
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 52/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một số chính sách tài chính đặc thù 

đôi vói công ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành sap xếp, đối mới 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu to chức của Bộ Tài chỉnh; 

Căn cứ Nghị định số ỉ 18/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chỉnh phủ 
vê săp xềp, đôi mói và phát trỉên, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 
nông, lâm nghiệp (sau đây gọi là Nghị định so ỉ 18/2014/NĐ-CP); 

Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về 
đâu tư vôn nhà niĩớc vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đoi với doanh 
nghiệp do Nhà nước năm giữ 100% von điên lệ (sau đây gọi là Nghị định so 
71/2014/NĐ-CP); 

Theo đê nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp; 

Bộ trưởníỊ Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn mội số chính sách 
tài chỉnh đặc thù đôi với công ty nông, ỉâm nghiệp sau khi hoàn thành sắp xếp, 
đôi mới. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn một sô chính sách tài chính đặc thù đối với công 
ty nông, lâm nghiệp sau khi hoàn thành việc sắp xếp, đối mới theo Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP, cụ thể: 

- Vốn điều lệ đoi với công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ; 

- Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với rừng sản xuất lả rừng 
trồng; 

- Quản lý thu, chi của nhà trẻ, mẫu giáo, trung tâm y tế càn thiết giữ lại dể 
phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các công ty nông, lâm nghiệp hoạt động 
theo Luật doanh nghiệp đã hoàn thành việc sắp xếp, đối mới theo Nghị định số 
118/2014/NĐ-CP. 



Điều 3. Vốn điều lệ đối vói công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nuóc 
nắm giữ 100% vốn điều lệ 

1. Công ty nông, lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực 
hiện xác định vốn điều lệ điều chỉnh theo quy định tại Khoản 1 Điều 19 Nghị 
định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ. 

2. Nguyên lắc điều chỉnh tăng, hồ sơ và trình tự phê duyệt vốn điều lệ 
thực hiện theo quy định tại điếm a, điếm c, khoản 2, Điều 9 Thông tư số 
220/2013/TT-BTC ngàỵ 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP. 

3. Phương pháp xác định điều chỉnh tăng vốn điều lệ thực hiện theo quy 
định tại điểm b, khoản 2, Điều 9 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. Đối với một số trường hợp cụ thể, doanh nghiệp xác định điều 
chỉnh tăng vốn điều lệ theo quy định sau: 

a) Đối với công ty lâm nghiệp quản lý rừng sản xuất là rừng trồng; công 
ty nông nghiệp trồng cây công nghiệp dài ngày: 

Tôi đa 50% tông nhu câu vôn 
đầu tư, mua sắm hình thành tài 

sản phục vụ hoạt dộng kinh 
doanh chính của doanh nghiệp 

v = V. . + ' uuum Ltti 
Vdl diều chinh lại » đl đã duyệt -> aAn nl,llp unat ^Ann Uinu ^ V sxsp-kdhlidv 

Trong đó: 

- vd, đẫ duyệt là mức vốn điều lệ đâ được cấp có thấm quyền phê duyệt trước 
khi điều chỉnh. 

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư, mua sắm hình thành tài sản phục vụ hoạt động 
kinh doanh chính của doanh nghiệp xác định theo quy định tại điểm b khoản 2, 
Điều 9 Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

- VSXSp_kcjhhdv là nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất sản phẩm, kinh doanh 
hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp. 

Phưưng pháp xác địnli như sau: 

Mức chênh lệch lăng giữa tong nhu cầu vốn sản 
xuất sản phàm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đến 
năm thứ 3 kế từ năm xác định lại mức vốn điều lệ 
so với nhu cầu vốn sản xuất sản phấm, kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thực hiện của năm trước liền kề 
năm thưc hiên xác định lai mức vốn điều lệ. 

Vsxsp-lihkd toi đo. 50/ó X 

Mức chênh lệch tăng giữa tổng nhu cầu vốn sản xuất sản phẩm, kinh 
doanh hàng hóa, dịch vụ đến năm thứ 3 kế từ năm xác định lại mức vốn điều lệ 
so với nhu cầu vốn sản xuất sản phấm, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thực hiện 
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của năm trước liền kề năm xác định lại mức vốn điều lệ được tính toán theo quy 
định tại điểm b khoản 2, Điều 9 Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 
31/12/2013 của Bộ Tài chính. 

b) Đối với công ty nông, lâm nghiệp đã được Chính phủ quy định cơ chế 
đặc thù về vốn điều lệ thì được tiếp tục áp dụng theo quy định đó. 

Điều 4. Trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro đối với rừng sản xuất là 
rừng trồng 

Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện trích lập dự phòng rủi ro đoi với rừng 
sản xuất là rừng trồng theo quy định sau: 

1. Hàng năm vào cuối kỳ kế toán năm, công ty nông, lâm nghiệp thực 
hiện kiểm kê, đánh giá chất lượng và phân loại rừng sản xuất là rừng trồng theo 
diện tích, độ tuổi, loại cây làm cơ sở trích lập dự phòng. 

2. Thời điểm trích lập dự phòng là thời điểm cuối kỳ kế toán năm đầu tiên 
kể từ khi bắt đầu trồng rừng. Đối với diện tích rừng đã trồng trước thời điểm 
Thông tư này có hiệu lực thi hành, công ty nông, lâm nghiệp được trích lập tại 
thời điếm cuối kỳ kế toán năm đầu tiên kế từ thời điếm Thông tư này có hiệu lực 
thi hành. 

