
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 55/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2019 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản 

loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 
việc chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều ỉệ thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chỉnh phủ về 
bán, giao và chuyến giao doanh nghiệp 100% von nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chỉnh phủ về 
đầu tu von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lỷ, sử dụng von, tài sản tại 
doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định sổ 32/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 
của Chỉnh phủ về đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lỷ, sử dụng 
vốn, tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về 
quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nam giữ 100% von điều lệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chỉnh doanh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp 
nhận, xử lỷ các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh 
nghiệp nhà nước, 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và 
tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp, tài sản thừa so với giá trị 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật khi thực hiện chuyển đổi sở hữu 
doanh nghiệp nhà nước hoặc theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2ẽ Đối tượng áp dụng 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam 
(sau đây gọi là Công ty Mua bán nợ). 

2. Các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức cổ phần 
hóa hoặc bán doanh nghiệp có nợ phải thu và tài sản loại trừ khi xác định giá trị 
doanh nghiệp thuộc diện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ theo quy định, gồm: 

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ là công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế, Công ty mẹ của Tổng 
công ty nhà nước (kể cả ngân hàng thương mại nhà nước), công ty mẹ trong 
nhóm công ty mẹ - công ty con. 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn điều lệ. 

c) Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chưa chuyển 
thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

4. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc bàn giao, tiếp nhận, xử lý 
nợ và tài sản loại trừ. 

5. Các doanh nghiệp, tổ chức đang giữ hộ nợ, tài sản loại trừ không tính 
vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước theo 
quy định của pháp luật. 

Điều 3ể Giải thích từ ngữ 

1. "Nợ và tài sản loại trừ" là các khoản nợ, tài sản không tính vào giá trị 
doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu theo quy định của pháp luật, được cơ quan đại 
diện chủ sở hữu phê duyệt trong quyết định công bố giá trị doanh nghiệp và các 
tài sản thừa so với giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc đối tượng bàn giao về 
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Công ty Mua bán nợ theo quy định về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà 
nước. 

2. "Khách nợ" là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ trả nợ. 

3. "Doanh nghiệp đã chính thức chuyển đổi" là doanh nghiệp đã được cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu để chính thức hoạt động theo 
mô hình mới sau khi thực hiện chuyển đổi sở hữu. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục I 
BÀN GIAO, TIÉP NHẬN NỢ VÀ TÀI SẢN 

Điều 4. Nguyên tắc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ 

1. Các khoản nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận phải đảm bảo có đầy đủ hồ 
sơ (đối với nợ), có hiện vật (đối với tài sản). Trường hợp nợ không có đủ hồ sơ 
và tài sản không còn hiện vật thì Công ty Mua bán nợ có văn bản gửi cơ quan 
đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp thông báo lý do không tiếp nhận để doanh 
nghiệp tiếp tục quản lý, theo dõi hoặc xử lý theo quy định hiện hành về chuyển 
đổi sở hữu doanh nghiệpẳ 

2ệ Việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ được thực hiện căn cứ vào 
quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 
quy định pháp luật về chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp. Quyết định công bố giá 
trị doanh nghiệp phải nêu cụ thể giá trị nợ và tài sản loại trừ, làm căn cứ để 
Công ty Mua bán nợ thực hiện tiếp nhận. 

3. Trường hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định công bố điều chỉnh 
giá trị doanh nghiệp: 

a) Nếu doanh nghiệp chưa ký Biên bản bàn giao nợ và tài sản loại trừ với 
Công ty Mua bán nợ thì thực hiện bàn giao nợ và tài sản loại trừ theo quyết định 
công bố điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. 

b) Nếu doanh nghiệp đã ký Biên bản bàn giao nợ và tài sản loại trừ với 
Công ty Mua bán nợ theo quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, cơ quan đại 
diện chủ sở hữu có văn bản đề nghị Công ty Mua bán nợ thông báo hiện trạng 
của các khoản nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận theo Biên bản bàn giao theo 
tiêu chí: đã xử lý, thu hồi và chưa xử lý, thu hồi trước khi công bố quyết định 
điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty Mua bán 
nợ có văn bản trả lời cơ quan đại diện chủ sở hữu. Trường họp các khoản nợ và 
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tài sản loại trừ đã được Công ty Mua bán nợ xử lý, thu hồi thì không thực hiện 
điều chỉnh lại tương ứng tại quyết định công bố điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. 
Trường họp các khoản nợ và tài sản loại trừ chưa hoàn thành việc xử lý, thu hồi 
thì thực hiện điều chỉnh Biên bản bàn giao theo quyết định công bố điều chỉnh 
giá trị doanh nghiệp. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Công ty Mua 
bán nợ có văn bản trả lời cơ quan đại diện chủ sở hữu về hiện trạng các khoản 
nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận, các bên phải hoàn tất việc điều chỉnh Biên 
bản bàn giao. 

4. Khi bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ, cơ quan đại diện chủ sở 
hữu, Công ty Mua bán nợ và doanh nghiệp phải lập Biên bản bàn giao, có chữ 
ký xác nhận của các bên. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể ủy quyền (bằng 
văn bản) cho Chủ tịch Hội đồng thành viên/Tổng giám đốc/Người đại diện theo 
pháp luật của doanh nghiệp có nợ và tài sản loại trừ để thực hiện bàn giao cho 
Công ty Mua bán nợ. 

5. Công ty Mua bán nợ kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của chủ nợ, chủ 
tài sản theo quy định kể từ ngày ký Biên bản bàn giao. Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày ký Biên bản bàn giao, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo với 
khách nợ và các cơ quan liên quan về việc chuyển giao quyền chủ nợ cho Công 
ty Mua bán nợ. 

6. Đối với các khoản nợ và tài sản loại trừ tiếp nhận theo chỉ định của 
Thủ tướng Chính phủ (nếu có), Công ty Mua bán nợ, cơ quan đại diện chủ sở 
hữu và doanh nghiệp thực hiện bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ, tài sản như đối với 
nợ, tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu và phù hợp với 
ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, 
Công ty Mua bán nợ báo cáo Bộ Tài chính xem xét, giải quyết theo thẩm quyền 
hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

7. Doanh nghiệp thực hiện xử lý tài chính đối với nợ và tài sản loại trừ 
theo quy định của pháp luật đối với từng hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu. 

