theo quy định tại 
khoản 3 Điêu 132 Luật các tố chức tín dụng để thu hồi nợẾ 

3ẵ Thu nhập khác: 

a) Thu các khoản, nợ phải trả nay đã mất chủ hoặc không xác định được 
chủ nợ theo quy định của pháp luật được ghi tăng thu nhập; 

b) Thu tiền phạt khách hàng, tiền khách hàng bồi thường do vi phạm hợp 
đồng được hạch toán vào thu nhập; 

c) Thu tiền bảo hiếm được bồi thường được hạch toán vào thu nhập sau 
khi đã bù đắp khoản tốn thất đã mua bảo hiểm; 

d) Các khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu 

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu đối với các khoản thu của tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại Điều 16 Nghị định số 
93/2017/NĐ-CP như sau: 

1. Việc xác định doanh thu khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện 
theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. 

2. Đối với thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự: 

a) Thu lãi từ hoạt động cấp tín dụng: Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài có trách nhiệm đánh giá khả năng thu hồi nợ và thực hiện phân 
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loại nợ theo đúng quy định của pháp luật ngân hàng đế làm căn cứ hạch toán lãi 
phải thu và thực hiện hạch toán như sau: 

- Tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán số lãi phải 
thu phát sinh trong kỳ vào thu nhập đối với các khoản nợ được phân loại là nợ 
đủ tiêu chuẩn không phải trích dự phòng rủi ro cụ thê theo quy định của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam. 

- Số lãi phải thu của các khoản nọ- được giữ nguyên nhóm nợ đủ tiêu 
chuẩn đo thực hiện chính sách của Nhà nước và số lãi phải thu phát sinh trong 
kv của các khoản nợ còn lại thì không phải hạch toán thu nhập, tô chức tín dụng, 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo dõi ngoại bảng để đôn đốc thu; 
khi thu được thì hạch toán vào thu nhập. 

b) Thu lãi tiền gửi: là số lãi phải thu trong kỳ. 

3. Đối với các khoản thu về chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại ngoại tệ và 
vàng, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện ghi nhận theo 
quy định tại chuẩn mực kế toán và các quy định pháp luật có liên quanằ 

4. Thu từ hoạt động kinh doanh các loại chứng khoán (trừ cổ phiếu): 

a) Đối với chứng khoán kinh doanh: Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước n^oài hạch toán vào thu nhập theo quy định pháp luật về kế toán 
doanh nghiệp đối với chứng khoán kinh doanh. 

b) Đối với chứng khoán đầu tư, trừ các loại chứng khoán phải phân loại 
nợ và trích lập dự phòng rủi ro như một khoản cho vay: Tô chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán dự thu đối với số lãi dự kiến thu được. 

5. Đối với thu lãi góp vốn: cố tức, lợi nhuận được chia từ hoạt động góp 
vốn là số lãi được chia khi có nghị quyết hoặc quyết định chia. 

6. Đối với doanh thu từ các hoạt động còn lại: doanh thu là toàn bộ tiền 
cung ứng hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong kỳ được khách hàng chấp nhận 
thanh toán không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền. 

7. Đối với các khoản phải thu đã hạch toán vào thu nhập nhưng sau đó 
được đánh giá không thu được hoặc đến kỳ hạn thu không thu được thì tố chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hạch toán giảm doanh thu nếu cùng 
kỳ kế toán hoặc hạch toán vào chi phí nếu khác kỳ kế toán và theo dõi ngoại 
bảng để đôn đốc thu. Khi thu được thì hạch toán vào thu nhập. 
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Điều 6. Chi phí 

Chi phí của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm 
các khoản chi quy định tại Điều 17 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP. Một số khoản 
chi của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo hướng 
dẫn dưới đây: 

1. Chi hoa hồng môi giới theo quy định sau: 

a) Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chi hoa hồng 
môi giới đôi với các hoạt động môi giới được pháp luật cho phép. 

