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Chủ thể nào là người có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản ?
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Chào luật sư, Xin tư vấn cho em thế nào là việc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Ai là
người có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Các khoản vốn mà doanh
nghiệp phải sử dụng để thanh toán các khoản nợ sau phá sản? Thứ tự phân chia tài sản được
quy định như thế nào ạ? Cám ơn luật sư.
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Doanh nghiệp của Pháp luật trực tuyến
>>Luật sư tư vấn pháp luật Doanh nghiệp về phá sản,:Yêu cầu tư vấn
Trả lời:
Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư
vấn pháp luật của Pháp luật trực tuyến. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của
Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:
- Luật phá sản năm 2014

2. Luật sư tư vấn:
2.1. Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
Điều 4 Luật phá sản năm 2014 giải thích như sau:

“1. Doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp, hợp tác xã
không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày
đến hạn thanh toán.”

Theo quy định trên, doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp bao gồm các
dấu hiệu sau:
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-Thứ nhất, khoản nợ đến hạn mà doanh nghiệp không thanh toán được là khoản nợ không có
đảm bảo và khoản nợ có đảm bảo một phần. Như vậy, nếu khoản nợ đến hạn mà doanh
nghiệp không thanh toán được là khoản nợ có đảm bảo thì đây không được coi là dấu hiệu
của việc doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Các khoản nợ đến hạn phải là các khoản nợ
không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần đã rõ ràng được các bên xác nhận, có đầy đủ
các giấy tờ, tài liệu để chứng minh và không có tranh chấp.
- Thứ hai, mất khả năng thanh toán không có nghĩa là doanh nghiệp không còn tài sản để trả
nợ mà mặc dù doanh nghiệp còn tài sản để trả nợ nhưng đã không thực hiện nghĩa vụ trả nợ
đúng hạn cho chủ nợ.
- Thứ ba, pháp luật hiện hành không quy định một mức khoản nợ cụ thể nào để xác định là
doanh nghiệp mất khả năng thanh toán. Do đó không thể căn cứ vào khoản nợ ít hay nhiều
để xác định doanh nghiệp mất khả năng thanh toán mà căn cứ vào thời điểm trả nợ đã được
các bên thỏa thuận trước đó, cụ thể là thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán.
2.2. Người có quyền, nghĩa vụ yêu cầu nộp đơn mở thủ tục phá sản.
Điều 5 Luật phá sản năm 2014 quy định về người có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ
tục phá sản:

"1. Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu
cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn 03 tháng kể từ ngày khoản nợ đến hạn mà
doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.
2. Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi
chưa thành lập công đoàn cơ sở có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết
thời hạn 03 tháng kể từ ngày phải thực hiện nghĩa vụ trả lương, các khoản nợ khác
đến hạn đối với người lao động mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa
vụ thanh toán.
3. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã có nghĩa vụ nộp đơn
yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
4. Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ
tịch Hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ
sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty
hợp danh có nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp mất khả
năng thanh toán.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời
gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công
ty cổ phần mất khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20%
số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu
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cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất khả năng thanh toán trong trường
hợp Điều lệ công ty quy định.
6. Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành
viên của liên hiệp hợp tác xã có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hợp
tác xã, liên hiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán."

Các chủ thể có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản:
- Chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ có bảo đảm một phần
- Người lao động, công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở những nơi chưa thành
lập công đoàn cơ sở
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên
tục ít nhất 06 tháng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi công ty cổ phần mất
khả năng thanh toán. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 20% số cổ phần phổ thông
trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng
- Thành viên hợp tác xã hoặc người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã thành viên của liên
hiệp hợp tác xã
Chủ thể có nghĩa vụ:
- Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã
- Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty cổ phần, Chủ tịch Hội
đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chủ sở hữu công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên hợp danh của công ty hợp danh
2.3. Các khoản vốn mà doanh nghiệp phải sử dụng để thanh toán các khoản nợ?
Doanh nghiệp chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình để thực hiện thanh toán các
khoản nợ, trừ doanh nghiệp tư nhân (chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản) và cồn
ty hợp danh (vì thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản). Theo đó, các phần
vốn của doanh nghiệp bao gồm:
- Vốn điều lệ: là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập
công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc
đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. Vốn điều lệ là số
vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được
ghi vào Điều lệ công ty.
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- Vốn vay: Vốn vay là khoản vốn đầu tư ngoài vốn pháp định được hình thành từ nguồn đi vay,
đi chiếm dụng của các tổ chức, đơn vị cá nhân và sau một thời gian nhất định, doanh nghiệp
phải hoàn trả cho nguời cho vay cả lãi và gốc. Phần vốn này doanh nghiệp được sử dụng với
những điều kiện nhất định (như thời gian sử dụng, lãi suất, thế chấp...) nhưng không thuộc
quyền sở hữu của doanh nghiệp. Vốn vay có hai loại là vốn vay ngắn hạn và vốn vay dài hạn.
- Nguồn vốn tự bổ sung: bao gồm tất cả các nguồn vốn mà doanh nghiệp tự bổ sung từ nội bộ
doanh nghiệp như từ lợi nhuận để lại, quỹ khấu hao, các quỹ dự phòng tài chính và quỹ đầu
tư phát triển. Nguồn vốn tích luỹ từ lợi nhuận không chia là một phần lợi nhuận dùng để tái
đầu tư.
- Vốn khác: Được tặng cho…
2.4. Thứ tự phân chia tài sản trong thủ tục phá sản:
Điều 54 Luật phá sản năm 2014 quy định về thứ tự phân chia tài sản:

"1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định tuyên bố phá sản thì tài sản của doanh
nghiệp, hợp tác xã được phân chia theo thứ tự sau:
a) Chi phí phá sản;
b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao
động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết;
c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã;
d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ
nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài
sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.
2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ
các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về:
a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên;
b) Chủ doanh nghiệp tư nhân;
c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
d) Thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông của
công ty cổ phần;
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đ) Thành viên của Công ty hợp danh.
3. Nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán theo quy định tại khoản 1 Điều này thì
từng đối tượng cùng một thứ tự ưu tiên được thanh toán theo tỷ lệ phần trăm tương
ứng với số nợ."

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác
bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua: Yêu cầu tư vấn để được giải
đáp.
Rất mong nhận được sự hợp tác!
Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Pháp luật trực tuyến
Luật sư Hà Trần
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