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BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY 

ĐỊNH CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI 

VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

Ngày 07/8/2017, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 93/2017/NĐ-CP quy định 

về chế độ tài chính đối với tổ 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 điều lệ 

và tổ chức tín dụng có vốn Nhà nước. 

Nghị định số 93/2017/NĐ-CP gồm có 8 

Chương, với 41 Điều, thay thế cho Nghị 

định số 57/2012/NĐ-CP trước đây.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

So với văn bản tiền thân trước đây, Nghị 

định 93/2017/NĐ-CP được đánh giá là 

đã có những quy định chi tiết và cập nhật 

về cơ chế quản lý, sử dụng vốn và tài 

sản; doanh thu, chi phí và việc phân phối 

lợi nhuận của tổ chức tín dụng (TCTD); 

kế hoạch tài chính, chế độ báo cáo, kiểm 

toán và giám sát tài chính, đánh giá hiệu 

quả đầu tư vốn Nhà nước tại doanh 

nghiệp là TCTD do Nhà nước nắm giữ 

100% vốn điều lệ và TCTD có vốn Nhà 

nước; trách nhiệm của Hội đồng quản 

trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, 

Giám đốc, người đại diện tại TCTD, chi 

BẢN TIN PHÁP LUẬT SỐ ĐẶC BIỆT  
(Bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Luật Hà Nội) 

Ban biên tập 

Người thực hiện    : Ths. Nguyễn Ngọc Yến 

   Chịu trách nhiệm kiểm soát về nội dung : PGS. TS. Phạm Thị Giang Thu 

Bản tin được xác định là tài sản của Ban biên tập, cấm vi phạm 
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nhánh ngân hàng nước ngoài; trách 

nhiệm của Bộ Tài chính và Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam trong công tác quản 

lý, giám sát về tài chính đối với các 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một số quy định nổi bật của Nghị định 

93/2017/NĐ-CP như sau: 

1. Nghị định quy định cụ thể hơn về 

giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được 

cấp 

Trước đây, Nghị định 58/2012/NĐ-CP 

quy định, giá trị thực của vốn điều lệ, 

vốn được cấp được xác định bằng vốn 

điều lệ thực góp, vốn được cấp, cộng 

(trừ) lợi nhuận chưa phân phối (lỗ chưa 

xử lý), các quỹ trích từ lợi nhuận sau 

thuế (không bao gồm quỹ khen thưởng, 

phúc lợi, quỹ thưởng ban điều hành). 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Nhằm sửa đổi quy định về giá trị thực 

của vốn điều lệ, vốn được cấp để đảm 

bảo tương thích với thông lệ quốc tế và 

phản ánh rõ nét hơn giá trị thực trong 

nguồn vốn quan trọng này của TCTD, 

Nghị định 93/2017/NĐ-CP quy định: 

giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn 

được cấp được xác định bằng vốn điều 

lệ hoặc vốn được cấp và thặng dư vốn 

cổ phần, cộng (trừ) lợi nhuận luỹ kế 

chưa phân phối (lỗ luỹ kế chưa xử lý) 

được phản ánh trên sổ sách kế toán. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Thêm vào đó, Nghị định quy định rõ, 

trong quá trình hoạt động, TCTD, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài phải duy trì 

giá trị thực của vốn điều lệ hoặc vốn 

được cấp tối thiểu bằng mức vốn pháp 

định do Chính phủ quy định. Đồng thời, 

khi có sự thay đổi vốn điều lệ, vốn được 

cấp, TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải công bố công khai số vốn 

điều lệ, vốn được cấp mới. 

2. Nghị định đã có những quy định chi 

tiết, toàn diện hơn về doanh thu và chi 

phí của tổ chức tín dụng, chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài 
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❖ Về doanh thu: 

Nghị định quy định cụ thể: các khoản 

thu của TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài phải được xác định phù hợp 

với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các 

quy định của pháp luật có liên quan, có 

hoá đơn hoặc chứng từ hợp lệ và phải 

được hạch toán đầy đủ vào doanh thu. 

