
B ộ  TÀI CHỈNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------  Dộc lập - T ự  do - liạn li phúc

Sổ: 117/2020/TT-BTC Hà Nội. ngày 3 ì  tháng 12 năm 2020

TH Ô N G  T ư

Q uy dịnh phương pháp tính klioàn (hu trá i p háp  luật, 
số lọi bill họp pháp cỏ (lưực do (hực hiện hành vi vi phạm  pháp  luật 

về chửng khoán và thị trư ờ n g  chửng khoán

Cân cử Luật Chímg khoán ngày 26 thảng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý 17 phạm hành chinh ngày 20 thảng 6 năm 2012;

Căn cử Nghị định sồ H t  /20 i  3/NĐ'CP ngùv ¡9 (hàng 7 năm 2013 của Chinh 
p h ú  quy (tịnh clii tiềt m ột so  đ iều  và hiện ph á p  th i hành Luật x ử  lý vi Ịìhụm hành  
chính và Nghị định số 97/2017/ND-CP ĩìgàv 18 thùng s  năm 2017 của Chinh phù 
sữa đổi. bố sung một sổ điều n ia  Nghị định sổ HÌ/20Ỉ3/ND-CP ngày 19 tháng 7 
nãm 2013 cùa Chinh phù quy định chi tiết một sổ điều và biện pháp tlù lu)nil Luật 
xử  lý vi phạm hành chỉnh;

Cân cứ Nghị (tịnh sẳ 156/NĐ-CP ngày 31 tỉỉíing  12 năm 2020 cùa C lìin lì 
phù quy định xử  phạt vi phạm /lành chinh trong lĩnh vực chửng khoản và thị 
trường chứng khoản;

Căn cử Nghị định sổ 87/2017/ND-CP ngàv 26 tháng 7 núm 2017 cùa Chinh 
phũ quv định cliức nâng, nhiệm vụ. quyến hạn và cơ cáu tò dure cua Hộ Tủi chinh;

Theo (tố nghị của Chú tịch ỦY ban Chửng khoán Nhà nước;

Bộ ¡nrcntg Bộ Tài chinh ban hành Thông tư quy định phương pháp tinh 
khoán thu trải pháp  luật, so  lợ i bat hợp pháp  cỏ  dược do  tlìực hiện hành  17 vi 
phạm pliáp luật về chửng khoán và thị trường chứng khoán.

C hư ơng  I 

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm  vi diều chình

Thông tư nảy quy định phương pháp tính khoản thu trái pháp luật, sổ lợi 
bằi hợp pháp cỏ được do thực liiộn hành vi vi phạm pháp luật về chửng khoán và 
Ihị trường chứng khoản.



Diều 2. Đổi tưọH” áp  dụ n g

1. Cá nhân, tồ chức thực hiện hãnh vi vi phạm quy tỉịnh tụi Nghị định số 
156/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phú quy định xử phạt vi 
phạm hãnh chinh trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chửng khoản (sau ctảy 
uọi tắt lã Nghị định sổ 156/2020/NĐ-CP).

2. Người cỏ thâm quyền xử phạt vi phạm hãnh chính trong lĩnh vực chứng 
khoán vù tỉìị tnrững chửng khoán quy định tụi Điều 47 Nghị định sổ 156/2020/NĐ- 
CP.

3. Người cỏ thẩm quyền lập biên ban vi phạm hành chính quy định tại Điều 
48 Nghị định sổ 156/2020/NĐ-CP.

4. Cá nhân, tổ chức cổ liên quan (lén việc xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chửng khoán.

Chiromg II

PHƯƠNG PHÁP TÍNH KHOẢN THƯ TRẢI PHÁP LUẬT, SỎ LỢI BÁT HỢP 
PHÁP CÓ ĐƯỢC 1)0 THỤC HIỆN HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT VÈ 

