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

SỐ:(M /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày tháng ty- năm 2016 

THÔNG Tư 

Hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia 
cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 
tháng 11 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 
06 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Thu nhập doanh 
nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 07 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 
định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, 
đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà 
nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài 
sản tại doanh nghiệp; 

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

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 



Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn 
thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu 
tư tại doanh nghiệp như sau: 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định chi tiết việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau 
khi trích lập các quỹ đối với công ty mẹ của các Tập đoàn kinh tế nhà nước, công 
ty mẹ của các Tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong nhóm công ty mẹ - công ty 
con, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ; thu, nộp cổ tức và lợi nhuận được chia 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 bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu. 

Điều 2ẵ 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 tế nhà nước; 

b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ của tổng 
công ty nhà nước (gồm cả Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - gọi 
tắt là SCIC); . 

c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty mẹ trong nhóm 
công ty mẹ - công ty con; 

d) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên độc lập. 

2. Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do bộ, ngành, địa phương đại 
diện chủ sở hữu. 

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà 
nước do bộ, ngành, địa phương đại diện chủ sở hữu. 

4. Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

5. Người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại các công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản 
lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. 

Chương II 

THU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI LỢI NHUẬN SAU 
THUẾ CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP 

DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIÈU LỆ 

Điều 3. Đối tượng nộp vào ngân sách nhà nước phần lọi nhuận sau 
thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
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Doanh nghiệp thực hiện nộp ngân sách nhà nước phần lợi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ tại Chương này là các doanh nghiệp do Nhà nước 
nắm giữ 100% von điều lệ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I Thông tư này 
(bao gồm cả các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành 
lập và quản lý; các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 
93/2015 ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của 
doanh nghiệp quốc phòng, an ninh). 

Đối với các doanh nghiệp xổ số, việc phân phối lợi nhuận và nộp lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ 
Tài chính. 

Điều 4Ế Xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khỉ trích lập các quỹ 
nộp ngân sách nhà nước 

1. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà 
nước của doanh nghiệp quy định tại Khoản 1 Điều 2 Chương I Thông tư này là lợi 
nhuận được xác định theo quy định của pháp luật về kế toán (đã được trừ đi các 
khoản chi không được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng phù hợp 
với quy định của pháp luật về kế toán) sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định 
của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, trích Quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, trừ đi các 
khoản phân phối, trích lập các quỹ theo quy định tại 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 dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngàỵ 
31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của 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 dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

Đối với các trường họp Chính phủ có quy định riêng về phân phối, trích lập 
các quỹ thì thực hiện trích lập các quỹ theo quy định riêng của Chính phủ, lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi phân phổi, trích lập các quỹ phải nộp vào ngân sách 
nhà nước. 

2. Đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của các công 
ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ: 

Căn cứ quy chế tài chính của các công ty con do công ty mẹ ban hành, hàng 
năm công ty mẹ có trách nhiệm phê duyệt báo cáo tài chính và quyết định việc 
phân phối, sử dụng lợi nhuận sau thuế tại các công ty con để tiến hành thu lợi 
nhuận sau thuế của các công ty con. 

Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (công ty mẹ 
thuộc đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này) thực hiện nộp lợi nhuận sau 
thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ về công ty mẹ, công ty mẹ hạch toán doanh 
thu tài chính theo cùng niên độ tài chính để xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau 
khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 
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Ví dụ 1: Tập đoàn A là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ đối với Công 
ty B. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm 
2016 của Công ty B phải nộp về Tập đoàn A là 1.000 tỷ đồng. Tập đoàn A hạch 
toán phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016 của Công 
ty B phải nộp về Tập đoàn là 1.000 tỷ đồng vào doanh thu tài chính năm 2016 để 
xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách 
nhà nước năm 2016 của Tập đoàn A. 

Trường hợp sau khi đã phê duyệt báo cáo tài chính, quyết định phân phối 
lợi nhuận sau thuế và thu lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ của các công 
ty con mà vốn chủ sở hữu tại công ty con lớn hơn mức vốn điều lệ đã được công ty 
mẹ phê duyệt thì công ty mẹ thực hiện thu khoản chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu 
và vốn điều lệ của công ty con về công ty mẹ và hạch toán là khoản doanh thu tài 
chính của công ty mẹ, xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
của công ty mẹ phải nộp ngân sách nhà nướcỂ 

3. Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia của các công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của công ty mẹ: 

Công ty mẹ hạch toán các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia từ các công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên có vốn góp của công ty mẹ 
vào doanh thu tài chính, xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ phải nộp theo quy định. Thời điểm hạch toán cổ tức, lợi nhuận được chia vào 
doanh thu tài chính của công ty mẹ là thời điểm nhận được thông báo chia cổ tức, 
lợi nhuận của Hội đồng quản trị (đối với cổ tức được chia tại công ty cổ phần) hoặc 
Nghị quyết của Hội đồng thành viên đã được các thành viên thông qua có hiệu lực 
thi hành (đối với lợi nhuận được chia tại công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên)ẽ . 