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

bao gồm: 

➢ Thu nhập lãi và các khoản thu 

nhập tương tự; 

➢ Thu nhập từ hoạt động dịch vụ; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Thu nhập từ kinh doanh ngoại hối 

và vàng; 

➢ Thu từ hoạt động kinh doanh 

chứng khoán (trừ cổ phiếu); 

➢ Thu từ hoạt động góp vốn, 

chuyển nhượng phần vốn góp, cổ 

phần; 

➢ Thu từ hoạt động khác; 

➢ Thu nhập khác theo quy định của 

pháp luật. 

Trong mỗi nhóm thu nhập trên, Nghị 

định cũng quy định cụ thể các khoản thu 

nhập được nhận diện bên trong. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Về chi phí: 

Bổ sung thêm các điều kiện để một 

khoản chi được coi là chi phí của TCTD, 

Nghị định 93/2017/NĐ-CP xác định rõ: 

chi phí của TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài là các khoản chi thực tế phát 

sinh liên quan đến hoạt động kinh doanh 

của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài; tuân thủ nguyên tắc phù hợp 

giữa doanh thu và chi phí; có đủ hoá 

đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định của 

pháp luật. TCTD, chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài không được hạch 

toán vào chi phí các khoản chi do các 

nguồn kinh phí khác đài thọ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 
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Thêm vào đó, danh mục các khoản chi 

phí của TCTD cũng được quy định rất 

chi tiết, gồm: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Chi phí lãi và các chi phí tương 

tự; 

➢ Chi phí hoạt động dịch vụ; 

➢ Chi hoạt động kinh doanh ngoại 

hối và vàng; 

➢ Chi hoạt động kinh doanh các loại 

chứng khoán được phép kinh doanh theo 

quy định của Luật các Tổ chức tín dụng; 

➢ Chi góp vốn, chuyển nhượng 

phần vốn góp, cổ phần; 

➢ Chi hoạt động khác; 

➢ Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ 

phí; 

➢ Chi cho cán bộ, nhân viên; 

➢ Chi cho hoạt động quản lý và 

công vụ; 

➢ Chi về tài sản; 

➢ Chi trích lập dự phòng: dự phòng 

rủi ro trong hoạt động; dự phòng rủi ro 

đối với trái phiếu đặc biệt do Công ty 

Quản lý tài sản của TCTD Việt Nam 

phát hành; dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư 

tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi 

và các khoản dự phòng khác (nếu có); 

➢ Chi bảo toàn và bảo hiểm tiền gửi; 

➢ Các khoản chi khác. 

3. Nghị định lần đầu quy định cụ thể 

riêng về cơ chế phân phối lợi nhuận 

sau thuế thu nhập doanh nghiệp đối 

với tổ chức tín dụng là hợp tác xã 

Theo đó, lợi nhuận của TCTD là hợp tác 

xã sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy 

định của Luật Thuế thu nhập doanh 

nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, 

phần lợi nhuận còn lại được phân phối 

theo thứ tự sau: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Trích 5% vào quỹ dự trữ bổ sung 

vốn điều lệ, mức tối đa của quỹ này 

không vượt quá mức vốn điều lệ của 

TCTD; 

➢ Trích 10% vào quỹ dự phòng tài 

chính; 

➢ Trích tối thiểu 20% vào quỹ đầu 

tư phát triển. 

➢ Lợi nhuận còn lại sau khi trừ các 

khoản trên được phân phối như sau: 
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• Đối với Ngân hàng Hợp tác xã: 

✓ Tối thiểu trước trước 30 ngày tổ 

chức đại hội thành viên, người đại diện 

phần vốn nhà nước tại Ngân hàng phải 

xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam việc phân chia phần lợi nhuận còn 

lại trước khi biểu quyết tại đại hội thành 

viên. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

✓ Trong vòng 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam phải lấy ý kiến 

thống nhất với Bộ Tài chính việc phân 

chia phần lợi nhuận còn lại để chỉ đạo 

người đại diện phần vốn nhà nước tại 

ngân hàng biểu quyết tại đại hội thành 

viên. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

✓ Trong vòng 15 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Tài 

chính có ý kiến chính thức bằng văn bản 

gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

✓ Riêng đối với phần lợi nhuận chia 

cho thành viên là Nhà nước được sử 

dụng để bổ sung vốn điều lệ (phần vốn 

hỗ trợ của Nhà nước). 