Điều 5. Nội dung bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ 

1. Nợ và tài sản loại trừ bàn giao, tiếp nhận là các khoản nợ, tài sản loại 
trừ theo quy định tại khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 14, khoản 2 và khoản 3 
Điều 15 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, trong đó: 

a) Đối với nợ bàn giao: doanh nghiệp thực hiện phân loại các khoản nợ 
phải thu theo tiêu thức khách nợ còn tồn tại và không còn tồn tại kèm theo danh 
mục các khoản nợ và hồ sơ có liên quan (bao gồm cả thông tin về hiện trạng 
từng khách nợ). 
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b) Đối với tài sản bàn giao: doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản (kèm 
theo các hồ sơ liên quan, có miêu tả tình trạng tài sản) theo các tiêu thức sau: 

- Tài sản có giá trị thu hồi, có thể khai thác sử dụng hoặc có thể bán được. 

- Tài sản không có giá trị thu hồi, không bán được, cần phá dỡ, hủy bỏ. 

2. Đối với các khoản nợ loại trừ doanh nghiệp thu hồi được trước khi 
thực hiện bàn giao, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ 
sau khi trừ đi chi phí được hưởng theo quy định tại Điều 9 Thông tư này. 

3. Đối với các tài sản loại trừ, trước khi thực hiện bàn giao cho Công ty 
Mua bán nợ, doanh nghiệp không được tự xử lý khi chưa có văn bản chấp thuận 
của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Công ty Mua bán nợ. 

Trường họp doanh nghiệp tự xử lý tài sản khi chưa được cơ quan đại diện 
chủ sở hữu và Công ty Mua bán nợ chấp thuận, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ 
đạo doanh nghiệp làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để 
xử lý theo quy định, đồng thời thông báo cho Công ty Mua bán nợ. Doanh 
nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ toàn bộ số tiền thu hồi được 
tù' việc xử lý tài sản và không được trừ chi phí xử lý tài sản theo quy định tại 
khoản 2 Điều 9 Thông tư này. Chi phí xử lý tài sản của doanh nghiệp không 
được tính vào chi phí họp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 6. Trình tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận 

1. Đe nghị Công ty Mua bán nợ phối họp bàn giao, tiếp nhận: 

a) Nợ và tài sản loại trừ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp: 

Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công bố 
giá trị doanh nghiệp, doanh nghiệp có trách nhiệm bảo quản, phân loại nợ, tài 
sản loại trừ và tập hcrp các hồ sơ có liên quan theo quy định tại Thông tư này, 
đồng thời có văn bản đề nghị Công ty Mua bán nợ (đồng gửi cơ quan đại diện 
chủ sở hữu) phối hợp, tiến hành các thủ tục giao nhậnẽ 

b) Nợ và tài sản loại trừ tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ 
phần: 

Trong thời gian tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định phê 
duyệt quyết toán phần vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành 
công ty cổ phần, doanh nghiệp có trách nhiệm tập hợp hồ sơ các khoản nợ, tài 
sản loại trừ bàn giao theo quy định tại khoản 4 Điều 10, khoản 2 Điều 15 Nghị 
định số 126/2017/NĐ-CP và có văn bản đề nghị Công ty Mua bán nợ (đồng gửi 
cơ quan đại diện chủ sở hữu) phối họp, tiến hành các thủ tục giao nhận. 
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2. Công ty Mua bán nợ phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu và 
doanh nghiệp để hoàn tất các thủ tục bàn giao, tiếp nhận trong thời gian tối đa 
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp kèm 
theo danh mục và đầy đủ hồ sơ, tài liệu của các khoản nợ, tài sản loại trừ nêu tại 
khoản 1 Điều 5 Thông tư này. Trường hợp chưa nhận đủ hồ sơ, tài liệu theo 
danh mục, trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, tài liệu, 
Công ty Mua bán nợ có văn bản đề nghị doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài 
liệu. Trong thời gian tối đa 5 ngày làm việc kể tò ngày nhận được văn bản đề 
nghị của Công ty Mua bán nợ, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi bổ sung đầy đủ 
hồ sơ, tài liệu cho Công ty Mua bán nợ. 

3. Căn cứ quyết định công bố giá ừị doanh nghiệp, quyết định điều chỉnh 
giá trị doanh nghiệp, quyết định phê duyệt quyết toán phần vốn nhà nước tại 
thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần và hồ sơ các 
khoản nợ, tài sản bàn giao, các bên lập Biên bản bàn giao theo mẫu tại Phụ lục 
kèm theo Thông tư này. 

Mục II 
XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN TIÉP NHẬN • • 

Điều 7. Xử lý nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận 

1 ề Công ty Mua bán nợ thực hiện các hình, thức xử lý nợ và tài sản loại trừ 
đã tiếp nhận theo quy định tại Điều lệ và Quy chế quản lý tài chính của Công ty, 
đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và phù họp YỚi các quy định hiện 
hành đối với từng hình thức xử lý nợ và tài sản. Đối với tài sản là quyền sử 
dụng đất thì việc xử lý phải đảm bảo theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Đối với tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn lại 
trên sổ sách kế toán tò 100 triệu đồng trở lên, Công ty Mua bán nợ thuê tổ chức 
có chức năng thẩm định giá xác định giá để tổ chức bán tài sản theo phương 
thức đấu giá theo quy định. 

3. Đối với tài sản (bao gồm cả tài sản đảm bảo khoản nợ) có giá trị còn 
lại trên sổ sách kế toán dưới 100 triệu đồng, Công ty Mua bán nợ quyết định lựa 
chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận theo nguyên tắc giá không 
thấp hơn giá thị trường. Trường họp tài sản không có giao dịch trên thị trường 
thì Công ty Mua bán nợ tự định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định 
giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản và Công ty Mua bán nợ chịu trách 
nhiệm về việc quyết định giá bán tài sản. 
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4. Đối với lô tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ: 

a) Đối với lô tài sản bao gồm các tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế 
toán dưới 100 triệu đồng, Công ty Mua bán nợ quyết định lựa chọn bán theo 
phương thức đấu giá hoặc thỏa thuận theo giá không thấp hơn giá thị trường. 
Trường hợp có tài sản trong lô không có giao dịch trên thị trường thì Công ty 
Mua bán nợ tụ' định giá hoặc thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định 
giá để làm cơ sở bán tài sản và Công ty Mua bán nợ chịu trách nhiệm về việc 
quyết định giá bán tài sản. 

b) Đối với lô tài sản trong đó có tài sản có giá trị còn lại theo sổ sách kế 
toán từ 100 triệu đồng trở lên, Công ty Mua bán nợ thuê tổ chức định giá có 
chức năng thẩm định giá để thẩm định giá và thực hiện như sau: 

- Trường họp tổng giá trị theo kết quả thẩm định giá của lô tài sản từ 100 
triệu đồng trở lên, Công ty Mua bán nợ thực hiện bán đấu giá theo quy định. 

