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Ngày 29/09/2017, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 14/2017/TT-NHNN quy định phương pháp tính lãi
trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.
Trong Thông tư có đề cập tới thời gian chuẩn để quy đổi mức lãi suất tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ
%/năm và ngược lại là 1 năm = 365 ngày
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Theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng

nhà nước quy định phương pháp tính lãi trong hoạt

động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín

dụng với khách hàng, thời gian chuẩn để quy đổi mức

lãi suất tỷ lệ %/ngày sang mức lãi suất theo tỷ lệ

%/năm và ngược lại là 1 năm = 365 ngày (quy định

hiện hành tại Quyết định 652/2001/QĐ-NHNN là 1

năm = 360 ngày).

Cụ thể, công thức tính lãi mới được quy định như

sau:

Số tiền lãi ngày = (Số dư thực tế x Lãi suất tính

lãi)/365

Số tiền lãi của kỳ tính lãi bằng tổng số tiền lãi ngày

của toàn bộ các ngày trong kỳ tính lãi

Đối với các khoản tiền gửi, cấp tín dụng có thời gian duy trì

số dư thực tế nhiều hơn 01 ngày trong kỳ tính lãi, áp dụng

công thức sau:

Số tiền lãi = ∑(Số dư thực tế x Số ngày duy trì số dư thực tế

x Lãi suất tính lãi)/365.

Ngoài ra, cho phép tổ chức tín dụng thỏa thuận với khách

hàng chọn một trong hai cách xác định thời hạn tính lãi và

thời điểm xác định số dư để tính lãi.

(Thông tư 14/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày

01/01/2018).
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