b) Hoa hồng môi giới đế chi cho bên thứ ba (làm trung gian), không được 
áp dụng cho các đối tượng ỉà đại lý của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài; các chức danh quản lý, nhân viên của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài và người có liên quan của tố chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có). 

c) Việc chi hoa hồng môi giới phải căn cứ vào họp đồng hoặc giấy xác 
nhận giữa tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bên nhận hoa 
hồng môi giới, trong đó phải có các nội dung cơ bản gồm: tên của bên nhặn hoa 
hông; nội dung chi; mức chi; phương thức thanh toán; thời gian thực hiện và kết 
thúc; trách nhiệm của các bên. 

d) Đối với khoản chi môi giới để cho thuê tài sản (bao gồm cả tài sản xiết 
nợ, gán nợ): mức chi môi giới để cho thuê mỗi tài sản của tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoải tối đa không quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt 
động cho thuê tài sản đó do môi giới mang lại trong năm. 

đ) Đối với khoản chi môi giới bán tài sản thế chấp, cầm cố: mức chi hoa 
hồng môi giới bán mỗi tài sản thế chấp, cẩm cố của tố chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài không vượt quá 1% giá trị thực tế thu được từ tiền bán tài 
sản đó qua môi giới. 

e) Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng Giám đốc 
(Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành quy chế 
chi hoa hồng môi giới để áp dụng thống nhất và công khai. 

2. Chi cho cán bộ, nhân viên theo quy định tại điểm h khoản 2 Điều 17 
Nghị định số 93/2017/NĐ-CP. Một số khoản chi cho cán bộ, nhân viên được 
hướng dẫn cụ thể như sau: 

a) Chi bảo hộ lao động: chỉ được chi cho các đối tượng cần trang bị bảo 
hộ lao động trong khi làm việc. 
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b) Chi ăn ca: Tố chức tín dụnẹ do Nhà nước năm giữ 100% vôn điêu lệ và 
tồ chức tín dụng do Nhà nước nắm giừ trên 50% vốn điều lệ thực hiện chi ăn ca 
theo mức chi ăn ca quy định đối với doanh nghiệp nhà nước. 

c) Chi y tế bao gồm các khoản chi khám bệnh định kỳ cho người lao 
động, chi mua thuốc dự phòng và các khoản chi y tế khác thuộc trách nhiệm của 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. 

d) Các khoản chi khác bao gồm: Chi tiền nghỉ phép hàng năm, các khoản 
chi thêm cho lao độns; nữ theo quy định của pháp luật về lao động và các chi phí 
khác theo quy định của pháp luật. 

3. Chi cho hoạt dộng quản lý, công vụ theo quy định tại điềm i khoản 2 
Điều 17 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, trong đó: 

a) Chi nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ gôm: 

- Chi trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định của 
pháp luật. Việc sử dụng quỹ thực hiện theo quy định hiện hành; 

- Chi cho phần còn thiếu trong trường họp số dư quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ không đủ để chi cho nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ 
trong năm. 

b) Chi thưởng sáng kiến cải tiến, tăng năng suất lao động, thưởng tiết 
kiệm chi phí theo nguyên tắc phù hợp với hiệu quả thực té đem lại; tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xây dựng và công bố công khai các 
quy chế chi thưởng và thành lập Hội đồng để nghiệm thu sáng kiến. 

4. Chi về tài sản: 

a) Chi khấu hao tài sản cố định sử dụng cho hoạt động kinh doanh thực 
hiện theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định đối với 
doanh nghiệp. 