- Trường hợp tổng giá trị theo kết quả thẩm định giá của lô tài sản dưới 
100 triệu đồng, Công ty Mua bán nợ quyết định lựa chọn hình thức bán đấu giá 
hoặc bán thỏa thuận. 

5. Giá khởi điểm để bán đấu giá hoặc bán thỏa thuận được xác định 
không thấp hơn giá thị trường hoặc giá tự thẩm định (trong trường hợp Công ty 
Mua bán nợ tự định giá) hoặc giá do tổ chức có chức năng thẩm định giá xác 
định (trong trường họp thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá). 

Trường họp bán theo phương thức thỏa thuận mà có từ 2 người mua (là tổ 
chức, cá nhân) trở lên và trả mức giá bằng nhau thì thực hiện chào bán cạnh 
tranh theo hình thức bỏ phiếu kín với giá khởi điểm là mức giá trả bằng nhau và 
người mua trả mức giá cao nhất là người được mua lô tài sản. 

6. Một số trường họp xử lý tài sản: 

a) Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành công (không có người 
đăng ký đấu giá hoặc chỉ có một người đăng ký đấu giá hoặc không có người 
trúng đấu giá hoặc tất cả người mua trúng đấu giá nhưng không nộp tiền) thì 
Công ty Mua bán nợ điều chỉnh giá khởi điểm theo quy định để tiếp tục bán đấu 
giá. Trường họp có tổ chức, cá nhân đăng ký mua thỏa thuận bằng giá khởi 
điểm của cuộc đấu giá không thành công gần nhất thì Công ty Mua bán nợ 
quyết định bán thỏa thuận. 

b) Đối với tài sản không có giá trị thu hồi, tài sản cần phải hủy bỏ, tháo 
dỡ, Công ty Mua bán nợ phối họp với doanh nghiệp tổ chức hủy bỏ, tháo dỡ 
hoặc thuê tổ chức bên ngoài thực hiện hủy bỏ, tháo dỡ. 
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7. Trường họp khách nợ thanh toán đủ nợ gốc trong vòng 12 tháng kể từ 
ngày khách nợ cam kết trả hết nợ gốc thì Công ty Mua bán nợ xem xét, xóa nợ 
lãi chậm nộp (kể cả tiền lãi chậm thi hành án trong trường hợp có quyết định 
của Tòa án) sau khi khách nợ trả hết nợ gốc theo cam kết. 

8. Đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi (bao gồm cả nợ xử lý 
trước thời điểm bàn giao) đã được Công ty Mua bán nợ theo dõi ngoài bảng cân 
đổi kế toán trên 10 năm (bao gồm cả thời gian doanh nghiệp theo dõi ngoài 
bảng cân đối kế toán trước khi chuyển giao cho Công ty Mua bán nợ), Công ty 
Mua bán nợ tập hợp hồ sơ, báo cáo Bộ Tài chính có ý kiến trước khi Công ty 
Mua bán nợ quyết định loại trừ, không tiếp tục theo dõi trên sổ sách. 

Điều 8. Xử lý tài sản mất mát, thiếu hụt trong quá trình giữ hộ 

1. Đối với tài sản mất mát, thiếu hụt do nguyên nhân khách quan, bất khả 
kháng như: thiên tai, địch họa và các nguyên nhân bất khả kháng khác, có xác 
nhận của cơ quan đại diện chủ sở hữu gửi Công ty Mua bán nợ (đối với doanh 
nghiệp chưa chính thức chuyển đổi) hoặc ủy ban nhân dân xã (hoặc phường) tại 
nơi xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản (đối với doanh nghiệp đã chính thức 
chuyển đổi) thì doanh nghiệp giữ hộ tài sản không phải bồi thường. Công ty 
Mua bán nợ thực hiện loại trừ khỏi danh mục tài sản tiếp nhận tương ứng với số 
tài sản mất mát, thiết hụt. 

2. Đối với tài sản mất mát, thiếu hụt do các nguyên nhân không quy định 
tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá 
nhân có liên quan để xử lý bồi thường theo giá thị trường trên cơ sở giá xác 
định của tổ chức có chức năng thẩm định giá đối với tài sản tương tự (cùng 
chủng loại, cùng công suất). Trường hợp tại thời điểm xử lý bồi thường không 
có tài sản tương tự thì bồi thường theo giá trị còn lại trên sổ sách của tài sản. 
Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc kể tò ngày nhận được tiền bồi thường, 
doanh nghiệp có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền bồi thường cho Công ty Mua 
bán nợ để quản lý theo quy định tại Thông tư này. Trường họp tài sản đã hết 
khấu hao thì xác định giá trị bồi thường bằng 20% nguyên giá theo giá trị sổ 
sách của tài sản. 

Trường hợp tài sản mất mát, thiếu hụt là nhà cửa vật kiến trúc tự xuống 
cấp, sụp đổ hoặc tài sản là vật tư, hàng hóa thuộc diện kém, mất phẩm chất do 
doanh nghiệp tự tháo dỡ, phá hủy, hủy bỏ để tránh ô nhiễm môi trường (có đày 
đủ hồ sơ chứng minh) và doanh nghiệp có văn bản giải trình, cam kết chịu trách 
nhiệm về việc tự tháo dỡ, phá hủy, hủy bỏ, Công ty Mua bán nợ có văn bản đề 
nghị cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp điều chỉnh giảm danh mục 
tài sản tương ứng tại Biên bản bàn giao. 
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Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của Công ty Mua bán nợ, cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp phối 
hợp với Công ty Mua bán nợ ký Biên bản điều chỉnh danh mục tài sản giao 
nhận. Cơ quan đại diện chủ sở hữu có thể ủy quyền cho doanh nghiệp ký Biên 
bản điều chỉnh danh mục tài sản giao nhận. 

