DANH MVC
CAC GIAO DICH BAT BUQC PHAI THANH TOAN QUA NGAN HANG
(DInh kern T& trinh s '1.9 /TTr-NRNN ngày 2K /6/2019)
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1.2

Các loai giaO djch

Pham vi và di tirqng áp ding
B() TA! CHINH
Trong Jinh vir chirug khoán

Vn ban tham chiu

Thanh toán giao d:ch - Giao djch chirng khoán trên S& giao djch - Lust chCrng khoán;
chCrng khoán
chCrng khoán;
- Nghj djnh s 222/20131ND-CP ngày
- Giao djch chrng khoán dA dAng k', km 31/12/2013 cüa ChInh phü ye thanh toán
k tti Trung tam hru k chIrng khoán Vit bAng tiên mat.
Nam.
Thanh toán giao djch trái Thanh toán giao djch trái phiu ChInh phü - Nghj djnh s 222/2013/ND-CP ngày
phiu hInh phil
duçcc thrc hin qua Ngãn hang Nhà nixóc 31/12/2013 c1a ChInh phü ye thanh toán
bAng tiên mt;
Vit Nam.
- Thông tir s6 46/2017/TT-BTC ngày
12/5/20 17 cña BI Tài chInh huâng dn hoat
dng thanh toán giao .jch trái phiêu ChInh
phü, trái phiéu duçc ChInh phü bâo lAnh và
trái phiéu chInh quyên dja phucing.

1.3

Giao djch chfrng khoán Giao djch chIrng kho4n cho khách hang cüa - Nghj djnh S6 222/20 131ND-CP ngày
cho khách hang cUa cong ty ch1mg khoãn duqc thrc hiÔn qua 31/12/2013 cüa Chinh phü ye thanh toán
cong ty chrng khoán
bng tiàn mat;
ngn hang thtwng mi
- Thông tu s6 210/2012/TT-BTC ngày
30/11/2012 cüa Bô Tài chInh huàng dan
thành 1p và hoat dng cüa cong ty chng
1

khoán.
2
2.1

2.2

Trong linh vrc thu, chi ngân sách nhà niroc
V thu ngãn sách nhà - Các don vj, t chiirc kinh t có tài khoãn
nirâc
ti ngân hang thuang mi thirc hin nOp
ngân sách nhà nuâc bang hInh thrc thanh
toán không dung tiên mitt hoc np bang
tiên mt ti ngân hang thucrng mai dê
chuyn nOp vào tài khoãn cüa Kho bac Nhà
nrnfcc;

- Ngh dinh s6 222/20131ND-CP ngây
31/12/2013 cüa ChInh phü ye thanh toán
bang tién mat;

- Di vâi các cá nhãn và các dcm vj, t6 chrc
khác khi thirc hin nghia vi nôp nn sách
nhà nuâc phâi iru tiên thanh toári bang hInh
thrc thaiih toán khong dung tiên mat.

- Thông tu s 136/20181F1'-BTC ngày
28/12/2018 cüa Bô Tài chInh sra dôi, bô
sung mt so diu cUa Thông tu so
13/2017111 -BTC.

V chi ngan sách. nhà Các khoãn clii cüa các dan v giao djch vâi
nuâc và các khoãn chi Kho bc Nhà nuâc duçic thirc hin bang
khác:
hmnh thüç chuyên khoãn tnrc tiêp tr tài
khoãn cüa dan vj giao djch m& tai Kho bc
Nhà nithc tâi tài khoãn cüa ngu1i cung cap
hang h5a djch vi, ngithi hu&ng luang tü
ngân sách nhà nuâc và ngtrii thii hrnmg
khác ti Kho bc Nhà nuôc hotc ngân
hang, trfr nhftng tnthng hçip duçc phép clii
bng tiên mt quy djnh ti Dieu 6 Thông tir
so 13/201 7iTT-BTC và Khoãn 2 Diêu 1
Thông tu so 136/2018/TT-BTC.

- Nghj dlnh s 222/2013/ND-CP ngày
31/12/2013 cUa Chunh phu ye thanh toán
bang tiên mtt;

- Thông tu s6 13/2017/TT-BTC ngây
15/02/2017 cUa Bô Tài chInh quy djnh quãn
l thu, chi bang tiên mt qua h thông Kho
bc Nhâ nithc;

- Thông tu scS 13/2017/TT-BTC ngày
15/02/2017 cUa BO Tài chInh quy djnh quãn
1 thu, chi bang tiên mt qua h th6ng Kho
bc Nhà nuàc;
- Thông tu s6 136/201811J-BTC ngày
28/12/2018 cüa BO Tài chInh süa dii, bô
sung mt so diêu cüa Thông tu so
13/2017/TT-BTC.

