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

Số: 205/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 thảng 12 năm 2014 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-BTC 
ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, điều 

kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung pấp dịch vụ xác định giá trị 
doanh nghiệp 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 59/201Ỉ/NĐ-CP ngày 18 thảng 7 năm 2011 của 
Chỉnh phủ về chuyến doanh nghiệp 100% von nhà nước thành công ty cổ phân; 

Căn cứ Nghị định sổ 189/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 sửa 
đoi, bo sung một so điều của Nghị định sổ 59/2011/NĐ-CP của Chỉnh phủ về 
chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị định số 89/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 6 thảng 8 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Giá vế tham định giá; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chỉnh, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Thông tư sổ 127/20ỉ2/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 hướng dẫn về 
tiêu chuẩn, điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tố chức cung cấp dịch vụ xác 
định giá trị doanh nghiệp. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 127/2012/TT-
BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012 của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn về tiêu chuẩn, 
điều kiện và quy trình thủ tục công nhận tổ chức cung cấp dịch vụ xác định 
giá trị doanh nghiệp (sau đây gọi là Thống tư số 127/2012/TT-BTC) như sau: 

1. Sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 3 như sau: 

"b) Có quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp phù hợp với Nghị 
định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà 
nước thành công ty cổ phần, Nghị định số 189/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 
100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần, các văn bản hướng dẫn có liên quan 
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và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);" 

2. Sửa đổi điểm d Khoản 1 Điều 3 như sau: 

"d) Có ít nhất ba (03) thẩm định viên về giá đã được Bộ Tài chính cấp thẻ 
thẩm định viên về giá; Các thẩm định viên về giá phải là người có họp đồng lao 
động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy 
định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 với 
tổ chức tư vấn định giá;" 

3Ề Sửa đổi Khoản 4 Điều 6 như sau: 

"4. Tổ chức tư vấn định giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều này 
được xử lý như sau: 

a) Bị loại ra khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá khi không đáp ứng 
được quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này. Trường hợp các tổ chức này đáp ứng 
đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điếm e 
Khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì được đăng ký lại để trở thành tổ chức tư vấn 
định giá theo quy định tại Thông tư này; 

b) Bị loại ra khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá khi không đáp ứng 
được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này do không nộp đầy đủ báo cáo hoặc 
chậm nộp báo cáo kết quả hoạt động. Các tổ chức này được phép đăng ký lại để 
trở thành tổ chức tư vấn định giá trong năm liền kề tiếp theo nếu đủ điều kiện 
theo quy định tại Thông tư này; 

c) Bị loại ra khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá khi không đáp ứng 
được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này do không nộp báo cáo kết quả hoạt 
động. Các tổ chức này được phép đăng ký lại để trở thành tổ chức tư vấn định giá 
sau thời hạn ba (03) năm nếu đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này." 

4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 7 như sau: 

"1. Tổ chức tư vấn định giá tự động bị loại ra khỏi danh sách tổ chức tư 
vấn định giá được Bộ Tài chính công nhận trong các trường hợp sau: 

a) Bị thu hồi Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp; 

b) Bị phá sản, giải thể; 

c) Thay đổi ngành nghề kinh doanh và không còn chức năng kinh doanh 
theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư này; 

d) Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi mà sau khi 
chia, tách, sáp nhập, họp nhất, chuyển đổi không đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tổ 
chức tư vấn định giá quy định tại điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ Khoản 1 Điều 3 
Thông tư này; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật, có dấu hiệu tội phạm hình sự theo kết 
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luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kiểm tra, thanh tra; 

e) Trong giai đoạn bị tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan đăng 
ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi doanh nghiệp không còn đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật." 

5. Sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 9 như sau: 

"b) Nội dung báo cáo thực hiện theo mẫu báo cáo kết quả hoạt động của tổ 
chức tư vấn định giá tại Phụ lục 5 đính kèm Thông tư này, bao gồm các nội dung 
chính sau: 

- Việc đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của tổ chức tư vấn định giá theo 
quy định tại điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e Khoản 1 Điều 3 Thông tư 
này; 

- Tình hình, kết quả thực hiện các hoạt động về tư vấn xác định giá trị 
doanh nghiệp trong kỳ báo cáo; 

- Ý kiến nhận xét của cơ quan có thẩm quyền quyết định phương án cổ 
phần hóa hoặc Ban chỉ đạo cổ phần hóa về chất lượng dịch vụ tư vấn theo quy 
định tại Điều 11 Thông tư này." 

6. Sửa đổi Khoản 4 Điều 11 như sau: 

"4. Có ý kiến nhận xét bàng văn bản về chất lượng dịch vụ do tổ chức tư 
vấn định giá thực hiện đối với từng hợp đồng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 
trong vòng hai mươi (20) ngày sau khi hợp đồng kết thúc theo mẫu tại Phụ lục 4 
đính kèm Thông tư này." 

7. Sửa đổi Phụ lục 1 "Mầu đơn đăng ký trở thành tổ chức tư vấn định giá", 
Phụ lục 2 "Danh sách hợp đồng cung cấp dịch vụ trong phạm vi giấy phép hoạt 
động", Phụ lục 4 "Tình hình sử dụng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp 
của các doanh nghiệp trực thuộc tiến hành cổ phần hóa" ban hành kèm theo 
Thông tư số 127/2012/TT-BTC thành các Phụ lục tương ứng ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

8. Bổ sung Phụ lục 5 quy định mẫu Báo cáo kết quả hoạt động của tổ chức 
tư vấn định giá. 

Điều 2. Hiêu lưc thi hành • • 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 02 năm 2015. 

2. Các doanh nghiệp bị loại khỏi danh sách tổ chức tư vấn định giá do 
không đáp ứng được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Thông tư 127/2012/TT-
BTC trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành được phép đăng ký lại để trở 
thành tổ chức tư vấn định giá trước ngày 28 tháng 2 năm 2015. Căn cứ quy định 
của Thông tư số 127/2012/TT-BTC và Thông tư này, Bộ Tài chính sẽ công bố bổ 
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TRƯỞNG 
tưỞNG 

sung Danh sách tổ chức tư vấn định giá được cung cấp dịch vụ xác định giá trị 
doanh nghiệp cổ phần hóa cho năm 2015 trước ngày 31 tháng 3 năm 2015. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ 
chức tư vấn định giá và các đơn vị có liên quan báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính 
để xem xét có hướng dẫn cụ thể./. 
Nơi nhận: /ự 
- Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nuớc; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, KBNN các tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ, BTC; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ TCNH. 

vần Xuân Hà 



Phu luc 1 
* • 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chỉnh) 

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH TỔ CHỨC Tư VẨN ĐỊNH GIÁ • 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

-Tên công ty (tổ chức): 

- Địa chỉ liên hệ: 

- Điện thoại Fax: Email: 

- Đầu mối liên lạc: 

1 ế Chúng tôi nhận thấy chúng tôi đủ tiêu chuẩn, điều kiện trở thành tổ chức tư vấn 
định giá xác định giá trị doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 
127/2012/TT-BTC và Thông tư số 205/2014/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 
số 127/2012/TT-BTC, cụ thể như sau: 

1.1. về lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp: 

a) Lĩnh vực hoạt động: 

b) Giấy phép hoạt động doanh nghiệp số: 

c) Loại hình doanh nghiệp: 

d) Các chỉ tiêu tài chính như: vốn điều lệ thực có, doanh thu, lợi nhuận... 

lế2. về quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp: quy trình này doanh 
nghiệp xây dựng phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị 
định số 189/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các văn bản sửa 
đổi, bổ sung khác của Bộ Tài chính (đính kèm). 