Trường họp cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp không ký Biên 
bản điều chỉnh thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày quá thời hạn 
trên, Công ty Mua bán nợ loại trà không tiếp tục theo dõi những tài sản này và 
thông báo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp. Cơ quan đại diện chủ 
sở hữu và doanh nghiệp chịu trách nhiệm về kết quả tự xử lý tài sản. 

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ toàn bộ số 
tiền thu được tù' thanh lý tài sản do tháo dỡ, phá hủy (nếu có) trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản điều chỉnh danh mục tài sản giao nhận. 
Trường họp chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi chậm nộp theo quy 
định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh 
nghiệp. Trường họp cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp không ký 
Biên bản điều chỉnh thì thời điểm bắt đầu tính lãi chậm nộp là sau 20 ngày làm 
việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp nhận được văn 
bản của Công ty Mua bán nợ đề nghị điều chỉnh danh mục tài sản. 

4. Đối với các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản 
(có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, quyết định phá sản của Tòa án), Công 
ty Mua bán nợ được loại trừ không tiếp tục theo dõi trên sổ sách tương ứng với 
giá trị tài sản mất mát, thiếu hụt. 

Mục III 
QỤẢN LỶ TIÈN THU 

TỪ THƯ HỒI, XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN 

Điều 9. Sử dụng tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ 

Công ty Mua bán nợ thực hiện quản lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài 
sản loại trừ đã tiếp nhận theo quy định tại Điều lệ, Quy chế tài chính của Công 
ty và quy định sau: 

1. Trích 30% số tiền từ thu hồi nợ, bán tài sản đã tiếp nhận, nhận đền bù 
tài sản trên đất khi thu hồi đất để lại cho Công ty Mua bán nợ sử dụng nhằm bù 
đắp các chi phí phát sinh có liên quan như: sửa chữa, nâng cấp tài sản (nếu có), 
tiếp nhận, tổ chức thu hồi, quản lý, khai thác, xử lý nợ và tài sản (bao gồm cả 



10 

chi phí hủy bỏ, tháo dỡ tài sản), chi phí định giá, đấu giá và các chi phí khác có 
liên quan. 

2. Trích 10% số tiền thu hồi nợ, bán, xử lý tài sản tiếp nhận để chuyển trả 
doanh nghiệp nhằm bù đắp các chi phí quản lý; giữ hộ tài sản; thu hộ nợ; phối 

ị> A +V/V \-i AT-\i\ 4- A -I n 1 -* +1^1 1 Ai o4-iiỢp, lìu trơ U.C Iiiiaii U-Cii ưu tai San LiCii vaal Kiii Liiu iiul u.al. 

Trường hợp đưa tài sản tiếp nhận vào khai thác (góp vốn cổ phần, liên 
doanh, liên kết; cho thuê) thì thanh toán chi phí giữ hộ tài sản theo thực tế kể từ 
ngày ký Biên bản bàn giao nhưng không quá 10% giá trị thẩm định của tổ chức 
có chức năng thẩm định giá khi đưa tài sản vào khai thác. 

3. Trường hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ theo chỉ 
định của Thủ tướng Chính phủ mà nguồn thu không đủ để bù đắp chi phí thu 
hồi, xử lý nợ và tài sản, Công ty Mua bán nợ sử dụng nguồn thu từ xử lý nợ và 
tài sản loại trừ đã tiếp nhận từ các doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu phải nộp về 
Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp để bù đắp trên cơ sở phù hợp 
với ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

4. Số tiền còn lại nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp 
theo thời gian quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và 
Phát triển doanh nghiệp. Trường hợp số tiền phải nộp về Quỹ dưới 100 triệu 
đồng theo từng lần phát sinh, Công ty Mua bán nợ tập họp và nộp về Quỹ theo 
tháng (nộp trước ngày 05 của tháng tiếp theo). 

Điều 10. Xử lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ trước 
khi bàn giao cho Công ty Mua bán nợ 

1. Đối với tiền thu từ thu hồi nợ và xử lý tài sản trước khi bàn giao cho 
Công ty Mua bán nợ, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ 
trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày thu được tiền. Trong đó: 

a) Trường hợp chậm nộp về Công ty Mua bán nợ, doanh nghiệp phải chịu 
thêm tiền lãi theo quy định tại Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và 
Phát triển doanh nghiệp. 

Trường họp có quyết định của Tòa án về nghĩa vụ thanh toán cho Công 
ty Mua bán nợ (bao gồm cả nợ gốc và tiền lãi chậm nộp) thì doanh nghiệp thực 
hiện theo quyết định của Tòa án và không được bù đắp chi phí theo quy định tại 
khoản 2 Điều 9 Thông tư này. 

b) Tiền phạt chậm nộp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này không được 
tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; doanh nghiệp chỉ 
được dùng nguồn lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp để bù đắp sau khi 



11 

trừ đi các khoản bồi thường của các tập thể, cá nhân có liên quan đến việc chậm 
nộp (nếu có). 

2. Đối với tiền thu được từ thu hồi nợ và xử lý tài sản theo quyết định của 
Tòa án, cơ quan thi hành án, căn cứ số tiền thực tế thu hồi được, doanh nghiệp 
nộp về Công ty Mua bán nợ trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thu được tiền. 
Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi chậm nộp theo quy 
định tại khoản 1 Điều này. 

3. Trường hợp doanh nghiệp thanh toán đủ nợ gốc (gồm tiền thu hộ nợ và 
xử lý tài sản trước bàn giao) trong vòng 12 tháng kể từ ngày doanh nghiệp cam 
kết trả hết nợ gốc thì Công ty Mua bán nợ xem xét, xóa nợ lãi chậm nộp (kể cả 
tiền lãi chậm thi hành án trong trường hợp có quyết định của Tòa án) sau khi 
doanh nghiệp trả hết nợ gốc theo cam kết. 

