
CHƯƠNG 6: THANH TOÁN QUỐC TẾ 
 Mục đích của chương: Nhằm cung cấp những kiến thức c ơ bản về các điều kiện thanh 

toán quốc tế (chủ yếu là thanh toán các khoản xuất nhập khẩu hàng hóa), các phương thức 
thanh toán quốc tế thông dụng. 

 I. ĐIỀU KIỆN TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ  
 Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt 

động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức hay cá nhân nước này với tổ chức hay cá nhân 
nước khác, hoặc giữa một quốc gia với một tổ chức quốc tế, thường được thông qua quan hệ 
giữa các ngân hàng của các nước có liên quan. 

 Trong quan hệ thanh toán quốc tế, những vấn đề liên quan đ ến quyền lợi và nghĩa vụ 
của mỗi bên đều được quy tụ thành những điều kiện được gọi là điều kiện thanh toán quốc tế. 
  Những điều kiện trong thanh toán bao gồm: điều kiện về tiền tệ, địa điểm thanh toán, 
thời gian thanh toán và phương thức thanh toán.   

 1. Điều kiện về tiền tệ 
 Mỗi quốc gia đều có đồng tiền riêng cho nước mình. Vì vậy, khi thanh toán quốc tế, 

các bên xuất nhập khẩu phải đi đến thống nhất là dùng đồng tiền nước nào làm đồng tiền tính 
toán, đồng tiền thanh toán. Đồng thời, quy định ph ương thức xử lý khi có sự biến động về giá 
trị của đồng tiến đó xảy ra. Có hai nội dung chính trong điều kiện này: 

   * Phân loại tiền sử dụng trong hợp đồng 
   * Điều kiện đảm bảo hối đoái 
 a. Phân biệt loại tiền sử dụng trong hợp đồng 
 Khi thỏa thuận về điều kiện tiền tệ trong hợp đồng ngoại thương, cần phân biệt rõ các 

thuật ngữ được sử dụng trong phân loại tiền tệ sau:  
* Căn cứ vào hình thái tồn tại của tiền tệ, có thể phân biệt thành hai dạng: 
+ Tiền mặt: bao gồm tiền giấy và tiền kim loại của từng quốc gia riêng biệt. Ngày nay, 

tỷ trọng tiền mặt trong thanh toán quốc tế chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng khối lượng 
thanh toán chung. 

+ Tiền ghi sổ hoặc tiền chuyển khoản: dạng tiền tệ này tồn tại dưới dạng con số ghi trên 
tài khoản, số sách kế toán tại các ngân hàng. Ngày nay, tiền ghi số chiếm tỷ trọng chủ yếu 
trong tổng khối lượng thanh toán chung. 

* Căn cứ phạm vi sử dụng của tiền tệ, có thể phân biệt ba loại tiền như sau: 
+ Tiền thế giới: thuật ngữ này dùng để chỉ vai trò của vàng tiền tệ. Hiện nay chưa có 

đồng tiền nào đóng vai trò là đồng tiền thế giới. Ngày nay, vàng không được sử dụng để tính 
toán và thanh toán các hợp đồng xuất nhập khẩu. 

+ Tiền quốc tế: là các đơn vị tiền tệ được hình thành thông qua các Hiệp định, của các tổ 
chức tài chính quốc tế như: SDR(Quyền rút vốn đặc biệt), EURO (đồng tiền của Cộng đồng 
Châu Âu)… 

+ Tiền tệ quốc gia: là đồng tiền của mỗi quốc gia riêng biệt như: Đô la Singapore của 
Singapore (SGD), đô la Mỹ của nước Mỹ (USD), đô la Canada của Canada (CAD)… 

* Căn cứ vào mục đích sử dụng trong thanh toán, tiền tệ chia làm hai loại: 
 Việc dùng đồng tiền nước nào để tính giá trị hàng hóa và dùng để thanh toán trong 

hoạt động ngoại thương. Trong thanh toán quốc tế, tiền tệ được chia làm hai loại: 
 + Tiền tệ tính toán: là đồng tiền để thể hiện giá cả và tính toán giá trị hàng hoá, dịch 

vụ giữa hai nước, do người mua và người bán thỏa thuận với nhau lựa chọn. 
 + Tiền tệ thanh toán: là đồng tiền được dùng để thanh toán công nợ, quyết toán giá trị 

hợp đồng xuất nhập khẩu khi đến hạn. 
 Hiện nay, do chưa có đồng tiền quốc tế được dùng phổ biến trong thanh toán qu ốc tế, 

người ta thường dùng đồng tiền của các quốc gia công nghiệp phát triển theo nguyên tắc thỏa 
thuận giữa hai bên hay nhiều bên tùy theo thực lực kinh tế của mỗi nước trong thị trường thế 
giới. 



