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THÔNG Tư LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam 

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ 
vể sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; 

Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của 
Chính phủ quy định chi tiết thỉ hành Pháp lệnh phí, lệ phí; Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều 
của Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chỉnh phủ quy định chi 
tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chỉnh phủ về 
đầu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; 

Căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về 
việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chù sở 
hữu nhà nước đoi với doanh nghiệp và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; 

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

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngàỵ 20/12/2012 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ Giao thông 
vận tài; 

Căn cứ Quyết định sổ 67/2013/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về cơ chế tài chỉnh của Cục Đăng kiếm Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành 
Thông tư liên tịch hướng dẫn cơ chê quản lý tài chính đôi với Cục Đăng kiêm 
Việt Nam như sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định về cơ chế quản lý tài chính áp dụng cho Cục 
Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

1 



2. Các nguồn thu, chi kinh phí hành chính sự nghiệp mà Ngân sách Nhà 
nước giao cho Cục Đăng kiểm Việt Nam được quản lý, hạch toán, quyết toán 
riêng theo quy định của Luật Ngân sách, không áp dụng theo quy định của 
Thông tư này. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THẺ 

I. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN 

Điều 2. Vốn hoạt động và bảo toàn vốn tại Cục Đăng kiểm Việt Nam 

1. Vốn hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam bao gồm: vốn do Nhà 
nước đàu tư tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các nguồn vốn khác theo quy định 
của pháp luật. 

2. Vốn do Nhà nước đầu tư tại Cục Đăng kiểm Việt Nam bao gồm: vốn do 
Nhà nước cấp cho Cục Đăng kiểm Việt Nam khi thành lập và trong suốt quá 
trình hoạt động; vốn được tiếp nhận từ các nơi khác chuyển đến theo quyết định 
của cấp có thẩm quyền; giá trị các khoản được viện trợ, tặng, tài sản vô chủ; vốn 
được bổ sung từ phần lợi nhuận sau thuế; giá trị quyền sử dụng đất và các khoản 
khác được tính vào vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo toàn vốn: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn Nhà 
nước đầu tư tại Cục Đăng kiểm Việt Nam. Định kỳ 6 tháng, hàng năm Cục Đăng 
kiểm Việt Nam phải đánh giá hiệu quả sử dụng vốn theo quy địnhử Trường hợp 
có biến động về vốn, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Giao 
thông vận tải và Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát. 

a) Bảo toàn vốn: 

Căn cứ vào chỉ tiêu lãi, lỗ của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo báo cáo tài 
chính quý, năm để đánh giá mức độ bảo toàn vốn. 

Đối với trường hợp có lãi hoặc không lỗ, mức độ bảo toàn vốn được xác 
định theo hệ số H: 

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm báo cáo 
H = — - ' 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ trước liền kề với kỳ báo cáo 
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Trong đó: -

- Vốn chủ sở hữu để xác định mức độ bảo toàn vốn bao gồm nguồn vốn đầu 
tư của chủ sở hữu (mã số 411), quỹ đầu tư phát triển (mã số 417), nguồn vốn 
xây dựng cơ bản (mã số 421) trên Bảng cân đối kế toán theo Báo cáo tài chính 
quy hoặc năm (Mầu số B 01-DN ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trường Bộ Tài chính và văn bản sửa đổi, bổ sung, 
thay thế nếu có). 

- Khi xác định hệ số bảo toàn vốn theo quy định nêu trên, Cục Đăng kiểm 
Việt Nam phải loại trừ các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến sự thay đối vốn 
trong kỳ báo cáo như: vổn nhà nước đâu tư bô sung cho Cục Đăng kiêm Việt 
Nam, vốn nhà nước điều chuyển từ nơi khác đến. 

Phương pháp đánh giá mức độ bảo toàn vốn: nếu hệ số H = 1 Cục Đăng 
kiểm Việt Nam bảo toàn được vốn, hệ số H>1 Cục Đăng kiểm Việt Nam đã 
phát triển được vốn. 

b) Trường họp Cục Đăng kiểm Việt Nam chưa bảo toàn được vốn (tổng 
doanh thu nhỏ hơn tổng chi) thì Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam phải có 
báo cáo giải trình nguyên nhân, hướng khắc phục trong thời gian tới gửi Bộ 
Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và chịu trách nhiệm về tình hình tài chính của 
Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

c) Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm bảo toàn vốn bằng các biện 
pháp sau đây: 

- Thực hiện đúng chế độ quản lý sử dụng vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận, 
chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật. 

- Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật. 

- Xử lý kịp thời giá trị tài sản tổn thất, các khoản nợ không có khả năng thu 
hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định. 

- Các biện pháp khác về bảo toàn vổn và tài sản nhà nước theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 3. Quản lý các khoản 11Ợ phải thu, nợ phải trả 

1. Quản lý nợ phải thu: 

a) Trách nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý các khoản nợ phải thu, phân công 
và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc theo dõi, thu hồi, 
thanh toán các khoản công nợ; 

- Mở sổ theo dõi các khoản nợ theo từng đối tượng nợ; thường xuyên phân 
loại các khoản nợ (nợ luân chuyển, nợ khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi), 
đôn đốc thu hồi nợ. 
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- Phải theo dõi chi tiết theo từng loại nguyên tệ đối với các khoản nợ phải 
thu có gốc ngoại tệ; cuối kỳ, đánh giá lại và xử lý chênh lệch tỷ giá theo quy 
định. 

- Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Giám đốc các đơn vị trực thuộc 
có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản nợ phải thu khó đòi, nợ không thu hồi 
được. Neu không xử lý kịp thời các khoản nợ không thu hồi được theo quy định 
tại khoản này thì Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Giám đốc đơn vị 
trực thuộc có liên quan sẽ bị miễn nhiệm như trường họp báo cáo không trung 
thực tình hình tài chính của đơn vị từ 02 lần trở lên. Neu vì không xử lý kịp thời 
dẫn đến thất thoát vốn Nhà nước đầu tư tại Cục Đăng kiểm Việt Nam thì Cục 
trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và Giám đốc các đơn vị trực thuộc phải chịu 
trách nhiệm trước Bộ Giao thông vận tải và trước pháp luật. 

- Nợ phải thu khó đòi là các khoản nợ phải thu đã quá thời hạn thanh toán 
trên 06 tháng (tính theo thời hạn trả nợ ban đầu, không kể thời gian gia hạn trả 
nợ), Cục Đăng kiểm Việt Nam đã áp dụng các biện pháp xử lý như đổi chiếu xác 
nhận, đôn đốc thanh toán nhưng vẫn chưa thu hồi được; hoặc là các khoản nợ 
phải thu chưa đến thời hạn thanh toán nhưng khách nợ là tổ chức kinh tế đã lâm 
vào tình trạng phá sản, đang làm thủ tục giải thể, người nợ mất tích, bỏ trốn, 
đang bị các cơ quan pháp luật truy tổ, giam giữ, xét xử, đang thi hành án hoặc đã 
chết. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm trích lập dự phòng đôi với khoản 
nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ Tài chính. 

- Nợ phải thu không có khả năng thu hồi, Cục Đăng kiểm Việt Nam có 
trách nhiệm xử lý bồi thường của cá nhân, tập thê có liên quan, sô còn lại được 
bù đắp bằng khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi. Nếu còn thiếu thì hạch toán 
vào chi phí hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Nợ không có khả năng thu hồi sau khi xử lý như trên, Cục Đăng kiểm Việt 
Nam vẫn phải theo dõi trên tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán và tổ chức thu 
hồi. Số tiền thu hồi được hạch toán vào thu nhập của Cục Đăng kiêm Việt Nam. 

b) Quyền hạn của Cục Đăng kiểm Việt Nam: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam được quyền bán các khoản nợ phải thu quá hạn, 
nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không đòi được để thu hôi vôn. Việc bán nợ chỉ 
được thực hiện đối với các tổ chức kinh tế có chức năne kinh doanh mua bán nợ, 
không được bán nợ trực tiếp cho khách nợ. Giá bán các khoản nợ do các bên tự 
thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm về quyết định bán khoản nợ phải thu. Trường 
hợp bán nợ mà dẫn tới bị thua lỗ, mất vốn, hoặc mất khả năng thanh toán dẫn 
đến tình trạng mất cân đối về tài chính thì Cục trưởng Cục Đăng kiêm Việt Nam 
và người có liên quan trực tiếp đén việc phát sinh các khoản nợ phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. 

2. Quản lý các khoản nợ phải trả: 

a) Mở sổ theo dõi đày đủ các khoản nợ phải trả gồm cả các khoản lãi phải 

4 



b) Thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng thời hạn đã cam kết. Thường 
xuyên xem xét, đánh giá, phân tích khả năng thanh toán nợ của Cục, phát hiện 
sớm tình hình khó khăn trong thanh toán nợ để có giải pháp khắc phục kịp thời 
không để phát sinh các khoản nợ quá hạn. Các khoản nợ phải trả mà không phải 
trả, không có đối tượng để trả thì hạch toán vào thu nhập của Cục Đăng kiểm 
Việt Nam. 

Điều 4ẳ Đầu tư, xây dựng, mua sắm tài sản cố định 

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam phải xây dựng kế hoạch các dự án đầu tư 5 
năm trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt. 

2. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định việc mua sắm tài sản và các 
dự án đầu tư, xây dựng có giá trị nhỏ hon hoặc bàng 30% vốn chủ sở hữu (mã 411 + 
417 + 421) ghi trên Báo cáo tài chính của Cục được công bố tại quý gần nhất, nhưng 
không quá mức cao nhất của dự án nhóm B theo quy định của Pháp luật về quản lý dự 
án đầu tư, xây dựng. 

3. Đối với việc mua sắm tài sản hoặc các dự án đầu tư, xây dựng vượt mức 
quy định tại khoản 2 Điều này, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm trình Bộ 
Giao thông vận tải hoặc cấp có thẩm quyền phê duyệt bằng văn bản. 

4. Trình tự, thủ tục đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý 
dự án đầu tư, xây dựng. 

5. Cục trưởng Cục Đãng kiểm Việt Nam được quyết định điều chuyển tài sản 
trong nội bộ các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam. Riêng đối với tài sản là 
trụ sở làm việc, trước khi điều chuyển phải được sự chấp thuận của Bộ Giao thông vận 
tải bằng văn bản. 

Điều 5. Khấu hao tài sản cố định 

Các tài sản cố định hiện có của Cục Đăng kiểm Việt Nam được quản lý, sử 
dụng và trích khấu hao theo quy định của Bộ Tài chính. 

Điều 6ề Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định 

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam được nhượng bán, thanh lý tài sản cố định đã 
hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng được 
để thu hồi vốn trên nguyên tắc công khai, minh bạch, bảo toàn vốn. 