4. Đối với các doanh nghiệp đã ngừng hoạt động hoặc giải thể, phá sản, 
sau khi có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền, quyết định phá sản của Tòa án, 
Công ty Mua bán nợ thực hiện theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán đối với số 
tiền thu từ thu hồi xử lý nợ và tài sản loại trừ trước khi bàn giao cho Công ty 
Mua bán nợ và xử lý theo quy định tại khoản 8 Điều 7 Thông tư này. Trường 
hợp quyết định của Tòa án xác định doanh nghiệp phá sản không có khả năng 
trả nợ cho Công ty Mua bán nợ thì Công ty Mua bán nợ được loại trừ không 
tiếp tục theo dõi trên sổ sách đối với giá trị không thu hồi được. 

5. Trường hợp doanh nghiệp thu được tiền từ thu hồi nợ, xử lý tài sản 
trước ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu công bố giá trị doanh nghiệp thì doanh 
nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ trong thời gian 15 ngày làm 
việc kể từ ngày cơ quan đại diện chủ sở hữu công bố giá trị doanh nghiệp. 
Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi theo quy định tại 
khoản 1 Điều này. 

Chương III 
TỞ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 11Ể Trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu 

1. Chỉ đạo doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài 
liệu và lập kế hoạch thực hiện bàn giao nợ, tài sản loại trừ. 

2. Tổ chức thực hiện việc bàn giao nợ và tài sản loại trừ theo quy định tại 
Thông tư này cho Công ty Mua bán nợ. 

3. Giám sát việc thực hiện quản lý nợ và tài sản loại trừ khi chưa bàn giao 
về Công ty Mua bán nợ theo quy định tại Thông tư này. 



12 

4. Chủ trì xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không thuộc diện bàn 
giao cho Công ty Mua bán nợ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này 
sau khi nhận được văn bản thông báo của Công ty Mua bán nợ. 

5. Chủ trì xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân gây hư hỏng, mất 
mát tài sản ỉoại trừ hoặc thanh ỉý, nhượng bán tài sản trước khi bàn giao nhưng 
chưa được chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Công ty Mua bán nợ. 

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

1. Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan, phân loại nợ và tài sản loại 
trừ để thực hiện bàn giao theo quy định tại Thông tư này và chịu trách nhiệm về 
tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu này. 

2. Tiếp tục giữ hộ tài sản theo đề nghị của Công ty Mua bán nợ và thông 
báo công khai đến các cổ đông (trong trường hợp đã chính thức chuyển thành 
công ty cổ phần) về việc tiếp tục giữ hộ tài sản nhà nước. Tổ chức quản lý, bảo 
quản, không để xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản ừong quá trình giữ hộ tài sản. 

3. Phối họp với Công ty Mua bán nợ trong việc xử lý nợ và tài sản loại 
trừ đã bàn giao. 

4. Thực hiện nộp tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ trước khi 
bàn giao cho Công ty Mua bán nợ. Trường họp còn tồn đọng số phải nộp về 
Công ty Mua bán nợ theo quy định tại Thông tư này, doanh nghiệp thực hiện 
nộp về Công ty Mua bán nợ trong thời gian 05 ngày làm việc kế từ ngày ký 
Biên bản bàn giao. 

Điều 13. Trách nhiệm của Công ty Mua bán nợ 

1. Thực hiện tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ theo quy định tại 
Thông tư này. Phối họp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tiếp nhận, xử lý tài 
sản tiếp nhận thuộc nhóm cần phá dỡ, hủy bỏ. 

2. Đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nộp tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài 
sản loại trừ trước khi bàn giao cho Công ty Mua bán nợ. Thực hiện thông báo 
nợ lãi chậm nộp (nếu có), đối chiếu, đôn đốc thu hồi lãi chậm nộp của doanh 
nghiệp. 

3. Thực hiện nộp tiền thu từ xử lý, thu hồi nợ và tài sản loại trừ về Quỹ 
Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này. 

4. Thực hiện theo dõi, hạch toán nợ và tài sản loại trừ đã tiếp nhận theo 
quy định tại Quy chế tài chính của Công ty. 



13 

5. Thực hiện báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài chính về tình hình thu nộp 
tiền thu từ xử lý nợ và tài sản loại trừ về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển 
doanh nghiệp. 

Điều 14. Trách nhiêm của khách nơ • • t . 

1. Phối hợp với cơ quan đại diện chủ sở hữu, Công ty Mua bán Ĩ1Ợ và 
doanh nghiệp thực hiện các thủ tục bàn giao các khoản nợ. 

2. Thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Công ty Mua bán nợ kể từ ngày ký Biên 
bản bàn giao. 

3. Phối họp với Công ty Mua bán nợ thực hiện các hình thức xử lý nợ 
phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 15. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các doanh nghiệp đã có quyết định công bố giá trị doanh 
nghiệp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa thực hiện bàn 
giao nợ và tài sản loại trừ thì trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Thông tư này 
có hiệu lực thi hành, doanh nghiệp thông báo bằng văn bản đề nghị Công ty 
Mua bán nợ (đồng gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu) phối hợp, tiến hành các thủ 
tục tiếp nhận theo quy định tại Thông tư này. 

2. Đối với tài sản mất mát, thiếu hụt theo quy định tại khoản 2 Điều 8 
Thông tư này phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng Công ty 
Mua bán nợ chưa nhận được tiền bồi thường tính đến ngày Thông tư này có 
hiệu lực thì thực hiện xử lý, bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông 
tư này. 

3. Đối với tiền thu được từ thu hồi nợ và xử lý tài sản theo Quyết định 
của Tòa án, cơ quan thi hành án trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 
hành nhưng doanh nghiệp chưa nộp về Công ty Mua bán nợ thì doanh nghiệp 
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này. 

Điều 16. Hỉêu ỉưc thi hành • t 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 và 
thay thế Thông tư số 57/2015/TT-BTC ngày 24/4/2015 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, 
chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệẾ 
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2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn 
vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.^. 