 Trên thực tế, có thể là hai đồng tiền thanh toán và tính toán là một loại tiền hoặc là hai 
đồng tiền có thể  khác nhau theo sự thỏa thuận của hai b ên nhập khẩu và xuất khẩu. Có thể là 
đồng tiền của nước nhập khẩu, của n ước xuất khẩu hoặc là đồng tiền của nước thứ ba nào đó 
do hai bên quyết định. Có thể lấy theo đơn vị tiền tệ thế giới hay đồng tiền khu vực.   

 - Nhân tố tác động đến việc lựa chọn đồng tiền để ghi hợp đồng: 
 + Tương quan đôi bên về kinh tế và chính tr ị: thường chọn đồng tiền của n ước mạnh 

về tiềm lực kinh tế. Nếu hai bên tương đương thì chọn đồng tiền của nước thứ ba. 
 + Phụ thuộc vào tập quán và thông lệ quốc tế về sử dụng đồng tiền trong thanh toán 

quốc tế.  
 Trong thanh toán quốc tế, những mặt hàng như dầu lửa, thuốc lá phải được thanh toán 

bằng USD. Còn khi thanh toán cao su, kim loại màu thì dùng bảng Anh. 
 +Vai trò, vị trí và uy tín của đồng tiền thanh toán trên thế giới (đồng tiền mạnh, đồng 

tiền chuyển đổi).  
 Nói chung là các bên xu ất khẩu, nhập khẩu đều thích d ùng đồng tiền nước mình. Nếu 

bên nào tận dụng được cơ hội sử dụng đồng tiền trong nước để thanh toán là điều rất tốt bởi sẽ 
có những lợi ích. Đó là: Có thể thông qua thanh toán qu ốc tế nâng cao được địa vị của đồng 
tiền nước mình trên thị trường thế giới, không phải dùng ngoại tệ để trả nợ nước ngoài, có thể 
tránh được rủi ro do tỷ giá tiền tệ nước ngoài biến động gây ra, có thể tạo điều kiện tăng thêm 
xuất khẩu hàng hóa của nước mình.  

 Tuy nhiên, để đi đến quyết định sử dụng đ ơn vị tiền tệ nào, cần đặc biệt quan tâm tới 
khả năng đảm bảo hối đoái của nó. 

 b. Điều kiện đảm bảo hối đoái 
 - Trong các hiệp định hay hợp đồng mua bán ngoại thương thường quy định các điều 

kiện bảo lưu nhằm đảm bảo giá trị thực tế của các khoản thu nhập khi tiền tệ lên xuống thất 
thường, hạn chế tối đa những tổn thất gây ra bởi sự biến động thường xuyên của tỷ giá hối 
đoái trên thị trường gọi là điều kiện đảm bảo hối đoái.  

 Như vậy, đảm bảo hối đoái là đảm bảo giá trị thực của hợp đồng từ lúc ký đến lúc 
thanh toán. 

 - Có hai phương pháp chủ yếu để xác định điều kiện đảm bảo hối đoái. 
 *  Đảm bảo hối đoái theo một đơn vị tiền tệ 
 Trường hợp 1:  
 Trong hợp đồng thương mại, đồng tiền tính toán và thanh toán là một. Mặt khác, chọn 

đồng tiền của nước thứ ba có sức mua ổn định hơn để làm đồng tiền đảm bảo và xác định tính 
tỷ giá giữa đồng tiền thanh toán v à đồng tiền chọn. Đến ngày thanh toán điều chỉnh tăng hay 
giảm giá trị hợp đồng một cách tương ứng với sự thay đổi của tỷ giá. 

 Ví dụ: Một hợp đồng thương mại được ký kết giữa Việt Nam và Đức quy định dùng 
đồng FRF làm đồng tiền tính toán và thanh toán. Tổng giá trị hợp đồng là 1,2  triệu FRF. 
Trong hợp đồng chọn USD làm đảm bảo cho giá trị của hợp đồng, xác định tỷ giá USD/FRF 
tại ngày ký kết hợp đồng là 5. 