Ví dụ 2: Công ty c là công ty mẹ nắm giữ 60% vốn điều lệ tại Công ty cổ 
phần D. Ngày 15/4/2016 Công ty cổ phần D tổ chức đại hội cổ đông và ban hành 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó có quyết định chia cổ tức từ hoạt 
động kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần D, thời điểm nhận tiền là ngày 
01/7/2016. Ngày 20/6/2016 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần D có thông báo 
chia cổ tức gửi cho các cổ đông. Công ty c hạch toán doanh thu tài chính đối với 
số cổ tức được chia theo thời điểm thông báo chia cổ tức của Hội đồng quản trị 
công ty D (tháng 6/2016) để xác định lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập 
các quỹ phải nộp của Công ty c năm 2016. 

Công ty mẹ có vốn góp tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên có trách nhiệm biểu quyết chi trả cổ tức khi có đủ các điều kiện 
theo quy định của Luật doanh nghiệp đồng thời đề nghị, đôn đốc công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nộp phần cổ tức, lợi nhuận được 
chia cho phần vốn góp của công ty mẹ về công ty mẹ. 

Trường họp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên có vốn góp của công ty mẹ vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy 
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định của Luật doanh nghiệp thì công ty mẹ có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính và 
cơ quan chủ quản của công ty mẹ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Trường họp công ty mẹ nhận được cổ phiếu của công ty cổ phần có vốn 
góp của công ty mẹ mà không phải thanh toán do công ty cổ phần sử dụng thặng 
dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu hoặc chia cổ tức bằng cổ phiếu để 
tăng vốn điều lệ, doanh nghiệp căn cứ vào số lượng cổ phiếu nhận được thực hiện 
mở sổ kế toán theo dõi, ghi chép và phản ánh trên báo cáo tài chính theo quy định 
của chế độ kể toán hiện hành đối với các doanh nghiệp. 

Điều 5. Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khỉ trích lập các quỹ 

1. Khai, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ: 

a) Hàng quý, căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý doanh 
nghiệp thực hiện tạm nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
phải nộp ngân sách nhà nước của quý chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của 
quý liền sau quý phát sinh nghĩa vụ nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập 
các quỹ. 

b) Kết thúc năm tài chính căn cứ sổ liệu trên báo cáo tài chính, doanh 
nghiệp thực hiện khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ phải nộp ngân sách nhà nước theo Tờ khai mẫu số 01/QT-LNCL ban hành 
kèm theo Thông tư này và nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ còn phải nộp (nếu có) chậm nhất vào ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết 
thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. 

Trường hợp tại thời điểm khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ doanh nghiệp chưa có quyết định công bố kết quả xếp loại doanh 
nghiệp của chủ sở hữu thì việc xếp loại doanh nghiệp căn cứ vào báo cáo xếp loại 
doanh nghiệp của doanh nghiệp gửi cho chủ sở hữu. Trường hợp chưa có báo cáo 
xếp loại của doanh nghiệp gửi cho chủ sở hữu thì doanh nghiệp tạm đánh giá xếp 
loại doanh nghiệp để làm căn cứ trích lập các quỹ và xác định lợi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước. 

Sau khi có quyết định công bổ kết quả xếp loại doanh nghiệp của chủ sở 
hữu nếu có sự thay đổi về xếp loại doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định lại khoản 
trích lập các quỹ và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp 
ngân sách nhà nước để kê khai điều chỉnh quyết toán khoản lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khi trích lập các quỹ và nộp số phải nộp tăng thêm (nểu có) vảo ngân sách 
nhà nước theo quy định. 