Nơi nhận: */ 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Ban chi đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ; 
- Cơ quan TW các đoàn thể; 
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Tập đoàn kinh tế; 
- Các Tổng công ty nhà nước; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN ựAO.b) 

KT. Bộ TRƯỞNG 
[HỨ TRƯỞNG 

uỳnh Quang Hải 
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Phụ lục • • • 
Mầu Biên bản bàn giao trên sổ sách nợ và tài sản loại trừ 

(Kèm theo Thông tư sổ 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính) 

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

BIÊN BẢN BÀN GIAO TRÊN SỎ SÁCH CÁC KHOẢN NỢ 
VÀ TÀI SẢN LOẠI TRỪ, TÀI SẢN THỪA so VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP 

TỐNG CÔNG TY/CÔNG TY 

- Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 
chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; 

- Căn cứ Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở 
hữu doanh nghiệp nhà nước; 

- Căn cứ Thông tư số 135/2015/TT-BTC ngày 31/8/2015 của Bộ Tài chính Ban 
hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt 
Nam; 

- Căn cứ Quyết định số .... ngày .ễ. của BỘ/UBND (cơ quan đại diện chủ sở 
hữu) công bố giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Tổng công ty/Công ty. ằ 

- Căn cứ Công văn số ... ngày ... của BỘ/UBND (cơ quan đại diện chủ sở hữu) 
uỷ quyền thực hiện bàn giao tài sản và công nợ loại trừ khi cổ phần hoá các doanh 
nghiệp nhà nước; 

- Căn cứ báo cáo tổng hợp và các bảng thống kê chi tiết, đánh giá, phân loại tài 
sản loại trừ, tài sản thừa so với giá trị doanh nghiệp của Tổng công ty/Công ty ; 

Hôm nay, ngày.... tháng năm chúng tôi gồm : 

BÊN GIAO TÀI SẢN : 

i. Đại điện chủ sử hữu tài sản : BỘ/UBNĐ (cơ quan đại diện chủ sở hữu) 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Do Ông/Bà : Chức vụ : làm đại diện 

2. Đại diện người giữ hộ tài sản : Tổng công ty/Công ty ... 

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

Tài khoản số: 
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Mở tại:ế 

Do Ông/Bà : Chức vụ : làm đại diện 

BÊN NHẢN TÀI SẢN: Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam 

Địa chỉ 

Điện thoại: Fax : 

Tài khoản số: 

Mở tại: 

Mã số thuế : 0101431355 

Do Ông/Bà: Chức vụ : làm đại diện. 

Hai bên thực hiện bàn giao các khoản nợ và tài sản loại trừ, tài sản thừa so với 
giả trị doanh nghiệp theo số liệu ghi trên sổ sách kế toán khi thực hiện co phần hoả 
của Công ty , cụ thể như sau: 

Aẽ NỘI DUNG BÀN GIAO: 

1. Tổng giá trị tài sản và nợ phải thu tại thời điểm xác định giá trị doanh 
nghiệp: 

a - Tài sản: 

- Nguyên giá 

- Giá trị còn lại: 

b - Nợ phải thu: 

- Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 

2. Tổng giá trị tài sản và nợ phải thu đã xử lý đến thời điểm bàn giao 

a - Tài sản: 

- Nguyên giá 

- Giá trị còn lại: 

- Giá trị thực tế thu hồi: 

b - Nợ phải thu: 

- Giá trị thực tế thu hồi: 

3. Tổng giá trị tài sản và nợ phải thu bàn giao theo sổ sách: 

a - Tài sản: 

- Nguyên giá 
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- Giá trị còn lại: 

b - Nợ phải thu: 

- Giá trị tại thời điểm bàn giao 

(Số liệu chi tiết tại Mầu 1, 2, 3, 4, 5 kèm theo) 

B. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN 

I. Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (viết tắt là Công ty Mua bán 
nợ) 

- Tổ chức thu hồi, xử lý nợ, tài sản thuộc diện bàn giao theo quy định của 
pháp luật. 

- Trích 10% số tiền thu hồi nợ, bán tài sản để chuyển trả doanh nghiệp 
theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 
của Bộ Tài chính. 

- Có văn bản thông báo với cơ quan đại diện chủ sở hữu và doanh nghiệp 
lý do không tiếp nhận đối với các tài sản không có hiện vật, nợ không có đầy đủ 
hồ sơ (nếu có). 

- Các trách nhiệm khác theo quy định. 

II. Tổng công ty/Công ty 

- Tiếp tục giữ hộ tài sản theo yêu cầu của Công ty Mua bán nợ và thông 
báo công khai đến các cổ đông (trong trường họp đã chính thức chuyến thành 
công ty cổ phần) về việc tiếp tục giữ hộ tài sản nhà nước. 

- Tổ chức quản lý, bảo quản, không để xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản 
trong quá trình giữ hộ tài sản. Chịu trách nhiệm bồi thường đối với tài sản mất 
mát thiếu hụt theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 
21/8/2019 của Bộ Tài chính. 

- Phối hợp với Công ty Mua bán nợ trong việc thu hồi, xử lý nợ và tài sản 
loại trừ đã bàn giao. 

- Nộp tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản loại trừ trước khi bàn giao 
cho Công ty Mua bán nợ. Trường hợp còn tồn đọng số phải nộp về Công ty Mua 
bán nợ theo quy định, doanh nghiệp thực hiện nộp về Công ty Mua bán nợ trong 
thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày ký Biên bản bàn giao. 

- Các trách nhiệm khác theo quy định. 
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IIIệ Cơ quan đại diện chủ sở hữu 

- Chỉ đạo Tổng công ty/Công ty .ễẵ thực hiện trách nhiệm đã được quy 
định tại mục B, điểm II nói ừên. 

- Phối họp với Công ty Mua bán nợ trong quá trình xử lý nợ và tài sản loại 
trừ. 

- Chủ trì xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ, tài sản thừa không thuộc 
diện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ tiếp nhận theo quy định tại khoản 1 Điều 
4 Thông tư số 55/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính sau khi nhận 
được văn bản thông báo của Công ty Mua bán nợ. 

- Chủ trì xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân gây hư hỏng, mất mát 
tài sản loại trừ hoặc thanh lý, nhượng bán tài sản trước khi bàn giao nhưng chưa 
được chấp thuận của cơ quan đại diện chủ sở hữu và Công ty Mua bán nợ. 

- Các trách nhiệm khác theo quy định. 

