
Phí  Tối thiểu  Tối đa 

1 NHẬP KHẨU USD USD

1.1 THƯ TÍN DỤNG (L/C)

1.1.1 Ký quỹ 100% giá trị L/C

DN1E Phát hành L/C
Tối thiểu từ 0.025%/tháng/trị giá L/C kể từ ngày phát hành đến 

ngày hết hạn
20 $ 500 $

Sửa đổi L/C (Nếu 1 đơn sửa đổi gồm nhiều nội dung sửa đổi, thu phí bằng tổng 

các mức phí sửa đổi. Trường hợp sửa đổi 3 nội dung trở lên không thu phí sửa 

đổi khác ) 

DN2E - Sửa đổi tăng tiền Như phát hành L/C tính trên số tiền tăng thêm. 20 $ 500 $

DN3E - Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực
Như phát hành L/C kể từ ngày hiệu lực cũ đến ngày hiệu lực 

mới
20 $ 500 $

DN4E - Sửa đổi khác 20 USD

1.1.2 Ký quỹ dưới 100% giá trị L/C hoặc không ký quỹ

Phát hành L/C (tính trên thị giá L/C kể từ ngày phát hành đến ngày đến hạn) 20 $ 1000$

DN5E Giá trị L/C tương ứng với số tiền ký quỹ Tối thiểu từ 0.025%/tháng 20 $ 500 $

DN6E Giá trị L/C trừ số tiền ký quỹ Tối thiểu từ 0.050%/tháng 20 $ 1000 $

DN7E Ghi chú: trường hợp không ký quỹ 0.050%/tháng 20 $ 1500 $

Sửa đổi L/C (Nếu 1 đơn sửa đổi gồm nhiều nội dung sửa đổi, thu phí bằng tổng 

các mức phí sửa đổi. Trường hợp sửa đổi 3 nội dung trở lên sẽ không thu phí sửa 

đổi khác ) 

DN8E - Sửa đổi tăng tiền Như phát hành L/C tính trên số tiền tăng thêm 20 $ 500 $

DN9E - Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực
Như phát hành L/C kể từ ngày hiệu lực cũ đến ngày hiệu lực 

mới
20 $ 500 $

DN10E - Sửa đổi khác 20 USD

DN11E 1.1.3 Phát hành thư tín dụng sơ bộ 20 USD/LC + điện phí

DN12E 1.1.4 Hủy L/C theo yêu cầu 20 USD + phí trả NH nước ngoài (nếu có phát sinh)

1.1.5

Khôi phục hiệu lực L/C (để thực hiện sửa đổi, gia hạn thư tín dụng, thanh toán 

bộ chứng từ xuất trình đòi tiền theo thư tín dụng đó hoặc tra soát theo yêu cầu của 

khách hàng)

DN13E - L/C đã hết hạn hiệu lực dưới 01 tháng 20 USD / LC

DN13E1 - L/C đã hết hạn hiệu lực trên 01 tháng 0.05% trị giá khôi phục 50

1.1.6 Thanh toán bộ chứng từ

DN14E Thanh toán BCT đòi tiền theo L/C trả ngay Tối thiểu từ 0.18% /Giá trị BCT 20 $ 500 $

DN15E Thanh toán BCT đòi tiền theo L/C trả chậm

- Chấp nhận hối phiếu trả chậm dưới 1 năm: 

DN16E + Phần ký quỹ
0.05%/tháng tính trên trị giá ký quỹ từ ngày chấp nhận đến 

ngày đáo hạn.

DN17E + Phần không ký quỹ
Tối thiểu từ 0.1%/tháng tính trên trị giá không ký quỹ từ ngày 

chấp nhận đến ngày hết hạn
20

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

(Được ban hành kèm theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 sửa đổi lần 04 ngày 16/11/2015 )

BIỂU PHÍ (chưa VAT)
MỤCTTMÃ PHÍ

E - DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI
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Phí  Tối thiểu  Tối đa 

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

(Được ban hành kèm theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 sửa đổi lần 04 ngày 16/11/2015 )

BIỂU PHÍ (chưa VAT)
MỤCTTMÃ PHÍ

E - DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

DN18E

- Chấp nhận hối phiếu trả chậm trên 1 năm

Lưu ý: Trường hợp phát hành LC trả chậm trên 1 năm, đã phát hành bảo 

lãnh thanh toán thì không thu phí chấp nhận hối phiếu trả chậm

Tương tự phí tại mục chấp nhận hối phiếu dưới 1 năm

DN19E Sửa đổi hối phiếu đã chấp nhận 10 USD

DN20E Thanh toán hối phiếu đến hạn Tối thiểu từ 0.18%/ Giá trị hối phiếu 20 $ 500 $