 Đến thời điểm thanh toán thì tỷ giá USD/FRF biến động: USD/FRF=6. Như vậy tại 
thời điểm trả tiền th ì đồng FRF bị giảm giá so với USD, theo điều kiện đảm bảo đ ã ghi trong 
hợp đồng thì tổng giá trị của hợp đồng sẽ được điều chỉnh tăng từ 1,2 triệu FRF  lên 1,44 triệu 
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 Trường hợp ngược lại, nếu đến thời điểm thanh toán, đồng FRF lên giá so với USD, 
USD/FRF = 4 thì giá trị của hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người trả tiền 
(nhập khẩu). Cụ thể là, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh từ 1,2 triệu FRF xuống 0,96 
triệu FRF.  

 Trường hợp 2:  



 Trong hợp đồng quy định dùng đồng tiền tính toán và thanh toán là hai đơn vị tiền tệ 
khác nhau. Khi thanh toán tiền, căn cứ vào tỷ giá giữa đồng tiền tính toán và thanh toán để 
xác định số tiền cần phải trả.  

 Ví dụ: Hợp đồng mua bán ngoại th ương quy định dùng USD  làm đồng tiền tính toán, 
được thanh toán bằng FRF. Tổng giá trị của hợp đồng là 100.000USD. Giả sử vào thời điểm 
trả tiền, tỷ giá hối đoái giữa USD và FRF là USD /FRF =6. Như v ậy, tổng số tiền phải được 
thanh toán của hợp đồng này là 100.000*6=600.000FRF. 

 * Đảm bảo hối đoái theo một ‘’ rổ tiền tệ’’ 
 Theo cách này, hai bên thiết lập một ‘’rổ tiền tệ’’ tức l à dùng một số đồng tiền có sức 

mua ổn định để đảm bảo cho giá trị thực tế của hợp đồng. Trong hợp đồng hai bên xác định tỷ 
giá hối đoái của các đồng tiền thành viên của rổ tiền tệ với đồng tiền của hợp đồng. Đến ng ày 
thanh toán, các tỷ giá hối đoái có sự thay đổi có nghĩa là giá trị của rổ tiền tệ đã thay đổi và do 
đó phải điều chỉnh lại tổng giá trị của hợp đồng. 

 Đảm bảo hối đoái theo rổ tiền tệ thường được tiến hành bằng 2 cách: 
 Cách 1: Tổng giá trị hợp đồng thương mại được điều chỉnh căn cứ vào mức bình quân 

tỷ lệ biến động của tỷ giá hối đoái cả ‘’rổ tiền tệ’’. 
 Cách 2: Tổng giá trị hợp đồng được điều chỉnh căn cứ tỷ lệ biến động của bình quân tỷ 

giá hối đoái của cả ‘’rổ tiền tệ’’tại thời điểm thanh toán so với lúc ký kết hợp đồng. 
 Ví dụ: Trị giá của hợp đồng l à 100.000USD. Hai bên thống nhất đưa các ngoại tệ vào 

rổ tiền tệ: FRF, DEM, CHF, JPY 
  

Tên tiền tệ trong TG so với USD  Tỷ lệ biến động 

Rổ tiền tệ Ngày ký hợp đồng Ngày thanh toán của TG USD (+/-%) 

FRF 5,87 5,94 + 2,41 
DEM 1,76 1,89 +7,39 
CHF 1,40 1,35 -3,57 
JPY 120 115 -4,17 

 129,03 124,18 + 2,06 
  Theo cách 1: 
  Trị giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo bình quân tỷ lệ biến động của rổ tiền tệ là:  
  Bình quân tỷ lệ biến động 2,06% / 4= 0,52% 
  Do đồng USD tăng giá trị vì vậy hợp đồng điều chỉnh:  
    100.000 USD ( 1- 0,52%) = 99.489 USD 
  Theo cách 2: 
  Trị giá hợp đồng sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ biến động của bình quân TGHĐ.  
  Lúc ký hợp đồng: 129,03 /4 = 32, 257 
  Lúc thanh toán: 124,18 / 4 = 31,045 
  Tỷ lệ biến động bình quân tỷ giá hối đoái: 

     %75.3%100
257.32

257.32045.31
-=¥

-   

  Do TGHĐ giảm 3,75% cho nên giá trị hợp đồng được điều chỉnh tăng 
    100.000 (1+3,75%) = 103.750 USD 
  2. Điều kiện về địa điểm thanh toán 
  - Địa điểm thanh toán l à nơi việc trả tiền được thực hiện. Tùy theo sự thỏa thuận giữa 
người nhập khẩu và người xuất khẩu mà địa điểm thanh toán có thể ở n ước người xuất khẩu 
hoặc ở nước người nhập khẩu. 



