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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 07 tháng 9 năm 2020

2120/STC-HCSN

V/v hướng dẫn sử dụng, quyết
toán phí ủy thác NHCSXH

Kính gửi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp.
Tiếp nhận công văn số 1155/BTV-QHTPNPTKT ngày 26/8/2020 của
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn sử dụng và quyết toán
phí ủy thác NHCSXH;
Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế
toán;
Căn cứ Thông tư số 107/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ kế toán,
hành chính sự nghiệp.
Sở Tài chính có ý kiến như sau:
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có nhận phí ủy thác từ Ngân hàng chính sách
xã hội tỉnh Đồng Tháp chi trả, phí ủy thác này xem như là tiền công được bên ủy
thác trả cho bên nhận ủy thác để trực tiếp thực hiện việc cho vay, thu nợ đối với
khách hàng trên cơ sở thỏa thuận giữa bên ủy thác và bên nhận ủy thác.
Vì vậy, nguồn thu phí dịch vụ ủy thác này xem là một nguồn thu khác
của đơn vị, do đó khi nhận được phí ủy thác đơn vị phải hạch toán vào nguồn
thu khác của đơn vị, và được dùng để chi phí cho các hoạt động nhận ủy thác.
Việc quy định nội dung chi, mức chi cho các hoạt động từ nguồn thu phí dịch vụ
ủy thác do đơn vị quyết định và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của
đơn vị.
Sổ sách theo dõi thu, chi thực hiện chung với nguồn kinh phí của đơn vị,
trường hợp đơn vị có phát sinh các khoản thu, chi từ nguồn khác, phải quyết
toán như nguồn ngân sách nhà nước cấp với cơ quan có thẩm quyền theo quy
định.
Sở Tài chính gửi đến đơn vị biết, tổ chức thực hiện./.
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