3. Mức trích lập dự phòng: Mức trích lập dự phòng tối đa bằng 5% tổng 
chi phí do công ty lâm nghiệp đã đầu tư đế trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng 
sản xuât là rừng trồng. Mức trích cụ thế và thời gian trích (có thế phân bổ cho 
nhiều năm) do công ty tự quyết định tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của doanh 
nghiệp hàng năm, đảm bảo doanh nghiệp không phát sinh lỗ. 

Khoản trích lập dự phòng được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp trong kỳ và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. 

4. Sử dụng nguồn dự phòng: Doanh nghiệp chỉ được sử dụng khoản dự 
phòng đã trích lập đế bù đắp tốn thất xảy ra do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh cho 
phần diện tích rừng trồng đã trích lập; giá trị tổn thất còn thiếu sau khi bù đắp 
bằng nguồn dự phòng được hạch toán là chi phí sản xuất, lcinh doanh trong kỳ. 
Trường hợp sau khi bù đắp tốn thất vẫn còn số dư khoản trích lập dự phòng, 
doanh nghiệp tiếp tục theo dõi và trích lập cho các năm tiếp theo đến thời điểm 
khai thác rừng sản xuất là rừng trồng. 

Khi khai thác diện tích rừng trồng đã trích lập dự phòng, khoản trích lập 
dự phòng còn lại phải được hoàn nhập hạch toán giảm chi phí sản xuất, kinh 
doanh. 

5. Trường hợp doanh nghiệp đã mua bảo hiếm cho diện tích rừng trồng thì 
không được trích lập dự phòng. Trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện trích lập dự 
phòng trước khi mua bảo hiểm thì không được trích lập tiếp. Khi có tổn thất xảy ra, 
giá trị tốn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của tổ chức bảo hiểm, dự 
phòng (nếu có), phần còn thiếu được hạch toán là chi phí sản xuất, kinh doanh 
trong kỳ. 
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6. Doanh nghiệp phải lập hội đồng đế thấm định mức trích lập các khoản dự 
phòng và xử lý tốn thất thực tế. Thành phần hội đồng gồm: tổng giám đốc (hoặc 
giám đôc), kê toán trưởng, các trưởng phòng, ban có liên quan và một số chuyên 
gia (nếu cần), tong giám đốc (hoặc giám đốc) doanh nghiệp quyết định thành lập 
hội đồng. 

Điều 5. Quản lý thu, chi của nhà trẻ, mẫu giáo, trung tâm y tế cần 
thiêt giữ lại đế phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

Trường hợp các công ty nông, lâm nghiệp giữ lại nhà trẻ, mẫu giáo, trung 
tâm y tế đế phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc quản lý các khoản 
thu, chi của các tố chức này được thực hiện theo hướng dẫn sau đây: 

1. Nguyên tắc quản lý thu, chi: 

a) Căn cứ các nội dung chi và định mức chi theo quy địnli của pháp luật 
áp dụng cho các đon vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn 
bộ kinh phí trong lĩnh yực hoạt động tương đương, người đứng đầu đơn vị nhà 
trẻ, mâu giáo, trung tâm y tế có trách nhiệm xây dựng và trình cấp có thẩm 
quyền theo quy địiih tại quy chế quản lý tài chính của công ty ban hành các định 
mức chi cho hoạt động của đơn vị. Các định mức phải được phổ biến đến người 
thực hiện, công bố công khai cho người lao động. 

b) Toàn bộ các khoản thu, chi của cơ sở phải có đầy đủ chứng từ theo quy 
định của pháp luật kế toán và phản ánh đầy đủ trong số kế toán của cơ sở th,eo 
chế độ kế toán hiện hành ạp dụng với CO' sở. , 

c) Việc quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định thực hiện theo 
quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ của năm kế hoạch và các định mức chi, kết 
quả hoạt động sự nghiệp, tình hình thu, chi tài chính của năm trước liền kề; đơn 
vị lập dự toán thu, chi năm kế hoạch trình cấp có thẩm quyền theo quy định tại 
quy chế quản lý tài chính của công ty phê duyệt. 

3. Cuối năm tài chính, các đơn vị lập báo cáo quyết toán thu, chi để trình 
câp có thấm quyền phê duyệt theo quy chế quản lý tài chính của công ty phê 
duyệt. Trường hợp các khoản chi thực tế trong năm vượt hoặc nằm ngoài dự 
toán chi thì đơn vị phải giải trình rõ nguyên nhân đế báo cáo cấp có thấm quyền 
xem xét, quyết định. , 

4. Trường hợp các khoản thu không đủ bù đắp khoản chi (gồm cả chi phí 
khấu hao tài sản cố định) và các khoản phải nộp khác thì phần chênh lệch thu, 
chi được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty và được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế. 

5. Trường hợp các khoản thu lớn hơn chi và các khoản phải nộp khác thi 
khoản chênh lệch này được hạch toán vào thu nhập khác của doanh nghiệp. 

4 



Điều 6. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 6 năm 2015. 

2. Trong qua trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn 
vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có nghiên cứu, hướng dẫn giải quyết./. 

Nơi nhận: KT. Bổ TRƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưóng Chính phủ; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí Thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nưóc; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Ban chi đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan TW các đoàn thể; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra vãn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sờ Tài chính, Sờ NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc 
TW; 
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN; 
- Các Tổng công ty: Giấy, Chè, Cà phê, Lâm nghiệp Việt 
Nam; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Cục TCDN. CK3 tánJ 

ứTRƯỞNG 
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