1.1.7 Bảo lãnh nhận hàng

DN21E Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo L/C 50 USD

DN22E Phí duy trì bảo lãnh nhận hàng theo L/C Thỏa thuận

DN23E Phát hành bảo lãnh nhận hàng không theo L/C 60 USD

DN24E Sửa đổi bảo lãnh nhận hàng 10 USD/lần

1.1.8 Ký hậu vận đơn/Phát hành ủy quyền nhận hàng

Ký hậu vận đơn theo thư tín dụng

DN25E + Trước khi chứng từ về 20 USD

DN26E + Sau khi chứng từ về Miễn phí

Ký hậu vận đơn không theo thư tín dụng

DN27E + Trước khi chứng từ về 25 USD

DN28E + Sau khi chứng từ về 5 USD

1.1.9 Phát hành một số loại thư tín dụng đặc biệt

DN29E Thư tín dụng tuần hoàn
Như phí phát hành L/C tại 1.1.1 và 1.1.2 + 30 USD/lần tuần 

hoàn

DN30E Thư tín dụng dự phòng
Áp dụng mức phí phát hành/sửa đổi bảo lãnh thanh toán tại 

phần Dịch vụ bảo lãnh nước ngoài

1.2 NHỜ THU

DN31E 1.2.1 Thông báo nhờ thu 5 USD

DN32E 1.2.2 Thông báo sửa đổi nhờ thu 5 USD

1.2.3 Phí quản lý BCT nhờ thu

DN33E
BCT nhờ thu trả ngay (D/P): khách hàng thanh toán sau 30 ngày kể từ ngày thông 

báo
10 USD

DN34E
BCT nhờ thu trả chậm (D/A): khách hàng thanh toán chậm so với ngày đến hạn 

thanh toán
20 USD

DN35E 1.2.4 Thanh toán nhờ thu Tối thiểu từ 0.2% / trị giá BCT 20 $ 400 $

DN36E 1.2.5 Huỷ nhờ thu 5 USD + phí phát sinh nếu có

DN37E 1.2.6 Phát hành bảo lãnh nhận hàng theo nhờ thu 50 USD

1.2.7 Ký hậu vận đơn

DN38E Trước khi BCT về ngân hàng 30 USD

DN39E Sau khi BCT về ngân hàng Miễn phí

2 XUẤT KHẨU

2.1 THƯ TÍN DỤNG (L/C)

2.1.1 Thông báo L/C
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Phí  Tối thiểu  Tối đa 

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

(Được ban hành kèm theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 sửa đổi lần 04 ngày 16/11/2015 )

BIỂU PHÍ (chưa VAT)
MỤCTTMÃ PHÍ

E - DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

DN40E L/C nhận trực tiếp từ Ngân hàng phát hành 15 USD

DN41E L/C nhận từ Ngân hàng nước ngoài thông báo tiếp cho NH khác trong nước 20 USD

DN42E L/C nhận từ Ngân hàng trong nước thông báo tiếp 10 USD +Phí NH thông báo thứ nhất

2.1.2 Thông báo sửa đổi L/C

DN43E BIDC HCM là NH thông báo trực tiếp 10 USD

DN44E BIDC HCM là NH thông báo thứ nhất 15 USD

DN45E BIDC HCM là NH thông báo thứ hai 5 USD + Phí NH thông báo thứ nhất

DN46E 2.1.3 Thông báo L/C sơ bộ 15 USD

DN47E 2.1.4 Hủy L/C theo yêu cầu
20 USD (bao gồm điện phí) + Phí trả NH nước ngoài (nếu có 

phát sinh)

2.1.5 Bộ chứng từ theo L/C

DN48E Xử lý, gửi BCT xuất khẩu 10 USD + bưu phí phát sinh (nếu có)

DN49E Thanh toán bộ chứng từ 0.18%/trị giá của BCT 10 200

DN50E Bị từ chối thanh toán từ ngân hàng nước ngoài Thu theo thực tế phải trả

DN51E Phí tư vấn lập BCT theo L/C 10 USD - 20 USD

2.1.6 Chuyển nhượng thư tín dụng xuất khẩu 

DN52E - Người thụ hưởng trong nước 0.10%/giá trị chuyển nhượng 30 $ 400 $

DN53E - Người thụ hưởng ngoài nước 0.10%/giá trị chuyển nhượng + điện phí

2.1.7 Sửa đổi L/C chuyển nhượng

DN54E - Sửa đổi tăng số tiền thu như mức phí chuyển nhượng trên số tiền tăng thêm 30 $ 400 $

