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

Sô: 57/20Ỉ5/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 thảng 4 năm 20ỉ5 

THÔNG Tư 
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 lệ 

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

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
vê qui định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu tô chức Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/20ỉ ỉ của Chính phủ về 
việc chuyên doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cô phần; 

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ 
sửa đối, bo sung một so điều của Nghị định so 59/2011/NĐ-CP ngày 
18/7/2011 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước 
thành công ty co phần; 

Căn cứ Nghị định sổ 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ 
về bà'' giao và chuyến giao doanh nghiệp 100% vôn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định sổ 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ 
về đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản ỉỷ tài chính đôi với doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định sổ 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ 
về quản lỷ nợ của doanh nghiệp do nhà nước năm giữ 100% vón điêu lệ; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chỉnh doanh nghiệp, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân bàn giao, tỉêp 

nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyên đôi sở hữu 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm 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 khi thực hiện sắp xếp, 
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chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
hoặc theo chỉ định của Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam được chuyến 
đổi từ Công ty Mua bán nợ và Tài sản tồn đọng của doanh nghiệp theo 
Quyết định số 1494/QĐ-BTC ngày 30/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
(sau đây gọi tắt là Công ty Mua bán nợ); 

2. Các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, 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, Tổng công ty nhà 
nước, công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con (kế cả ngân hàng 
thương mại nhà nước); 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ là doanh nghiệp độc lập thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi tắt là Bộ quản lý ngành), úy ban nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là ủy ban nhân 
dản cấp tỉnh); 

c) Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chưa chuyển thành công ty trách 
nhiệm hữu hạn một thành viên; 

3. Các Bộ quản lý ngành, úy ban nhân dân cấp tỉnh là đại diện chủ sở 
hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nêu tại khoản 2 Điều này (sau đây 
gọi tắt là đại diện chủ sở hữu). 

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

5. Các doanh nghiệp, tố chức đang giữ hộ nợ, tài sản loại trừ không 
tính vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp 100% 
vốn nhà nước theo quy định của pháp luật. 

6. Các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do công ty mẹ Tập 
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ họp công ty mẹ -
công ty con sở hữu 100% vốn điều lệ vận dụng quy định về nguyên tắc, trình 
tự, thủ tục bàn giao, tiếp nhận tại Thông tư này để thực hiện bàn giao nợ và 
tài sản loại trừ khi xác định giá trị doanh nghiệp đế sẳp xếp, chuyển đổi. 
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Điều 3. Gỉảỉ thích từ ngữ 

1. "'Nợ và tải sản loại trừ" là các khoản nợ và tài sản không tinh vào 
Cĩ'C\ Ỷ'i*\ '"ĩ'"'í c* V"* rvU ị ỌAM VQtA niii 1\ rk r\\ nrv ỊtÍVĩ 1 rrvn AẠ' nuọrt r* A tỊ-»orVí o l-ỉ uudníi iigniẹp SaF xep, c-iryen aoi iiUd, aiFvc co qiicĩĩi co *n.ai.M 
quyền phê duyệt trong quyết định giá trị doanh nghiệp và thuộc đối tượng 
bàn giao về Công ty Mua bán nợ theo quy định về sắp xếp, chuyển đổi 
doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ. 

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

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

4. uNợ không có khả năng thu hồi" là các khoản nợ phải thu quá thời 
hạn thanh toán hoặc chưa đến thời hạn thanh toán theo quy định tại khoản 4 
Điều 3 Nghị định số 206/2013/NĐ-CP. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

Mục I 
BÀN GIAO, TIÉP NIIẬN NỢ VÀ TÀI SẢN 

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

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

2. Việc bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ được thực hiện căn cứ 
vào quyết định côngÌỈỊẹigiá trị doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền theo 
quy định pháp luật về sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp. Trường hợp 
cơ quan có thẩm quyền quyết định công bổ điều chỉnh giá trị doanh nghiệp: 

a) Nếu doanh nghiệp chưa ký Biên bản giao nhận 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. 
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b) Nếu doanh nghiệp đã ký Biên bản giao nhận nợ và tài sản loại trừ 
với Công ty Mua bán nợ theo quyết định công bố giá trị doanh nghiệp, CO' 

quan có thấm quyền quyết định công bổ sã á trị doanh nghiệp có văn bản đê 
- _ 1_ ! — — — -í "R K— _ 1. — ~ể ^ Á. ỉ~. I /V \ /-I nnn ĩ1-1 r\ n w v-í /~1» T 7n tn 1 nnn 

