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Thông tư 20/2022/TT-
NHNN chính thức có hiệu
lực từ 15/02/2023 với những
điểm cần lưu ý sau:
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       Về mục đích chuyển tiền một chiều:
Thông tư quy định rõ việc chuyển tiền một
chiều của người cư trú là tổ chức nhằm phục
vụ hai (02) mục đích là: tài trợ, viện trợ và
mục đích khác.
      Theo đó, các trường hợp mua, chuyển,
mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích
tài trợ, viện trợ của tổ chức gồm: (i) Tài trợ,
viện trợ theo thỏa thuận giữa Nhà nước với
nước ngoài; (ii) Khắc phục hậu quả thiên tai,
dịch bệnh, chiến tranh; và (iii) Tài trợ các
chương trình, quỹ, dự án trong các lĩnh vực
văn hóa, giáo dục (tài trợ học bổng), y tế.
Các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ
ra nước ngoài cho mục đích khác của tổ chức
gồm: (i) Trả thưởng cho tổ chức, cá nhân ở
nước ngoài tham gia cuộc thi tổ chức tại Việt
Nam;

Nam; (ii) Phân bổ tiền tài trợ cho các thành
viên ở nước ngoài tham gia thực hiện các dự
án, đề tài nghiên cứu khoa học ở Việt Nam
và nước ngoài và (iii) Hoàn trả tiền tài trợ
thực hiện dự án ở Việt Nam hoặc nước
ngoài.

       Thứ nhất, cụ thể hóa quy định tại Điều
7.1 và Điều 7.2 Nghị định 70/2014/NĐ-CP
về hoạt động mua, chuyển, mang ngoại tệ ra
nước ngoài của người cư trú là tổ chức và
người cư trú là công dân Việt Nam cho mục
đích chuyển tiền một chiều.

    a) Đối với hoạt động mua, chuyển,
mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư
trú là tổ chức

      Về nguồn ngoại tệ chuyển, mang
ngoại tệ ra nước ngoài của tổ chức: Thông
tư 20/2022/ TT-NHNN quy định hai (02)
nguồn ngoại tệ chuyển, mang ngoại tệ ra
nước ngoài của tổ chức gồm: (i) Ngoại tệ
trên tài khoản thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn
bằng ngoại tệ của tổ chức; và (ii) Ngoại tệ
mua của ngân hàng được phép (trường hợp
tổ chức mua ngoại tệ của ngân hàng được
phép để mang ra nước ngoài với mức phải
khai báo hải quan, ngân hàng được phép cấp
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Giấy xác nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra
nước ngoài).

      Về nguồn ngoại tệ chuyển, mang ra
nước ngoài
       Điều 10 Thông tư 20/2022/TT-NHNN
quy định rõ hai (02) nguồn ngoại tệ chuyển,
mang ra nước ngoài của người cư trú là
công dân Việt Nam gồm: (i) Ngoại tệ tự có
của cá nhân (ngoại tệ trên tài khoản thanh
toán, tiền gửi có kỳ hạn bằng ngoại tệ, tiền
gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, ngoại tệ tự cất
giữ); và (ii) Ngoại tệ mua của ngân hàng
được phép.
       Trường hợp công dân Việt Nam mang
ngoại tệ tự có hoặc mua ngoại tệ của ngân
hàng được phép với mức phải khai báo hải
quan thì ngân hàng được phép cấp Giấy xác
nhận mang ngoại tệ tiền mặt ra nước ngoài.

      Về hạn mức ngoại tệ mua, chuyển,
mang ra nước ngoài:  Hạn mức ngoại tệ
mua, chuyển, mang ra nước ngoài phụ thuộc
vào mục đích của công dân Việt Nam và
được quy định chi tiết tại Điều 13 Thông tư
20/2022/TT-NHNN như sau:
(i) Mục đích học tập, chữa bệnh: Căn cứ vào
chi phí tại thông báo của phía nước ngoài; 
(ii) Mục đích công tác, du lịch, thăm viếng
ở nước ngoài: Căn cứ vào nhu cầu hợp lý
của cá nhân. Không vượt quá thu nhập bình
quân đầu người hàng năm theo giá hiện
hành của nước ngoài đó;
(iii) Mục đích trả các loại phí, lệ phí cho
nước ngoài: Căn cứ vào các chi phí tại
thông báo của phía nước ngoài;
(iv) Mục đích trợ cấp thân nhân đang ở nước
ngoài: Căn cứ vào nhu cầu hợp lý của cá
nhân và phù hợp với mục đích hỗ trợ chi phí 
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     Về hạn mức ngoại tệ mua, chuyển,
mang ra nước ngoài: 
        Thông tư quy định rõ trường hợp tài trợ,
viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa
Nhà nước, Chính phủ, các cấp chính quyền
địa phương với nước ngoài để tài trợ, viện trợ
khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, chiến
tranh hoặc cho mục đích khác thì hạn mức
việc mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước
ngoài căn cứ vào số tiền ghi trên giấy tờ,
chứng từ có liên quan.
     Ngoài ra, trong trường hợp tài trợ cho
chương trình, quỹ, dự án thì hạn mức mua,
chuyển ngoại tệ căn cứ vào giấy tờ chứng từ
liên quan và không quá 50.000 USD/lần
chuyển tiền. 

