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Số:
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NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4
tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
______________________________________

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24
tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái
phiếu doanh nghiệp (sau đây gọi là Nghị định số 163/2018/NĐ-CP).
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐCP như sau:
1. Bổ sung Khoản 4 Điều 3 như sau:
“4. Các hành vi vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của
các tổ chức, cá nhân có liên quan bị xử phạt theo các quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.”
2. Sửa đổi Khoản 6 và Khoản 8 Điều 6 như sau:
"6. Lãi suất danh nghĩa trái phiếu
a) Lãi suất danh nghĩa trái phiếu có thể xác định theo một trong các
phương thức: lãi suất cố định cho cả kỳ hạn trái phiếu; lãi suất thả nổi; hoặc kết
hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi;
b) Trường hợp lãi suất danh nghĩa là lãi suất thả nổi, doanh nghiệp phát
hành phải nêu cụ thể cơ sở tham chiếu để xác định lãi suất danh nghĩa tại
phương án phát hành và công bố thông tin cho nhà đầu tư mua trái phiếu về cơ
sở tham chiếu được sử dụng;

c) Doanh nghiệp quyết định lãi suất danh nghĩa cho từng đợt phát hành
phù hợp với tình hình tài chính và khả năng thanh toán nợ nhưng không được
vượt quá mức lãi suất quy định tại Điều 468 Luật Dân sự năm 2015. Lãi suất trái
phiếu do tổ chức tín dụng phát hành ngoài việc tuân thủ quy định tại Nghị định
này phải phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
d) Lãi suất phát hành trái phiếu được tính vào chi phí lãi vay của doanh
nghiệp khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của
pháp luật về thuế”.
"8. iao dịch trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp phát hành tại thị trường
trong nước bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới một trăm 100) nhà đầu tư
không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp theo quyết
định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Trái phiếu doanh
nghiệp phát hành ra thị trường quốc tế, việc giao dịch thực hiện theo quy định
tại thị trường phát hành."
3. Sửa đổi Khoản 1 Điều 10 như sau:
"1. Đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo
chứng quyền:
a) Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm
hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.
b) Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu
iấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc iấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc iấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật. Đối
với doanh nghiệp được tổ chức lại hoặc chuyển đổi, thời gian hoạt động được
tính là thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị chia trong trường hợp chia
doanh nghiệp), thời gian hoạt động của doanh nghiệp bị tách trong trường hợp
tách doanh nghiệp), thời gian hoạt động dài nhất trong số các doanh nghiệp bị
hợp nhất trong trường hợp hợp nhất doanh nghiệp), thời gian hoạt động của
doanh nghiệp nhận sáp nhập trong trường hợp sáp nhập công ty), thời gian hoạt
động của doanh nghiệp trước và sau khi chuyển đổi trong trường hợp chuyển
đổi công ty).
c) Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm
toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị
định này.
d) Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao
dịch trái phiếu theo quy định tại hoản 2 Điều 4 và hoản 8 Điều 6 Nghị định
này.
đ) Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt
và chấp thuận theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
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e) Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh
toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái
phiếu nếu có), trừ trường hợp phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài
chính được lựa chọn.
g) Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt
động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
h) Đảm bảo dư nợ trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ tại thời điểm
phát hành không vượt quá ba 03) lần vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính quý
gần nhất tại thời điểm phát hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng các
tổ chức tín dụng thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
i) Mỗi đợt phát hành phải hoàn thành trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày
công bố thông tin trước khi phát hành; đợt phát hành sau phải cách đợt phát
hành trước tối thiểu sáu 06) tháng. Trái phiếu phát hành trong một đợt phát
hành phải có cùng điều kiện, điều khoản.
k) Doanh nghiệp phát hành chỉ được phân phối trái phiếu sau khi nhà đầu
tư xác nhận đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát hành
và hiểu rõ những rủi ro khi mua trái phiếu.
l) Có tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu là công ty chứng khoán theo quy
định tại hoản 3 Điều 15 của Nghị định này; trừ trường hợp doanh nghiệp phát
hành là công ty chứng khoán.”