CHỨNG KHOẢN VẢ THỊ TR Ư Ờ N G  CH ỦNG KHOẢN

Diều 3. Nguyên tắc , phurơng pháp  tínli khoăn thu trá i pháp luật có dược 
do thực liiộn hãnh vi thau lúng  th ị trư ờ n g  chử ng  khọãiL hành vi sử  dụng 
thông tin nội hộ đế m ua, bán chứng khoán

1. Khoản thu trái pháp luật theo quy định tại Điều 132 Luật Chứng khoán 
là so lợi mà lỏ chức, cả nhãn cỏ dược do thực hiện hành vi thao túng thị trường 
chứng khoản, hành vi sử  dụng thông tin nội bộ đe mua. bán chửng khoán, sau khi 
trừ di các khoản thuế, phi phải nộp. Các khoàn thuế, phi phai nộp do công ty chửng 
khoán cung cẩp và xác nhận.

2. Nguyên tấc xác định khoản thu trái pháp luật:

a) Khoản thu trải pháp luụt dược xác định từ thời đicm bắt đầu thực hiện 
hành vi vi phạm đen thời điẻni châm dứt hãnh vi vi phạm;

b) Thời kỳ thao túng thị tnrờne chứng khoán là giai doạn người vi phạm 
thực hiện hành vi thao lúng thị trường chứng khoán và được ghi nhận trong Biên 
ban vi phạm hãnh chính. Thời kỳ sử  dụnu thòng tin nội bộ dỏ mua, bán chửng 
khoán là giai đoạn người vi phạm thực hiộn hành vi sử  dụng thông tin nội bộ đề 
mua. bán chửng khoán được ghi nhận trone Bicn bân vi phạm hãnh chinh. So 
lượng tài khoản tham gia thực hiện hành vi thao túng thị trường chửng khoản hoặc 
sử dụng thông tin nội bộ đê mua, bán chửng khoản được xác định trong Biên ban 
vi phạm hành chinh;
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c) Trường hợp tô chức, cả nhân thực hiện nhiều hãnh vi vi phạm thi xác 
định khoản thu trái pháp luật có được theo từng hành vi vi phạm;

d) Trường hợp tổ chức, cả nhàn thực hiện hãnh vi vi phạm nhiều lần thi xảc 
định khoản thu trái pháp luật cỏ dược theo từng lân vi phạm;

đ) Trường hợp tô chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đoi với nhiêu 
mà chửng khoán thì xác định khoán thu trái pháp luật theo từng mã chửng khoản;

c) Trường hợp một tỏ chức hoặc một củ nhân sử dụng nhiều tài khoán đỏ 
thực hiện hành vi thao tủng thị trường chứng khoán hoặc sử dụng thòng tin nội bộ 
đê mua, bán chứng khoán thì khoản thu trái pháp luật được tính trcn tông giao 
dịch của các tài khoản sử dụng để thực hiện hãnh vi vi phạm sau khi trử giao dịch 
nội nhỏm giữa các tài khoản (nêu có). Giao dịch nội nhỏm là giao dịch giừa các 
tài khoản mả không dần đến chuycn nhượng thực sự quycu sá  hừu hoặc quyền sơ 
hữu chi luân chuyền giữa các lài khoản trong nhóm;

g) Trườne hợp một nhóm lỏ chức hoặc một nhóm cá nhân hoặc một nhỏm 
tô chức, cả nhân thực hiện hãnh vi thao túng thị trirờrm chứng khoản hoặc sử dụng 
thòng tin nội bộ đô mua, bán chứng khoán thi khoăn thu trái pháp luật được tinh 
trên tổng giao dịch các tài khoản sử dụng đê thực hiện hãnh vi vi phạm, sau khi 
trừ giao dịch nội nhóm giừa các tài khoản (ncu cỏ);

