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Mã số thuế

KT1 Thông tin định danh lấy từ câu B1

KT 2 Áp dụng cho doanh nghiệp có ngành tại câu A2 có mã ngành sản phẩm 64190 hoặc 64910

1. Tên doanh nghiệp/chi nhánh: ..................................................................................................................

2. Địa chỉ: ………………...…………………………………………………..…………………………………CQ Thống kê ghi

3. Ngành sản phẩm chính: ……………........................……………………….

KT3

Tổng số lao động thời điểm 01/01/2021:

Trong đó: Nữ

Tổng số lao động thời điểm 31/12/2021:

Trong đó: Nữ

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 

Tổng thu nhập (01=02+03+05+06+08+09)

Thu nhập từ hoạt động tín dụng (Tài khoản 70)

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ (Tài khoản 71)

Trong đó: Thu từ kinh doanh và dịch vụ bảo hiểm

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (Tài khoản 72)

Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác (Tài khoản 74)

Trong đó:  Thu về kinh doanh chứng khoán (Tài khoản 741)

Thu nhập góp vốn, mua cổ phần (Tài khoản 78)

Thu nhập khác (Tài khoản 79)

Tổng chi phí (10=11+13+14+15)

Chi phí hoạt động tín dụng (Tài khoản 80)

Trong đó:  Chi phí khác cho hoạt động tín dụng (Tài khoản 809)

Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối (Tài khoản 82)

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng
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Chỉ tiêu Mã số
Thực hiện năm 

2021

A B 1

VCPA 2018-Cấp 5

Người

Người

Người

Người

Đơn vị tính: Đồng

ĐIỀU TRA DOANH NGHIỆP NĂM 2022

Phiếu số 1.8/DN-MAUTCTD

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TÀI CHÍNH NĂM 2021

(Áp dụng cho doanh nghiệp/chi nhánh thuộc các tổ chức tín dụng; 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm ngân hàng, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính,

quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô và chi nhánh ngân hàng nước ngoài)

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………………………………………………………..

Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) ………………………….…………………………..

Doanh thu thuần của doanh nghiệp/chi nhánh ngành Tài chính nào lớn nhất xếp làm ngành chính
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Các khoản chi phí còn lại (không bao gồm thuế TNDN)

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ TÍN DỤNG, HUY ĐỘNG VỐN VÀ LÃI SUẤT BÌNH QUÂN NĂM 2021

x x x x

x

 + Trung và dài hạn (09=03+06) 09

x x x x

 + Ngắn hạn (08=02+05) 08

3. Tổng cộng (07=08+09) 07

x x x

x

 + Trung và dài hạn 06 x x

 + Ngắn hạn 05 x

2. Bằng ngoại tệ (04=05+06) 04 x x

 + Trung và dài hạn 03

x

 + Ngắn hạn 02

1. Bằng đồng Việt Nam (01=02+03) 01 x x x
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A B 1 2 3 4

Đối với 

dân cư và 

tổ chức 

kinh tế

Đối với tổ 
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Đối với dân 

cư và tổ 

chức kinh tế

Đối với tổ 

chức tín 

dụng khác

5 6 7 8

Loại tiền/Kỳ hạn Mã số

Dư nợ tín dụng ngày 

31/12/2021 (Đồng)

Số dư huy động vốn 

ngày 31/12/2021 (Đồng)

Lãi suất cho vay 

bình quân năm 

(%)

Lãi suất tiền gửi 

bình quân năm 

(%)

15

(Mục này chỉ áp dụng cho doanh nghiệp/chi nhánh của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty tài 

chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô 

thuộc ngành 64190 và 64910 )