DN55E -Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực thu như mức phí chuyển nhượng 20 $ 400 $

DN56E - Sửa đổi khác 20 USD/lần

2.1.8 Xác nhận thư tín dụng

DN57E
Xác nhận L/C (Tính trên giá trị L/C kể từ ngày xác nhận đến ngày hết hạn hiệu 

lực của L/C)
2%/năm 50

DN58E

Thu bổ sung phí xác nhận trong trường hợp BCT trả chậm đòi tiền theo L/C 

do BIDC.HCM xác nhận có ngày đáo hạn sau ngày hết hạn hiệu lực của 

L/C: thời gian tính phí kể từ ngày hết hạn hiệu lực của L/C đến ngày đáo hạn của 

BCT đòi tiền

2%/năm 50

DN59E Xác nhận sửa đổi tăng tiền

Bằng phí xác nhận trên số tiền tăng kể từ ngày xác nhận sửa 

đổi đến ngày hết hạn của L/C hoặc ngày đến hạn thanh toán tùy 

thời hạn nào dài hơn

DN60E Xác nhận sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực

Bằng phí xác nhận trên số dư L/C kể từ ngày hết hạn cũ đến 

ngày hết hạn mới của L/C hoặc ngày đến hạn thanh toán tùy 

thời hạn nào dài hơn

DN61E Xác nhận sửa đổi khác 20 USD/lần

DN62E Huỷ 10 USD/lần

DN63E 2.1.9 Chiết khấu bộ chứng từ theo L/C
Thu phí kiểm tra và thanh toán BCT theo L/C. Lãi chiết khấu 

theo thoả thuận.
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Phí  Tối thiểu  Tối đa 

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

(Được ban hành kèm theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 sửa đổi lần 04 ngày 16/11/2015 )

BIỂU PHÍ (chưa VAT)
MỤCTTMÃ PHÍ

E - DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

2.2 NHỜ THU XUẤT KHẨU

DN64E Xử lý, gửi BCT nhờ thu 5 USD + bưu phí (phát sinh)

DN65E Thanh toán bộ chứng từ 0.15%/trị giá báo có bộ chứng từ 10 200

DN66E Sửa đổi chỉ dẫn đòi tiền 5 USD

DN67E Huỷ nhờ thu theo yêu cầu của người nhờ thu 10 USD + phí phát sinh (nếu có)

DN68E Bị từ chối thanh toán nhờ thu Thu theo thực tế phải trả

DN69E Tra soát nhờ thu theo yêu cầu của khách hàng Thu điện phí

DN70E Chuyển tiếp bộ chứng từ nhờ thu cho Ngân hàng 5 USD/bộ + bưu phí phát sinh

DN71E Chiết khấu bộ chứng từ nhờ thu
Thu phí xử lý BCT và thanh toán bộ chứng từ nhờ thu/ Lãi suất 

chiết khấu theo thỏa thuận

3 BẢO LÃNH NƯỚC NGOÀI

3.1 Thông báo phát hành bảo lãnh của NH nước ngoài

DN72E 3.1.1 Thông báo phát hành 25 USD

DN73E 3.1.2 Thông báo sửa đổi 15 USD

DN74E 3.1.3 Thông báo huỷ 15 USD

DN75E 3.1.4 Thông báo điện theo yêu cầu của NH nước ngoài 15 USD/lần

3.2 Đòi tiền theo bảo lãnh đã thông báo

DN76E 3.2.1 Gửi đòi tiền 15 USD

DN77E 3.2.2 Thanh toán 0.2%/trị giá đòi tiền 20

DN78E 3.3 Xác nhận bảo lãnh
Tỷ lệ theo thoả thuận tính trên trị giá BL kể từ ngày xác nhận 

đến ngày hết hạn
100

3.4 Xác nhận sửa đổi bảo lãnh

DN79E Sửa đổi tăng tiền
Bằng phí xác nhận trên số tiền tăng kể từ ngày xác nhận sửa 

đổi đến ngày hết hạn

DN80E Sửa đổi gia hạn ngày hiệu lực
Bằng phí xác nhận trên trị giá BL kể từ ngày hết hạn cũ đến 

ngày hết hạn mới

DN81E Sửa đổi khác 20USD

DN82E 3.5 Phát hành thư cam kết sẽ phát hành thư bảo lãnh Theo thỏa thuận 30

3.6 Phát hành bảo lãnh trên cơ sở bảo lãnh đối ứng Theo biểu phí dành cho KH Ngân hàng

DN83E Bảo lãnh thanh toán, vay vốn, hoàn trả tiền tạm ứng 

0,07%-0,2%/tháng x Trị giá/Số dư bảo lãnh x Số tháng bảo 

lãnh.

