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CẤC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐÊN
XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ
LÀ TÊN THƯƠNG MẠI CỦA DOANH NGHIỆP

• PHẠM THỊ THÚY LIEU

TÓM TẮT:
Tên thương mại của doanh nghiệp (DN) là một thành tố góp phần vào sự phát triển và

thành đạt của DN, là yếu tố đầu tiên và quan trọng trong chiến lược xâm nhập, mở rộng thị
trường. Tuy nhiên, tên thương mại lại là tài sản trí tuệ (TSTT) nên việc định giá không giống

như tài sản hữu hình mà phải nghiên cứu các văn bản pháp lý liên quan để đánh giá đúng giá

trị của tên thương mại. Trong phạm vi bài viết, tác giả tập trung nghiên cứu các vấn đề pháp
lý liên quan đến xác định giá trị TSTT là tên thương mại của DN và đề xuất một số kiến nghị.

Từ khóa: tên thương mại, định giá, tài sản trí tuệ.

1. Các vấn đề pháp lý liên quan đến xác
định giá trị TSTT là tên thương mại của DN
Tài sản trí tuệ đã nổi lên như một nhân tố quan
trọng trong chiến lược của DN vào những năm
1990. Cho đến nay, các TSTT đã trở thành công
cụ hữu hiệu giúp DN nâng cao năng lực cạnh
traph và xa hơn nữa là tạo động lực phát triển nền

cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản sử

dụng, góp vốn, nhượng quyền thương mại, nhượng
quyền thương hiệu, mua bán, sáp nhập, cổ phần

dụng ngân sách nhà nước như sau:
“Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, có tính sáng
tạo, xác định được, kiểm soát được và có khả năng
mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sỏ hữu tài sản đó.
Tài sản trí tuệ bao gồm đối tượng được bảo hộ
và đối tượng không được bảo hộ theo quy định của
pháp luật sở hữu trí tuệ như sáng chế, bí mật kinh
doanh, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu
dáng công nghiệp, nhãn hiệu, tên thương mại,
giống cây trồng, chương trình máy tính, tác phẩm
khoa học, sáng kiến, giống vật nuôi, thiết kế

hóa, thế chấp,...
Theo Khoản 2, Điều 3, Thông tư liên tịch số
39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngay 17 tháng 12
năm 2014 quy định việc định giá kết quả nghiên

kỹ thuật”.
Tên thương mại của DN là đôi tượng bảo hộ
của quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), là tài sản của
DN với những đóng góp đáng kể vào thành công

kiph tế của mỗi quốc gia. Việc định giá TSTT
ngày càng trở nên quan trọng đôi với các hoạt
động thương mại hóa TSTT, như: chuyển giao ứng
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của DN và do tiềm năng của tên thương mại đôi
với các DN trong việc tạo ra giá trị TSTT của
mình đã dẫn tới nhu cầu ngày càng gia tăng về
phương pháp định giá quyền SHTT đối với tên

thương mại. Tuy nhiên, hiện nay, giá trị tài sản
của tên thương mại chưa được đánh giá đầy đủ,
cũng như chưa được các DN nhận thức đúng mức
và coi đó là tài sản kinh doanh có giá trị lớn của
DN. Chính vì vậy, khi thành lập DN, ngoài việc
xác định tài sản cố định, mỗi DN cần quan tâm
đến TSTT - là yếu tố quan trọng góp phần quyết
định vào sự thành công.
Đê’ xác định được giá trị tài sản tên thương mại
của DN, trước hết chúng ta cần phải phân biệt
giữa giá và giá trị của TSTT. Giá thường được
định nghĩa là những gì người mua sẵn sàng chi trả
trong một giao dịch bình thường căn cứ trên giá trị
của hàng hóa. Còn giá trị là một thuật ngữ trìu
tượng, nhưng có chất lượng xác định mà việc tính
toán được dựa trên một hệ thống các phương
pháp, các nguyên tắc được kiểm tra theo trình tự.
Việc định giá TSTT có thể ảnh hưởng đến giá của
một TSTT, nhưng điều này không nhâ’t thiết giông
như việc xác định giá cho sản phẩm'.
Thẩm định TSTT một cách có cơ sở và đáng tin
cậy theo tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp với Việt
Nam, trong đó, đặc biệt là tài sản có thương hiệu
như tên thương mại sẽ tạo điều kiện để các DN
góp vein hợp tác, kinh doanh chuyển nhượng các
TSTT một cách thuận lợi như các tài sản khác-.
Các công cụ được định giá để xác định tài sản
đối với tên thương mại giúp cho DN quản lý được
TSTT một cách có hiệu quả và năng suâ’t hơn.
Việc định giá tên thương mại tạo ra một tiêu
chuẩn hữu ích hơn và làm cơ sở để đàm phán trong
trường hợp chuyển giao hoặc mua bán TSTT của
DN, như: Văn bản hướng dẫn xác định tài sản vô
hình là Tiêu chuẩn Thẩm định giá sô 13 - Thẩm
định giá tài sản vô hình (Ký hiệu: TĐGVN 13) ban
hành kèm theo Thông tư sô 06/2014/TT-BTC
ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Văn
bản đã hướng dẫn cách thức thẩm định giá tài sản
vô hình; Thông tư liên tịch SCI 39/2014/TTLTBKHCN-BTC ngày 17/12/2014 của Bộ Khoa học
và Công nghệ, Bộ Tài chính quy định việc định
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giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà
nước; Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày
05/9/2014 hướng dẫn xử lý tài chính và xác định
giá trị DN; Luật sỏ hữu trí tuệ (các năm 2005,

2009,2019).
Quy định về phương pháp định giá được thể
hiện trong một sô’ văn bản pháp luật như: Luật Giá
số 11/2012/QH13; Nghị định số 89/2013/NĐ- CP
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá
về thẩm định giá; Thông tư sô’ 06/2014/TT - BTC
ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13; Thông tư
liên tịch số 39/2014/TTLT - BKHCN - BTC giữa

Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính quy
định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và
phát triển công nghệ, TSTT sử dụng ngân sách
nhà nước; Thông tư số 10/2019/TT-BTC của Bộ
Tài chính hướng dẫn việc xác định giá trị tài sản là
kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử
dụng vô’n nhà nước.
Hiện nay, việc định giá TSTT được thực hiện
bằng 3 phương pháp cơ bản, đó là: phương pháp
chi phí, phương pháp thị trường và phương pháp
thu nhập. Trong đó, cách tiếp cận từ thị trường sẽ
xác định giá trị của TSTT căn cứ vào việc so sánh,
phân tích thông tin của các TSTT tương tự có giá
giao dịch trên thị trường. Cách tiếp cận từ chi phí
căn cứ vào chi phí tái tạo ra TSTT, giống nguyên
mẫu với tài sản cần thẩm định giá hoặc chi phí
thay thế, để tạo ra một TSTT tương tự có cùng
chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện
hành. Còn riêng với cách tiếp cận từ thu nhập sẽ
tiến hành xác định giá trị của TSTT thông qua giá
trị hiện tại của các khoản thu nhập, các dòng tiền
và chi phí tiết kiệm do TSTT mang lại. Theo
phương pháp này, giá trị TSTT là giá trị hiện tại
của dòng thu nhập có được từ TSTT trong tương
lai với tỷ lệ chiết khâu thích hợp.

Thông tư sô’ 202/2011/TT-BTC ngày
30/12/2011 của Bộ Tài chính quy định việc xác
định giá trị thương hiệu là để góp phần xác định
giá trị thực tê’ của DN khi định giá DN thực hiện
cổ phần hóa. Theo đó, giá trị thương hiệu được
xác định trên cơ sở các chi phí thực tê cho việc
tạo dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại

LUẬT

trong quá trình hoạt động của DN trước thời điểm
xắc định giá trị DN. Như vậy, Thông tư này dựa
trên phương pháp chi phí để xác định giá trị
thương hiệu.
Thông tư sô' 127/2014/TT-BTC quy định việc
xac định giá trị "thương hiệu” là để góp phần xác
định giá trị thực tế của DN khi định giá DN thực
hiển cổ phần hóa: "Giá trị thương hiệu được xác

