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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:          /TT-NHNN Hà Nội, ngày       tháng        năm        

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 
19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử 

dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán   

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 20 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của 
Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt; Nghị định số 80/2016/NĐ-CP ngày 
01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 101/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về thanh toán 
không dùng tiền mặt; 

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh toán; 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại 
tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 
26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-
NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc 
mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 
(sau đây gọi tắt là Thông tư số 23/2014/TT-NHNN) 

Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 11. Đối tượng mở tài khoản thanh toán 
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1. Cá nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài bao gồm: 

a) Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy 
định của pháp luật Việt Nam;  

b) Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng 
lực hành vi dân sự; 

c) Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người 
mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam mở tài khoản 
thanh toán thông qua người đại diện theo pháp luật; 

d) Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của 
pháp luật Việt Nam mở tài khoản thanh toán thông qua người giám hộ. 

 2. Tổ chức là pháp nhân mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài. 

3. Đối với hộ gia đình, tổ hợp tác và các tổ chức khác không có tư cách 
pháp nhân khi mở tài khoản thanh toán thì các thành viên của hộ gia đình, tổ hợp 
tác và các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân là chủ thể tham gia xác lập, 
thực hiện mở tài khoản thanh toán hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia xác 
lập, thực hiện mở và sử dụng tài khoản thanh toán. Việc ủy quyền được lập thành 
văn bản. Khi có sự thay đổi người đại diện thì phải thông báo cho ngân hàng, chi 
nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản thanh toán biết.” 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2016/TT-
NHNN ngày 26/12/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN 

Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp 

 1. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán rà soát hồ sơ, hợp đồng mở và sử 
dụng tài khoản thanh toán của khách hàng là tổ chức được mở trước thời điểm 
Thông tư này có hiệu lực thi hành để phối hợp với khách hàng thực hiện bổ sung, 
hoàn thiện các giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán và thực hiện thay đổi 
tên chủ tài khoản mà không cần ký lại hợp đồng mở và sử dụng tài khoản thanh 
toán (trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của chủ tài khoản thanh toán) đối 
với trường hợp hồ sơ mở tài khoản thanh toán đã đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hoặc 
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hướng dẫn khách hàng ký lại hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán đảm bảo 
tuân thủ đúng quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán.   

 2. Đối với tài khoản thanh toán được mở trước thời điểm Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm 
thông báo tới chủ tài khoản các nội dung về hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh 
toán theo quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này. Việc thông báo được thực 
hiện trên trang thông tin điện tử của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
và bằng các hình thức thông báo theo thỏa thuận tại hợp đồng mở, sử dụng tài 
khoản thanh toán. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện ký lại 
hợp đồng mở, sử dụng tài khoản thanh toán (hoặc ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung) 
khi khách hàng có yêu cầu. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã ký kết phải phù 
hợp với quy định tại Thông tư này.” 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, thủ trưởng các đơn vị thuộc 
Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, 
Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  01  tháng  03  năm 2019. 

2. Bãi bỏ quy định tại Khoản 6 Điều 1 và Khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 
32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 23/2014/TT-NHNN. 

3. Thông tư số 02/2018/TT-NHNN ngày 12/02/2018 sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ 
chức cung ứng dịch vụ thanh toán hết hiệu lực thi hành. 

  
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Ban lãnh đạo NHNN; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra); 
- Công báo; 
- Cổng thông tin điện tử NHNN;  
- Lưu: VP, PC, TT. 

THỐNG ĐỐC 
 
 
 

 
 

 
 