 - Bên nào cũng thích thanh toán tại nước mình. Đối với người xuất khẩu  nếu địa điểm 
thanh toán ở ngay nước mình thì việc thu tiền sẽ nhanh hơn, có điều kiện sử dụng và quay 
vòng vốn có hiệu quả hơn, tránh được trở ngại về quy định quản lý ngoại hối khắt khe. Đối 
với người nhập khẩu thì tránh được sự ứ đọng vốn, tiết kiệm chi phí hơn. 

 3 Điều kiện về thời gian thanh toán 
 Trong thương mại và thanh toán quốc tế, thời gian thanh toán gắn liền với cách thức 

trả tiền. Đây là điều kiện rất quan trọng v ì nó ảnh hưởng đến lợi ích của các đ ơn vị xuất nhâậ 
khẩu. Đối với người xuất khẩu, nếu cách trả tiền mà vốn thu về càng nhanh thì càng có lợi, 
còn đối với người nhập khẩu nếu thời gian trả tiền được kéo dài, được trả chậm thì càng tốt.  

 Điều kiện về thời gian thanh toán thường được thỏa thuận theo một trong ba cách thức 
sau đây: 

 Trả tiền trước  
  - Theo quy định này, bên nhập khẩu sẽ phải trả to àn bộ hay một phần giá trị hợp đồng 

sau khi hợp đồng đã được ký kết hoặc sau khi tổ chức xuất khẩu chấp nhận đ ơn đặt hàng của 
người nhập khẩu nhưng trước khi người xuất khẩu giao hàng. 

 - Trong thực tiễn thương mại quốc tế, đây là hình thức tài trợ tín dụng của người nhập 
khẩu đối với người xuất khẩu hay còn gọi là loại hình tín dụng nhập khẩu. 

 - Trả tiền trước có thể thực hiện như sau: 
 Trả trước một số ngày sau khi hợp đồng mua bán ngoại th ương được ký kết hoặc sau 

khi hợp đồng đó bắt đầu có hiệu lực pháp lý.                      
 Trả trước một số ngày nhất định đã được thỏa thuận trước ngày quy định giao hàng. 
 Trả tiền ngay  
 Điều kiện này có thể được quy định theo một trong những nội dung cụ thể sau đây: 
 - Bên mua thanh toán tiền cho bên bán ngay sau khi bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ 

giao hàng cho cơ quan vận tải quốc tế (chưa đưa lên phương tiện vận tải) tại nơi giao hàng 
được chỉ định. 

 - Bên mua thanh toán tiền cho bên bán ngay sau khi bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ 
giao hàng trên phương tiện vận tải nơi giao hàng quy định. 

 - Bên mua thanh toán tiền cho bên bán ngay sau khi nhận được bộ chứng từ thanh 
toán. 

 - Bên mua trả tiền cho bên bán ngay sau khi nhận xong hàng tại địa điểm quy định 
giao hàng trong hợp đồng. 

 Trả tiền sau  
 - Theo cách trả tiền này, sau một thời gian nhất định kể từ khi người xuất khẩu đã 

hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng, thì người nhập khẩu sẽ tiến 
hành trả tiền. 

 - Cách trả tiền sau thực chất là hình thức tài trợ tín dụng của ng ười xuất khẩu đối với 
người nhập khẩu.(Hình thức tín dụng xuất khẩu) 

 - Điều kiện trả tiền sau có thể được quy định theo một trong những nội dung cụ thể 
sau đây: 

 + Bên mua thanh toán cho bên bán sau m ột số lượng ngày nhất định, kể từ ngày nhận 
được thông báo của bên bán đã hoàn thành nghĩa vụ giao hàng (chưa đưa lên phương tiện vận 
tải) tại nơi giao hàng được chỉ định. 

 + Sau một số ngày nhất định đã được thoả thuận kể từ khi người xuất khẩu đã giao 
hàng xong cho người nhập khẩu tại nơi giao hàng được quy định. 

 + Việc trả tiền được tiến hành sau một số ngày nhất định tính từ ngày người nhập khẩu 
nhận được bộ chứng từ hàng hoá. 

 + Bên mua thanh toán cho bên bán sau m ột số lượng ngày nhất định, kể từ ng ày nhận 
xong hàng. 