Biên bản bàn giao được lập gồm 06 bản có giá trị pháp lý ngang nhau: bên 
nhận giữ 03 bản, doanh nghiệp giữ hộ giữ 02 bản, 01 bản gửi cơ quan đại diện 
chủ sở hữu để báo cáo. 

n A T n r ô M D P M r ĩ A n  Đ Ạ I  D I Ệ N  B Ê N  N H Ậ N  
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO CÔNG TY TNHH MUA BAN NỢ 

ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU TCT/CTY... VIẸTNAM 



TÊN ĐƠN VỊ : TỔNG CÔNG TY/CÔNG TY . Mầu 01/BBBG-TH 

BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ, PHÂN LOẠI TÀI SẢN 
LOẠI TRỪ, TÀI SẢN THỪA so VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẺ BÀN GIAO 

Tại thời điểm ngày ệ.ệ.tháng ệ.. năm ... 
của Tổng công ty/Công ty 

Đom vị tính ế- đồng 

Giá tri tai thời điểm xác Giá tri tài sản 
Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao 

Giá trị bàn giao 
định giá trị doanh nghiệp không còn hiện vật 

Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao 
theo sô sách 

Chỉ tiêu Ghi chú 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Nguyên giá 
Giá trị 
còn lại 

Giá trị thực 
tế thu hồi 

Lãi chậm 
nộp phát 

sinh 
Nguyên giá 

Giá trị 
còn lại 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A. Tài sản không cần dùng 

I. Tài sản cố đinh 

II. Tài sản lưu động 

1. Vật tư hàng hoá, công cụ dụng cụ tồn 
kho 

2 

B. Tài sản chờ thanh lý 

I. Tài sãn cố đinh 

II. Tài sản lưu động (Vật tư hàng hoá, 

c. Tài sản thừa so vói giá trị DN 

I 

II 

Tổng cộng 

Ghi chú: Cột 2, cột 3 ghi giá trị tài sản loại trừ không tính vào giá trị doanh nghiệp đã được phê duyệt tại Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp của cơ quan đại diện chủ sở hữu. Cột 4, Cột 5 ghi giá trị 
tài sản bị thiếu hụt, mất mát trước thời điểm bàn giao; Cột 6 ghi giá trị nợ không còn đầy đủ hồ sơ; Cột 6, Cột 7 ghi giá trị tài sản đã xử lý bán, điều chuyển ...theo quy định từ thời điểm xác định giá trị doanh 
nghiệp tới thời điểm bàn giao; Cột 8 ghi giá trị thực tế thu hồi do xừ lý tài sản; Cột 9 ghi giá trị lãi chậm nộp phát sinh theo quy định (nếu có); Cột 10, Cột 11 ghi giá trị sồ sách tài sản thuộc diện phải chuyên 
giao theo quy định; Cột 12 ghi chú. 

NGƯỜI LẬP BIẺU KÉ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 



TEIN UUIN VỊ : 1UJMj L-UINÍor 1 JL Y . Ẳ Ề .  Mâu 02/BBBG-TSCĐ 

BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ ĐỊNH 
LOẠI TRỪ, TÀI SẢN THỪA so VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẺ BÀN GIAO 

Tại thời điém ngày .ẳ.tháng .ẾỀ năm ... 
của Tông công ty/Công ty 

Đơn vị tính : đồng 

TT Tcn và ký hiệu tài sản 

Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
Tài sản kl 

hiện 
lông còn 

Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao 
Giá trị bàn giao theo 

sổ sách 

Ghi chú TT Tcn và ký hiệu tài sản 

Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
Tài sản kl 

hiện vật 
Giá trị sổ sách đã xử lý 

Giá trị thực 
tế thu hồi 

Giá trị bàn giao theo 
sổ sách 

Ghi chú TT 

Đơn vị 
tính 

Số luợng 
Năm sản 

xuất 
Năm hoàn 

thành 
Năm sử 

dụng 
Nguyên 

giá 
Giá trị còn 

lại 
Nguyên 

giá 
Giá trị CÒI1 

lại 
Nguyên giá 

Giá trị còn 
lại 

Giá trị thực 
tế thu hồi 

nộp phát 

sinh Nguyên 
giá 

Giá trị còn 
lại 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I Tài sán không cần dùng 
1 Nhà cửa VKT 

2 Máy móc thiết bị 

3 Phương tiện vận tải 

.ế..Ế.ế.. 
4 Thiết bị dụng cụ quản lý 

n Tài săn chò' thanh lý 
1 Nhà cửa VKT 

2 Máy móc thiết bị 

3 Phương tiện vận tải 

4 Thiết bị dụng cụ quản lý 

III 
Tài sản thừa so với giá 
trị DN 

1 
2 

Tông cộng 

Ghi chú : 
- Đối với tài sản cố định là nhà cửa vật kiến trúc, Cột 6 ghi Năm hoàn thành, Cột 7 ghi Năm đưa vào sử dụng; Cột 8, Cột 9 ghi giá trị tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp. 
- Cột 10, Cột 11 ghi giá trị tài sán không còn hiện vật tại thời điềm bàn giao; Cột 12, Cột 13 ghi giá trị tài sàn đã xử lý tới thời điểm bàn giao, Cột 14 ghi giá trị thực tê thu hôi của tài sản. 
- Cột 15 ghi giá trị lãi chậm nộp phát sinh theo quy định (nếu có); Cột 16, 17 ghi giá trị tài sản còn hiện vật thuộc diện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ; Cột 18 ghi chú nơi đê tài sản vả các vân đê khác. 

NGƯỜI LẶP BIẺU 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

KÉ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên) 



TẼN ĐƠN VỊ : TÔNG CONG TY/CONG TY .... Mâu 03/BBBG-VTHH 

BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI VẬT Tư, HÀNG HÓA, CÔNG cụ DỤNG cụ LOẠI TRỪ, 
TÀI SẢN THỪA SO VỚI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ 

Tại thời điếm ngày ...tháng ... năm ... của Tông công ty/Công ty 
Đom vị tính : đồng 

STT 
Tên, nhãn hiệu, quy cách sản 

Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
Tài sản k! 

hiện 
lông còn 

Giá trị đã xử lý đến thời điểm bàn giao 
Giá trị bàn giao theo 

sổ sách 

Ghi chú STT 
Tên, nhãn hiệu, quy cách sản 

Giá trị tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp 
Tài sản k! 