Tnùmt! hợp không cỏ cơ sỡ xác dịnh được khoan thu trái pháp luật dôi với 
từng tô chức, cá nhân vi phạm thi khoán thu trái pháp luật dược chia đều cho từng 
tò chirc. cá nhân vi phạm;

h) Trên cư sở biên bàn vi phạm hành chỉnh đổi vứi hành vi thao lúng thị 
trường chứna khoán hoặc hành vi sử  dụng thõng tin nội bộ đê mua. bán chứng 
khoán. Trưỡm; đoàn thanh tra hoặc Trưỡne đoản kiêm Ira cỏ trách nhiệm tinh vả 
lụp Báo cáo về việc tinh khoản thu trái pháp luật đò Chu tịch ủ y  ban Chimg khoán 
Nhà nước xem xét. quyết định.

Trontỉ trưàmỉ lụyp cỏ khoan thu trái pháp luật từ  hành vi thao lúng thị tnrờim 
chimi! khoản hoặc lìànlì vi sử  dụng thông tin nội hộ dc mua. hán clúmg khoán. 
Chủ tịch ủ y  ban Clìứrm khoán Nhà nước thành lụp Hội đồng tinh khoản thu trái 
pháp luật. Thảnh phần Hội dồng tinh khoăn thu trái pháp luật do Chu tịch ủ y  ban 
Chứng khoán Nhà nước quyết định. Chu tịch ủ y  ban Chứng khoán Nhà nước có 
thè tham vấn ỷ kién cúa các chuyên gia từ Bộ Tài chinh, tò chức xà hội - nghe 
nghiệp v è  chứng khoản, cơ quan công an v à  CƯ quan, tỏ chức, cá nhân khác có 
liên quan.

3. Khuân thu trái pháp luật cổ dược do thực hiện hành vi thao lúng thị 
trưởng chứng khoán được tính theo công thức sau:



4

Khoản thu trái pháp luật = (Giá bán bình quân Giá mua bình quân) X 
(Khối lượng chửng khoản bán ra -  Khối lượng chứng khoán giao dịch nội nhỏm)
-  Cảc khoán thuế, phi phái nộp.

a) Giá bán binh quân = (Giá trị chứng khoán bán ra - Giá trị chứng khoán 
giao dịch nội nhóm) /(Khổi lượng chửng khoán bán ra - Kliối lượng chứng khoán 
giao dịch nội nhỏm):

b) Trường hợp lồng khối lượng chứng khoán bán ra nhò hơn hoặc bầng tổng 
khối lượng chứng khoán mua vào trong thời kỳ thao túng, giã mua binh quân dirợc 
tính như sau:

Giá mua bình quân = (Giá trị chửng khoán mua vảo - Giá trị chứng khoán 
giao dịch nội nhỏm) /(Khối lượng chứng khoán mua vảo - Khôi lirợng chửng khoản 
giao dịch nội nhóm);

c) Tnrừng hụp tông khỏi lượng chửng khoán bản ra lớn hơn tống khối lượng 
chửng khoán mua vảo trong thời kỳ thao túng, giã mua binh quản được tinh như 
sau:

Giá mua binh quàn = (Giá trị chửng khoản mua vào + Giá trị chứng khoản 
chênh lệch - Giá trị chứng khoản giao dịch nội nhóm) /(Khối lượng chửng khoản 
mua vào + Khỏi lượng chứng khoán chênh lệch - Khôi lượng chửng khoán giao 
dịch nội nhóm). Trong đó:

Khối lượng chứng khoản chênh lệch Khối lượng chứng khoán bán ra - 
Khối lượng chứng khoán mua vảo.

Giá trị chứng khoán chênh lệch = Khối lượng chứng khoán chênh lộch X 
Giá cùa khối lượng chứng khoán chênh lệch.