 4 Điều kiện về phương tiện và phương thức thanh toán 



 - Phương tiện thanh toán: khi mua hàng người mua sẽ phải thanh toán cho ng ười bán 
bằng tiền mặt, bằng chuyển khoản, bằng séc, bằng hối phiếu hay thẻ thanh toán… 

 - Phương thức thanh toán hiểu một cách đơn giản là: Một cách thức nhất định thông 
qua đó người mua trả tiền để nhận hàng và người bán nhận tiền, giao hàng. 

 Thực chất của phương thức thanh toán là một quy trình được bắt đầu từ việc khởi 
xướng cho tới khi kết thúc việc chi trả thông qua xử lý kỹ thuật các giấy tờ thanh toán. 

 - Trong quan hệ mua bán ngoại thương, việc áp dụng một h ình thức thanh toán cụ thể 
là cần thiết đối với các b ên xuất nhập khẩu vì nó trực tiếp điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ 
(trách nhiệm) của các bên liên quan. 

 - Trong thanh toán quốc tế có nhiều phương thức thanh toán như: phương thức chuyển 
tiền, uỷ thác thu, tín dụng chứng từ... Mỗi phương thức có những ưu, nhược điểm riêng. Vì 
vậy, tuỳ thuộc vào mối quan hệ giữa hai bên mà lựa chọn phương thức thanh toán cho phù 
hợp. 

 II. CÁC PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ 
 Phương thức thanh toán là toàn bộ quy trình, cách thức nhận trả tiền hàng trong giao 

dịch mua bán ngoại thương giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. 
 Trong quan hệ ngoại thương, có rất nhiều phương thức thanh toán khác nhau. Mỗi 

phương thức đều có ưu nhược điểm riêng thể hiện thành mâu thuẫn quyền lợi giữa người nhập 
khẩu và người xuất khẩu. 

 Vì vậy, việc chọn phương thức thanh toán thích hợp phải được hai bên bàn bạc thống 
nhất và ghi vào hợp đồng mua bán ngoại thương. 

 1.  Chuyển tiền 
 a. Khái niệm 
 Chuyển tiền là hình thức thanh toán quốc tế trong đó ng ười chuyển tiền yêu cầu ngân 

hàng phục vụ mình thông qua ngân  hàng đại lý hoặc chi nhánh ở nước ngoài chuyển trả một 
số tiền nhất định cho người thụ hưởng. 

 Quy trình thanh toán chuyển tiền 
 
 
 
                                      
  
    
   
 
 
   
   
   
  (1). Người chuyển tiền làm thủ tục viết lệnh chuyển tiền gửi đến ngân hàng phục vụ 
mình yêu cầu chuyển một số tiền nhất định cho người thụ hưởng. Trong đó, phải ghi rõ ràng 
và đầy đủ những nội dung theo quy định. 

 (2). Ngân hàng chuyển tiền sẽ chuyển tiền sang ngân hàng đại lý hoặc chi nhánh. 
 (3). Khi người thụ hưởng xuất trình giấy tờ, nếu hợp lệ hợp pháp th ì ngân hàng đại lý 

sẽ thanh toán tiền. Yêu cầu đối với người chuyển tiền: 
 + Phải viết đơn xin chuyển tiền gửi cho ngân hàng. 
 + Phải nói rõ lý do, mục đích chuyển tiền. 
 + Yêu cầu ngân hàng chuyển tiền bằng phương thức nào. 
 + Thanh toán phí chuyển tiền với ngân hàng. 
 2. Ủy thác thu (Phương thức nhờ thu) 

Người chuyển tiền  Người thụ hưởng 

(1) (3) 

Ngân hàng chuyển tiền  Ngân hàng đại lý (2) 



 a. Khái niệm 
 Ủy thác thu là phương thức thanh toán quốc tế trong đó người xuất khẩu (người bán) 

sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ cho người nhập khẩu sẽ ủy thác 
cho ngân hàng phục vụ mình thu hộ một số tiền nhất định trên cơ sở hối phiếu đã được lập ra. 

