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Số:
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngàyOS' tháng¿0 năm 202 ỉ

THÔNG T ư
Hưóng dẫn một số nội dung về thu, nộ|3 khoản ỉợỉ nhuận, cỗ tức được chia
cho phần vốn nhà nước đầu tư tạỉ doanh nghỉệp

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cử Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuẩt, kỉnh
doanh tại doanh nghiệp ngày 26 thảng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày 03 tháng 6 năm 2008; Luật
sửa đôi, bó sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp ngày ỉ 9
tháng 06 năm 20ỉ 3;
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một số điều của các ỉuật về thuế ngày 26
thảng 11 năm 20Ỉ4;
Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết một sô điểu của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 thảng ỈO năm 2015 của
Chỉnh phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản ỉý, sử dụng von,
tài sản tại doanh nghiệp;
Căn cứ Nghị định sổ 93/2017/NĐ-CP ngày 07 thảng 8 năm 20ỉ 7 của
Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tỉn dụng; chi nhảnh ngân hàng
nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại to
chức tỉn dụng do Nhà nước năm giữ 100% vôn điêu lệ và tô chức tín dụng có
von nhà nước;
Căn cứ Nghị định sổ 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của
Chính phủ sửa đoi, bổ sung một so điều của Nghị định sổ 9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP ngày
13 tháng lồ năm 20ỉ 5 của Chính phủ về đầu tư vôn nhà nước vào doanh nghiệp
và qucìn ỉý, sử dụng von, tài sản tại doanh nghiệp;
Cãn cứ Nghị định số ỉ40/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng ỉ ỉ năm 2020 của
Chỉnh phủ sửa đoi, bo sung một so điều cùa Nghị định số 126/20ỉ 7/NĐ-CP
ngày 16 tháng ỉ ỉ năm 2017 của Chính phủ về chuyến doanh nghiệp nhà nước
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu

tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 9Ỉ/20Ỉ5/NĐ-CP ngày
ỉ 3 tháng 10 năm 20Ị 5 cửa Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
và quản ỉýị sử dụng vôn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định sô 32/2018/NĐCP ngày 08 thảng 3 năm 2018 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 91/2015/NĐ- CP;
Căn cử Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 20ỉ 7 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ
Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tỏng cục Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hướng dẫn một sổ nội dung về
thu, nộp khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại
doanh nghiệp.
Điều 1. Phạm vi điều chinh
Thông tư này quy định chi tiểt việc thu, nộp vào ngân sách nhà nước:
a) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (sau đây gọi là lợi
nhuận còn lại) đôi với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
b) Cổ tức và lợi nhuận được chia bằng tiền cho phần vốn nhà nước tại các
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp
của Nhà nước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủ y ban
nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chù sở hữu.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bao gồm:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của các tập
đoàn kinh tê nhà nước;
b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng
công ty nhà nước;
c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm
công ty mẹ - cỏng ty con;
d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành vỉên độc lập;
đ) Tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
2. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao
gồm cả các ngân hàng thưcmg mại cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ, cơ
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu.
3. Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.
4. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ư ở lên.
5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản
lý, sử đụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước.
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Điều 3. Thu vào ngân sách nhà nước khoản lợi nhuận còn lại của
doanh nghỉệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Xác định lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước
Lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp quy định
tại khoản 1 Điều 2 Thông tư này là lợi nhuận được xác định theo quy định của
pháp ỉuật về kế toán sau khi trừ đi các khoản sau đây:
a) Bù đắp lỗ năm trước theo quy định của pháp luật thuế thu nhập doanh
nghiệp;
b) Trích Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo quy định (nếu chưa
được trừ vào chi phí khi xác định lợi nhuận kế toán);
c) Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định của pháp luật thuế
thu nhập doanh nghiệp;
d) Các khoản phân phối, trích lập quỹ theo quy định tại khoản 1, khoản 2,
khoản 3 Điều 31 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ
về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử đụng vốn, tài sản tại
doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày
08/3/2018 của Chính phủ hoặc các khoản phân phối trích lập quỹ theo quy định
tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21 Nghị định số 93/2017/NĐ-CP ngày
07/8/2017 của Chính phủ về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quà đầu tư vốn nhà
nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín
dụng có vốn nhà nước và các vãn bản sửa đồi bổ sung (nếu có).
2 Xác định lợi nhuận của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn
điều lệ khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác
a) Lợi nhuận còn lại của các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn
điều lệ được xác đinh căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính
theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp. Công ty
mẹ quyêt định thu lợi nhuận còn lại của các công ty con và hạch toán doanh thu
tài chính của công ty mẹ để nộp ngân sách nhà nước.
b) Cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm
giữ 100% vốn điều lệ được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh,
báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh
nghiệp và quyết định chia cổ tức, lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội
đồng thành viên của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách
nhiệm thu cổ tức, lợi nhuận được chia và hạch toán doanh thu tài chính để nộp
ngần sách nhà nước.
c) Lợi nhuận còn lại của các công ty con đo công ty mẹ nắm giữ 100% vốn
điều lệ, cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty cổ phần, công ty ưách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của doanh nghiệp do Nhà nước nắm
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giữ 100% vốn điều lệ theo điểm a, điểm b khoản này được tổng hợp để xác định
lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 4. Thu vào ngân sách nhà nước đốỉ với cổ tửc và lợi nhuận được
chỉa cho phân vôn nhà nư<rc đâu tư tại công ty cô phan, công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trử lên do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuôc
Chính phủ, Úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
làm đai diên chủ sở hữu
1. Cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước được xác
định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính theo quy định
của pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của Nhà
nước được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên quyết định. Phương án
phân phối lợi nhuận sau thuế hàng năm tại doanh nghiệp thực hiện theo các
nguyên tắc quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày
30/11/2020 của Chính phủ.
2 ỆCổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước quy định tại
khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Số cổ tức, lợi nhuận tạm chia trong năm tài chính (nếu có);
b) Số cổ tức, lợi nhuận của các năm trước được chia trong năm tài chính.
3.
Công ty cố phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở ỉên có
vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước phần cổ tức và
lợi nhuận được chia cho cổ đông nhà nước.
Điều 5. Phân chia ngân sách nhà nước
1. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do
các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ làm đại diện chủ sả hữu nộp
100% vào ngân sách Trung ương đối với khoản lợi nhuận còn iại và cổ tức, lợi
nhuận được chia phải nộp vào ngân sách nhà nước.
2. Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, công ty cổ phần,
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do ủ y
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu
nộp 100% vào ngân sách địa phương đối với khoản lợi nhuận còn lại và cổ tức, lợi
nhuận được chia phải nộp vào ngân sách nhà nước.
Điều 6. Khai, nộp và xử lý vi phạm
1. Việc khai, nộp và xử lý vi phạm về khai, nộp lợi nhuận còn ỉại, cổ tức,
lợi nhuận được chia của doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thực hiện theo
quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
2. Kê khai và nộp ngân sách nhà nước:
a)
Đôi với khoản lợi nhuận còn lại của doanh nghiệp do Nhà nước sơ hữu
100% vôn điêu lệ, doanli nghiệp kê khai, nộp ngân sách nhà nước theo quy định
r
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của pháp luật quản lý thuế sau khi phát hành báo cáo tài chính theo quy định của
pháp luật kế toán.
b)
Đối với công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên dí) các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và ủ y ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương làm đại diện chủ sở hữu, công ty cổ phân,
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có trách nhiệm kê khai, nộp
ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật quản lý thuế sau khi có Nghị
quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quyết định của Hội đồng thành viên.
3.
Đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc đối
tượng nộp lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 3
Thông tư này sau khi chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cố
phần, trường hợp lợi nhuận còn lại chưa nộp ngân sách nhà nước (nếu có) thì doanh
nghiệp có trách nhiệm nộp phần lợi nhuận còn lại này vào ngân sách nhà nước.
Điều 7. Hỉêu lưc thỉ hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, áp
dụng cho kỳ quyết toán lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước năm
2021 và thay thế Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 11/04/2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cố tức được chia cho
phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.
Điều 8. Trách nhiêm thi hành
] ề Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại
doanh nghiệp có trách nhiệm:
a) Chỉ đạo người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp đôn đốc doanh
nghiệp thực hiện khai, nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận còn lại, cổ tức,
lợi nhuận được chia.
b) Kiểm tra, giám sát doanh nghiệp khai, nộp các khoản thu ngân sách nhà
nước iheo quy định tại Thông tư này.
•
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2. D oanh n g h iệp do N h à nư ớc nắm g iữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm :

a) Thực hiện nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận còn lại của doanh
nghiệp.
b) Đôn đốc, giám sát công ty con, doanh nghiệp có vốn góp thực hiện nộp
lợi nhuận còn lại, cổ tức, lợi nhuận được chia theo đúng quy định tại Luật Quản
lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và
các văn bản hướng đẫn thi hành.
3. Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn góp của Nhà
nước có trách nhiệm:
a)
Báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu về phương án phân phối lợi nhuận
sau thuế hằng năm của doanh nghiệp mà mình làm đại diện vốn để tham gia ý
kiến, hiểu quyết và quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng
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thành viên theo quy định cua pháp luật về quản lv, sử dụng vốn nhà nước đầu tư
vào sản xuất, kình doanh tại doanh nghiệp.
b)
Biêu quyết chi trả co tức khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật
Doanh nghiệp và ý kiến của cơ quan đại diện chủ sở hừu vốn nhà nước; đôn đốc,
giám sát công ty cô phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
nộp phần cổ tức, lợi rihuận được chia cho phần vốn góp của Nhà nước.
4. Trách nhiệm của cơ quan thuế
a) Cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác
quản lý thu lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước của doanh nghiệp do
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần
von nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên thuộc phạm vi quản lý.
b) Hướng dẫn, truyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp
lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước và cổ tức, lợi nhuận được chia
thực hiện theo nội đung Thông tư này.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tô chức, cá nhân
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
Nơi nhận:ìị ỉắr

KT. B ộ TRƯỞNG

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- V ã n phòng Ọuổc hội;
- Văn phòng Tồng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;

XH Ứ TRƯỞNG
’

- Kiềm toán nhà nưức;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO' quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội đồng nhân dân, ủ y ban nhân dân; Sở Tài chính, Cục
Thuế. Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phổ
trực thuộc Trung ươĩig;
- Cóng báo;
- Cụ c Kiêm tra văn bân (B ộ Tư pháp);
- W ebsite Chính phủ;
- W ebsite Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCT (VT, D N L (3b».
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