1.3. về số năm hoạt động và số lượng hợp đồng: 

a) Số năm hoạt động trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, chứng khoán: 

b) Sổ năm hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá, xác định giá trị doanh nghiệp: 

c) Số lượng hợp đồng đã thực hiện: 

1.4ề Số lượng thẩm định viên về giá: 

1.5. về số lượng, chất lượng của đội ngũ nhân viên làm việc trong doanh nghiệp: 

1.6. về việc tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá và xác 
định giá trị doanh nghiệp: Chúng tôi cam kết không vi phạm pháp luật, không bị 
xử phạt vi phạm hành chính với các tình tiết tăng nặng theo kết luận của cơ quan 

5 



quyết định xử phạt trong lĩnh vực thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp 
trong vòng năm (05) năm vừa qua. 

2. Doanh nghiệp chúng tôi xin đăng ký tham gia hoạt động tư vấn định giá xác 
định giá trị doanh nghiệp và gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau: 

2.1. Bản sao có chứng thực Giấy phép hoạt động của doanh nghiệp. 

2.2. Quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp dự kiến sẽ áp dụng. 

2.3. Báo cáo kết quả thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ đã thực hiện trong 
các lĩnh vực: thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh 
nghiệp trong ba (03) năm liền kề. 

2.4. Danh sách các thẩm định viên về giá (họ và tên, số thẻ, ngày cấp) kèm theo: 

a) Bản sao có chứng thực thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp; 

b) Bản sao hợp đồng lao động được ký kết giữa tổ chức tư vấn định giá và thẩm 
định viên về giá (các hợp đồng này phải là hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm a, điểm 
b Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13). 

2.5. Báo cáo tài chính hai (02) năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đăng ký cung cấp 
dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán 
độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; 

2.6. Văn bản cam kết của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp về: 

a) Tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo; 

b) Tuân thủ quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp đã đăng ký; 

c) Không vi phạm các quy định của pháp luật. 

3. Doanh nghiệp chúng tôi cam kết rằng các thông tin cung cấp trong đơn này và 
các tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai công ty xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét./. 

, ngày tháng năm 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦÂ CÔNG TY 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 2 
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) 

DANH SÁCH 
Họp đồng cung cấp dịch vụ trong phạm ví giấy phép hoạt động 

Từ... đến ... 
Ten tổ chức tư vấn đỉnh giá: 

TT 
Tên Doanh nghiệp, tổ 

chức ký hợp đồng 
Loai hình dich vu • • • 

cung cấp* 
Số, ngày, tháng hợp 

đồng ký kết 
Thời gian thực hiện 

hợp đồng 
Đã kết thúc/Chưa kết 

thúc 

1 Công ty... 

2 Công ty..ễ 

3 Công ty... 

. . .  

, ngày ...tháng ...năm 
TỎNG GIÁM ĐỐC/GIÁM ĐÓC 

(Ký tên và đóng dấu) 

r 

* Ghi rõ từng loại hình dịch vụ cung câpỄ 
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Phu luc 4 
• • 

(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính) 
ĐÁNH GIÁ CHÁT LƯỢNG DỊCH vụ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẺ CỎ PHẦN HÓA 

STT Tên Doanh nghiệp cổ 
phần hóa 

Tên tổ chức tư vấn 
đinh giá thưc hiên dich 

vụ XĐGTDN 

Thời gian thực hiện 
họp đồng 

(từ ...đến...) 

Đánh giá chất lượng dịch vụ XĐGTDN 
Ẵ Ằ ẽ Ẽ A do tô chức tư van định giá cung câp 

STT Tên Doanh nghiệp cổ 
phần hóa 

Tên tổ chức tư vấn 
đinh giá thưc hiên dich 

vụ XĐGTDN 

Thời gian thực hiện 
họp đồng 

(từ ...đến...) Đảm bảo chất 
lượng 

Không đảm bảo chất 
lượng 

1 Công ty 

, ngày tháng ....năm 
TM. BAN CHỈ ĐẠO CỎ PHÀN HÓA /TÊN cơ QUAN 
CÓ THẨM QUYỂN QUYÉT ĐỊNH PHƯƠNG ÁN CÒ 
PHÀN HÓA/ Bộ QUẢN LÝ NGÀNH/ỦY BAN NHÂN 

DÂN CẤP TỈNH 
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phu luc 5 
• • 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chỉnh) 