       

     b) Đối với hoạt động mua, chuyển,
mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư
trú là công dân Việt Nam

     Về mục đích chuyển tiền: Thông tư
20/2022/TT-NHNN tiếp tục kế thừa quy định
của Điều 7.2 Nghị định 70/2014/NĐ-CP về
các trường hợp Người cư trú là công dân Việt
Nam được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra
nước ngoài bao gồm: cho mục đích học tập,
chữa bệnh ở nước ngoài, công tác, du lịch,
thăm viếng ở nước ngoài, trả các loại phí, lệ
phí cho nước ngoài, trợ cấp cho thân nhân
đang ở nước ngoài, chuyển tiền thừa kế cho
người hưởng thừa kế ở nước ngoài, chuyển
tiền một chiều cho các nhu cầu hợp pháp
khác.
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sinh hoạt, ổn định cuộc sống của người được
trợ cấp ở nước ngoài; không vượt quá thu
nhập bình quân đầu người hàng năm theo giá
hiện hành của nước nơi người được trợ cấp
đang sinh sống;
(v) Mục đích chuyển tiền thừa kế cho người
hưởng thừa kế ở nước ngoài: Căn cứ vào giá
trị tài sản mà người hưởng thừa kế được
hưởng theo quy định pháp luật về thừa kế;
(vi) Mục đích chuyển tiền trong trường hợp
định cư ở nước ngoài: Căn cứ vào giá trị tài
sản của người đi định cư được hình thành tại
Việt Nam trước khi nhập quốc tịch nước
ngoài hoặc trước khi được phép cư trú ở
nước ngoài cho mục đích định cư theo quy
định của nước sở tại;
(vii) Mục đích thanh toán các chi phí liên
quan đến thủ tục xin định cư ở nước ngoài
(không bao gồm giá trị đầu tư để được phép
có quốc tịch hoặc được định cư ở nước
ngoài): Căn cứ vào các chi phí tại thông báo
của phía nước ngoài.
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       Thứ hai, Thông tư 20/2022/TT-NHNN
liệt kê chi tiết các giao dịch vãng lai khác
của người cư trú là tổ chức và cá nhân theo
quy định tại Điều 4.6.(g) Pháp lệnh Ngoại
hối. Các giao dịch vãng lai khác theo quy
định tại Điều 4.6.(g) Pháp lệnh Ngoại hối
được quy định chi tiết tại Thông tư
20/2022/TT-NHNN, theo đó, các giao dịch
vãng lai khác bao gồm các khoản thanh toán,
chuyển tiền liên quan đến: 
(i) Hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất,
tái nhập, quá cảnh, đại lý mua, bán hàng hóa
cho thương nhân nước ngoài và thuê thương
nhân

nhân nước ngoài và thuê thương nhân nước
ngoài làm đại lý bán hàng tại nước ngoài,
nhận gia công hàng hóa cho thương nhân
nước ngoài và đặt gia công hàng hóa ở nước
ngoài, mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch
hàng hóa ở nước ngoài thông qua các Sở
Giao dịch hàng hóa tại Việt Nam có liên
thông với Sở Giao dịch hàng hóa ở nước
ngoài, các hoạt động khác có liên quan đến
hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo
quy định pháp luật về thương mại; 
(ii) Các khoản đóng góp BHXH, các khoản
chi trả BHXH;
(iii) Các khoản đóng phí bảo hiểm, tái bảo
hiểm, nhượng tái bảo hiểm, môi giới bảo
hiểm;
(iv) Theo quyết định/ bản án có hiệu lực
pháp luật của Tòa án/ Trọng tài hoặc quyết
định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(v) Khoản tiền phạt, bồi thường do hư hỏng
tài sản, gây thương tích mà chưa được bảo
hiểm chi trả.
     Thông tư nêu rõ việc thanh toán,
chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai nêu
trên phải được thực hiện thông qua ngân
hàng được phép./.



  Firstly, Circular 20/2022/TT-NHNN
concretizes the provisions in Articles 7.1
and 7.2 of Decree 70/2014/ND-CP on
purchase, transfer and carrying foreign
currency abroad by residents being
organizations and residents being
Vietnamese citizens for the purpose of one-
way money transfer.
     a) For purchasing, transferring and
carrying foreign currency abroad by
residents being organizations

Circular 20/2022/TT-NHNN
officially took effect on
February 15, 2023 with the
following notable new
provisions:
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  On purpose of one-way money
transfer:Thông tư
        The Circular specifies clearly that one-
way money transfer of residents being
organizations are for two (02) purposes:
sponsorship, aid and other purposes.
       Accordingly, cases of purchase, transfer
or carrying foreign currency abroad for
sponsoring and aid purposes include: (i)
Sponsors and aids under agreements between
the State and foreign countries, (ii)
Remedies for consequences of natural
disasters, epidemics, war; (iii) Financing for
incentive programs, funds and projects. 