hiện vật Giá trị sổ sách 
đã xử lý 

Giá trị 
thực tế 
thu hồi 

Lãi châm 

Giá trị bàn giao theo 
sổ sách 

Ghi chú STT 

Đơn vị 
tính 

Nước sản 
xuất 

Năm sản 
xuất 

Năm mua 
nhập kho 

Số lượng Đơn giá Giá trị Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị 

Giá trị 
thực tế 
thu hồi 

nộp phát 
sinh 

Số lượng Giá trị 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I Tài sản không cần dùng 

1 Nguyên vật liệu tồn kho 

2 Công cụ dụng cụ tồn kho 

3 Thành phẩm tồn kho 

4 Hàng hoá tồn kho 

n n Tài sản chờ thanh lý 
1 Nguyên vật liệu tồn kho 

2 Công cụ dụng cụ tần kho 

3 Thành phẩm tồn kho 

4 Hàng hoá tồn kho 

ra Tài sản thừa so với giá trị D]N 

1 
2 

Tổng cộng 

Ghi chú : 

- Cột 7,8, 9 ghi số lượng, đcm giá, giá trị tài sản tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp; Cột 10, 11 ghi số lượng, giá trị tài sản không còn hiện vật tại thời điểm bàn giao. 
- Cột 12, 13 ghi số lượng, giá trị tài sản đã xử lý theo chế độ từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp tới thời điểm bàn giao, cột 14 ghi giá trị thu hồi. 

- Cột 15 ghi giá trị lãi chậm nộp phát sinh theo quy định (nếu có); Cột 16, cột 17 ghi giá trị tài sản thuộc diện bàn giao cho Công ty Mua bán nợ; Cột 18 ghi chú nơi để tài sản và các vấn đề khác 
NGƯỜI LẬP BIÊU KÉ TOÁN TRƯỞNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) 



TÊN ĐƠN VỊ: TỎNG CÔNG TY/CÔNG TY ...ệ Mâu 04/BBBG-NPT 

BẢNG KÊ CHI TIẾT VÀ PHÂN LOẠI NỢ PHẢI THU 
LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ 

Tại thòi điểm ngày ...tháng ... năm ... 
của Tổng công ty/Công ty 

Đơn vị tính : đong 

STT 
Tên 

khách nọ 
Địa chỉ 

khách nọ' 
Thòi gian 
phát sinh 

Thòi gian 
quá hạn 

Giá trị khoản nọ' 
tại thòi điểm xác 

định giá trị doanh 
nghiệp/Chính thức 

chuyển thành 
CTCP 

Giá trị khoản 
nợ đã xử lý 
thu hồi đến 

thòi điểm bàn 
giao 

Giá trị khoản 
nợ không 
thuộc diện 
bàn giao do 

không có đầy 
đủ hồ sơ 

Giá trị khoản nợ 
có đầy đủ hồ sơ 

bàn giao theo sổ sách 
Ghi chú STT 

Tên 
khách nọ 

Địa chỉ 
khách nọ' 

Thòi gian 
phát sinh 

Thòi gian 
quá hạn 

Giá trị khoản nọ' 
tại thòi điểm xác 

định giá trị doanh 
nghiệp/Chính thức 

chuyển thành 
CTCP 

Giá trị khoản 
nợ đã xử lý 
thu hồi đến 

thòi điểm bàn 
giao 

Giá trị khoản 
nợ không 
thuộc diện 
bàn giao do 

không có đầy 
đủ hồ sơ 

Khách nợ 
còn tồn tại 

Khách nợ 
không còn 

tồn tại 

Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Nọ' loại trừ tại thòi điểm xác 
định GTDN 

Kèm theo bản 
thuyết minh, 
giải trình về 

việc phát sinh 
và quá trình 

thu hồi khoản 
nợ 

1 
Kèm theo bản 
thuyết minh, 
giải trình về 

việc phát sinh 
và quá trình 

thu hồi khoản 
nợ 

2 

Kèm theo bản 
thuyết minh, 
giải trình về 

việc phát sinh 
và quá trình 

thu hồi khoản 
nợ 

II 
Nọ" loại trừ tại thòi điểm chính 
thức chuyển thành CTCP (nợ 
chưa đối chiếu đưọc) 

Kèm theo bản 
thuyết minh, 
giải trình về 

việc phát sinh 
và quá trình 

thu hồi khoản 
nợ 

1 

Kèm theo bản 
thuyết minh, 
giải trình về 

việc phát sinh 
và quá trình 

thu hồi khoản 
nợ 

2 

Kèm theo bản 
thuyết minh, 
giải trình về 

việc phát sinh 
và quá trình 

thu hồi khoản 
nợ 

Tổng cộng 

NGƯỜI LẬP BIỂU 
(ký, ghi rõ họ tên) 

KÉ TOÁN TRƯỞNG 
Ợý, ghi rõ họ tên) 

ngày.... tháng....năm... 
TỔNG GIÁM ĐÓC/GIÁM ĐỐC 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



TÊN ĐƠN VỊ : TỔNG CÔNG TY/CÔNG TY . Mầu 05/BBB G-DMNPT 

DANH MỤC HỒ sơ NỢ PHẢI THU LOẠI TRỪ BÀN GIAO CHO CÔNG TY MUA BÁN NỢ • • • • 
(Theo nguyên trạng toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến các khoản nợ đế bàn giao, ghi rõ bản chính hay bản sao) 

STT Tên, nội dung trích yếu SỐ Ngày Hồ sơ bàn giao Ghi chú STT Tên, nội dung trích yếu SỐ Ngày 
Bản gốc Bản sao 

Ghi chú 

1 Khách nợ A 
1.1 Biên bản đôi chiêu, xác nhận nợ 
lề2 Hợp đông kinh tê, kê ước vay nợể.. 

Ể Ế ề 

• Ế • 
. ể . Các văn bản liên quan khác 
2 Khách nơ B 

2ếl Biên bản đối chiếu, xác nhận nợ 
2.2 Hợp đông kinh tê, kê ước vay nợ.. ệ 
. . .  

ẳ ề ễ 

Các văn bản liên quan khác 
3 

ế . . 
• • • 

ngày.... tháng....năm... 
LẬP BIẺU KẾ TOÁN TRƯỞNG TỎNG GIÁM ĐÓC/GIÁM ĐÓC 

(ký, ghi rõ họ tên) (kỷ, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 


