
Bộ TÀI CHÍNH 

Số: 14 /2016/TT-BTC 

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHỈA VIỆT NAi. 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn cơ chế tài chính khi các công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ 
tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, 

cân đối cung cầu cho nền kinh tế 

, Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức Bộ Tài chính; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại Thông báo sổ 
146/TB-VPCP ngày 8/4/2014 của Văn phòng Chính phủ; 

Sau khi thống nhất với Bộ Lao động - Thươìĩg binh và Xã hội tại công văn sổ 
365 7/LĐTBXH-KHTC ngày ỉ 1/9/2015; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chỉnh doănh nghiệp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chỉnh khỉ 
các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nam giữ 100% vỏn 
điều lệ tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đôi 
cung cầu cho nền kinh tể, 

CHƯƠNG I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tưọng áp dụng và phạm vi điều chỉnh 

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn cơ chế tài chính khi các 
công ty trách nhiệm hừii hạn một thành viên (TNHHMTV) do nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp và có 
tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung câu 
cho nền kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc tự nguyện đăng ký 
thực hiện theo chủ trương cùa Nhà nước không vì mục đích lợi nhuận và được Thủ 
tướng Chính phủ chấp thuận. 
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2. Đối tượng áp dụng bao gồm: Công ty TNHHMTV do nhà nước nắm giữ 
100% vổn điều lệ (các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, công ty) tham gia thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đôi cung câu cho nên kinh tê; cơ 
quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế. 

3. Các hoạt động trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, cung ứng các sản 
phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 
16/10/2013 của Chính phủ và Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của 
Chính phủ không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng Thông tư này. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. "Công ty TNHHMTVdo nhà nước nắm giữ 100% vắn điều lệ" (sau đây 
gọi là doanh nghiệp) bao gồm: 

a) Công ty TNHHMTV là công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế; công ty mẹ 
của Tống công ty nhà nước; công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con; 

b) Công ty TNHHMTV độc lập trực thuộc các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, 
trực thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty. 

c) Các công ty TNHHMTV do doanh nghiệp nhà nước sở hữu 100% vốn 
điều lệ. 

2ệ "Thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đoi cung cầu 
cho nền kinh ré (sau đây viết tắt là "thực hiện nhiệm vụ chính trị") là thực hiện 
nhiệm vụ theo chỉ đạo, quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc tự nguyện đăng 
ký thực hiện nhiệm vụ theo chủ trương của Nhà nước không vì mục đích lợi nhuận 
và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. 

3. "Hoạt động sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp " : bao gồm các 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, không bao gồm hoạt động thực hiện 
nhiệm vụ chính trịẵ 

CHƯƠNG II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

MỤC I 
Quy định cơ chế tài chính khỉ các doanh nghiệp tham gia 

thực hiện nhiệm vụ chính tri, đảm bảo an sình xã hội 
cân đối cung cầu cho nền kinh tế 
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Điều 3. Cơ chế miễn giảm về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê 
mặt nước 

Các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị nếu thỏa măn các 
điều kiện về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước thì được 
miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước đối với diện tích đất, 
diện tích thuê mặt nước sử dụng đúng mục đích, nhiệm vụ chính trị theo quy định 
tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu 
tiền sử dụng đất và Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ 
quy định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản sửa đổi, bố sung (nếu cỏ). 

Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền thuê mặt 
nước thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi 
hành. 

Điều 4. Quản lý doanh thu 
Các doanh nghiệp mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng doanh thu hoạt 

động sản xuất kinh doanh và cung ứng sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế. 

Điều 5. Quản lý chi phí 
Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp tham gia thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được hạch toán riêng và phải đảm bảo tính họp lý, họp lệ 
theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có 
liên quan. 

Các doanh nghiệp mở sổ kể toán chi tiết để theo dõi riêng chi phí phát sinh 
trong quá trình các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị theo 
nguyên tắc: 

1. Trường họp doanh nghiệp sử dụng, hạch toán riêng tài sản cổ định, tài sản 
lưu động và chi phí khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì tập hợp 
các chi phí theo chứng từ thực tế. 

2. Trường hợp doanh nghiệp sử dụng chung tài sản cố định, tài sản lưu động, 
không thể tách riêng chi phí khác khi thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thực hiện 
phân bổ chi phí (gồm chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí tài sản lun động và 
chi phí khác) theo tỷ ]ệ doanh thu của phần hoạt động sản xuât kinh doanh và cung 
ứng các sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị với tông 
doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp. 

Điều 6. Các khoản nộp ngân sách nhà nước 
Các khoản nộp ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành. 

Điều 7. Xử lý chênh lệch doanh thu và chi phí 
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Chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh và cung 
ứng sản phấm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được hạch toán 
vào kết quả sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp để thực hiện xác định 
thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; 

- Trường họp doanh thu lớn hơn chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh 
và cung ứng sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thu 
nhập từ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp 
luật có liên quan. 

- Trường họp doanh thu nhỏ hơn chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh 
và cung ứng sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị thì chênh 
lệch được bù từ phần lợi nhuận sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp. 

Điều 8. Chế độ báo cáo, kiểm toán 
1. Doanh nghiệp lập báo cáo riêng về hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính 

trị bao gồm các chỉ tiêu theo phụ lục kèm theo Thông tư này. 
2. Doanh nghiệp thực hiện lập và nộp báo cáo về hoạt động thực hiện nhiệm 

vụ chính trị cùng với kỳ lập và nộp báo cáo tài chính năm gửi cho cơ quan đại diện 
chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp. 

3Ể Doanh nghiệp thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính trong đó có kiểm 
toán doanh thu, chi phí của hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị để làm căn cứ 
hỗ trợ về vốn, miễn, giảm về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt nước và 
áp dụng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Điều 9. Tài khoản kế toán 
Tài khoản kế toán được thực hiện theo hệ thống tài khoản kể toán áp dụng 

đối với doanh nghiệp. 

MUC II • 

Đánh giá hiệu quả sản xuất kỉnh doanh đổi vói 
các doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, 
đảm bảo an ninh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế 

Điều 10ắ Các trường họp được loại trừ khi đánh giá tình hình hoạt động 
sản xuất kinh doanh và xây dựng quỹ tiền lương đối vói doanh nghiệp tham 
gia thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Khi đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng quỹ tiền 
lương, doanh nghiệp được loại trừ khoản lỗ do tham gia nhiệm vụ chính trị ảnh 
hưởng đến việc: 
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1. Đánh giá mức độ bảo toàn vốn của doanh nghiệp. 
2. xếp hạng, xép loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý doanh nghiệp 
3. Xét khen thưởng doanh nghiệp; xét khen thưởng người quản lý doanh 

nghiệp. 
4. Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch, xác định quỹ tiền lương thực hiện 

năm đối với người Tao động; khi xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, xác 
định quỳ tiền lương, thù lao thực hiện năm đối với người quản lý doanh nghiệp. 

CHƯƠNG III: TỔ CHỨC THựC HIỆN 
Điều 11. Hiệu lực thi hành 
1 .Thông tư này có hiệu lực kể tò ngày 07 tháng 03 năm 2016. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, xử lý./. 

Nơi nhận: 
- Thù tướng ẽmrìh phủ; các Phó TTCP; 
- Văn phòng Trưng ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tồng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Vân phòng Chủ tịch nước; ' 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Ban chi đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính; 
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính các tinh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCDN (500). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
LƯỞNG 
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