Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 889/2018/QĐ-TPB.NHDN ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc)
STT
2

Mức phí

Các mục phí không thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT 1

L/C Nhập khẩu
Phí phát hành LC = Phí cho phần ký quĩ bằng tiền + Phí cho phần đảm bảo bằng
HĐTG/STK do Tpbank phát hành + Phí cho phần đảm bảo bằng TSBĐ
khác/không có TSBĐ (TT: USD50)

X

Phát hành L/C nhập khẩu (*)

2.1.1

Phần ký quĩ bằng tiền

0.075% * Giá trị LC ký quỹ bằng tiền

X

2.1.2

Phần đảm bảo bằng HĐTG/STK do Tpbank
phát hành

0.1%* Giá trị LC đảm bảo bằng HĐTG/STK

2.1.3

Phần đảm bảo bằng TS khác hoặc không có
TSBĐ

- Đối với LC có thời hạn hiệu lực đến 90 ngày: [0.15%-0.3%]* Giá trị LC không ký
quỹ
- Đối với LC có thời hạn hiệu lực trên 90 ngày: [0.05%-0.3%]/ tháng *Giá trị LC
không ký quỹ* Thời hạn hiệu lực của LC
(Thời hạn hiệu lực của LC: Tính từ ngày mở đến ngày hết hạn LC; 1 tháng = 30
ngày)

2.1.4

L/C có nội dung dài (Số lượng ký tự của điện
SWIFT vượt quá 10.000 ký tự)

30 USD

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2

1

Khoản mục phí

X
X

X

Sửa đổi L/C nhập khẩu (*)
Sửa đổi tăng tiền + khác (nếu có)
Sửa đổi gia hạn + khác (nếu có)

Như phí phát hành LC (tính trên số dư ngoại bảng tăng thêm, thời gian tính phí
từ sau ngày sửa đổi đến ngày hết hạn LC)
[0.05%-0.3%]/ tháng * số dư ngoại bảng * Thời gian gia hạn (Thời hạn gia hạn
tính từ sau ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới; 1 tháng = 30 ngày) (TT: 50
USD)

X
X

Các mục phí không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT được quy định theo thông tư số 219/2013/TT-BTC và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) và các quy định của pháp luật có liên quan.

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
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STT

Khoản mục phí

2.2.3

Sửa đổi tăng tiền + gia hạn + khác (nếu có)

2.2.4

Sửa đổi khác/ Hủy LCNK
Sửa đổi làm nội dung điện SWIFT vượt quá
10.000 ký tự
Thanh toán L/C nhập khẩu
Chấp nhận thanh toán L/C
(Áp dụng cho L/C trả chậm, L/C Upas, L/C Upas
Plus, tính từ ngày NH chấp nhận thanh toán
đến ngày đáo hạn hối phiếu, 1 tháng = 30
ngày)
Phần ký quĩ bằng tiền
Phần đảm bảo bằng HĐTG/STK do Tpbank
phát hành
Phần đảm bảo bằng TS khác hoặc không có
TSBĐ
Ký hậu vận đơn bảo lãnh nhận hàng
Phát hành thư bảo lãnh nhận hàng/ Phát hành
thư ủy quyền nhận hàng (khi chứng từ chưa
về đến TPBank)

2.2.5
2.3

2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.5
2.6

Mức phí
[Phí sửa đổi tăng tiền cho phần số dư ngoại bảng tăng thêm tính từ sau
ngày sửa đổi đến ngày hết hạn mới] (1) + [Phí sửa đổi gia hạn cho phần số
dư ngoại bảng trước khi sửa đổi tính từ sau ngày hết hạn cũ đến ngày hết
hạn mới] (2). Cụ thể cách tính (1) và (2) như sau:
(1) = 0.05%*số dư ngoại bảng tăng thêm ký quỹ bằng tiền + 0.1% * số dư ngoại
bảng tăng thêm đảm bảo bằng HĐTG/STK do TPBank phát hành + [0.05%0.3%]/ tháng * số dư ngoại bảng tăng thêm đảm bảo bằng TS khác hoặc không
có TSBĐ * Thời gian từ sau ngày sửa đổi đến ngày hết hạn mới (1 tháng = 30
ngày)
(2) = [0.05%-0.3%]/tháng * Số dư ngoại bảng trước khi sửa đổi * Thời gian tính
từ sau ngày hết hạn cũ đến ngày hết hạn mới (1 tháng = 30 ngày)
(TT: 50 USD)
20 USD
30 USD
[0.2% -0.5%]* Số tiền thanh toán (TT: 30 USD; TĐ: 10000 USD)

Các mục phí không thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT 1

X

X
X
X
X

TT: 50 USD

[0.05%-0.1%]/tháng
[0.1%-0.2%]/tháng
[0.15% - 3%]/tháng
50 USD

X
X
X
X
X

100 USD

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
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STT

Khoản mục phí

2.7
2.8

2.10
2.11
2.12

Sửa đổi/ hủy bảo lãnh nhận hàng
Ký Cargo Receipt/Giấy tờ khác
Ký hậu vận đơn/ Phát hành ủy quyền nhận
hàng khi chứng từ đã về đến TPBank
Phát hành L/C sơ bộ
Phí tư vấn phát hành LC theo yêu cầu KH
Phí từ chối thanh toán

2.13

Phí quản lý/giữ hộ bộ chứng từ

2.14

Chuyển trả bộ chứng từ theo L/C (theo yêu
cầu của KH)

2.15

Phí thu từ người hưởng lợi

2.9

2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
2.16
2.17
2.18
2.19

Phí thông báo thanh toán/chấp nhận thanh
toán
Phí BCT có sai biệt
Phí xử lý bộ chứng từ gửi lại (BCT xuất trình >
2 lần)
Hoàn trả chứng từ theo yêu cầu của người
xuất trình
Phí gửi thiếu BCT copy
Phí xử lý BCT bị từ chối thanh toán
Phí xác nhận LC
Điện phí mở LC
Điện phí khác
Phí chuyển phát nhanh

Mức phí
20 USD
50 USD
10 USD
50 USD
Theo thoả thuận. TT: 20 USD
20 USD
20 USD/ tháng (tính từ ngày làm việc thứ 10 kể từ ngày TPBank đi điện từ chối
thanh toán đến ngày khách hàng chấp nhận thanh toán hoặc ngày hoàn trả bộ
chứng từ cho ngân hàng nước ngoài), 1 tháng = 30 ngày
50 USD + Phí chuyển phát nhanh

40 USD
100 USD
20 USD
50 USD + Phí chuyển phát nhanh + Phí phát sinh nếu có
10 USD
50 USD
Theo thỏa thuận
30 - 50 USD/điện
10 USD/điện
Gửi đi thị trường Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ :TT : 50 USD
Gửi đi các thị trường khác: TT: 40 USD

Các mục phí không thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT 1
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Văn bản này chứa các thông tin là tài sản của TPBank; Nghiêm cấm sao chép, in ấn dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của cấp có thẩm quyền TPBank
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