• Đối với quỹ tín dụng nhân dân:  

Việc phân phối phần lợi nhuận còn lại 

thực hiện theo quy định của Luật hợp tác 

xã và Điều lệ của quỹ tín dụng nhân dân. 

4. Nghị định bổ sung thêm các quy 

định cụ thể về tiêu chí đánh giá hiệu 

quả đầu tư vốn nhà nước tại TCTD, 

bao gồm:  

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Tiêu chí 1. Doanh thu; 

❖ Tiêu chí 2. Lợi nhuận sau thuế và 

tỷ suất lợi nhuận sau thuế; 

❖ Tiêu chí 3. Tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ 

nợ có khả năng mất vốn; 

❖ Tiêu chí 4. Chấp hành pháp luật 

của tổ chức tín dụng về đầu tư, quản lý 

và sử dụng vốn nhà nước tại tổ chức tín 

dụng, pháp luật về thuế và các khoản thu 

nộp ngân sách khác, quy định về chế độ 
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báo cáo tài chính và báo cáo để thực hiện 

giám sát tài chính; 

❖ Tiêu chí 5. Tình hình thực hiện 

sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có). 

Nghị định 93/2017/NĐ-CP có hiệu lực 

thi hành từ ngày 25/9/2017. Đối với hoạt 

động tài chính phát sinh trước thời điểm 

Nghị định này có hiệu lực, mà Nghị định 

số 57/2012/NĐ-CP có quy định khác với 

quy định tại Nghị định này thì thực hiện 

theo quy định tại Nghị định số 

57/2012/NĐ-CP. Nội dung giám sát, 

đánh giá hiệu quả đầu tư vốn Nhà nước 

tại TCTD do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ và TCTD có vốn Nhà nước 

có hiệu lực thi hành từ năm 2018. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đồng thời, với mục đích hướng dẫn cụ 

thể hơn các quy định về chế độ tài chính 

đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, thời gian gần đây, Bộ Tài 

chính cũng đang soạn thảo dự thảo 

Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 

93/2017/NĐ-CP.  

Như vậy, có thể thấy, hành lang pháp lý 

điều chỉnh về chế độ tài chính đối với 

TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

ngày càng được hoàn thiện, sửa đổi, bổ 

sung để đảm bảo phù hợp với thực tế và 

tạo điều kiện cho TCTD hoạt động lành 

mạnh, an toàn. Ở tầm nhìn xa, các văn 

bản về chế độ tài chính đối với TCTD, 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoàn 

toàn có thể mang lại kỳ vọng cho sự góp 

phần giúp cho hệ thống các TCTD hoạt 

động hiệu quả và ngày càng phát triển 

hơn. 

Viwis BÌNH LUẬN CHÍNH SÁC 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT CÓ 

HIỆU LỰC THÁNG 10/2017 

1. Ngày 01/10/2017, Thông tư số 

85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của 

Bộ Tài chính quy định việc quyết toán 

tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân 

sách nhà nước theo niên độ ngân sách 

hàng năm có hiệu lực thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo Thông tư, việc quyết toán tình hình 

sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà 

nước (NSNN) phải đảm bảo nguyên tắc 

sau: 
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❖ Số liệu quyết toán vốn đầu tư 

nguồn NSNN hàng năm phải chính xác, 

trung thực, đầy đủ các thông tin về tình 

hình sử dụng kế hoạch vốn đầu tư nguồn 

NSNN hàng năm. 