Giả của kliổi lượng chứng khoản chênh lệch là giá tham chiểu cùa ngày hắt 
dâu thời kỳ thao túng;

d) Khoán thu trái pháp luật cỏ dược do thực hiện hành vi thao túng thị 
tnrởnii chửng khoán doi với trưừmi hợp trong ilìừi kỳ ihao lúng thị trưữnu chứng 
khoản cỏ điểu chinh về giá chửng khoán được linh bằng tồng khoản thu trải pháp 
luật trong giai doạn tnrớc thời điểm điểu chinh vẻ giá (ngày giao dịch khỏne 
hưởng quyền) và khoản thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi diều chinh ve 
giá.
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Khoan thu trái pháp luật trong giai đoạn trước thời đicm điều chinh vể giá 
vù khoăn thu trái pháp luật trong giai đoạn sau khi điều chinh về giá được tinh 
theo còng thức quy địnlì tụi khoán này. Đoi với trưừng hựp tong khỏi lưựng chứng 
khoán bán ra lớn hơn tồng khối lưcnig chứng khoán mua vào irong giai đoạn sau 
khi diều chinh giá, siá cua klioi lượng chứng khoán chênh lệch quy định lại điểm 
c khoan này lã giá tham chiếu tại ngày giao dịch kliỏng hưởng quyền.

4. Khoản thu trải pháp luật có được do thực hiộn hành vi thao lúng thị 
trưởng chứng khoán trong trưởng hợp ihao túng thị trưởng chửng khoán lảm giá 
cò phiếu giam xuống sau đỏ mua vào dược linh theo cóng tlìirc sau:

Khoan thu trái pháp luật =  (Giá bân binh quân Giá mua bìnli quân) X 
(Khối lưựng chửng khoán mua vào -  Khồi lượng chửng khoán giao dịch nội 
nhóm) -  Cốc khoan thuế, phi phái nộp. Trong đó giá bán binh quùn được xác định 
theo quy định tại diêm a khoản 3 Điều nãy, giá mua binh quàn dược xác định theo 
quy định tại diêm b khoản 3 Điều này.

Trường hợp trong thởi kỳ thao túng thị tnrờng chửng khoán có điều chình 
vè giá chứng khoán, khoản thu trái pháp luật dược tính bẳn« tông khoan thu trãi 
pháp luật trong giai đoạn trước thời điểm điều chinh về giá (ngày giao dịch không 
hưởng quyền) và khoản thu trái pháp luật trojuj yiai sau khi diều chình về 
giá. Khoan thu trái pháp luật irong từng giai đoạn dược tinlì theo công thức quy 
định tụi khoản này.

5. Phương pháp tinh khoản thu trái phốp luật có được do thực hiện hành vi 
sử dụng thông tin nội bộ đế mua, bân chủng khoán:

a) Trường hợp thòng tin nội bộ được còng bố làm giã chửng khoán tăng, 
khoản thu trái plìãp luật được tỉnh trên cơ sở  khoản chcnh lệch giữa giá bán binh 
quàn và giá mua binh quân nhân với lổng khối lượng chứng khoán bán ra trong 
vỏng 30 ngày kê lừ ngày thông tin nội bộ được công bỏ sau khi trừ di các khoản 
thuê, phi phải nộp. Thời kỳ tính giá mua binh quân được xác định kc lừ khi người 
vi phạm sử dụng thông lin nội bộ dề mua chứng khoán dến thời điểm  thông tin 
nội bộ dược cõng bổ;

b) Trường hợp thòng tin nội bộ được công bố làm giá chửng khoán giam, 
khoản thu trái pháp luật dược tính trôn cơ sờ khoăn chênh lệch giừa giá bân binh 
quán vả binh quản giá đỏng cửa trong 10 ngày giao dịch licn tiếp kẽ từ  ngây thông 
tin nội hộ được công bo nhân với tổng khối lượng chửng khoán bán ra sau khi trừ 
đi các khoán thuế, phi phai nộp. Thời kỳ tinh lỉiá bán binh quân được xác địnlì kc 
lừ khi người vi phạm sử dụng thông tin nội bộ đê bán chửng khoán đẻn thời đicm 
thông tin nội bộ được công bổ.
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Thời diem thông tin nội bộ được công bố là thời diêm thông tin xuất hiện 
trẽn một trong các phương tiện công bo thông tin theo quy định tại Thông tư của 
Bộ trưởng Bộ Tải chinh hướng dản về việc công bắ thông tin trên thị trường chứng 
khoán.