2. Thẩm quyền quyết định việc thanh lý, nhượng bán tài sản cố định: 
a) Những tài sản trực tiếp phục vụ cho hoạt động cung ứng dịch vụ công 

ích của Cục Đăng kiểm Việt Nam (nhà xưởng, máy móc, thiết bị kiểm tra, thử 
nghiệm, dây chuyền kiểm định...) khi nhượng bán, thanh lý phải được Bộ Giao 
thông vận tải đồng ý bàng văn bản. Bộ Giao thông vận tải sẽ xem xét uỷ quyên 
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cho Cục Đăng kiểm Việt Nam được phép chủ động thanh lý đối với một số tài 
sản trong những trường họp cụ thể. 

b) Đối với những tài sản khác, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được 
quyết định các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định có giá trị còn lại 
dưới 50% vôn chủ sở hữu ghi trên Báo cáo tài chính của Cục Đăng kiêm Việt Nam 
được công bố tại quý gần nhất. Các phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố 
định có giá trị lớn hơn mức phân câp nêu trên Cục trưởng Cục Đăng kiêm Việt 
Nam phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải quyết định. 

3. Trường hợp phương án nhượng bán tài sản cố định của Cục Đăng kiểm 
Việt Nam không có khả năng thu hồi đủ vốn thì Cục Đăng kiểm Việt Nam phải 
giải trình rõ nguyên nhân và báo cáo Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính 
trước khi nhượng bán tài sản cố định để thực hiện giám sát. 

4. Riêng trường hợp tài sản cố định mới đầu tư do không mang lại hiệu quả 
kinh tế theo như phương án phê duyệt ban đầu, Cục Đăng kiểm Việt Nam không 
có nhu cầu tiếp tục khai thác sử dụng mà việc nhượng bán tài sản không có khả 
năng thu hồi đủ vốn đầu tư dẫn tới Cục Đăng kiểm Việt Nam không trả được nợ 
vay theo khế ước hoặc hợp đồng vay vốn thì phải làm rõ trách nhiệm của những 
người có liên quan để báo cáo Bộ Giao thông vận tải xử lý theo quy định của 
pháp luật. 

5ễ Phương thức thanh lý, nhượng bán tài sản cố định: Việc nhượng bán tài 
sản cố định được thực hiện bằng hình thức đấu giá thông qua một tổ chức có 
chức năng bán đấu giá tài sản hoặc do đơn vị tự tổ chức thực hiện công khai 
theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. Trường 
hợp giá trị còn lại của tài sản cố định thanh lý, nhượng bán ghi trên sổ kế toán 
dưới 100 triệu đồng thì Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định lựa 
chọn bán theo phương thức đấu giá hoặc thoả thuận nhưng không thấp hơn giá 
thị trường. Trường hợp tài sản cố định không có giao dịch trên thị trường thì 
Cục Đăng kiểm Việt Nam được thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác 
định giá làm cơ sở bán tài sản theo các phương thức trên. 

6. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản cố định thực hiện theo quy định của Bộ 
Tài chính. 

Điều 7. Kiểm kê tài sản 

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam phải tổ chức kiểm kê định kỳ hoặc đột xuất để 
xác định số lượng tài sản (tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu độn2 và 
đầu tư ngắn hạn), đối chiếu các khoản công nợ phải trả, phải thu khi khoá sổ kế 
toán để lập báo cáo tài chính năm; khi thực hiện quyết định chia, tách, sáp nhập, 
hợp nhất, chuyển đổi sở hữu; sau khi xảy ra thiên tai, địch hoạ; hoặc vì lý do nào 
đó gây ra biến động tài sản của đơn vị; hoặc theo chủ trương của Nhà nước. Đối 
với tài sản thừa, thiếu, nợ không thu hồi được, nợ quá hạn cần xác định rõ nguyên 
nhân, trách nhiệm của những người có liên quan và xác định mức bồi thường vật 
chất theo quy định. 

6 



2. Xử lý kiểm kê: 

a) Xử lý tổn thất tài sản sau kiểm kê: 

Tổn thất về tài sản là tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém, mất phẩm 
chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, tồn kho ứ đọng trong kiểm kê định kỳ và 
kiểm kê đột xuất. Cục Đăng kiểm Việt Nam phải xác định giá trị đã bị tổn thất, 
nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý như sau: 

- Nếu do nguyên nhân chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường 
theo quy định của pháp luật. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định 
mức bồi thường theo quỵ định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình; 

- Tài sản đã mua bảo hiểm nếu tổn thất thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm; 

- Giá trị tài sản tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, 
tập thể, của tổ chức bảo hiểm nếu thiếu thì phần thiếu được hạch toán vào chi 
phí sản xuất kinh doanh trong kỳ; 

- Những trường hợp đặc biệt do thiên tai hoặc do nguyên nhân bất khả 
kháng gây thiệt hại nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm Việt Nam không thể tự khắc 
phục được thì Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam lập phương án xử lý tổn 
thất trình Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài 
chính, Bộ Giao thông vận tải quyết định việc xử lý tổn thất theo thẩm quyền; 

- Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản tổn 
thất tài sản, trường họp để các khoản tổn thất tài sản không được xử lý thì Cục 
trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ phải chịu trách nhiệm trước Bộ Giao thông 
vận tải như trường hợp báo cáo không trung thực tình hình tài chính doanh 
nghiệp. 

b) Tài sản thừa sau kiểm kê là chênh lệch giữa số tài sản thực tế kiểm kê 
với số tài sản ghi trên sổ sách kế toán, giá trị tài sản thừa do kiểm kê được hạch 
toán vào thu nhập của doanh nghiệp. 

Điều 8. Đánh giả lại tài sản 

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện đánh giá lại tài sản theo quyết định 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

2. Việc đánh giá lại tài sản phải theo đúng các quy định của Nhà nước. Các 
khoản chênh lệch tăng hoặc giảm giá trị do đánh giá lại tài sản thực hiện theo quy 
định hiện hành của Nhà nước đối với từng trường họp cụ thể. 