định trên cơ sở các chi phí thực tế cho việc tạo
dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại trong
quạ trình hoạt động của DN trước thời điểm xác
định giá trị DN... và Thông tư số 06/2014/TTBT ngày 07/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính, ban hành tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
Tham định giá tài sản vô hình đã hướng dẫn cách
thức thẩm định giá tài sản vô hình. Do vậy, việc
xác định giá trị thương hiệu để góp phần xác định
giá trị thực tế của DN khi DN cổ phần hóa '‘Giá trị
thương hiệu được xác định trên cơ sở các chi phí
thực tế cho việc tạo dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên
thượng mại trong quá trình hoạt động của DN
trước thời điểm xác định giá trị DN”. Theo quy
định của Thông tư này, cách tính giá trị của tên
thương mại dựa theo phương pháp chi phí quá khứ
và gịá trị thương hiệu được hình thành từ giá trị
nhãnỊhiệu và tên thương mại3.
T^iy nhiên, theo tác giả, quy định này là chưa
phù Hợp, không nên quy định giá trị “thương hiệu**

là căn cứ để xác định giá trị DN khi cổ phần hóa.
Đê’ phù hợp với quy định của Luật sở hữu trí tuệ,
nên qiuy định giá trị của tên thương mại là căn cứ
để xặc định giá trị DN vì “thương hiệu” không
phải là một đôi tượng của quyền sở hữu trí tuệ.
2. Hạn chế và kiến nghị hoàn thiện quy định
của pháp luật về xác định giá trị tài sản là tên
thương mại của DN
TSTT là loại tài sản vô hình, không thể xác
định bằng các đặc điểm vật chất của chính nó,
nhưng lại có giá trị và khả năng sinh ra lợi nhuận,
do đó, để thẩm định giá quyền sở hữu trí tuệ, cần
nắm rõ TSTT. Song hiện nay, việc định giá TSTT
khó khăn và có nhiều khác biệt hơn so với tài sản
hữu hình, xuất phát từ các nguyên nhân sau:
- Chưa có một văn bản quốc tế nào điều chỉnh
việc diijih giá TSTT, vì vậy, việc định giá chủ yếu

vẫn được thực hiện theo hướng dẫn về định giá

các tài sản vô hình số 4 do hội đồng định giá quốc
tế4 (IVSC) công bố. Hướng dẫn này được coi là
một tài liệu mang tính tham khảo chung.
- ở Việt Nam, các quy định về định giá TSTT
còn khá sơ sài, các văn bản pháp luật hầu như
không điều chỉnh trực tiếp vấn đề định giá TSTT
mà chỉ đề cập tới các quy định mang tính chất
nguyên tắc về cách thức dựa trên tính toán của tài
sản vô hình trong đó bao gồm cả TSTT. Ngay cả
trong Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi
bổ sung năm 2009, năm 2019 và các văn bản
chuyên ngành cũng chưa có một quy định cụ thể
nào về định giá TSTT. Điều này dẫn tới các DN
thường rất lúng túng khi định giá các tài sản, đôi
khi có việc định giá sai, thấp hơn so với giá trị thực
tế đem lại những hậu quả đáng tiếc cho các DN.
- Định giá là loại hoạt động chuyên môn vừa
mang tính kinh tế - kỹ thuật, tính pháp lý, vừa
mang tính xã hội. Hoạt động định giá hình thành,
tồn tại và phát triển gắn liền với sự hình thành, tồn
tại và phát triển của thị trường nhưng hoạt động
định giá TSTT vẫn chưa được quan tâm đúng mức;
còn có ít tổ chức định giáTSTTcó uy tín; những
quy định pháp luật, kiến thức, kỹ năng về định giá
TSTT còn chưa được phổ biến rộng rãi, do đó, gây
không ít khó khăn cho hoạt động nghiên cứu, ứng
dụng và sản xuất, kinh doanh.
3.
Một sô' kiến nghị
Một là, Việt Nam cần xây dựng một văn bản
quy phạm pháp luật về định giá TSTT để đảm
bảo quyền lợi của DN khi tham gia hội nhập kinh
tê' quốc tế. Các nghị định, văn bản hướng dẫn cần
bổ sung quy định về các phương pháp định giá
như đã đề cập ở các nội dung trước để các chủ thể
có thể lựa chọn phương pháp phù hợp với điều
kiện của mình.
Hai là, đô'i với tên thương mại của DN cần có
những quy định cụ thể như: “Thương hiệu” có
được coi là tài sản cô' định vô hình, thương hiệu
được tạo thành từ yếu tô' nào (chứ không chỉ là
nhãn hiệu và tên thương mại như hiện nay) trong
nhóm đô'i tượng được bảo hộ của Luật sở hữu trí
tuệ, bởi khái niệm thương hiệu theo định nghĩa
của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thê' giới (WIPO) là một
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dâu hiệu của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì

Ba là, chú trọng xây dựng và thực thi các chính

hàng hóa, nhằm khẳng định chất lượng và xuất xứ
sản phẩm. Thương hiệu thường được gắn liền với

sách khuyên khích việc khai thác các khía cạnh
thương mại của TSTT. Đê’ tăng cường hoạt động

quyền sở hữu của nhà sản xuất hay được cung câp

này, Bộ Tài chính và cơ quan sở hữu trí tuệ cần

bởi một cá nhân hay một tổ chức. Báo cáo thường

thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên
môn về định giá TSTT, tổ chức thi sát hạch và cấp

niên của WIPO cũng chỉ ra rằng: "xây dựng
thương hiệu là một trong những cơ chế quan trọng
nhát đôi với DN để đảm bảo lợi nhuận vào việc
đổi mới sản phẩm"5.
Tên thương mại không được định giá nếu việc

chuyển nhượng tên thương mại đó không đi kèm
với toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh
doanh dưới tên thương mại đó. Pháp luật ghi nhận
có nhiều cách thức để chủ sở hữu thực hiện quyền
định đoạt của mình đôi với tên thương mại, nhưng
khi định đoạt đối với tên thương mại chủ sở hữu
cần lưu ý: Quyền chuyển nhượng cho người khác
toàn bộ quyền đối với đôi tượng sở hữu công
nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức ký kết
hợp đồng bằng văn bản (gọi là hợp đồng chuyển
nhượng quyền sở hữu công nghiệp) phù hợp với
quy định của pháp luật về hợp đồng dân sự, kinh
tế; đồng thời việc chuyển giao tên thương mại
phải được tiến hành cùng với toàn bộ cơ sở kinh
doanh và hoạt động kinh doanh với tên thương
mại đó. Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa chuyển

chứng chỉ, đảm bảo chất lượng đào tạo, không
ngừng nâng cao năng lực và trình độ cho các cán
bộ chuyên trách định giá TSTT.
Bốn là, các DN cần nâng cao nhận thức về vai
trò của TSTT và định giá TSTT đôi với sự phát

triển DN. Việc không chú trọng tới giá trị các
TSTTchính là nguyên nhân dẫn đến những sự thát
thoát nguồn vốn, thiệt hại lợi ích của DN trong các

hoạt động cổ phần hóa, liên doanh, mua bán, sáp
nhập DN thời gian vừa qua6.
Đê’ có thê’ quản lý và khai thác giá trị các
TSTT một cách hiệu quả, các DN cần phải chú
trọng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng
chiến lược quản lý, kiểm soát TSTT phù hợp đê’
phản ánh đầy đủ và chính xác giá trị tài sản vô
hình nói chung và TSTT nói riêng. DN cần xác

định xem những loại TSTT nào cần được định
giá. ví dụ: DN cần xác định: Tài sản có khả năng

giao quyền sở hữu tên thương mại so với chuyển

nhận diện không; Tài sản có tạo ra các lợi ích cho
DN không; Tài sản có được bảo hộ quyền sở
hữu trí tuệ không; Tài sản có thể được chuyển

giao các tài sản thông thường khác.

nhượng không ■
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LEGAL ISSUES RELATING
TO THE TRADE NAME APPRAISAL
• Ph D PHAM THITHUY LIEU
Faculty of Law, Vinh University
ABSTRACT:
The trade name of a business is a factor contributing to the development and success of this
business. It is also the first and important factor in the businesss market entry and market
expansion strategies. The trade name is considered an intellectual property of the business. As a

result, the valuation of trade name is different to the tangible asset valuation and it is required to
study relevant regulations to do properly appraisal of the trade name. This paper examines legal

issues relating to the appraisal of trade name and proposes some solutions to solve these issues.
Keywords: trade name, valuation, intellectual property.
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