ủ^r i> Lĩ^ícX Ucíli. il'\J IIÌUỈIL^ UiX\J KrU.Ũ. r^lLKJCLĨ.i. iLKJ \'Cl LClĩ ỠClll 

đã tiếp nhận theo Biên bản giao nhận theo tiêu chí: đã xử lý, thu hôi và chưa 
xử lý, thu hồi trước khi công bố quyết định điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. 
Trường họp các khoản nợ và tài sản đã được Công ty Mua bán nợ xử lý, thu 
hồi thì không điều chỉnh lại tương ứng tại quyết định công bố điều chỉnh giá 
trị doanh nghiệp. Trường họp các khoản nợ và tài sản chưa được xử lý, thu 
hồi thì thực hiện điều chỉnh lại Biên bản £Ìao nhận theo quyêt định công bô 
điều chỉnh giá trị doanh nghiệp. 

3. Khi bàn giao, tiếp nhận nợ và tài sản, đại diện chủ sở hữu, Công ty 
Mua bán nợ và doanh nghiệp phải lập Biên bản giao nhận, có chữ ký xác 
nhận của các bên có liên quan. Đại diện chủ sở hữu có thể ủy quyền (bằng 
văn bản) cho doanh nghiệp có nợ và tài sản loại trừ để thực hiện bàn giao 
cho Công ty Mua bán nợ. 

4. 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 giao nhận. Trong thời hạn 
10 ngày kế từ ngày ký Biên bản giao nhận, doanh nghiệp có trách nhiệm 
thông báo vói khách nợ về việc chuyển giao quyền chủ nợ cho Công ty Mua 
bán nợ. 

5. Đối với các khoản nợ và tài sản tiếp nhận theo chỉ định của Thủ 
tướng Chính phủ (nếu có), Công Mua bán nợ, 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 sắp xếp, chuyển đổi sở hữu, đảm bảo 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 thấm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

6. Doanh nghiệp thực hiện xử lý tài chính đổi với nợ và tài sản loại trừ 
theo quy định của pháp luật đôi với từng hình thức sắp xếp, chuyến đối sở 
hũu. "•* 

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

1. Nợ và tài sản bàn giao, tiếp nhận là các khoản nợ, tài sản loại trừ 
khỏi giá trị doanh nghiệp sắp xếp, chuyến đối sở hữu chưa được xử lý tại 
thời điêm xác định giá trị doanh nghiệp của cơ quan có thấm quyền theo quy 
định (bao gồm cả các khoản nợ khó đòi đã được doanh nshiệp xử lý bằng 



nguồn dự phòng trong vòng 5 năm liền kề trước khi cổ phần hóa) kèm theo 
đầy đủ hồ sơ, các tài liệu liên quan, 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). 

b) Đối với tài sản bàn giao: doanh nghiệp tiến hành phân loại tài sản 
(kèm theo đầy đủ 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 
Ĩ1Ợ 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 có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp và Công ty 
Mua bán nợ. Trường hợp doanh nghiệp tự xử lý tài sản khi chưa được chấp 
thuận, 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 từ việc xử lý tài sản và không được trừ 
chi phí xử lý tài sản. 

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

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

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 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 đại diện chủ sở hữu) phối họp, tiến hành các thủ tục tiếp nhận theo 
quy định tại Thông tư này. 
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2. Căn cứ quyết định công bố giá trị doanh nghiệp của cơ quan có 
thẩm quyền và hồ sơ các khoản nợ, tài sản bàn giao, các bên lập Biên bản 
giao nhận theo mẫu tại phụ lục kèm theo Thông tư này. 

3. Cồng ty Mua bán nợ phối hợp với cơ quan có thẩm quyền quyết 
định giá trị doanh nghiệp và doanh nghiệp để hoàn tất các thủ tục bàn giao, 
tiếp nhận trong thời gian tối đa 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được 
văn bản thông báo của doanh nghiệp. 

Mục II 
XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN TIÉP NHẬN 

Điều 7. Xử lý nợ và tài sản tiếp nhận 

1. Công ty Mua bán nợ thực hiện các hình thức xử lý nợ và tài sản 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 hợp với 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 từ 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 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 tố chức có chức năng 
thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở bán tài sản. 

4. Đối với lô tài sản của 01 doanh nghiệp tại 01 địa chỉ: 

a) Đối với lô tài sản không bao gồm các tài sản có giá trị còn lại theo 
sổ sách kế toán từ 100 triệu đồng trở lên, 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 tự định giá hoặc thuê tố chức có chức năng 
thẩm định giá xác định giá để làm cơ sở 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 thấm định giá để thẩm định giá và thực hiện như sau: 
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- Trường hợp 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 gi 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 hợp thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá). 

Trường hợp 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 hợp xử lý tài sản: 

a) Trường hợp bán đấu giá tài sản không thành công (không có người 
đăng ký mua hoặc không có người trúng đấu giá hoặc 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) Trường hợp đưa tài sản tiếp nhận vào khai thác bằng hình thức cho 
thuê, Công ty Mua bán nợ thực hiện xử lý như đối với trường hợp tài sản 
đưa vào góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh, liên kết theo quy định tại Quy 
chế quản lý tài chính của Công ty. 

c) 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. 

7. Đối với khoản nợ không có khả năng thu hồi đã được Công ty Mua 
bán nợ theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán trên 10 (mười) năm (bao gồm cả 
thời gian doanh nghiệp theo dõi ngoài bảng trước khi chuyển giao cho Công 
ty Mua bán nợ nếu có), Công ty Mua bán nợ tập hợp hồ sơ, báo cáo Bộ Tài 
chính xem xét, 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, 
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có xác nhận của đại diện chủ sở hữu gửi Công ty Mua bán nợ (đối với doanh 
nghiệp chưa chính thức chuyển đổi) hoặc chính quyền địa phương tại nơi 
xảy ra mất mát, thiếu hụt tài sản (đối với doanh nghiệp đã chính thức chuyển 
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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 nguyên nhân chủ quan, doanh 
nghiệp phải làm rõ trách nhiệm của tố chức, cá nhân có liên quan đế 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 sổ sách của tài sản. Trong thời gian 5 (năm) ngày 
làm việc kể từ 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 hợp tài sản thiếu hụt là nhà cửa vật kiến trúc do doanh nghiệp 
tự tháo dỡ, phá hủy, Công ty Mua bán nợ phối họp với đại diện chủ sở hữu 
và doanh nghiệp điều chỉnh giảm danh mục tài sản tương ứng tại Biên bản 
giao nhận, đồng thời doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán 
nợ toàn bộ số tiền thu được từ thanh lý tài sản do tháo dỡ, phá hủy (nếu có). 

Mục III 
QUẢN LÝ TIÈN THU 

TỪ THU HÒI, XỬ LÝ NỢ VÀ TÀI SẢN 

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

Công ty Mua bán nợ thực hiện quản lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và 
tài sản 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 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, chiết khấu cho khách nợ để thu hồi nợ nhanh, 
chi phí định giá, đấu giá và các chi phí khác có liên quan. 

2. Trích 10% số tiền thu hồi nợ, bán tài sản tiếp nhận để chuyển trả 
doanh nghiệp nhằm bù đắp các chi phí quản lý, giữ hộ tài sản, thu hộ nợ 
(trong trường hợp doanh nghiệp thu hộ được nợ). 
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Trường họp 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 thâm đinh giá khii uủa tài sản vào khai thác. 

3. Trường hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản theo chỉ định 
của Thủ tướng Chính phủ mà nguồn thu không đủ để bù đắp chi phí, Công ty 
Mua bán nợ sử dụng nguồn thu từ xử lý nợ và tài sản tiếp nhận từ các doanh 
nghiệp sắp xép, chuyển đổi 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 họp số tiền phải nộp về Quỹ dưới 
100 triệu đồng theo từng lần phát sinh, Công ty Mua bán nợ tập hợp và nộp 
về Quỹ theo tháng (nộp trước ngày 05 (năm) của tháng tiếp theo). 