4. Sửa đổi điểm b Khoản 2 Điều 10 như sau:
"b) Đáp ứng các điều kiện phát hành quy định tại điểm b, điểm c, điểm d,
điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l hoản 1 Điều này;"
5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 13 như sau:
“3. Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành trong hồ sơ
phát hành trái phiếu quy định tại Điểm d hoản 1 Điều này phải được kiểm toán
bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại hoản 7 Điều 4 Nghị định
này. Ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính là ý kiến chấp nhận toàn phần,
trường hợp ý kiến kiểm toán là ý kiến ngoại trừ thì khoản ngoại trừ không ảnh
hưởng đến điều kiện phát hành; doanh nghiệp phát hành phải có tài liệu giải thích
hợp lý và có xác nhận của tổ chức kiểm toán về ảnh hưởng của việc ngoại trừ.”
6. Sửa đổi điểm b Khoản 1 Điều 14 như sau:
"b) Mục đích phát hành trái phiếu, trong đó nêu cụ thể doanh nghiệp sử
dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cho dự án đầu tư tên dự án, thời gian
triển khai dự án, chủ đầu tư); hoặc để tăng quy mô vốn hoạt động nêu rõ mục
đích sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu cho mục tiêu cụ thể); hoặc cơ
cấu lại khoản nợ tên khoản nợ, giá trị và kỳ hạn vay nợ)."
7. Bổ sung điểm đ Khoản 2 Điều 14 như sau:
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"đ) Việc ủy quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu hoặc ủy
quyền thay đổi điều kiện, điều khoản của trái phiếu thực hiện theo Điều lệ của
công ty về việc ủy quyền.”
8. Bãi bỏ điểm d Khoản 1 Điều 15.
9. Sửa đổi Khoản 3 Điều 15 như sau:
“3. Tổ chức tư vấn về hồ sơ phát hành trái phiếu là công ty chứng khoán,
được phép cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu theo quy định của
pháp luật chứng khoán. hi cung cấp dịch vụ, tổ chức tư vấn phát hành có trách
nhiệm rà soát việc đáp ứng quy định về điều kiện phát hành và hồ sơ phát hành
trái phiếu quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 13 của Nghị định này và chịu
sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.”
10. Bổ sung Khoản 5 Điều 21 như sau:
"5. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về chế độ công bố thông tin đối với
doanh nghiệp phát hành và tổ chức lưu ký trái phiếu.”
11. Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2 Điều 22 như sau:
“1. Tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày dự kiến tổ chức đợt phát hành
trái phiếu, doanh nghiệp phát hành thực hiện công bố thông tin trước đợt phát
hành cho các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và gửi nội dung công bố thông
tin cho Sở iao dịch Chứng khoán.
a) Nội dung công bố thông tin trước đợt phát hành theo Mẫu tại Phụ lục I
ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Riêng đối với phát hành trái phiếu xanh, ngoài nội dung công bố thông
tin theo quy định tại điểm a hoản này, doanh nghiệp phát hành phải công bố
thông tin về quy trình quản lý, giải ngân vốn từ phát hành trái phiếu xanh theo
quy định tại hoản 4 Điều 5 Nghị định này;
c) Doanh nghiệp phát hành gửi nội dung công bố thông tin trước đợt phát
hành đến các nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu và Sở iao dịch Chứng khoán
theo hình thức hồ sơ giấy hoặc hồ sơ điện tử.
2. Đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu cho nhiều đợt phát hành:
a) Đối với đợt phát hành lần đầu, việc công bố thông tin trước khi phát
hành thực hiện theo quy định tại hoản 1 Điều này.
b) Đối với đợt phát hành sau, tối thiểu ba (03) ngày làm việc trước đợt
phát hành trái phiếu, doanh nghiệp bổ sung các tài liệu theo quy định tại hoản
2 Điều 13 Nghị định này để gửi cho nhà đầu tư đăng ký mua trái phiếu đồng thời
gửi Sở iao dịch Chứng khoán.”
12. Sửa đổi Khoản 1 Điều 29 như sau:

4

“1. Sở iao dịch Chứng khoán theo phân công của Bộ Tài chính có trách
nhiệm tổng hợp thông tin về trái phiếu doanh nghiệp, xây dựng và vận hành
chuyên trang thông tin về trái phiếu doanh nghiệp để công bố thông tin theo quy
định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27 và Điều
28 của Nghị định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.”