3

Trong linh virc thud

3.1

T1ue giá tq gia 'g

Hang hóa, dich vu mua vão (trz hang hoá,
djch vy mua tfrng ldn có giá Irj dithi hal
mwcli triu ddng), hang hoa, djch vij xut
khu phãi có chirng tir thanh toán không
dung tiên mt d ngu?ii np thud giá frj gia
tang duçic khu trr thud giá frj gia thng.

Lust s6 31/2013/QH13, dirçic sira d6i, b6
sung mOt s6 diu cUa Lut thu giá trj gia
thn s 13/2008/QH12 quy djn1 v khu trü
thue giá fri gia thng dâu vào.

3.2

Thug thu nhp doanh Hang hoá, dch vu trng lan có giá frj tr hai
nghiep
mimi triu dông trâ len (tnt các trzthng hcp
không bat bu5c hái có chzrng tir thanh
toán không dung tin nIt theo quy djnh
cüa pháp lut) phâi có chuing tir thanh toán
không dCmg tiên mt d duçic trlr chi phi
tInh thu thu nhâp doanh nghip.

Lut so 32/2013/QH13 sCm d6i, b sung mt
56 diu cüa Lust thu thu nhp doanh nghip
S6 14/2008/QH12 quy djnh diu kin d
&rqc trr chi phi tInh thu thu nhp doanh
nghip.

3.3

Thug tiêti thi dc bit

- Lut Thuê tiêu th dc bia;

- Nguyen 1iu mua trrc tiêp cüa nhà san
xuât trong rniâc phái có chtn UT thanh
toán qua ngâu hang d ducc khâu trCr thus
tiéu thu dAc bit;

- Nghj djnh s6 14/2019/ND-CP ngày
01/02/2019 cüa ChInh phCi sCra 46i b6 sung
Nghj djnh s6 108/2015/ND-CP ngày
28/10/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt
và hu6ng dn thi hành mOt so diêu cüa Lut
thu tiêu thii dc bit yà Lut sCra d61, b
sung mOt so diêu cUa Lut thu tiêu thi dc
bit quy djnh v diu kin khu trCr thu tiêu
thi dc bit;

- Hang hoá do các c sâ san xuAt, gia cong
trrc tiêp xut khu ra nu6c ngoài gôm hang
hoá b và gia cong cho doanh nghip chê
xuAt (trr ô to duâi 24 cM ngi ban cho
doanh nghip ch xut; hang hóa do cq so
san xuAt ban hoc üy thác cho cc sO kinh
doanh xut khu d xut khu theo hçp - Thông tu s6 195/2015/TT-BTC ngày
&)ng kinh t; hang hoá mang ra nuOc ngoài 24/11/2015 cüa Bô Tài chInh quy djnh v thu
d ban tai hi chq triên lam 0 nuOc ngoai) tiic ap dung d6i tucmg không chju thus tiêu
phái có .chirng tCr thanh toán qua ngân hang
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d dirçic khu trir thug tiêu thi dAc bit dAu thi dc bit.
vao4

Trong linh vtrc tãi chInh doanh nghip

4.1

Giao djch gop vn và Các doanh nghip giao djch gop v6n và - Nghj djnh s6 222/2013/ND-CP ngây
mua ban, chuyn mua ban, chuyên nhuorng phân v6n gop vào 31/12/2013 cüa ChInh phü ye thanh toán
nhi.rçing ph&n von gop
doanh nghip khác thirc hin bang các hInh bang tiên mt;
thic thaph toán không sr diing tiên mt.
- Thông tu s 09/2015tFI-BCT ngày
29/01/2015 ciiia B Tài chInh huàng dan gjao
djch tài chInh cüa doanh nghip;
- Thông tu s6 156/2013iTF-BTC ngãy
06/11/20 13 huo'ng dan thi hành mOt so diêu
cüa Luât Quan 1 thuê, Lut sira 4ôi, bô sung
mt s6 diêu cüa Luat Quãn 1 thtê.

4.2

Các giao djch vay, cho Các doanh nghip giao djch vay, cho vay
vay và trã nçi vay lan và tr4 no vay 1n nhaü cüa cac doanh
nhau
nghip khOng phái t6 chi'rc tin ding thirc
hin bang các hInh thirc thanh toán không
ir dung tiên mt

- Nghj djiih s 222/20131ND-CP ngày
3 1/12/2013 cüa ChInh phi ye thanh toán
bang tiên mAt;
* Thông tu s 09f201511'i-BCT ngày
29/01/2015 ciia BO Tài chInh huàng dan giao
djch tài chInh cfia doanh nghiêp.