* Các bên tham gia thanh toán 
- Doanh nghiệp xuất khẩu cung ứng hàng hóa, dịch vụ - người ký phát hối phiếu, người 

hưởng lợi. 
- Doanh  nghiệp nhập khẩu là người chấp nhận thanh toán. 
- Ngân hàng xuất khẩu là ngân hàng nhận sự ủy thác thu tiền. 
- Ngân hàng nhập khẩu là ngân hàng nhận nhiệm vụ thu tiền. 
*  Đặc điểm 
Ngân hàng hai bên chỉ tham gia với tư cách là người trung gian đi thu tiền hộ, nhận giữ 

các chứng từ có liên quan, không có trách nhiệm kiểm tra các chứng từ gửi nhờ thu. Hình 
thức này được thực hiện dựa vào sự tín nhiệm lẫn nhau giữa doanh nghiệp nhập khẩu và 
doanh nghiệp xuất khẩu. 

 b. Quy trình tiến hành nghiệp vụ 
 Có hai loại ủy thác thu: 

Ủy thác thu kèm chứng từ: Thanh toán bằng hối phiếu và bộ chứng từ. 
Ủy thác thu không kèm chứng từ: Thanh toán bằng hối phiếu. 

 * Ủy thác thu trơn (không kèm chứng từ –Clean collection) 
  Khái niệm 
  Là hình thức thanh toán mà người xuất khẩu ủy nhiệm cho ngân hàng thu hộ số tiền 
của người nhập khẩu căn cứ vào hối phiếu do m ình tạo ra, còn chứng từ hàng hóa sẽ gửi cho 
người nhập khẩu mà không qua ngân hàng. 
  - Quy trình thanh toán UTT trơn: 
 
  
 
 

  
  
 (1) Người xuất khẩu giao hàng hóa kèm bộ chứng từ về hàng hóa chuyển thẳng cho 
người nhập khẩu thông qua đơn vị vận tải (không qua ngân hàng) 
 (2) Người xuất khẩu lập ủy thác thu và phát hành hối phiếu nộp vào ngân hàng nhờ 
ngân hàng thu hộ. 
 (3) Ngân hàng phục vụ người xuất khẩu chuyển hối phiếu sang ngân hàng phục vụ 
người nhập khẩu và căn cứ vào hối phiếu đó để đòi tiền người nhập khẩu.  
 (4) Chuyển hối phiếu 
 (5) Thanh toán tiền hoặc chấp nhận thanh toán 
 (6)  Nghiệp vụ chuyển tiền để thanh toán 
 (7) Nghiệp vụ thanh toán  
 - Rủi ro trong phương thức nhờ thu trơn 

Nhập khẩu Xuất khẩu  

NH Nhập khẩu NH Xuất khẩu 

1(Hàng hóa 
+ctừ) 

3 (Hối phiếu) 

(2) (7) 

(6) 

(4) (5) 



 + Phương thức này ít được áp dụng trong thanh toán về mậu dịch vì nó không đảm 
bảo quyền lợi cho người bán vì việc nhận hàng và việc thanh toán cuả người mua không có sự 
ràng buộc. 
 + Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thanh toán. Người mua có thể nhận hàng mà 
không trả tiền hoặc chậm trễ trả tiền. 
 + Người mua cũng gặp khó khăn khi hối phiếu đòi tiền đi quá nhanh đến trước bộ 
chứng từ buộc họ phải trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền, người mua không biết người bán có 
giao hàng đúng thời hạn, khi hàng hóa đến không đủ về số lượng và không phù hợp về chất 
lượng được quy định trong hợp đồng thương mại hay không. 
 * Ủy thác thu kèm chứng từ (Documentary collection) 
 Là phương thức thanh toán mà người xuất khẩu nhờ ngân hàng thu hộ tiền của người 
nhập khẩu căn cứ vào hối phiếu do người xuất khẩu lập kèm theo bộ chứng từ hàng hóa với 
điều kiện người nhập khẩu đồng ý trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền thì ngân hàng mới trao bộ 
chứng từ để đơn vị nhập khẩu có căn cứ để nhận hàng. 
 + Trả tiền trao chứng từ (D/P) 
 

 (1). Người xuất khẩu giao hàng. 
 (2). Người xuất khẩu lập ủy thác thu kèm theo hối phiếu và bộ chứng từ nộp vào ngân 

hàng đề nghị thanh toán. 
 (3). Chuyển bộ chứng từ. 
 (4). Ngân hàng nhập khẩu thông báo cho người nhập khẩu để người nhập khẩu trả 

tiền, sau khi nhận tiền sẽ trao bộ chứng từ cho người nhập khẩu. 
 (5). Chuyển tiền. 
 (6). Thanh toán. 
 + Chấp nhận trả tiền trao chứng từ 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhập khẩu Xuất khẩu  