Trường họp mua trả chậm tài sản cố định: tố chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài hạch toán khoản chênh lệch giữa tống sô tiền phải thanh 
toán và giá mua tài sản cố định trả ngay vào chi phí theo kỳ hạn thanh toán trừ 
trường họp số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá tài sản cô định (vôn hóa) 
theo quy định của chuân mực kê toánẽ 

b) Chi thuê tài sản cố định: Chi phí thuê tài sản cố định được thực hiện 
theo họp đồng thuê. Trường họp trả tiền thuê tài sản một lần cho nhiều năm thì 
tiền thuê được phân bồ dần vào chi phí kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản. 
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c) Chi thuê dịch vụ quản ỉý, vận hành tài sản, tòa nhà thực hiện theo hợp 
đồng thuê. 

5. Chi phí khác theo quy định tại điểm n khoản 2 Điều 17 Nghị định số 
93/2017/NĐ-CP, trong đó: 

a) Chi đóng phí hiệp hội ngành nghề mà tố chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài có tham gia. 

b) Chi cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa., chi phí thu hồi nợ xấu là các 
khoản chi cho việc thu hồi nợ bao gồm cả chi trả phí dịch vụ thu hồi nợ cho các 
tô chức được phép thực hiện dịch vụ thu hồi nợ theo quy định của pháp luật, chi 
phí đế thực hiện mua bán nợ. 

c) Các chi phí Ích ác gồm: 

- Chi các khoản nợ phải trả, đã xác định mất chủ và hạch toán vào thu 
nhập nhưng sau đó lại xác định được chủ nợ; 

- Chi trả tiền phạt, bồi thường do vi phạm hợp đồng kinh tế thuộc trách 
nhiệm của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 

- Chi nộp phạt vi phạm hành chính trừ các khoản tiền phạt mà cá nhân 
phải nộp phạt theo quy định của pháp luật; 

- Chi án phí, lệ phí thi hành án; 

- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 7Ẻ Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí 

1. Chi phí của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài là các 
khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh của tô chức 
tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa 
doanh thu và chi phí; có đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp 
luật. Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được hạch toán 
vào chi phí các khoản chi do nguồn kinh phí khác đài thọ. Việc xác định và hạch 
toán chi phí được thực hiện phù hợp vói chuấn mực kế toán Việt Nam và các 
quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Việc xác định chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện 
theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn. 

3. Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức 
tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ chỉ được hạch toán vào chi 
phí kinh doanh các khoản chi phí được trừ theo quy định của pháp luật về thuế 
thu nhập doanh nghiệp. Riêng đối với phần chi trích lập dự phòng rủi ro vượt 
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mức quy định được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp do có sự khác 
biệt giữa quy định vê chi trích lập dự phòng rủi ro của pháp luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp và quy định của Ne;ân hàng Nhà nước Việt Nam (nêu có); chi 
đóng phí hiệp hội ngành nghề ở nước ngoài mà tố chức tín dụng tham gia và 
khoản chi nộp phạt vi phạm hành chính (trừ các khoản tiền phạt vi phạm hành 
chính mà cá nhân phải nộp phạt theo quy định của pháp luật), tô chức tín dụns 
do Nhà nước năm giữ 100% vôn điêu lệ và tô chức tín dụng do Nhà nước năm 
gi ừ trên 50% vốn điều lệ được sử dụng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp đe bù đắp. 

Điều 8. Nộỉ dung báo cáo, mẫu biểu báo cáo, kỳ báo cáo, thòi hạn gửi 
báo cáo, noi nhận bảo cáo 

1. Tô chức tín dụng, chi nhánh ns;ân hàng nước ngoài thực hiện chế độ 
báo cáo theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP và 
hướng dẫn tại Thồng tư này. 

2. Báo cáo kế hoạch tài chính năm: Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ và tố chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn 
điều lệ gửi báo cáo cáo kế hoạch tài chính năm theo quy định tại Điều 25 Nghị 
định số 93/2017/NĐ-CP. 