Điều 4. Nguyên tấc. plum 'll” pháp  tính số lọi l)ầt họp pháp có (iưọc do 
thực hiện hành vi vi phạm  pháp  luật về chửng khoán và thị trư ìrng  chứng 
khoán

1. Sổ lợi bầt hợp pháp có được do thực hiện hãnh vi vi phạm pháp luật về 
chửng khoán và thị trường chứng khoản theo quy định tụi điểm d khoản 3 Điều 4 
Nghị dịnh số 156/2020/NĐ-CP là sổ lợi bao gồm liền, lĩiẩy từ cỏ giả. tài sân và 
vậi có ui á mà tô chức, cả nhân cỏ được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về 
chửng khoán và thị trường chửng khoản sau khi trừ di các khoan thuê, phi phai 
nộp.

2. Nguycn tắc xác định sổ lợi bất hợp pháp:

a) Tnrừng họp tỏ chức, cá nhân thực liiộn nhiêu hành vi vi phạm thì xác 
định số lợi bất hợp pháp có dược theo tửng hãnh vi vi phạm:

b) Trường hợp lổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm nhiều lan thi xác 
định sổ lợi hất hợp pháp cỏ được do thực hiện hành vi vi phạni theo từng lần;

c) Trưởng hợp tỏ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm đỏi với nhiều 
mà chứng khoán thì sổ lợi bắt hợp pháp được linh theo từng mã chứng khoán.

3. Phương pháp tính sổ lợi bát hợp pháp:

a) Số lợi bất hợp pháp cỏ dược do thực hiện hãnh vi bán ra sổ cỏ phiếu đà 
mua lại quy định tại điểm đ khoăn 2 Điều 16 Nghị định số 156/2020/ND-CP được 
lỉnh theo công thức sau:

Số lợi bắt hợp pháp = sổ  cố phicu bán ra X (Giá bán cổ phiếu binh quân - 
G iá mua cỏ phiếu binh quân) Các khoản thuế, phi phái nộp.

Troni» đỏ:

Giá bán cô plìicu binh quân Tỏne giá trị giao dịch bán /Tòng sổ cô phiếu 
hán ra.

Giá mua cổ phiểu binh quán Tổng giá trị giao dịch mua /Tong số cô phicu 
mua lại;
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b) Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi lợi dụng việc biểl thông
tin về chào mua công khai dô mua bán chứng khoán cho chính mình hoặc cung 
cấp thõng tin. xúi giục, lòi kco người khác mua. bán chửng khoán trước thời diêm 
chào mua công khai chính thức quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số
156/2020/NĐ-CP dược tính theo phương pháp tính khoan thu trái phãp luật cỏ
được do thực hiện hành vi sử  dụng tlìỏng tin nội bộ đẽ mua bân chứng khoán quy
định tụi khoản 5 Điều 3 Thông tư này;

c) Sổ lợi bắt hợp pháp cỏ được do thực hiện hành vi tỏ chức thị trưởng giao 
dịch chửng khoản trái với quy định lại khoán 2 Điều 42 Luật Chứng khoán, quy 
định lại khoăn 1 Điều 20 Nghị định sổ 156/2020/NĐ-CP IÌ1 toàn bộ số lợi mà tố 
chức, cá nhân cỏ dược từ việc lô chức dịa diêm hoặc hình thức trao đòi thông tin 
đổ tập hợp lệnh mua. bán và giao dịch chửng khoán:

d) Số lợi bất hợp pháp cỏ được do thực hiện hành vi cho thuê, chuyển 
nhượng giấy phép quy định tại đicni b khoàn 4 Điều 24 Nghị định sổ 
156/2020/NĐ-CP, sổ lợi bẩt hợp pháp cỏ được do thực hiện hành vi cho thuê 
chửng chi hành nghề chửng khoán quy định tại điém a khoăn 4 Điều 32 Nghị định 
sổ 156/2020/NĐ-CP là so lợi mà to chúc, cá nhân cỏ được từ việc cho thuc, chuyền 
nhượng giây phép, cho thuê chứng chi Ivàtik nghê Qbúng khoản, được xốc định 
trên cơ sở hợp dỏng hoặc thoa thuận giừa tố chức, cá nhãn cho thuê, chuyên 
nhượng và tô chửc cá nhân thuê, nhận chuyên nhượng;

đ) Số lợi bầt hợp pháp cỏ được do thực hiện hành vi cho người khác mượn 
tài khoan đẻ giao dịch chủng khoán, dửng tên sở  hừu chứng khoán hộ người khác 
dần đốn hành vi thao túng ilìị tnrỡng chửng khoán quy định tụi khoản I Điều 34 
Nglìị định số 156/2020/NĐ-CP là số lợi mà tổ chức, cá nhân cho mượn tài khoản 
có được từ việc cho mượn tài khoản dè giao dịch chửng khoán, đứng tên sở hừu 
chửng khoán hộ người khác, được xác định trên cơ sỡ hợp dồng hoặc thỏa thuận 
giừa người mượn tài khoan và người cho mượn tài khoàn. giữa người nhở dứng 
tên hộ và người đírne tcn hộ;

c) Số lợi hãt hợp pháp cỏ được do thực hiện hành vi vi phạm quy định về 
tỷ lộ sơ hữu nước ngoài quy định tại điềm a khoăn 2 Điều 34 Nglìị định sổ 
156/2020/NĐ-CP là toàn bộ sổ liền, chứng khoán và khoản lợi ích khác phái sinh 
lừ số chứng khoán vượt quá tỷ lệ sỡ lùm nước ngoài;

g) Số lợi bắt hợp pháp có dược do thực hiện hãnh vi vi phạm về chuycn 
nhượng chửng khoán chào bán riêng lò quy định tại khoán 3 Diêu 34 Nghị định 
Số 156/2020/N ỉ )-CP được lính theo công thức sau:
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Sổ lợi bất hợp pháp = s ố  cổ phiếu chuyển nhượng X (Giá bán cổ  phiếu binh 
quân - Giã mua cổ phiếu binh quân) -  Các khoản thuế, phi phai nộp.

Trong đó:

Giá bản cổ phicu bình quân = Tông giã trị giao dịch bản của số cô phiếu 
chuyển nhượng /Tông sổ cổ phiếu chuycn nhượng.

Giá mua cô phiếu bình quân =  Tông I*iá trị giao dịch mua /Tông sổ cỏ phiêu 
mua vào:

h) Số lợi hất hợp pháp có dược do thực hiện hãnh vi thực hiện một hoặc 
một sổ giao dịch nhẩm che giấu thông tin vỏ quyền sơ hữu thực sự dổi với mội 
chừng khoán để trốn tránh hoặc để hồ irợ người khác trốn tránh nghĩa vụ công bồ 
thõng tin tlico quy định hoặc nghía vụ phái tuân thù trong thực hiện chào mua 
công khai hoặc quy định phái tuân thủ về lý lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường 
chửng khoán Việi Nam quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định sổ 156/2020/NĐ- 
CP được tính như sau:

- Dổi với tố chức, cá nhân thực hiện một hoặc một số giao dịch »hằm chc 
giấu thông tin về quyền sơ lùru thực sự cua minh đổi với một chửng khoán de tron 
tránh nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hoặc nghĩa vụ phải tuân thủ trong 
thực hiện chào mua công khai hoặc quy định phai tuân thu vê lỷ lệ sờ  hừu nước 
ngoài trên thị trường chửng khoán Việt Nam. số lợi hat hợp pháp.mù tô chức, cá 
nhân vi phạm có dược do thực hiện hành vi vi phạm là toàn bộ sổ liền, chứng 
khoán và khoãn lợi ích khác phát sinh tử  sổ chimg khoán che giấu quyền sở hừu 
thực sự;