II. DOANH THU, CHI PHÍ VÀ KÉT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

Điều 9. Doanh thu và thu nhập khác 

1. Doanh thu của Cục Đăng kiểm Việt Nam bao gồm doanh thu từ hoạt 
động cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính, trong đó: 
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a) Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền phải thu phát 
sinh trong kỳ từ việc cung cấp dịch vụ của Cục Đăng kiếm Việt Nam, bao gồm: 

- Doanh thu hoạt động đăng kiểm, gồm: Xét duyệt, thẩm định thiết kế 
phương tiện, thiết bị trong lĩnh vực giao thông vận tải trước khi đóng mới hoặc 
hoán cải; kiểm định, thử nghiệm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 
các phương tiện, thiết bị trong lĩnh vực giao thông vận tải; đánh giá hệ thống 
quản lý an toàn, hệ thống an ninh, kế hoạch an ninh tàu biến Việt Nam theo quy 
định của Bộ Luật quôc tế vê quản lý an toàn (ISM Code) và Bộ Luật quôc tê vê 
quản lý an ninh cho tàu và bến cảng (1SPS); kiểm tra, đánh giá lao động hàng 
hải theo Công ước Lao động hàng hải 2006 (MLC 2006); đánh giá và cấp giấy 
chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, bảo vệ môi trường theo yêu cầu của 
các tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; giám định trạng thái kỹ 
thuật phương tiện, thiết bị giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, 
khai thác, vận chuyển dầu khí trên biến theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước hoặc 
chủ phương tiện thiết bị; hợp tác với các tổ chức đăng kiểm nước ngoài trong 
việc ủy quyền kiểm tra lẫn nhau theo thoả thuận và các hoạt động đăng kiểm 
khác theo quy định của Nhà nước; 

- Doanh thu khác liên quan đến hoạt động đăng kiểm như: Đào tạo đăng 
kiểm viên, phát hành Tạp chí Đăng kiểm, cấp phôi tem và sổ theo mẫu thống 
nhất cho các đơn vị đăng kiểm trong toàn ngành; thu lệ phí cấp giấy chứng nhận 
và thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện được trích để lại theo quy 
định của pháp luật; 

- Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm, 
gồm: đại lý bán bảo hiểm cho phương tiện xe cơ giới, tư vấn, dịch vụ khoa học 
kỹ thuật liên quan đến an toàn kỹ thuật của các phương tiện, thiết bị giao thông 
vận tải và các khoản thu khác theo quy định. 

b) Doanh thu của hoạt động tài chính: Thu lãi tiền gửi ngân hàng, lãi do 
chênh lệch tỷ giá ngoại tệ theo quy định hiện hành. 

2. Thu nhập khác gồm các khoản thu từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản 
cố định, thu tiền bảo hiểm được bồi thường, các khoản nợ phải trả nay mất chủ 
được ghi tăng thu nhập, thu tiền phạt khách hàng do vi phạm họp đồng và các 
khoản thu khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 10ế Chi phí 

Chi phí của Cục Đăng kiểm Việt Nam là các khoản chi phí phát sinh liên 
quan đến các hoạt động của Cục Đăng kiểm Việt Nam trong năm tài chính gồm: 
chi phí phục vụ cho hoạt động cung cấp dịch vụ, chi phí hoạt động tài chính và 
chi phí khác. 

1. Chi phí cho hoạt động cung cấp dịch vụ: 

a) Chi phí hoạt động đăng kiểm, bao gồm: 
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- Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, động lực, bán thành phẩm, dịch vụ 
mua ngoài (tính theo mức tiêu hao thực tế và giá gốc thực tế), chi phí phân bổ 
công cụ, dụng cụ lao động, chi phí sửa chữa tài sản cố định, chi phí trích trước 
chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định; 

- Chi phí khấu hao tài sản cổ định tính theo quy định tại Điều 5 của Thông 
tư này; 

- Chi phí tiền lương, tiền công, chi phí có tính chất lương phải trả cho người 
lao động theo chế độ Nhà nước hiện hành; 

- Kinh phí bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao động mà Cục Đăng kiểm Việt Nam phải nộp theo quy 
định; 

- Chi phí giao dịch, môi giới, tiếp khách, tiếp thị, xúc tiến thương mại, 
quảng cáo, hội họp tính theo chi phí thực tê phát sinh và quy định của Luật thuê 
thu nhập doanh nghiệp; 

- Chi phí bằng tiền khác theo quy định, gồm: Các khoản thuế tài nguyên, 
thuế đất, thuế môn bài và các loại thuế khác (nếu có); tiền thuê đất; trợ cấp thôi 
việc, mất việc cho người lao động; đào tạo nâng cao năng lực quản lý, tay nghề 
của người lao động; chi cho công tác y tế theo quy định; thưởng sáng kiến cải 
tiến, thường tăng năng suất lao động, thưởng tiết kiệm vật tư và chi phí. Mức 
thưởng do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định căn cứ vào hiệu quả 
công việc trên mang lại nhưng không được cao hơn số tiết kiệm chi phí do công 
việc đó mang lại trong 01 năm; chi phí cho lao động nữ; chi phí cho công tác 
bảo vệ môi trường; Chi phí ăn ca cho người lao động; chi phí cho công tác 
Đảng, đoàn thể tại Cục Đăng kiểm Việt Nam (phần chi ngoài kinh phí của tổ 
chức Đảng, đoàn thể được chi từ nguồn quy định) và các khoản chi phí bằng tiền 
khác. 

- Giá trị tài sản tổn thất thực tế, nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo 
quy định tại Điều 3, Điều 7 của Thông tư này. 

- Giá trị các khoản dự phòng giảm giá hàng hóa tồn kho, dự phòng nợ phải 
thu khó đòi, trích lập theo quy định tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này, chênh 
lệch tỷ giá theo số dư khoản nợ vay dài hạn bằng ngoại tệ, chi phí trích trước 
bảo hành sản phẩm, các khoản dự phòng theo quy định của pháp luật đối với 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù. 

b) Chi phí của các hoạt động khác liên quan đến hoạt động đăng kiểm: 

- Chi thuê giảng viên theo quy định và các chi phí liên quan đến công tác tổ 
chức đào tạo, các chi phí biên tập, nhuận bút, in ấn liên quan đến việc phát hành 
tạp chí, chi in ấn các mẫu biểu, tem, sổ để cấp phát cho các đơn vị đăng kiếm 
theo quy định; 

- Chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng kiểm 
và thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe ô tô. 

c) Chi phí cho hoạt động dịch vụ ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm, gồm: 
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- Chi lương theo chế độ cho các cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động 
dịch vụ; 

- Chi nguyên nhiên vật liệu, vật tư, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ; 

- Chi khấu hao tài sản cố định theo quy định; 

- Chi công tác phí theo chế độ; 

- Chi thuê tài sản cố định (nếu có); 

- Các chi phí phân bổ cho hoạt động dịch vụ ngoài nhiệm vụ công ích đăng 
kiểm, gồm: tiền thuê mặt bằng, địa điểm làm việc, các chi phí về điện, nước, 
điện thoại, fax, internet, sách báo, tạp chí, dịch vụ công cộng; 

- Các khoản chi phí bằng tiền khác theo quy định. 

2. Chi phí hoạt động tài chính, gồm: tiền lãi, chênh lệch tỷ giá, chi phí chiết 
khấu thanh toán và các khoản chi phí tài chính khác theo quy định; 

3. Chi phí khác, gồm: chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản cố định (gồm cả 
giá trị còn lại của tài sản cố định khi thanh lý, nhượng bán); tài sản thiếu hụt sau 
kiểm kê (sau khi đã trừ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan); chi 
phí cho việc thu hồi các khoản nợ đã xóa sổ kế toán; chi phí về tiền phạt do vi 
phạm họp đồng; các chi phí khác theo quy định của pháp luật. 

4. Không tính vào chi phí sản xuất kinh doanh các khoản đã có nguồn khác 
đảm bảo hoặc không liên quan đến sản xuất kinh doanh sau đây: 

a) Chi phí mua sắm xây dựng, lắp đặt tài sản cố định hữu hình, vô hình; 

b) Chi phí lãi vay vốn được tính vào chi phí đầu tư và xây dựng; 

c) Các khoản chi phí khác không liên quan đến hoạt động của Cục Đăng 
kiểm Việt Nam; các khoản chi không có chứng từ hợp lệ; 

d) Các khoản tiền phạt về vi phạm pháp luật không mang danh Cục Đăng 
kiểm Việt Nam mà do cá nhân gây ra. 

Điều 11. Quản lý chi phí 

Cục Đăng kiểm Việt Nam phải quản lý chặt chẽ các khoản chi phí để giảm 
chi phí nhằm tăng lợi nhuận bằng các biện pháp quản lý sau đây: 

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các định mức kinh tế - kỹ thuật 
phù họp với đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, mô hình tổ chức quản lý, mức độ trang 
bị của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Các định mức phải được phổ biến đến tận 
neười thực hiện, công bố công khai cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong 
Cục Đăng kiểm Việt Nam biết để thực hiện và kiểm tra, giám sát. 

Trường hợp không thực hiện được các định mức, làm tăng chi phí phải 
phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm để xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Nếu do nguyên nhân chủ quan phải bồi thường thiệt hại. Thẩm quyền quyết định 
mức bồi thường theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này. 

2ể Định kỳ tổ chức phân tích chi phí nhằm phát hiện những khâu yếu, kém 
trong quản lý, những yếu tố làm tăng chi phí để có giải pháp khắc phục kịp thời. 

3. Trường họp khối lượng công việc thực hiện tăng dẫn đến chí phí tăng 
vượt quá 15% so với kế hoạch tài chính được giao, Cục Đăng kiểm Việt Nam 
phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét và gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính trước 
khi điều chỉnh kế hoạch chi. 

Điều 12. Lơi nhuân thưc hiên 

Lợi nhuận thực hiện trong năm của Cục Đăng kiểm Việt Nam là chênh lệch 
giữa tổng doanh thu thực hiện trong năm nêu tại Điều 9 và tổng chi phí thực 
hiện trong năm nêu tại Điều 10 của Thông tư này. 

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN • • 

Điều 13. Phân phối lợi nhuận 

Lợi nhuận thực hiện của Cục Đăng kiểm Việt Nam sau khi bù đắp lỗ năm 
trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp, phần lợi nhuận còn lại được phân phối như sau: 

1. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi 
nhuận trước thuế. 

2. Số lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi các nội dung quy định tại các Khoản 1 
Điều này được phân phối như sau: 

a) Trích 30% vào Quỹ Đầu tư phát triển. 

b) Trích lập hai quỹ khen thưởng, phúc lợi thực hiện theo các tiêu chí đánh 
giá về kết quả thực hiện trong năm của đơn vị, cụ thể như sau: 

- Trích hai quỹ khen thưởng, phúc lợi tối đa bằng 03 tháng lương thực tế 
khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

+ Doanh thu và thu nhập khác tăng so với kế hoạch được Bộ Giao thông 
vận tải giao, trong đó doanh thu hoạt động đăng kiểm hoàn thành vượt mức từ 
3% trở lên; 

+ Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu cao hơn so với kế hoạch 
được giao; 

+ Không có nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn lớn hon 
1; 

+ Không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành; 
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+ Đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ công ích. 

Trong trường hợp Cục Đăng kiểm Việt Nam có một chỉ tiêu không đạt nêu 
trên thì chỉ được trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa băng 1,5 tháng lương 
thực tếẵ 

- Trích hai quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa bằng 1,5 tháng lương thực tế 
khi thỏa mãn các điều kiện sau: 

+ Doanh thu và thu nhập khác tăng so với kế hoạch được Bộ Giao thông 
vận tải giao, trong đó doanh thu hoạt động đăng kiểm hoàn thành vượt mức từ 
3% trở lên; 

+ Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn chủ sở hữu thấp nhất bằng kế hoạch 
được giao; 

+ Không có nợ phải trả quá hạn và khả năng thanh toán nợ đến hạn từ 0,5 
đến 1; 

+ Có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về vi phạm các quy định của 
pháp luật hiện hành nhưng chưa đến mức bị xử phạt hành chính; 

+ Đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ công ích. 

- Trích tối đa 01 tháng lương thực tế đối với các trường hợp còn lại. 
c) Trường hợp lợi nhuận thực hiện không đủ để trích hai quỹ khen thưởng, 

phúc lợi theo quy định tại Khoản 2 Điều này, thì được giảm trừ phần trích lập 
quỹ đầu tư phát triển để bổ sung nguồn quỹ khen thưởng, phúc lợi nhưng tối đa 
không vượt quá mức trích vào quỹ đầu tư phát triển trong năm tài chính. 

d) Sổ lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quy định tại tiết a, b 
khoản 2 Điều này được bổ sung vào Quỹ Đau tư phát triển của Cục Đăng kiểm 
Việt Nam để phục vụ cho đầu tư các dự án liên quan đến hoạt động đăng kiểm 
được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Điều 14. Mục đích sử dụng các quỹ 

1. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ: Việc trích lập, quản lý, quyết toán 
sử dụng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nướcử 

2. Quỹ đầu tư phát triển được dùng để đầu tư hình thành tài sản cố định, bổ 
sung vốn Nhà nước tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và được quản lý, sử dụng, 
quyết toán quỹ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nướcỗ 

3. Quỹ khen thưởng được dùng để: 

a) Thưởng cuối năm hoặc thường kỳ trên cơ sở năng suất lao động và thành 
tích công tác của mỗi cán bộ, công nhân viên trong Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

b) Thưởng đột xuất cho những cá nhân, tập thể trong đơn vị; 

c) Thưởng cho những cá nhân và đơn vị ngoài Cục Đăng kiểm Việt Nam có 
đóng góp nhiều cho hoạt động kinh doanh, công tác quản lý của đơn vị; 
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Mức thưởng theo quy định tại điểm a, b, c khoản này do Cục trưởng Cục 
Đăng kiểm Việt Nam quyết định. Riêng điểm a cần có ý kiến của Công đoàn 
đơn vị trước khi quyết định. 

4. Quỹ phúc lợi được dùng để: 

a) Đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa các công trình phúc lợi của Cục Đăng 
kiểm Việt Nam; 

b) Chi cho các hoạt động phúc lợi của tập thể người lao động trong đơn vị; 

c) Góp một phần vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung 
trong ngành hoặc với các đơn vị khác theo hợp đồng; 

d) Ngoài ra có thể sử dụng một phần quỹ phúc lợi để trợ cấp khó khăn đột 
xuất cho những người lao động kể cả những trường họp về hưu, về mất sức, lâm 
vào hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa hoặc làm công tác từ thiện xã 
hội. 

Việc sử dụng quỹ phúc lợi do Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết 
định sau khi tham khảo ý kiến của công đoàn đơn vị. 

5. Số dư Quỹ dự phòng tài chính đến thời điểm 31/12/2013 được bổ sung 
vào Quỹ Đầu tư phát triển của Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

6. Việc trích lập và sử dụng các quỹ nói trên phải được chấp thuận của Bộ 
Giao thông vận tải và thực hiện công khai theo quy chế công khai tài chính, quy 
chế dân chủ ở cơ sở và quy định của Nhà nước. 

7. Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ được chi các quỹ khen thưởng, phúc lợi 
sau khi thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải 
trả. 

IV. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH, CHÉ Độ KÉ TOÁN, 
THỐNG KÊ VÀ KIỂM TOAN 

Điều 15ế Kế hoach tài chính, chế đô kế toán 

1. Kế hoạch tài chính: 

a) Căn cứ vào tình hình thực hiện kế hoạch tài chính trong năm và kể hoạch 
triển khai nhiệm vụ của năm tiếp theo Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm 
xây dựng kể hoạch tài chính trong năm tiếp theo phù họp với tình hình thực tế 
của đơn vị và gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 11 
hàng năm (Mầu Kế hoạch tài chính của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo Phụ lục 
01 của Thông tư này). 

b) Trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kế hoạch tài chính 
Bộ Giao thông vận tải có ý kiến gửi Bộ Tài chính tham gia. Trong vòng 07 ngày 
làm việc, kể từ ngày nhận được công văn đề nghị của Bộ Giao thông vận tải, Bộ 
Tài chính có ý kiến tham gia bằng văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải. 
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c) Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, trong vòng 07 ngày làm việc, Bộ 
Giao thông vận tải sẽ giao kế hoạch tài chính cho Cục Đăng kiểm Việt Nam theo 
Phụ lục 02 của Thông tư này. Ke hoạch tài chính được gửi đồng thời cho Bộ Tài 
chính theo dõi và giám sát. 

d) Sau khi được giao kế hoạch tài chính, trong vòng 07 ngày làm việc, Cục 
Đăng kiểm Việt Nam tổ chức thực hiện giao kế hoạch tài chính hàng năm cho 
các đơn vị trực thuộc Cục. 