3. Báo cáo tài chính, bao gồm: 

a) Bảng cân đôi kế toán giữa niên độ, năm; 

b) Báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ, năm; 

c) Báo cáo lưu chuyến tiền tệ giữa niên độ, năm; 

d) Thuyết minh báo cáo tài chính eiữa niên độ, năm; 

đ) Báo cáo khác, gồm: 

- Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng; 

- Báo cáo một số chỉ tiêu an toàn tài chính năm; 

- Báo cáo tình hình thu nhập của người quản lý, cán bộ, công nhân viên 
năm. 

Báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
thực hiện theo quy định của pháp luật về chế độ báo cáo tài chính đối vói tô 
chức tín dụng; riêng Báo cáo một số chỉ tiêu an toàn tài chính và Báo cáo tình 
hình thu nhập của người quản lý, cán bộ, công nhân viên tố chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm 
Thông tư này. 
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4. Thời hạn gửi báo cáo: 

a) Thời hạn gửi báo cáo kế hoạch tài chính năm theo quy định tại Điêu 25 
Nghị định số 93/2017/NĐ-CP. 

b) Thời hạn gửi báo cáo tháng: chậm nhât là ngày 10 của tháng kê tiêp. 

c) Thời hạn gửi báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng 
đầu của quý kế tiếp. 

d) Thời hạn gửi báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán chậm nhất là 180 
ngày đối với tổ chức tín dụng nước ngoài và 90 ngày đối với các tổ chức tín 
dụng khác kê từ ngày kết thúc năm tài chính. 

đ) Thời hạn gửi báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết 
luận của tố chức kiếm toán độc lập (báo cáo kiểm toán): ngay sau khi kết thúc 
kiểm toán. 

e) Nếu ngày cuối cùng của thời hạn gửi báo cáo tài chính là ngày lễ, ngày 
Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày 
làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó. 

5. Nơi nhận báo cáo: 

Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo tài chính 
cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đế chủ trì giám sát việc thực hiện chế độ tài 
chính của tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; đồng thời gửi Bộ 
Tài chính. 

Điều 9. Phương thúc báo cáo 

Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước thực hiện gửi báo cáo cho 
Bộ Tài chính theo các phương thức sau: 

1. Báo cáo bằng văn bản: 

Tố chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo 
bằng văn bản báo cáo tài chính năm đã được kiếm toán đối với các báo cáo quy 
định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 8 Thông tư này. 

2. Báo cáo điện tử: 

a) Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện báo cáo 
điện tử đối với các báo cáo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

b) Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện kết 
nối với Bộ Tài chính thông qua cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính đế gửi 
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báo cáo tài chính điện tử về Bộ Tài chính theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Tài 
chính. 

c) Trường hợp tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đủ 
điều kiện kết nối mạng truyền tin với Bộ Tài chính thì gửi file báo cáo qua vật 
mang tin hoặc gửi báo cáo bằng văn bản cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các 
ngân hàng và tố chức tài chính) để thực hiện cập nhật dữ liệu báo cáo. 

d) Trường họp hệ thống truyền dữ liệu có sự cô, các đơn vị báo cáo phải 
gửi file báo cáo được lưu trên vật mang tin hoặc gửi báo cáo băng văn bản cho 
Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàne và tổ chức tài chính) tại trụ sớ Bộ Tài 
chính - Số 28 Trần Hung Đạo — Hoàn Kiếm - Hà Nội. 

Điều 10ẵ Trách nhiệm của CO' quan quản lý 

1. Trách nhiệm của Bộ Tài chính hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi 
nhánh ngân hàng nước nsoài thực hiện báo cáo bằng phương thức điện tửẳ 

2. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 31/7) và hàng năm (trước ngày 31/3 năm kê 
tiếp), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo cho Bộ Tài chính tình hình tài 
chính của tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại 
khoản 2 Điều 38 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP, cụ thể theo các chỉ tiêu sau (có 
phân theo loại hình tố chức tín dụng): 

- Số lượng các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước nsoài. 

