
Phụ lục 02 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25/04/2014 

của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải) 

GIAO KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH CHO cục ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM 
Năm 

(Kèm theo Quyết định số/QĐ-BGTVTngày của Bộ Giao thông vận tải) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

STT Các chỉ tiêu Số tiền 

I Doanh thu và thu nhập khác 

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

a Doanh thu cung cấp dịch vụ: 

- Doanh thu hoạt động đăng kiêm 

- Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiêm 

- Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiếm 

b Doanh thu hoạt động tài chính 

2 Thu nhập khác 

II Chi phí 

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

a Chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ: 

- Chi phí hoạt động đăng kiểm 

- Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiêm 

- Chi phí hoạt động ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiêm 

b Chi phi hoạt động tài chính 

2 Chi phí khác 

III Lọi nhuận thực hiện (I-II) 

IV Tỷ suất lọi nhuận thực hiện / vốn chủ sỏ° hữu: 

V Sổ phải nộp Ngân sách phát sinh trong năm 

1 Thuế: 

- Thuế GTGT 

- Thuế TNDN 

- Thuế TNCN 

2 Nộp lệ phí, cấp giấy chứng nhận 

3 Các khoản phải nộp khác 



Phụ lục 03 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25/04/2014 

cùa Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải) 
Mẫu sô 2B-DN 

Bộ Giao thông vận tải 
Cục Đăng kiểm Việt Nam 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 

TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NGHĨA vụ VỚI NGÂN SÁCH 

Số 
TT 

CHỈ TIÊU 
Mã í sô 

Sô còn phải 
nộp năm 

trước 
chuyển sang 

Sô phát 
sinh phải 
nôp trong 

năm 

Số đã nộp 
trong năm 

Số còn phải 
nộp chuyển 

qua năm sau 

A B c 1 2 3 4 = (1+2-3) 

I Thuế 10 

1 Thuế giá trị gia tăng 11 

2 Thuế Thu nhập doanh nghiệp 15 

3 Thué Tài nguyên 16 

4 Thuế Nhà đất 17 

5 Tiền thuê đất 18 

6 Các khoản thuế khác 19 

- Thuế môn bài 

- Thuế thu nhập cá nhân 

- Các loại thuế khác 

II Các khoản phải nộp khác 30 

1 Các khoản phụ thu 31 

2 Các khoản phí, ]ệ phí 32 

3 Các khoản khác 33 

4 Các khoản nộp phạt 

5 Nộp Khác 

TỎNG CỘNG (40=10+30) 40 

Người lập biểu 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ke toán trưởng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày tháng năm 
Thủ trưởng đơn vị 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



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

của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải) 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN KÉ HOẠCH TÀI CHÍNH 
CỦA CỤC ĐĂNG KIẾM VIỆT NAM 

Năm 
Đơn vi tính: triệu đồng 

STT Các chỉ tiêu Kế hoạch Thực 
hiện 

Tỷ lê 
(%) 

I Doanh thu và thu nhập khác 

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

a Doanh thu cung cấp dịch vụ: 

- Doanh thu hoạt động đăng kiêm 

- Doanh thu khác liên quan hoạt động đăng kiêm 

- Doanh thu ngoài nhiệm vụ công ích đăng kiêm 

b Doanh thu hoạt động tài chính 

2 Thu nhập khác 

II Chi phí 

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

a Chi cho hoạt động cung cấp dịch vụ: 

- Chi phí hoạt động đăng kiểm 

- Chi phí khác liên quan hoạt động đăng kiểm 

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

b Chi phí hoạt động tài chính 

2 Chi phí khác 

III Lọi nhuận thực hiện (I-II) 

IV Tỳ suất lọi nhuận thực hiện/vốn chủ sỏ' hữu 

V Số phải nộp Ngân sách phát sinh trong năm 

1 Thuế: 

- Thuế GTGT 

- Thuế TNDN 

- Thuế TNCN 

2 Nộp lệ phí, cấp giấy chửng nhận 

3 Các khoản phài nộp khác 

VI Trícb lập các quỹ 

1 Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

2 Quỹ Đầu tư phát triển 

3 Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 

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) 
21 



Phụ lục 05 
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2014/TTLT-BTC-BGTVT ngày 25/04/2014 

của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tài) 

BÁO CÁO PHÂN PHỔI LỢI NHUẬN NĂM 
CỦA CỤC ĐĂNG KIẺM VIỆT NAM 

Đơn vi tính: triệu đồng 

STT Chi tiêu 
Tổng số 

STT Chi tiêu 
Năm trưóc Năm nay 

I Các chi tiêu 

1 Tổng lơi nhưâti thực hiện 

2 
Vốn chủ sở hữu* (gồm: vốn đầu tư của chủ sờ hữu, mã số 411 
+ Quỹ đầu tư phát triển, mã số 417 + Nguồn von đầu tư 
XDCB.mã số 421) 

3 Chi tiêu tỳ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 

+ Năm trước (%) 

+ Năm nay (%) 

4 Số phải nộp ngân sách phát sinh 

+ Năm trước 

+ Năm nay 

5 Quỹ lương thực hiện năm ... 

6 Thu nhập bình quân người/tháng: 

7 Tổng số lao động bình quân năm ... 

II Phân phối lọi nhuận 

1 Bù lỗ năm trước (nếu có) 

2 Trích Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ 

3 Nộp thuế TNDN 

4 
Bù các khoản lỗ năm trước không được tính vào thu nhập trước 
thuế 

5 Trích Quỹ Đầu tư phát triển 

6 Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi 

(* Ghi chú: Chi tiêu vốn chù sở hữu được tính bình quân của 04 quỷ trong năm) 

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

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

22 



Phụ lục 06 
(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) 

BÁO CÁO QUYÉT TOÁN TIÉN LƯƠNG 
Năm 

CỦA CỤC ĐẢNG KIỀM VIỆT NAM 

Đơn vị 
Năm trưóc 

Năm nay 

Chỉ tiêu tính Năm trưóc 
Ke hoạch Thực hiện 

1. Tiêu chí để trích lương: Doanh 
thu hoạt động đăng kiểm 

Đồng 

2. Đơn giá tiền lương (Đơn giá 
tiền lương/1000 đồng doanh thu 
hoạt động đăng kiểm) 

Đồng 

3. Tổng quỹ lương được duyệt Đồng 

4. Tổng quỹ lương thực hiện Đồng 

5. Tổng số lao động Ngưòi 

6. Thu nhập bình quân Đồng/người/tháng 

Người lập biểu 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Kể toán trưởng 
(Kỷ, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày tháng năm 
Thủ trường đơn vị 

(Kỷ, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 