Trường họp khi quyết toán năm hoặc khi có quyết định công bố xếp loại 
doanh nghiệp của chủ sở hữu, nếu phát sinh số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ đã nộp vào ngân sách nhà nước lớn hơn số thực tế phải nộp thì 
doanh nghiệp được giảm trừ vào số phải nộp của kỳ tiếp theo. 

c) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, cổ 
phần hóa, chấm dứt hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một 
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thành viên thì doanh nghiệp có trách nhiệm khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khi trích lập các quỹ đến thời điểm chia, tách, họp nhất, sáp nhập, cổ phần 
hóa, chấm dứt hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 
viên và nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp vào 
ngân sách nhà nước chậm nhất vào ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày thực 
hiện chia, tách, họp nhất, sáp nhập, cổ phần hóa, chấm dứt hoạt động theo loại hình 
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền. 

2. Trách nhiệm nộp tờ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ cho cơ quan thuế: 

Doanh nghiệp thực hiện khai, nộp tờ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 
theo hình thức điện tử. 

Điều 6. Phân chia ngân sách nhà nước 

a) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà 
nước quy định tại Điều này của doanh nghiệp Trung ương được phân chia 100% 
cho ngân sách Trung ương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài khoản thu ngân 
sách nhà nước mở tại Sở giao dịch kho bạc nhà nước Trung ương. 

b) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà 
nước quy định tại Điều này của doanh nghiệp địa phương được phân chia 100% 
cho ngân sách địa phương. Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài khoản thu ngân 
sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi 
doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

Điều 7. Xử lý vi phạm đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chậm nộp lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khi trích lập các quỹ vào ngân sách nhà nước 

1. Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ so với thời hạn quy định tại Điều 5 Chương II Thông tư này thì bị 
xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. 

2. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà 
nước là một khoản thu ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ có trách nhiệm nộp đúng, nộp đủ, 
nộp kịp thời khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp 
vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư này. 

Doanh nghiệp chậm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
vào ngân sách nhà nước phải nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 
định tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý 
thuế. 

3. Trường hợp tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
đã tạm nộp của năm tài chính thấp hơn số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích 
lập các quỹ phải nộp theo quyết toán năm từ 20% trở lên thì doanh nghiệp phải nộp 
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tiền chậm nộp đối với phần chênh lệch từ 20% trở lên giữa số phải nộp theo quyết 
toán với số đã tạm nộp tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn tạm nộp 
quý bốn đến ngày thực nộp số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
còn thiếu so với số quyết toán. 

Ví dụ 3: số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ Công ty E 
phải nộp theo quyết toán năm 2016 là 100 tỷ đồng. Trong năm, Công ty E đã tạm 
nộp của 4 quý năm 2016 là 70 tỷ đồng. Chênh lệch giữa số lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp theo quyết toán năm và số đã tạm nộp là 30 tỷ 
đồng (tăng 30%)Ể 20% số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải 
nộp theo quyết toán là 20 tỷ đồng. Phần chênh lệch từ 20% trở lên là (30 tỷ đồng -
20 tỷ đồng) = 10 tỷ đồng. Công ty E đã thực hiện nộp phần chênh là 30 tỷ đồng 
vào ngân sách nhà nước đúng thời điểm quy định là 31/3/2017. Như vậy công ty E 
phải nộp tiền chậm nộp đối với phàn chênh lệch từ 20% trở lên là 10 tỷ đồng tính 
từ thời điểm tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận quý 4 năm 2016 là 
ngày 31/01/2017 đến ngày 31/3/2017. 

Đối với tổng số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm 
nộp theo quý thấp hơn số phải nộp theo quyết toán năm dưới 20% mà doanh 
nghiệp chậm nộp so với thời hạn quy định thì tính tiền chậm nộp kế từ ngày tiếp 
sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ theo quyết toán năm đến ngày thực nộp vào ngân sách nhà nước số còn thiếu 
so với số quyết toán. 

Ví dụ 4: Số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ Công ty G 
phải nộp theo quyết toán năm 2016 là 100 tỷ đồng. Trong năm, Công ty G đã tạm 
nộp của 4 quý năm 2016 là 85 tỷ đồng. Chênh lệch giữa số lợi nhuận sau thuế còn 
lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp theo quyết toán năm và số đã tạm nộp là 15 tỷ 
đồng (tăng 15%). Công ty G thực hiện nộp phần chênh lệch giữa số lợi nhuận còn 
lại phải nộp theo quyết toán và số đã tạm nộp vào ngân sách nhà nước là 15 tỷ 
đồng ngày 31/8/2017. Công ty G phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền là 15 tