Ảnh minh họa

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước để chuyển thành công ty
cổ phần.
Theo đó, phương án tái cơ cấu được thực hiện trên nguyên tắc đồng thuận giữa cơ quan đại diện chủ sở hữu
doanh nghiệp tái cơ cấu với Công ty Mua bán nợ Việt Nam hoặc các chủ nợ tham gia tái cơ cấu (lập biên
bản thỏa thuận giữa các bên). Công ty Mua bán nợ được quyền chủ động đàm phán mua nợ với các chủ nợ
và đề xuất phương án tái cơ cấu doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
Công ty Mua bán nợ chỉ quyết định mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước sau khi đã thỏa thuận,
thống nhất với cơ quan đại diện chủ sở hữu và có kết quả đàm phán mua nợ với các chủ nợ của doanh
nghiệp tái cơ cấu. Việc mua nợ để tái cơ cấu doanh nghiệp phải đảm bảo có tính khả thi, có khả năng thu hồi
vốn hiệu quả và đủ nguồn chênh lệch giữa giá vốn mua nợ với giá trị sổ sách khoản nợ để xử lý tài chính, tái
cơ cấu doanh nghiệp theo quy định.
Xử lý tài chính doanh nghiệp tái cơ cấu
Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện xử lý tài chính khi xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Nghị
định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.
Căn cứ phương án tái cơ cấu đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, Công ty Mua bán nợ quyết
định giảm trừ một phần nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo cam kết. Mức giảm trừ nghĩa vụ trả
nợ tối đa bằng số âm vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính gần nhất (đã điều chỉnh theo kết quả xử lý tài
chính theo quy định) đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trừ (-) đi phần giảm trừ nghĩa vụ trả
nợ của các chủ nợ khác (nếu có) và không vượt quá số chênh lệch giữa giá trị sổ sách khoản nợ mua và giá
vốn mua nợ tính đến thời điểm quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ.
Các chủ nợ khác quyết định giảm trừ nghĩa vụ trả nợ cho doanh nghiệp tái cơ cấu theo thỏa thuận giữa các
bên.
Đối với bán cổ phần lần đầu, dự thảo nêu rõ: Doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện trình tự, thủ tục, phương
thức bán và giá bán cổ phần lần đầu theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Thông tư hướng

dẫn của Bộ Tài chính. Trong đó, giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp
tái cơ cấu không thấp hơn mệnh giá cổ phần theo quy định.
Chính sách đối với người lao động dôi dư trong doanh nghiệp tái cơ cấu thực hiện theo quy định hiện hành
của Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa.
Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển thành công ty cổ phần, doanh nghiệp tái cơ
cấu có trách nhiệm quyết toán các khoản chi cho người lao động dôi dư và chi phí chuyển đổi, báo cáo Ban
chỉ đạo cổ phần hóa để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt, đồng gửi Bộ Tài chính để giám sát.
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