NH Nhập khẩu NH Xuất khẩu 

(1) 

(3) 

(2) (6) 

(5) 

(4) 

Nhập khẩu Xuất khẩu  

NH Nhập khẩu NH Xuất khẩu 

(1) 

(3) 

(2) (7) 

(6) 

(4) (5) 



 (1). Giao hàng 
 (2). Người xuất khẩu hoàn thành bộ chứng từ ( Ủy thác thu + Hối phiếu + Chứng từ 

hàng hóa) 
 (3). Chuyển bộ chứng từ 
 (4). Ngân hàng nhập khẩu thông báo cho ng ười nhập khẩu, người nhập khẩu ký chấp 

nhận trả tiền thì ngân hàng sẽ trao bộ chứng từ. 
 (5). Trả tiền 
 (6). Chuyển tiền 
 (7). Thanh toán 
 3. Thư tín dụng (LC) 
 a. Khái niệm 
 * Là một chứng chỉ do ngân hàng phát hành cam k ết trả tiền cho ng ười hưởng lợi với 

điều kiện người hưởng lợi làm đúng và đủ những điều quy định trên LC. 
 LC thể hiện dưới dạng văn bản. 
 LC do ngân hàng phát hành để trả tiền cho người hưởng lợi. Do vậy, người hưởng lợi 

phải giao hàng xuất trình bộ chứng từ đúng, đầy đủ và hợp lệ theo yêu cầu của LC. 
 * Tính chất của LC 
 LC độc lập với hợp đồng thương mại. Khi LC đã được mở và đã thông báo đến người 

xuất khẩu thì xuất khẩu phải giao hàng và làm các thủ tục để thanh toán theo LC. 
 + Khi người bán xuất tr ình bộ chứng từ phù hợp với LC sẽ được ngân hàng phát hành 

thanh toán tiền đầy đủ, còn bộ chứng từ ấy có phù hợp với hợp đồng hay không thì ngân hàng 
không chịu trách nhiệm. 

 + Một số hợp đồng mà nội dung của nó không thể phản ánh đầy đủ vào trong LC. 
 + Nếu sửa đổi hợp đồng mà không sửa đổi LC thì ngân hàng vẫn chỉ căn cứ vào LC để 

thực hiện nghĩa vụ của mình mà không quan tâm đến hợp đồng nói trên. 
 + Trường hợp hợp đồng đã bị hủy bỏ nhưng LC vẫn còn hiệu lực thì ngân hàng vẫn 

phải có trách nhiệm với LC. 
 LC ra đời trên cơ sở hợp đồng thương mại 
 + Việc áp dụng phương thức thanh toán bằng LC phải đ ược hai bên mua và bán thống 

nhất và sẽ được quy định trong hợp đồng mua bán. 
 + Về bản chất, LC là một chứng thư  thể hiện cam kết của ngân hàng phục vụ người 

mua đối với người bán về nghĩa vụ trả tiền theo quy định trong điều khoản thanh toán của hợp 
đồng mua bán. 

 + Người bán có trách nhiệm kiểm tra khi nhận được LC căn cứ vào nội dung hợp đồng 
mua bán mà hai bên đã thống nhất. 

 + Trong quá trình thực hiện, nếu hợp đồng mua bán được hai bên thống nhất điều 
chỉnh thì việc sủa đổi LC cũng phải được tiến hành cho phù hợp với những điều chỉnh đó. 

 * Các bên tham gia thanh toán 
  Người nhập khẩu (Người khởi xướng) 
  Người nhập khẩu (Người hưởng lợi) 
  Các ngân hàng 
 + Ngân hàng phát hành (Ngân hàng cấp tín dụng cho người nhập khẩu và là ngân hàng 

thanh toán cuối cùng của LC. 
 + Ngân hàng thông báo (Phục vụ cho người xuất khẩu) 

 Ngân hàng có trách nhiệm thông báo LC cho các bên liên quan, chuyển các dữ liệu 
cho các bên. Tại ngân hàng thông báo, khi được ngân hàng phát hành ủy quyền, ngân hàng 
thông báo là người trực tiếp trả tiền cho người xuất khẩu. 