- Tổng số vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu, tài sản có, tổng dư nợ, tổng huy 
động vốn, tỷ lệ nợ xấu và các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín 
dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

- Tổng số lợi nhuận (lỗ) và số lượng các tồ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài hoạt động có lợi nhuận (bị lỗ). 

- Tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động của các tố chức tín dụng Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. 

- Các chỉ tiêu, nội dung khác có liên quan. 

- Các vi phạm về chế độ tài chính của các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài được phát hiện trong quá trình thanh tra, giám sát. 
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Điều llế Trách nhiệm của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài . 

Thực hiện chế độ tài chính theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng; 
Nghị định số 93/2017/NĐ-CP; các nội dung hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này 
và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý tài chính khác có liên quan. 

Chương m 

TỎ CHỨC THỰC HIỆN • • 

Điều 12. Điều khoản thi hành 

1 ế Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày2£> tháng 3 năm 2018. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 05/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 01 
năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụns. 
chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3. Trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc thực hiện 
báo cáo bằng phương thức báo cáo điện tử, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài thực hiện gửi bằng văn bản các báo cáo tài chính (trừ Bảng cân 
đối tài khoản kế toán hàng tháng) quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ 
Tài chính đế nghiên cứu, xem xét, giải quyết./. "7^-

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ưotLg Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống 
tham nhũng; 
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao; . 
- Toà án nhârì dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, CO' quan trực thuộc Chính 
phủ; ^ 
- ƯBND, Sở Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trang ương; 
- Các tổ chức tín dụng, chi. nhánh ngân hàng nưó'c ngoài; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Công báo; 
- Các đan vị thuộc và trực thuộc Bộ; 
- Lưu: VT, Vụ TCNH. Q\ZŨ b ) 

KT. Bộ TRƯỞNG 

Hiểu 





Phụ lục 1 
(Ban hành kèm Thông tư sẻ 16/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị báo cáo: 

Địa chỉ: 

Một số chỉ tiêu an toàn tài chính 

Đơn vị: triệu đồng/% 

STT Chỉ tiêu Ricng le Họp nhât 

1 Tông tài sản 

2 Vôn chủ sở hữu 

3 Vôn tự có 

a Vôn tự có câp 1 

b Vôn tự có câp 2 

4 Tông tài sản "Có" rủi ro 

5 Tỷ lệ đảm bảo an toàn vôn (3)/(4) 

6 Giá trị thực của vôn điêu ỉệ/vôn được câp 

7 Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) 

8 Lợi nhuận sau thuô/Tông tài sản (ROA) 

9 Tỷ lộ tăng trưởng tín dụng 

10 Tỷ lệ tăng trưởng vôn huy động 

11 Tỷ lệ nguôn vôn ngăn hạn sử dụng cho vay trung hạn và dài hạn 

12 Tông mức góp vốn, mua cô phân vào các doanh nghiệp 

13 Tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi 

Ngày tháng năm 

NGƯỜI LẬP BIẾU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIẢM ĐỐC (GIẢM ĐỐC) 
(Ký lên, đóng dấu) 



Phụ lục 2 
(Ban hành kèm Thông tư số ỉ6/2018/TT-BTC ngày 07/02/2018 của Bộ Tài chính) 

Đon vị báo cáo: 

Địa chỉ: 

Tình hình thu nhập của Người quản lý, cán bộ, công nhân viên (Năm..) 

Đơn vị: triệu đồng 

STT Nội đung Số 
lượng 
người 

np X Tông 
liền 

ỉương 

Tổng 
tiền 

thưỏìig 

Tổng 
thu 

nhập 

Tiền 
lương 
bình 

quân/ 
người/ 
tháng 

Thu 
tihập 
bình 

quân/ 
người/ 
tháng 

1 Người quản lý 

1 . 1  Người quản lý chuyên trách 

1.2 Người quản lý không chuyên trách 

2 Cán bộ, công nhân viên 

Ngày tháng năm 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỐNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) 
(Kỷ tên, đỏng dấu) 


