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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

 

 

Số: 30/2011/TT-NHNN 

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

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011 
 
 

THÔNG TƯ 
Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của 

tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 
 
 

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 
năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam; 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2011 của Chính phủ 
về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội; 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng 
đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) như sau: 

Điều 1. Tổ chức tín dụng ấn định lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các 
tổ chức (trừ tổ chức tín dụng) và cá nhân bao gồm cả khoản chi khuyến mại dưới 
mọi hình thức như sau: 

1. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 
tháng là 6%/năm. 

2. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14%/ 
năm; riêng Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở ấn định mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi 
kỳ hạn từ 1 tháng trở lên là 14,5%/năm. 

3. Tiền gửi bao gồm các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền 
gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu và các hình thức nhận 
tiền gửi khác của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng), cá nhân theo quy định tại khoản 13 
Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng. 

Điều 2. Mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi quy định tại Điều 1 Thông tư này áp 
dụng đối với phương thức trả lãi cuối kỳ và các phương thức trả lãi khác được quy 
đổi theo phương thức trả lãi cuối kỳ. 

Điều 3. Tổ chức tín dụng niêm yết công khai lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt 
Nam tại các địa điểm nhận tiền gửi theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt 



70 CÔNG BÁO/Số 525 + 526/Ngày 12-10-2011

Nam. Nghiêm cấm tổ chức tín dụng khi nhận tiền gửi thực hiện khuyến mại dưới 
mọi hình thức (bằng tiền, lãi suất và các hình thức khác) không đúng với quy định 
của pháp luật và Thông tư này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2011 và thay 
thế Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước quy định mức lãi suất huy động vốn tối đa bằng đồng Việt Nam. 

2. Đối với lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam có kỳ hạn của tổ chức, cá nhân 
tại tổ chức tín dụng phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, được 
thực hiện cho đến hết thời hạn; trường hợp hết thời hạn đã thỏa thuận, tổ chức, cá 
nhân không đến lĩnh tiền gửi, thì tổ chức tín dụng ấn định lãi suất đối với tiền gửi 
theo quy định tại Thông tư này. 

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành kiểm tra, thanh tra, giám sát việc 
thực hiện quy định về mức lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam; áp dụng các 
biện pháp theo thẩm quyền để xử lý đối với tổ chức tín dụng vi phạm quy định tại 
Thông tư này. 

4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ và Thủ trưởng các đơn vị 
thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 
viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng và tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

 

KT. THỐNG ĐỐC 
PHÓ THỐNG ĐỐC 

 

 

Nguyễn Đồng Tiến 


