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THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ THU PHÍ CHO VAY CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH 
HÀNG 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 
2010; 
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ về những 
giải pháp chủ yếu tập trung kiểm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã 
hội; 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về thu phí cho vay của tổ chức tín dụng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) đối với khách hàng như 
sau: 

Điều 1. Tổ chức tín dụng không được thu các loại phí liên quan đến khoản cho vay đối 
với khách hàng, trừ các khoản phí sau đây: 

1. Phí trả trong trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn và phí trả cho hạn mức tín dụng 
dự phòng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ 
chức tín dụng đối với khách hàng. 

2. Phí thu xếp để thực hiện ký kết hợp đồng đồng tài trợ theo phương thức cho vay hợp 
vốn giữa các tổ chức tín dụng tham gia cho vay hợp vốn với khách hàng theo quy định 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về cho vay đồng tài trợ của tổ chức tín dụng. 

3. Các loại phí được quy định cụ thể tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến 
cho vay. 

Điều 2. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thu phí liên quan đến khoản cho 
vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng; áp dụng các biện pháp theo thẩm quyền để 
xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định của Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện  

 



 

 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín 
dụng, khách hàng vay vốn tại tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Như khoản 2 Điều 3; 
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ 
tướng CP (để báo cáo); 
- Ban Lãnh đạo NHNN; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Công báo; 
- Lưu: VP, Vụ CSTT, PC. 
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