- Đoi với tò chức, cá nhân thực hiện một hoặc một sỏ giao dịch nham hổ 
trợ ngưỡi khác chc giấu thòng tin vc quyền sỡ lìữii thực sự doi với một chửng 
khoán clc trốn tránh nghĩa vụ công bồ thòng tin theo quy định hoặc nghĩa vụ phái 
luân iliũ trong thực hiện chảo mua công khai hoặc quy định phái tuân thú về lỷ lộ 
sớ hừu nước ngoài trên thị trường chửng khoán Việt Nam, số lợi bất hợp pháp mà 
lố chức, cá nhân vi phạm cỏ dược do thực hiện hành vi vi phạm được xác định 
trên cơ sở hợp đồng hoặc thoa thuận giừa các bên;

i) Số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hãnh vi sử  (lụng tài sản của quỳ 
đằu tư chứng khoán, của công ty đầu tư chửng khoản, của nhà đẩu lư uỹ thác 
không dũng quy định pháp luật quy định tọi khoản 4 Điều 40 Nghị định số 
156/2020/NĐ-CP là toàn bộ sổ lợi mả ngân hàng lưu kỷ có dược từ việc sử dụng 
tài sán của dâu tư chứng khoán, cũa công ty đầu tư chứng khoán, cua nhà dâu tư 
uỷ Ihác không đúng quy định pháp luật.
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C hương III 

Đ IẾU  KHOẢN T H I HÀNH

Điều 5. Điều khoán thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 02 năm 2021.

2. Thông lư này thay thế Thòng tư sổ 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 
12 năm 2013 cua Bộ trường Bộ Tài chinh hưởng dần thực hiện xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Thòng tư 
sổ 36/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tải chinh sửa 
dổi, bổ sung một sổ điều của Thòng lư số 217/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 
năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tải chinh hưáng dần thực hiện xử phạt vi phạm 
hành chinh trong lĩnh vực chứng khoản và thị trường chửng khoản.

3. Khi các văn bản được dẫn chiếu để áp dụng tại Thòng tư này dược sửa 
đôi, bô sung hoặc thay thế bằng vốn ban mới thi áp dụng theo các vản bàn sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay thế.

4. Trong quả trinh thực hiện, nếu phát sinh vướng mác đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, dơn vị kịp thời phàn ánh về Bộ Tải chính để xem xét, giải quy

Nơì nhộn:
- v a n  phòng Trung ưoitg và các Ban cùa Đãng;
- Vân pltòng Tồng Bí Ilũr.
• V in  phòng C hỉnh phù;
- Vùn phòng Q uốc hội;
- Viin phỏng C hủ lịch nưửc;
- Thù tướng, các Phỏ Thù tướng Chinh phù;
- Cỏc Bộ, co  quan ngang Bộ. C(T quan thuộc Chinh phủ;
- Cơ quan T W  cùa các doản thè;
-  Viện k i ê m  sát nhũn dãn (ổi cao;
• Tòn àn nhản dân tổi cao;
- HĐND, U BN D  các tinh, thành phổ trực thuộc Trung ưcmg;
- Kicm toán nhả nước;
- c ỏ n g  bâo:
- C ống Thõng tin  điện tử  Chinh phú;
• Cục kicm Ira vùn bản (B ộ Tư pháp);
- Các don vị thuộc Bộ I ải chinh;
- C ồ n g  T h ò n g  tin diện lử  Bộ  Tài  chính;
- C ổng Thỏng tin diện tử  ú y  han C hứng khoán Nhả nước;
- L a u :  V T . U B C K . ( l 2 0 b ) . ị
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