        Cases of purchase, transfer or carrying
foreign currency abroad for other purposes
include: (i) Payment of prizes to overseas
organizations and individuals participating
in contests held in Vietnam; (ii) Allocation
of sponsorship for project implementation
in Vietnam or abroad and (iii) and Refund
of sponsorship for project implementation
in Vietnam or abroad.
     On sources of foreign currency for
transferring and carrying abroad:  The
Circular stipulates the two (02) sources of
foreign currency for an organization to
transfer and carry abroad, including: 
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(i) Foreign currency on the current account,
term deposits in foreign currencies of the
organization;
(ii) Foreign currency purchased from
licensed banks (when an organization
purchases foreign currency from a licensed
bank to carry abroad in the amount subject
to customs declaration, the licensed bank
shall issue a Certificate of carrying foreign
currency in cash abroad).
    On the limit on foreign currency
amount for purchase, transfer and
carrying abroad: The Circular clearly
stipulates that for sponsorship and aid under
undertakings and agreements between the
State, the Government, local authorities at
all levels with foreign countries to sponsor
and aid remedies for consequences of natural
disasters, epidemics, war or other purposes,
the limit on foreign currency amount for
purchase, transfer or carrying abroad shall
be based on the amount stated in relevant
papers and documents.
    In addition, for sponsorship for a
program, fund or project, the limit for
purchase and transfer of foreign currency is
based on relevant documents and must not
exceed 50,000 USD/ transfer.

        b) For purchasing, transferring and
carrying foreign currency abroad by
residents being Vietnamese citizens
   On purpose of money transfer:C 
 Circular 20/2022/TT-NHNN maintains the
provisions of Article 7.2 of Decree
70/2014/NP-CP on the cases where residents 

being Vietnamese citizens are allowed to
purchase, transfer and carry foreign
currencies abroad, including: for the
purpose of study, medical treatment abroad,
business, traveling, visit abroad, paying
fees and charges to foreign countries,
financial support for relatives living abroad,
transfer of inheritance money to heirs living
abroad, one-way money transfer for other
lawful needs. 
      On sources of foreign currency for
transferring and carrying abroad: Article
10 of Circular 20/2022/TT-NHNN stipulates
the two (02) sources of foreign currency for
a resident being Vietnamese citizen to
transfer and carry abroad, including: 
(i) Foreign currency owned by individuals
(foreign currencies on the current account,
term deposits in foreign currencies, self-
retained foreign currencies);
(ii) Foreign currency purchased from
licensed banks.
        When a Vietnamese citizen purchases
foreign currency from a licensed bank to
carry abroad or carries their own foreign
currency in the amount subject to customs
declaration, the licensed bank shall issue a
Certificate of carrying foreign currency in
cash abroad.
    On the limit on foreign currency
amount for purchase, transfer and
carrying abroad: The limit on amount of
foreign currency purchased, transferred or
carried abroad depends on the purpose of
such Vietnamese citizen and is detailed in
Article 13 of Circular 20/2022/TT-NHNN
as follows
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as follows: 
(i) Study, medical treatment purpose: Based
on the costs in the notice of the foreign side;
(ii) Business, traveling, visit abroad
purpose: Based on the reasonable needs of
the individual. Not exceeding the annual per
capita income at current prices of such
foreign country;
(iii) Paying fees and charges to foreign
countries purpose: Based on the costs in the
notice of the foreign side;
(iv) Financial support for relatives living
abroad purpose: Based on the reasonable
needs of the individual and in line with the
purpose of supporting living expenses and
settlement of the beneficiary abroad. Not
exceeding the annual per capita income at
current prices of the country in which the
beneficiary is residing;
(v) Transfer of inheritance money to heirs
living abroad purpose: Based on the value of
properties that the heir is entitled to in
accordance with the law on inheritance;
(vi) Money transfer in case of settling
abroad purpose: Based on the value of the
settler's properties formed in Vietnam before
naturalization abroad or before being
allowed to reside abroad for the purpose of
settling according to the regulations of the
host country;
(vii) Paying the costs related to the
procedure of applying for a settlement
abroad purpose (excluding the value of
investment to be allowed to be naturalized or
be settled abroad): Based on the costs in the
notice of the foreign side.

 

     Secondly, Circular 20/2022/ ND-CP
lists other current transactions of residents
being organizations and individuals as
prescribed in Article 4.6. (g) of the
Ordinance on Foreign Exchange.  Other
current transactions as prescribed in Article
4.6.(g) of the Ordinance on Foreign
Exchange are detailed in Circular
20/2022/ND-CP, according to which, other
current transactions include payments and
money transfers related to: 
(i) Activities of temporary import, re-
export, temporary export, re-import, transit,
etc; 
(ii) Social insurance contributions, social
insurance payments;
(iii) Payments of insurance premiums,
reinsurance, reinsurance ceded, insurance
brokerage;
(iv) According to a legally effective
decision/judgment of a court/arbitration or a
decision of a competent state agency;
(v) Fines and compensation for property
damages or injuries that have not been paid
by insurance. 
      The Circular clearly stipulates that
payments and money transfers for the
abovementioned current transactions
must be made through a licensed bank./.
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