❖ Số liệu đưa vào báo cáo quyết 

toán vốn đầu tư nguồn NSNN hàng năm 

phải được đối chiếu, xác nhận với Kho 

bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc cơ 

quan thanh toán vốn. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Hàng năm, kết thúc niên độ ngân 

sách câc Bộ, ngành trung ương và Uỷ 

ban nhân dân các cấp, cơ quan cấp trên 

của chủ đầu tư, các chủ đầu tư, cơ quan 

tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp và 

các cơ quan khác được giao quản lý vốn 

đầu tư nguồn NSNN thực hiện việc lập, 

gửi, xét duyệt quyết toán, thẩm định 

quyết toán và thông báo kết quả thẩm 

định quyết toán, chỉnh lý quyết toán theo 

nội dung, nguyên tắc, thời hạn quy định 

của Luật Ngân sách Nhà nước và quy 

định tại Thông tư này. 

2. Cùng ngày 01/10/2017, Thông tư số 

86/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 88/2016/NĐ-CP ngày 

01/7/2016 của Chính phủ về Chương 

trình hưu trí bổ sung tự nguyện có giá trị 

hiệu lực thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn về 

việc đầu tư, kế toán, xác định giá trị tài 

sản ròng và chế độ báo cáo của doanh 

nghiệp quản lý quỹ hưu trí cũng như của 

ngân hàng giám sát. 

3. Cũng từ ngày 01/10/2017, các quy 

định về chỉ tiêu an toàn tài chính và biện 

pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh 

chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an 

toàn tài chính sẽ được thực hiện theo 

Thông tư số 87/2017/TT-BTC ngày 

15/8/2017 của Bộ Tài chính. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Các chỉ tiêu an toàn tài chính được 

hướng dẫn tại Thông tư bao gồm: 

❖ Vốn khả dụng; 
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❖ Các giá trị rủi ro: giá trị rủi ro hoạt 

động; giá trị rủi ro thị trường; giá trị rủi 

ro thanh toán. 

❖ Tỷ lệ vốn khả dụng và chế độ báo 

cáo của tổ chức kinh doanh chứng 

khoán. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ các 

biện pháp xử lý đối với các trường hợp 

không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính 

như: cảnh báo; kiểm soát; kiểm soát đặc 

biệt. 

4. Ngày 15/10/2017, Thông tư số 

10/2017/TT-NHNN ngày 30/8/2017 

của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về 

quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh 

doanh casino có hiệu lực thi hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, Thông tư có những quy định cụ 

thể về quản lý ngoại hối trong hoạt động 

kinh doanh casino, cụ thể: 

❖ Quy đổi mệnh giá đồng tiền quy 

ước; 

❖ Phạm vi thu, chi ngoại tệ và các 

hoạt động ngoại hối khác của doanh 

nghiệp; 

❖ Tài khoản chuyên dùng ngoại tệ; 

❖ Ngoại tệ tiền mặt tồn quỹ; 

❖ Thanh toán bằng thẻ ngân hàng; 

❖ Nhận và sử dụng tiền trả thưởng 

của người chơi; 

❖ Xác nhận trúng thưởng, trả 

thưởng, đổi đồng tiền quy ước, xác nhận 

mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

5. Cũng từ ngày 15/10/2017, thủ tục 

đăng ký biện pháp bảo đảm, cung cấp 

thông tin về biện pháp bảo đảm bằng tài 

sản; quản lý nhà nước về đăng ký biện 

pháp bảo đảm sẽ được thực hiện theo 

quy định tại Nghị định số 

102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của 

Chính phủ. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo quy định tại Nghị định, các biện 

pháp bảo đảm phải đăng ký gồm: 

❖ Thế chấp quyền sử dụng đất; 

❖ Thế chấp tài sản gắn liền với đất 

trong trường hợp tài sản đó đã được 
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chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất; 

❖ Cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; 

❖ Thế chấp tàu biển. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, các biện pháp bảo đảm 

được đăng ký khi có yêu cầu gồm: 

❖ Thế chấp tài sản là động sản khác; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Thế chấp tài sản gắn liền với đất 

hình thành trong tương lai; 

❖ Bảo lưu quyền sở hữu trong 

trường hợp mua bán tài sản gắn liền với 

đất, tài sản gắn liền với đất hình thành 

trong tương lai; mua bán tàu bay, tàu 

biển; mua bán tài sản là động sản khác 

có bảo lưu quyền sở hữu. 

 