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

BÁO CÁO 
Ket quả hoạt động năm 

Kính gửi: Bộ Tài chính 

-Tên công ty (tổ chức): 

- Địa chỉ liên hệ: r 

- Điện thoại Fax: Email: 

- Đầu mối liên lạc: 

1. Năm , (Tên công ty) đã được công nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ xác 
định giá trị doanh nghiệp theo Quyết định số ngày... tháng ... năm của 
Bộ Tài chính. Thực hiện quy định tại Thông tư số 127/2012/TT-BTC và Thông tư 
số 205/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chúng tôi xin báo cáo tình hình hoạt 
động từ ngày 01 tháng 10 năm .... đến ngày 30 tháng 09 năm .... , cụ thế như 

1.1. về tình hình hoạt động của doanh nghiệp: 

- Trong năm qua, công ty chúng tôi đã thực hiện hợp đồng tư vấn xác định 
giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa, trong đó . ẵ. hợp đồng đã hoàn thành; ... hợp 
đồng đang triển khai. (Danh sách chi tiết của từng họp đồng và ý kiến nhận xét 
đối với từng hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa theo tài liệu 
gửi kèm). 

- Quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp của công ty chúng tôi đảm 
bảo phù hợp với quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Nghị định số 
189/2013/NĐ-CP, các văn bản hướng dẫn có liên quan và các văn bản sửa đổi, bổ 
sung khác của Bộ Tài chính. (Quy trình nghiệp vụ cập nhật đính kèm). 

1.2. về nhân sự doanh nghiệp: 

- Danh sách thẩm định viên về giá: (Tên, số thẻ, ngày cấp của từng thẩm định 
viên về giá); 

- Số lượng, chất lượng đội ngũ nhân viên làm việc của công ty phù hợp với quy 
định của pháp luật về số lượng, chất lượng của đội ngũ nhân viên làm việc trong 
lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động. 
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1.3. về việc tuân thủ quy định của pháp luật trong lĩnh vực thẩm định giá và xác 
định giá trị doanh nghiệp: Chúng tôi cam kết không vi phạm pháp luật, không bị 
xử phạt vi phạm hành chính với các tình tiết tăng nặng theo kết luận của cơ quan 
quyết định xử phạt trong lĩnh vực thẩm định giá và xác định giá trị doanh nghiệp 
trong vòng năm (05) năm vừa quaẵ 

2. Doanh nghiệp chúng tôi xin gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu sau: 

2.1. Danh sách các hợp đồng cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp cổ 
phần hóa và ý kiến nhận xét đối với từng hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp 
đã hoàn thành. 

2.2. Quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp dự kiến sẽ tiếp tục áp 
dụng. 

2.3Ể Danh sách các thẩm định viên về giá (bao gồm họ và tên, số thẻ, ngày cấp), 
kèm theo: 

a) Bản sao có chứng thực thẻ thẩm định viên về giá do Bộ Tài chính cấp; 

b) Bản sao hợp đồng lao động được ký kết giữa tổ chức tư vấn định giá và thẩm 
định viên về giá (các hợp đồng này phải là hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn theo quy định tại điểm a, điểm 
b Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật Lao động sổ 10/2012/QH13). 

2.4. Báo cáo tài chính của năm tài chính liền kề trước năm báo cáo đã được kiểm 
toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và báo cáo 
tài chính sáu (06) tháng của năm báo cáo (nếu có) được đại diện theo pháp luật 
của doanh nghiệp xác nhận. 

2.5. Văn bản cam kết của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp về: 

a) Tính chính xác, trung thực của các hồ sơ, tài liệu gửi kèm theo; 

b) Tuân thủ quy trình nghiệp vụ xác định giá trị doanh nghiệp đã đăng ký; 

c) Không vi phạm các quy định của pháp luật. 

3. Doanh nghiệp chúng tôi cam kết rằng các thông tin cung cấp trong Báo cáo này 
và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Neu sai công ty xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 

Đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép (Tên công ty) được tiếp tục cung cấp 
dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp trong năm tiếp theo./. 

ngày tháng năm 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP 

LUẬT CỦÂ CÔNG TY 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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