+ Ngân hàng xác nhận. Trong trường hợp người xuất khẩu không tin tưởng vào LC do 
ngân hàng phát hành đã phát hành. 

 b. Quy trình thanh toán LC 



 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
 (1) Người nhập khẩu làm đơn xin mở LC gửi đến ngân hàng phục vụ mình để mở một 

LC cho người xuất khẩu hưởng. 
 (2) Căn cứ vào đơn xin mở LC, ngân hàng phục vụ nhập khẩu sẽ mở một LC cho xuất 

khẩu hưởng và thông báo qua ngân hàng đại lý của mình ở nước người xuất khẩu để thông 
báo việc mở LC và chuyển đến cho xuất khẩu. 

 (3) Khi nhận được thông báo, ngân hàng thông báo sẽ thông báo cho xuất khẩu toàn 
bộ nội dung thông báo về việc mở LC đó. Khi nhận được bản gốc LC thì chuyển ngay cho 
xuất khẩu. 

 (4) Xuất khẩu khi nhận được LC, nếu chấp nhận LC thì tiến hành giao hàng. Nếu 
không chấp nhận thì đề nghị người nhập khẩu và NH mở LC sửa đổi bổ sung cho phù hợp với 
hợp đồng. 

 (5) Sau khi giao hàng, người xuất khẩu lập bộ chứng từ theo yêu cầu của LC để gửi về 
ngân hàng phục vụ mình (ngân hàng thanh toán) đề nghị thanh toán. 

 - Trường hợp 1: Nếu ngân hàng thông báo không đư ợc ủy quyền trả tiền trực tiếp cho 
người xuất khẩu thì: 

 (6’): Ngân hàng thông báo kiểm tra bộ chứng từ được đảm bảo với yêu cầu của LC, 
sau đó chuyển bộ chứng từ đến ngân hàng mở LC. 

 (7) Ngân hàng mở LC trích tiền (yêu cầu nhà nhập khẩu trả tiền) và chuyển tiền cho 
ngân hàng thông báo.  

 Chú ý: Ngân hàng mở LC phải thông báo cho nhà nhập khẩu về việc trả tiền cho xuất 
khẩu và yêu cầu nhà nhập khẩu trả tiền. Nhà nhập khẩu kiểm tra bộ chứng từ. Nếu phù hợp 
với LC thì trả tiền cho ngân hàng và nhận bộ chứng từ làm căn cứ để nhận hàng. 

 (8) Ngân hàng thông báo LC trả tiền cho nhà xuẩt khẩu. 
 - Trường hợp 2: Ngân hàng thông báo được ủy quyền của ngân hàng phát hành trực 

tiếp trả tiền cho nhà xuất khẩu. 
 (6’): Ngân hàng thông báo LC khi nhận được chứng từ do nhà xuất khẩu chuyển tới sẽ 

kiểm tra sự khớp đúng của bộ chứng từ với LC mở ra. Nếu đúng,  ngân hàng thông báo trả 
tiền cho nhà xuất khẩu. 

 (7’): Ngân hàng thông báo chuyển bộ chứng từ đến ngân hàng mở LC để đòi tiền. 
 (8’): Ngân hàng mở LC khi nhận bộ chứng từ cho ngân hàng thông báo chuyển tới tiến 
hành kiểm tra bộ chứng từ, thông báo cho nhà nhập khẩu đến trả tiền. Nhà nhập khẩu kiểm tra 
bộ chứng từ nếu chấp nhận thì trả tiền cho ngân hàng mở LC để nhận bộ chứng từ đi nhận 
hàng. Đồng thời, ngân hàng mở LC trả tiền cho ngân hàng thanh toán.  
 CÂU HỎI ÔN TẬP CỦA CHƯƠNG 
 Câu 01: Điều kiện thanh toán quốc tế bao gồm những nội dung gì? 
 Câu 02: Các phương thức thanh toán quốc tế? Ưu điểm, nhược điểm của từng phương 
thức?  

  

NH mở LC NH thông báo LC 

Người mở LC 
(Nhập khẩu) 

Người hưởng lợi 
XK 

(2) 

(4) 

(3) (6’) (5) (1) 

(6) 

(7’) 
(7) 

(8) (8) 



TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHƯƠNG 
1. TS. Đinh Xuân Hạng. 2002. Hoạt động tài chính của ngân hàng thương mại. Tài 

chính quốc tế. Trang 119 – 148. NXB Tài chính. 
2. GS - TS. Lê Văn Tư. Ngân hàng và thị trường tài chính. Trang 723 - 727. Nhà xuất 

bản Thống kê. 
3. Nguyễn Thanh Trúc. 2002. Thanh toán quốc tế. Trang24 - 25 

 