5. Đối với tiền thu từ thu hồi nợ, bán tài sản tiếp nhận Công ty Mua 
bán nợ nhận được trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực 
hiện mức trích để lại cho Công ty Mua bán nợ là 20%, không thực hiện điều 
chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 của Thông tư này. 

Điều 10. Xử lý tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản 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 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thu được tiền. Trường 
hợp chậm nộp về Công ty Mua bán nợ, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi 
theo quy định sau: 

a) Trường hợp chậm nộp trong vòng 03 tháng, tiền lãi tính theo lãi 
suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm gần 
nhất với thời điểm chậm nộp cho số tiền và thời gian chậm nộpể Sau thời hạn 
03 (ba) tháng, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi tính theo lãi suất tiền vay 
quá hạn cho số tiền chậm nộp của thời gian quá hạn sau 03 (ba) tháng được 
xác định bằng 150% mức lãi suất tính toán đối với trường hợp chậm nộp 
trong vòng 03 tháng. 

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 
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đắp sau khi 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 từ thu hồi nợ và xử lý tài sản trước khi bàn giao 
cho Công ty Mua bán nợ và trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi 
hành, doanh nghiệp có trách nhiệm nộp về Công ty Mua bán nợ trong thời 
gian 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
Trường hợp chậm nộp, doanh nghiệp phải chịu thêm tiền lãi theo quy định 
tại khoản 1 Điều nàyế 

Chương III 
TỞ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 11. Trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu 
• • • 

1. Chỉ đạo doanh nghiệp sắp xếp, chuyển đổi 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. 

4. Chủ trì xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ không thuộc diện bàn 
giao cho Công ty Mua bán nợ tiếp nhận 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 loại trừ hoặc thanh lý, nhượng bán tài sản khi chưa được chấp 
thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị doanh nghiệp và Công ty 
Mua bán nợ. 

Điều 12. Trách nhiệm của doanh nghiệp 

1. Chuấn 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 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 đển 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 trong quá 
trình giữ hộ tài sản. 
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3. Phối hợp với Công ty Mua bán nợ trong việc xử lý nợ và tài sản đã 
bàn giao. 

4. Thực hiện nộp tiền thu từ thu hồi, xử lý nợ và tài sản 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 tại Thông tư này, doanh nghiệp thực hiện 
nộp về Công ty Mua bán nợ trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể 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 hợp 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. 

3 ế Thực hiện nộp tiền thu từ xử lý, thu hồi nợ và tái sản về Quỹ hỗ trợ 
sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư này 

4. Định kỳ hàng quý, Công ty Mua bán nợ báo cáo Bộ Tài chính kết 
quả tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ trước ngày 10 (mười) tháng đầu 
tiên của quý tiếp theo. 

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

Điều 14. Trách nhiệm của khách nợ m • 

1. Phối hợp với đại diện chủ sở hữu, Công ty Mua bán nợ 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 hợp 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 
HIỆU Lực THI HÀNH 

Điều 15. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 
và thay thế Thông tư số 38/2006/TT-BTC ngày 10 tháng 5 năm 2006 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động 
bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp. 
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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 cửa, giải quyếtẵ/. 

Noi nhận: -
- Thù tướng, các Phó Thủ tưcmg Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Vin. phòng Quốc hội; -
- Văn phòng Chù tịch nưcrc; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối ca.o; 
- Ban chi đạo TW và phòng chổng tham nhũng; 
- Kiềm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phù; _ • 
- Cơ quan TW các'đoàn thề; 
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà HỮỚC các tính, 
thành phố trực thuộc TW; • 
- Các Tập đoàn kinh té; 
- Các Tổng công ty nhà niróc; 
- Websíte Chính phủ; 
- Website Bộ Tải chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN, . / 

n Văn Hiếu 

KT. Bộ TRỮỞNG 
'mVẻ'mƯỞNG 
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