II

NGAN HANG NHA NUC

1

Trong hoit dng cüa t chuc sir ding vn nhI nir&c
Giao dlch thanh toán

Các t6 cht'rc sr dtng v6n nha nuOc không - Nghj djnh s 22212013/ND-CP ngày
thanh toán bang tiên mt trong các giao 31/12/2013 cüa ChInh phU ye thanh toán
djch, tr* mt so giao djch sau:
bang tiên mat;
1. Thanh toán tin thu mua nông, lam, - Thông tu s 33/2014/TT-NHNN ngay
4

thüy san, dich vu và cac san phm khác cho 20/11/20 14 quy cljnh mOt s6 trix&ng hqp
ngu?i dan trirc tiêp san xuât, dnh bat, khai &rqc thanh toán bang tiên mt cüa các t6
thác ban ra ma chua có tài khoân thanh toán chlrc sIr diing von nhà nucc.
tti ngân hang.
2. Thanh toán cong tác phi, trà 1umg
và các khoàn thu nhâp khác cho ngu?ii lao
dng chua có tài khoàn thanh toán tai ngan
hang.
3. Cab khoãn thanh toán d thrc hin
nhim vii quôc phong, an ninh lien quan
den bI mat Nha nrnic.
4. Ben thanh toán thirc hin vic thanh
toán hoác ben duçic thanh toán nhn thanh
toán tai các xà, phuong, thj tran thuOc dja
bàn mien ni'li, vüng sâu, vüng xa, vüng biên
giâi, hài dào, khu v1rc nông thôn non chua
có to chlrc cung 1mg djch vi thanh toán.
5. Khoãn thanh toán vi giá trj drnii
20 triu dông, trIr tru&ng hçp cáo khoãn
thanh toán trong ngày có giá trj dirói 20
triu &ng cho c1mg mt mic dIch, mOt dôi
tuqng thanh toán iihuilg tng cáo khoán
thanh toán nay lOn han 20 triu dông.
2
2.1

Gjãj ngân v6n vay ella tii chfrc tin dnig, chi nhánh ngân hang lithe ngoài 6j vói khách hang
Giai ngan VOfl vay 'iao - Ben thu huông là pháp nhân.
i1coatnh toán cua
- Ben thit hu?rng (khOng bao gm pháp
than) có tài khoán thanh toán tai t6 chlrc
cung 1mg djch viii thanh toán và sO tiên vay

- Nghi dinh s 222/2013/ND-CP ngày
3/12/2013 dlla ChInh phll v thanh toán
bang hen mat,
- Thông hr sO 21/201711T-NHNN ngãy
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ghi trong thôa thuân cho yay có giá trj trên 29/12/2017 quy djnh v phuang thrc giãi
ngãn von cho vay cüa to ch(rc tin ding, chi
100.000.000 dng (mOt tram triu dong).
nhánh ngân hang nuâc ngoài dôi vâi khách
hang.
2.2

Giãi ngãn von va' vao - Khãch hang thanh toán, chi ira cho mi1c
tài khoãn thanh toán cüa dich si dung v6n vay m pháp 1ut quy djnh
khách hang vay
phài thirc hin thông qua tài khoãn thanh
toán cüa khách hang.

- Nghj djnh s 222/2013/ND-CP ngày
3 1/12/2013 cUa ChInh phü v thanh toán
bang tin mat;
- Thông ttr s 21/20171f1'-NHNN ngày
29/12/2017 quy djnh ye phung thcrc giâi
ngan vOn cho vay cüa t chfrc tin ding, phi
nhánh ngân hang nuâc ngoài dOi vói khách
hang.

- Khách hang là ben thi huàng có tài khoán
thanh toán ti to chirc cung irng djch vii
thanh tOán d irng von tir có d thanh toán,
chi trà các chi phi thuOc chinh phucmg an,
dir an kinh doanh hoc phucrng an, dr an
phic Vi diii sOng duqc to chirc tin diring cho
vay theo quy djnh cUa pháp 1ut.
Khách hang trrc tip thanh toán, chi trâ
tiên mua ãn phâm nOng nghip thuOc 11th
vrc nôijg, lam, diem nghip và thiy san tir
các Ca phân, hgia dInh, phi trang tri, hO
kinh doanh va to chüc hcip tác có hott dng
san xuât kinh doanh trén dja bàn nOng thôn
d khách hang thrp hin phucmg an san
xut kinh doanh, phü hçip vâi mvc dIch vay
von ghi trong thóa thun cho vay.

NGAN HANG NHA NffiC