Ke hoạch tài chính trên được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Bộ 
Giao thông vận tải và Cục Đăng kiểm Việt Nam phải hoàn thành việc giao kế 
hoạch tài chính của năm tiếp theo trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

2. Chế độ kế toán: 

Cục Đăng kiểm Việt Nam được áp dụng chế độ kế toán của doanh nghiệp, 
chuẩn mực kế toán và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành khác về kế 
toánỂ 

Cục Đăng kiểm Việt Nam là một đơn vị hạch toán độc lập; quản lý tài 
chính tập trung mọi nguồn vốn, quỹ tại Cơ quan Cục. Các đơn vị trực thuộc Cục 
Đăng kiểm Việt Nam là các đơn vị hạch toán phụ thuộc. 

Điều 16. Báo cáo tài chính 

1. Cuối kỳ kế toán quý, năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam phải lập, trình bày 
và gửi các báo cáo tài chính và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật. 
Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 
thực của các báo cáo này. 

Báo cáo tài chính hàng năm của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải được kiểm 
toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động họp pháp tại Việt Nam có 
chức năng kiểm toán. 

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm lập và gửi các báo cáo sau: 

a) Lập các báo cáo: 

- Báo cáo tài chính quý, năm (theo quy định tại Quyết định số 15/2006/QĐ-
BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và được bổ sung mẫu Biểu 
2b-DN "Các khoản thanh toán với ngân sách" theo quy định tại Phụ lục 03 của 
Thông tư này; 

- Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính theo Phụ lục 04 của Thông 
tư này; 

- Báo cáo công khai tình hình tài chính theo quy định của Bộ Tài chính; 
- Báo cáo tình hình phân phối lợi nhuận sau thuế theo Phụ lục 05 của 

Thông tư này; 
- Báo cáo quyết toán tiền lương theo Phụ lục 06 của Thông tư này. 

b) Thời hạn và nơi gửi báo cáo: 
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Các báo cáo ở điểm a khoản 2 Điều này Cục Đăng kiểm Việt Nam phải gửi 
cho Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Cục thuế thành phố Hà Nội. 

Thời hạn gửi các báo cáo trên được gửi mỗi năm một lần cùng thời điểm 
với Báo cáo quyết toán theo quy định. Thời gian gửi báo cáo quý thực hiện theo 
quy định hiện hành. 

3. Cục Đăng kiểm Việt Nam phải tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống 
kê theo quy định của pháp luật. 

4. Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ 
quan tài chính có thẩm quyền đối với công tác tài chính của đơn vị theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 17. Kiểm tra kế toán, kiểm tra và thẩm định Báo cáo tài chính 

1. Hàng tháng, quý, năm Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực 
thuộc có trách nhiệm tự kiểm tra kế toán, báo cáo tài chính. 

2. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tổ chức kiểm tra Báo cáo tài 
chính năm đối với các đơn vị trực thuộc (trừ Cơ quan Cục Đăng kiểm Việt Nam) 
và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra. Căn cứ Biên bản kiểm tra Báo cáo tài 
chính năm tại đon vị trực thuộc và sau khi có Thông báo thẩm định báo cáo tài 
chính của Bộ Giao thông vận tải, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm 
thông báo phê duyệt quyết toán năm cho các đơn vị trực thuộc. 

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính: 

a) Kiểm tra báo cáo tài chính năm của Cơ quan Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

b) Thẩm định báo cáo tài chính năm của toàn Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

4. Nội dung kiểm ừa, thẩm định báo cáo tài chính: 

a) Nội dung kiểm tra báo cáo tài chính năm: 

- Nội dưng kiểm tra gồm: Tình hỉnh quản lý và sử dụng vốn, tài sản (tăng, 
giảm tài sản cố định, nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn quỹ khác); kết 
quả hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận); quan hệ với 
ngân sách nhà nước; 

- Việc kiểm tra sẽ được căn cứ vào hồ sơ, tài liệu của đơn vị cung cấp gồm: 
Báo cáo tài chính, Biên bản kiểm toán báo cáo tài chính, các hồ sơ, chứng từ gốc 
liên quan đến nghiệp vụ thu, chi tài chính tại đơn vị, các chứng từ khác liên quan 
đến nghiệp vụ hạch toán kế toán và các bảng kê, báo cáo khác có liên quan đến 
số liệu của Báo cáo tài chính; 

- Rà soát và kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền qua công tác kiểm toán, thanh tra, thẩm định báo cáo tài chính (nếu 
có). 

b) Nội dung thẩm định báo cáo tài chính năm của Cục Đăng kiểm Việt 
Nam: 
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- Nội dung thẩm định bao gồm: Tình hình quản lý và sử dụng vốn, tài sản 
(tăng, giảm tài sản cố định, nguồn vốn chủ sở hữu và các nguồn vốn quỹ khác); 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (doanh thu, chi phí, lợi nhuận); quan hệ 
với ngân sách nhà nước và phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật. 

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các kiến nghị của cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền qua công tác kiểm toán, thanh tra, thấm định báo cáo 
tài chính (nếu có); 

- Việc thẩm định được thực hiện trên cơ sở Biên bản kiểm tra báo cáo tài 
chính của các đơn vị trực thuộc và của Cơ quan Cục Đăng kiểm Việt Nam; rà 
soát, đối chiếu và tổng họp số liệu tại các Biên bản kiểm tra báo cáo tài chính 
các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Cục Đăng kiểm Việt Nam với số liệu tổng họp 
trên Báo cáo tài chính năm của Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

Kết thúc việc thẩm định báo cáo tài chính năm, Bộ Giao thông vận tải chủ 
trì phối hợp với Bộ Tài chính lập Biên bản thẩm định để làm căn cứ cho Bộ 
Giao thông vận tải thông báo thẩm định báo cáo tài chính năm của Cục Đăng 
kiểm Việt Nam. 