Tối thiểu: 70USD, hoặc theo thỏa thuận

DN84E Bảo lãnh dự thầu, thực hiện hợp đồng, bảo đảm chất lượng sp, bảo lãnh khác.

0,05%-0,15%/tháng x Trị giá/Số dư bảo lãnh x Số tháng bảo 

lãnh.

Tối thiểu: 50USD, hoặc theo thỏa thuận

4
PHÍ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI TRONG THANH TOÁN L/C, NHỜ 

THU (đã bao gồm VAT)

4.1 Phí bất đồng, điện phí, phí hoàn trả trong thanh toán L/C, nhờ thu Phí bất đồng / Điện phí / Phí hoàn trả

Trị giá giao dịch USD
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Phí  Tối thiểu  Tối đa 

PHỤ LỤC 2 - BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

(Được ban hành kèm theo quyết định số 1051/2013/QĐ-BIDC.HCM có hiệu lực từ ngày 05/12/2013 sửa đổi lần 04 ngày 16/11/2015 )

BIỂU PHÍ (chưa VAT)
MỤCTTMÃ PHÍ

E - DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI

Bill ≤ 100.000 60 / 60 /40 $

100.000 < Bill ≤ 500.000 80 / 60 / 40 $

500.000 < Bill ≤ 1.000.000 100 / 80 / 60 $

1.000.000 < Bill ≤  5.000.000 150 / 100 / 100 $

5.000.000 < Bill 200 / 100 / 150 $

Trị giá giao dịch EUR/GBP

Bill ≤70.000 50 / 40 / 40 €/£

70.000 < Bill ≤ 300.000 70 / 40 / 40 €/£

300.000 < Bill ≤ 700.000 100 / 60 / 60 €/£

700.000 < Bill ≤ 3.000.000 120 / 80 / 100 €/£

3.000.000 < Bill 150 / 80 / 120 €/£

4.2
Phí thu khi bộ chứng từ xuất trình sau 15 ngày từ ngày L/C hết hạn (Post 

expiration) 
20 USD/EUR/GBP

4.3
Phí xử lý bộ chứng từ nhận trực tiếp từ người bán nước ngoài không qua ngân 

hàng chuyển chứng từ (Handling fee)
50 USD/40 EUR/40 GBP

4.4 Điện phí sửa đổi L/C thu nước ngoài 60USD (50EUR/GBP)/1 lần sửa đổi

4.5 Điện trả lời tra soát do lỗi phát sinh từ BIDC Miễn phí

4.6 Điện trả lời tra soát do lỗi phát sinh từ nước ngoài 10 USD/EUR/GBP/1 điện

4.7

Khi mở L/C quy định điều khoản: Ngân hàng chiết khấu/Ngân hàng xuất trình gửi 

1 BCT copy cho ngân hàng phát hành để lưu hồ sơ, trường hợp không gửi thu 

phí: 

10 USD/10 EUR/10 GBP

4.8
Trường hợp mở L/C và thanh toán BCT qua NH tại Việt Nam, phí bất đồng và 

phí L/C hết hạn quá 15 ngày

Thu theo biểu phí trên, điện phí thu 30USD/20EUR/20GBP và 

không thu phí hoàn trả

5 ĐIỆN PHÍ

5.1 Điện SWIFT

Trong nước

Phát hành, chuyển nhượng L/C, phát hành bảo lãnh 15 USD

Điện khác 10 USD

Điện ngoài nước

Phát hành, chuyển nhượng L/C, phát hành bảo lãnh 20 USD/điện thứ nhất + 5 USD/điện thứ hai trở đi

Điện khác 10 USD

5.2 Điện phí đi qua kênh BIDC.Inpay 7 USD

5.3 Phí bưu điện Thu theo thực tế phát sinh

5.4 Chuyển tiếp điện cho ngân hàng trong nước 15 USD

5.5 Kiểm tra tính xác thực các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng 10 USD

5.6

Cấp giấy xác nhận thanh toán qua ngân hàng cho lô hàng nhập khẩu tự 

động
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