
  
 

 

 

YOU’RE SMOOTH, YOU’RE SAVING 

 

Bản tin này do Công ty cổ phần Tài Việt cung cấp và chỉ nhằm mục đích tham khảo. Bản tin được xây dựng dựa trên những nguồn thông 
tin đáng tin cậy mà Tài Việt thu thập được. Tài Việt không chịu trách nhiệm với bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào liên quan đến việc sử dụng 

những thông tin được cung cấp từ bản tin này. Để biết thêm chi tiết, Quý độc giả vui lòng liên hệ đường dây tư vấn số ℡1088 nhánh 7 

hoặc infotaiviet@gmail.com. 

 
 

1 

BẢN TIN QUẢN LÝ 
DOANH NGHIỆP 

Số 5113 
(Từ 23/12 - 28/12/2013) 

 

NÔI DUNG                                                                                                 Trang 
VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 1 
VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 1 
 

 
 

VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

Thông tư 32/2013/TT-NHNN 
Ngày 26/12/2013 

Hướng dẫn thực hiện quy định hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ 

Việt Nam 

Thông tư 33/2013/TT-NHNN 
Ngày 26/12/2013 

Hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ 

tiền mặt của các ngân hàng được phép 
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Hướng dẫn thực hiện quy định 
hạn chế sử dụng ngoại hối trên 
lãnh thổ Việt Nam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Thông tư 32/2013/TT-NHNN 
Ngày 26/12/2013 

Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ ngày 10/2/2014, trên lãnh thổ VN, 

mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi 

giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của 

người dân (cả cư trú lẫn không cư trú) đều không được thực hiện bằng 

ngoại tệ. 

Các trường hợp được sử dụng ngoại hối theo quy định chỉ bao gồm: 

các cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan nhà 

nước khác tại các cửa khẩu (Việt Nam) và kho ngoại quan được niêm 

yết bằng ngoại tệ và thu bằng ngoại tệ chuyển khoản hoặc tiền mặt đối 

với các loại thuế, phí thị thực xuất nhập cảnh, phí cung ứng dịch vụ và 

các loại phí khác theo quy định. 

Một số trường hợp khác cũng được niêm yết, sử dụng ngoại tệ trong 

một số giao dịch là các doanh nghiệp vận tải, vận chuyển hàng không, 

khách sạn, du lịch, kinh doanh hàng miễn thuế; doanh nghiệp chế xuất; 

các ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

Người góp vốn bằng ngoại tệ chuyển khoản để thực hiện dự án đầu tư 

nước ngoài, hoạt động ủy thác XNK và nhận thanh toán bằng ngoại tệ 

từ bên ủy thác; nhà thầu; doanh nghiệp bảo hiểm; doanh nghiệp nước 

ngoài trả lương cho người nước ngoài làm tại tổ chức đó; cơ quan 

ngoại giao, lãnh sự… 

Còn các trường hợp khác muốn được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ 

Việt Nam phải được Thống đốc NHNN cho phép, chấp thuận căn cứ 

tình hình thực tế và tính chất cần thiết của từng trường hợp 
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Hướng dẫn thủ tục chấp thuận 
hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 
ngoại tệ tiền mặt của các ngân 
hàng được phép 
 
 

Thông tư 33/2013/TT-NHNN 
Ngày 26/12/2013 

Thông tư quy định, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối khi có nhu cầu thực hiện 

từng lần xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt phải lập 01 bộ hồ sơ đề 

nghị chấp thuận xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt theo từng lần 

gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN chi nhánh 

Thành phố Hà Nội hoặc NHNN chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2014 và thay thế 

Quyết định số 19/2001/QĐ-NHNN ngày 12/01/2001. 

 
 

 


