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THÔNG TƯ
Hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại
Điều 6 nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của
Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về
thanh toán bằng tiền mặt;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn giao dịch tài chính
của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP của
Chính phủ,
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn hình thức thanh toán của doanh nghiệp trong các
giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp
khác; và hình thức thanh toán của các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín
dụng trong quan hệ vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ giao dịch quy định
tại Điều 1 Thông tư này.
Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán,
chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác
1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do
Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp
vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn
góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:
a) Thanh toán bằng Séc;
b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;
c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy
định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển
nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng
tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
Điều 4. Hình thức thanh toán trong giao dịch vay, cho vay và trả nợ
vay lẫn nhau giữa các doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
1. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng (là các doanh nghiệp
không thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín
dụng) khi thực hiện các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau sử dụng
các hình thức thanh toán được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.
2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện giao dịch
vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau bằng tài sản (không phải bằng tiền), đối trừ
công nợ, chuyển giao nghĩa vụ nợ thực hiện theo quy định của pháp luật về
doanh nghiệp.
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/03/2015.
2. Doanh nghiệp có hành vi vi phạm khi thực hiện các giao dịch tài chính
quy định tại Thông tư này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về
Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.
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