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

Số: 34/2019/TT-BTC Hà Nội, ngày 1 ỉ tháng 06 năm 2019 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 
tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính hưóng dẫn bán cổ phần lần đầu và 
quản lý, sử dụng tiền thu từ cố phần hóa của 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 chuyển đổi thành công ty cổ phần 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

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

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về 
chuyên 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy 
định chi tiêt và hướng dân thi hành một số điều của Luật Chứng khoản và Luật 
sửa đổi, bo sung một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật Chứng 
khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chúng khoán; 

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

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đoi, bo sung một so điền 
của Thông tư số 40/2018/TT-BTC ngày 04 tháng 05 năm 2018 của Bộ Tài chính 
hướng dân bán co phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiên thu từ cồ phân hóa của 
các 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 thực hiện chuyển đổi thành 
công ty cổ phần (sau đầy gọi là Thông tư sổ 40/2018/TT-BTC). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2018/TT-
BTC như sau: 
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í. Bo sung Điều 9a nhu sau: 

"Điều 9a. Nguyên tắc điều chỉnh CO' cấu vốn điều lệ 

1. Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp nhà nước 

Trường hợp doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa theo hình thức bán một 
phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán toàn bộ vốn nhà 
nước kết họp phát hành thêm cổ phiếu thì việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ 
thực hiện như sau: 

a) Xác định số cổ phần bán được là số cổ phần phát hành thêm theo 
phương án cổ phần hóa đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt. Trường 
hợp tổng số cổ phần bán được theo các hình thức quy định tại Thông tư này (bao 
gồm cả số cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược) lớn hơn số cổ phần phát hành 
thêm theo phương án bán cổ phần thì phần chênh lệch tàng dược xác dịnh là cổ 
phần bán phần vốn nhà nước. 

b) Số cổ phần bán ưu đãi cho đối tượng quy định tại điểm a và điếm c 
khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP được xác định là số cổ phần 
bán phần vốn nhà nước. 

2. Đối với doanh nghiệp cổ phần hóa là doanh nghiệp do doanh nghiệp 
nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ 

Việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ trong trường họp doanh nghiệp do 
doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện cổ phần hóa theo 
hình thức bán một phần vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu hoặc bán 
toàn bộ vốn nhà nước kết hợp phát hành thêm cổ phiếu được căn cứ Iheo nguyên 
tắc nêu tại Khoản 1 Điều này để thực hiện." 

2. Bổ sung khoản 3 vào Điều 16 như sau: 

"3. Sau 30 ngày kể từ ngày 29 tháng 07 năm 2019, cơ quan đại diện chủ 
sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp 
doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017 theo quy định tại Thông tư này. Trong 
phạm vi 05 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định của cơ quan đại diện chủ sở 
hữu về việc phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 
31/12/2017, Công ty mẹ có trách nhiệm nộp bổ sung khoản chênh lệch tăng 
thêm so với số phải nộp được xác định tại điểm 2 Điều 15 Thông tư này (nếu có) 
về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. Sau thời hạn này, Công ty mẹ 
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phải nộp thêm tiền lãi chậm nộp theo quy định của Quy chế quản lý, sử dụng 
Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp. 

Trường họp số tiền phải nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp theo quyết toán của cơ quan đại diện chủ sở hữu thấp hơn số doanh 
nghiệp tự xác định và đã nộp theo quy định tại điểm 2 Điều 15 Thông tư này, 
doanh nghiệp có công văn báo cáo Bộ Tài chính yêu cầu hoàn trả số tiền nộp 
thừa. Căn cứ văn bản đề nghị của doanh nghiệp và các hồ sơ, tài liệu theo quy 
định tại Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp, Bộ Tài chính quyết định xuất Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh 
nghiệp hoàn trả số tiền doanh nghiệp đã nộp thừa trong thời hạn 10 ngày làm 
việc. 

3. Bổ sung Điều 20a như sau: 

"Điều 20aể Trách nhiệm của Hội đồng thành viên, Chủ tịch các doanh 
nghiệp nhà nưóc 

1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa của các doanh nghiệp cấp II để triển 
khai việc bán cổ phần và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo đúng quy 
định tại Thông tư này, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP. 

2ẻ Kiểm tra, giám sát Ban chỉ đạo cổ phần hóa và doanh nghiệp cấp II cổ 
phần hóa trong việc thực hiện bán co phần theo phương án đã được duyệt và 
quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa theo quy định, ngoại trừ các đơn vị quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CPế 

3. Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa nộp tiền thu từ 
cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định 
Thông tư này, ngoại trừ các đon vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị 
định số 126/2017/NĐ-CP. 

4. Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa, kinh phí hỗ trợ 
lao động dôi dư và số tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp cấp II cổ 
phần hóa, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 Nghị định 
số 126/2017/NĐ-CP, đồng thời gửi về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh 
nghiệp). 

5. Đôn đốc các doanh nghiệp cấp II cổ phần hóa nộp số dư dự phòng bảo 
hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây dựng theo quy định tại khoản 6 Điều 
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18 Thông tư này, ngoại trừ các đơn vị quy định tại điếm b khoản 1 Điều 45 Nghị 
định số 126/2017/NĐ-CP." 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 29 tháng 07 năm 2019. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu ọó vướng mắc, đề nghị phản 
ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý./r~i7W 

Nơi nhận: t/ 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO' quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ưong và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sỏ' Tài chính, Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; Website Chính phú; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. 

TRƯỞNG 

h Quang Hải 


