i vi xóa n lãi, Thông t quy nh i tng xem xét gm: 1. DNNVV b thit hi v tài chính, tài sn do thiên tai,
thm ha, mt mùa, dch bnh, ha hon, chin tranh, tình trng khn cp quc gia; 2. DNNVV b phá sn theo
quy nh ca pháp lut hin hành.
DNNVV c xem xét xóa n lãi khi áp ng các iu kin sau: Thuc i tng quy nh trên; s dng vn vay úng mc
ích ghi trong Hp ng; gp khó khn trong hot ng sn xut kinh doanh, dn n kt qu sn xut kinh doanh trong
2 nm lin k trc nm phi x lý ri ro b l; hoc còn l ly k trong 1 nm trc nm phi x lý ri ro (i vi DNNVV có thi
gian hot ng di 2 nm); không tr c n (gc, lãi) y , úng hn theo Hp ng ã ký; có y h s ngh x lý ri ro theo
quy nh; ã hoc cha c áp dng bin pháp x lý ri ro quy nh thu hi n lãi, nhng DNNVV vn còn phn n lãi
còn li cha thu hi c.
Qu có trách nhim báo cáo B trng B K hoch và u t xem xét, quyt nh vic áp dng bin pháp xóa n lãi
theo quy nh ti im b khon 1 iu 41 Ngh nh s 39/2019/N-CP.
Nguyên tc xóa n lãi nh sau: Mc xóa n lãi do ngi có thm quyn quy nh quyt nh. Mt khon n lãi ch c xóa
1 ln.
Xóa n gc
i tng xem xét là: DNNVV b phá sn theo quy nh ca pháp lut hin hành.
DNNVV c xem xét xóa n gc khi áp ng các iu kin sau:
a) Thuc i tng quy nh nêu trên.
b) S dng vn vay úng mc ích ghi trong Hp ng.
c) Có y h s theo quy nh
d) Khon n ca DNNVV ã hoc cha c áp dng bin pháp x lý ri ro quy nh thu hi n gc, nhng DNNVV vn
còn phn n gc còn li cha thu hi c.
V thm quyn quyt nh áp dng bin pháp xóa n gc: Trng hp xóa n gc không làm gim vn iu l ca Qu thì
Qu có trách nhim báo cáo B trng B K hoch và u t xem xét, quyt nh áp dng bin pháp xóa n gc theo
quy nh ti im b khon 1 iu 41 Ngh nh s 39/2019/N-CP.
Trng hp xóa n gc làm gim vn iu l ca Qu: Qu có trách nhim trình B K hoch và u t ch trì, phi hp vi B
Tài chính báo cáo Th tng Chính ph xem xét, quyt nh áp dng bin pháp xóa n gc theo quy nh ti im a
khon 1 iu 41 Ngh nh s 39/2019/N-CP.
Thông t này có hiu lc k t ngày 25/02/2021.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