13. Sửa đổi Điều 30 như sau:
“Điều 30. Báo cáo của Sở Giao dịch Chứng khoán, tổ chức lưu ký và
tổ chức tư vấn phát hành về tình hình phát hành trái phiếu doanh nghiệp
1. Sở iao dịch Chứng khoán thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng
tháng, hàng quý, năm về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp,
gồm phát hành tại thị trường trong nước và phát hành ra thị trường quốc tế theo
hướng dẫn của Bộ Tài chính. Nội dung báo cáo của Sở iao dịch chứng khoán
bao gồm:
a) Số lượng doanh nghiệp phát hành trái phiếu trong đó chi tiết về loại
hình doanh nghiệp gồm: công ty đại ch ng, công ty cổ phần chưa đại ch ng,
công ty trách nhiệm hữu hạn; số đợt phát hành trái phiếu, trong đó bao gồm phát
hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có bảo đảm, phát hành trái
phiếu kèm theo chứng quyền, phát hành trái phiếu xanh;
b) Điều kiện điều khoản chính của trái phiếu dự kiến phát hành và kết quả
phát hành;
c) Lãi suất phát hành bình quân của từng kỳ hạn;
d) Thị trường, địa điểm tổ chức phát hành;
đ) Báo cáo về tình hình đăng ký, lưu ký, giao dịch trái phiếu doanh
nghiệp, nội dung gồm:
- Số lượng doanh nghiệp đăng ký, lưu ký trái phiếu và khối lượng trái
phiếu đăng ký, lưu ký trong kỳ; số lượng trái phiếu giao dịch trong kỳ.
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu;
- Số lượng nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đối với từng mã trái phiếu được
đăng ký.
2. Tổ chức lưu ký có trách nhiệm cung cấp thông tin cho Sở iao dịch
chứng khoán trong vòng 24 hai mươi tư) giờ sau khi có giao dịch chuyển
nhượng trái phiếu. Tổ chức lưu ký cung cấp thông tin định kỳ hàng tháng, hàng
quý, năm về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở iao dịch chứng khoán
để Sở iao dịch Chứng khoán tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định tại
hoản 1 Điều này.
3. Tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện chế độ báo cáo định kỳ
sáu 06) tháng và hàng năm cho Ủy ban Chứng khoán và Bộ Tài chính về tình
hình tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
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4. Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ báo cáo của Sở iao dịch chứng khoán,
tổ chức lưu ký và tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu theo quy định tại hoản 1,
hoản 2 và hoản 3 Điều này.”
14. Sửa đổi Điều 36 như sau:
“1. Thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành, tổ chức đấu thầu, đại lý,
bảo lãnh phát hành cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo hợp đồng cung
cấp dịch vụ đã ký kết và theo quy định tại Nghị định này.
2. Rà soát việc tuân thủ quy định về giới hạn số lượng nhà đầu tư theo quy
định tại hoản 2 Điều 4 và hoản 8 Điều 6 Nghị định này, và quy định về điều
kiện phát hành và hồ sơ phát hành tại Điều 10, Điều 11 và Điều 14 Nghị định
này.”
15. Sửa đổi Khoản 2 Điều 37 như sau:
“2. Thực hiện cung cấp thông tin định kỳ về tình hình lưu ký, giao dịch
trái phiếu và việc sở hữu trái phiếu doanh nghiệp của các nhà đầu tư cho Sở
iao dịch Chứng khoán theo quy định tại Điều 30 Nghị định này.”
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ….. tháng ….năm 2020.
2. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành trước khi Nghị định này có hiệu lực
thi hành tiếp tục thực hiện theo điều kiện, điều khoản của phương án phát hành
đã phê duyệt; thực hiện việc lưu ký, báo cáo, công bố thông tin định kỳ và tuân
thủ trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu theo quy định tại Nghị
định này và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, iám đốc các
doanh nghiệp phát hành trái phiếu chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Tổng bí thư,
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Công báo, Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính,
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc,
- Lưu: Văn thư, TTH
b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Xuân Phúc
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