5. Ngoài ra, tùy theo tính chất công việc của từng năm, Bộ Giao thông vận 
tải chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính sẽ tiến hành kiểm tra Cục Đăng kiểm Việt 
Nam theo chuyên đề: Kiểm tra công tác đầu tư mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng 
cơ bản và các nội dung kiểm tra khác (nếu có). Các đọt kiểm tra này sẽ thực 
hiện theo Quyết định của cấp có thẩm quyền và đảm bảo nguyên íắc kHông 
trùng lắp với các đợt kiểm tra của các cơ quan chức năng khác như: Kiểm toán 
Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ Tài chính. Quyết' định- kiểm tra 
được thông báo cho Cục Đăng kiểm Việt Nam ít nhất 03 ngày trước Ị^hi kiểm 
t r a .  :  • ' '  • • •  

* '  * '  '  ă  Ế  

6. Khi thực hiện kiểm tra Báo cáo tài chính hàng năm, Bộ Gíạó.thônậ vận 
tải, Bộ Tài chính có quyền yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam: ^ -

a) Giải trình hoặc cung cấp thông tin, số liệu cần thiết cho việc kiểm tra; 

b) Điều chỉnh lại số liệu quyết toán nếu có sai sót và điều chỉnh lại báo cáo 
quyết toán theo kết quả kiểm tra; 

c) Yêu cầu các đơn vị trực thuộc thu hồi nộp ngân sách nhà nước các 
khoản chi sai chế độ và các khoản phải nộp khác theo quy định; 

Điều 18. Công khai báo cáo tài chính 

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị trực thuộc thực hiện thông 
báo công khai báo cáo theo chế độ quy định tại Thông tư số 171/2013/TT-BTC 
ngày 20/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn công khai thông tin tài chính theo 
quy định tại Nghị định số 61/2Ọ13/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ. 
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Chương III 
TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 19. Tổ chức thực hiện 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/06/2014 và áp dụng từ 

năm tài chính 2014, thay thể Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGTVT-BTC 
ngày 30/12/2011 của Liên Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính hướng dẫn cơ 
chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam. 

Những vấn đề không nêu trong Thông tư liên tịch này được thực hiện theo 
quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về 
đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 220/2013/TT-
BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Nghị định số 71/2013/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị 
Cục Đăng kiểm Việt Nam báo cáo kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận 
tải để được hướng dẫn./. 

KT. Bộ TRƯỞNG 
LO THÔNG VẶN TẢI 

'VT^mtV tu I í'rVvr: 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Bộ TÀI CHÍNH 

[ứ TRƯỞNG 

guyễn Hồng Trường 
Nơi nhận: 
- Thủ tữớng Chính phủ và các Phó Thủ tướng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nuớc; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Ban chi đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm soát nhân dân tối cao; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Tổng cục thuế, Cục thuế và Kho bạc các tình, TP trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tu pháp; 
- Website: Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ GTVT; 
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT (Vụ TC, Vụ TCCB, Vụ PC); 
- Các cơ quan, đom vị thuộc Bộ TC (Cục TCDN, Vụ PC, Vụ CST); 
- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 
- Lưu: VT, Bộ TC, Bộ GTVT. 

in Hiếu 
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Phụ lục 01 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25/04/2014 

của Bộ Tài chỉnh và Bộ Giao thông vận tải) 

KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA cục ĐÃNG KIỂM VIỆT NAM 
Năm 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
Năm báo cáo Năm 

TT Chỉ tiêu ĐVT 
KH Uóc TH kê hoạch 

I Doanh thu và thu nhập khác 

1 Doanh thu cung cấp dịch vụ và doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 

a Doanh thu cung cấp dịch vụ: Triệu đồng 

- Doanh thu hoạt động đăng kiêm Triệu đồng 

- Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiểm Triệu đồng 

- Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiêm Triệu đồng 

b Doanh thu hoạt động tài chính Triệu đồng 

2 Thu nhập khác Triệu đồng 

II Chi phí Triệu đồng 

1 
Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ và chi phí hoạt động tài 
chính 

Triệu đồng 

a Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ: Triệu đồng 

- Chi phi hoạt động đăng kiềm Triệu đồng 

- Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiêm Triệu đồng 

- Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiểm Triệu đồng 

b Chi phí hoạt động tài chính Triệu đồng 

2 Chi phí khác Triệu đồng 

III Lọi nhuận thực hiện (l-II) Triệu đồng 

IV Số phải nộp Ngân sách phát sinh trong năm Triệu đồng 

1 Thuế: Triệu đồng 

- Thuế GTGT Triệu đồng 

- Thuế TNDN Triệu đồng 

- Thuế TNCN Triệu đồng 

2 Nộp lệ phí, cấp giấy chứng nhận Triệu đồng 

3 Các khoản phải nộp khác Triệu đồng 

V Giá trị vốn Nhà niró 'c tại Cục Đăng kiểm Việt Nam Triệu đồng 

VI Tỷ suất lọi nhuận thực hiện/vốn chú sỏ' hữu Triệu đồng 

VII Hệ số nọ- phải trả/ vốn chủ sỏ" hữu Triệu đồng 

VIII Tổng số lao động Người 

IX Tông quỹ lirơng Triệu đồng 

X Thu nhập bình quân ngưòi lao động/năm Triệu đồng 

Hà Nội, ngày tháng năm 
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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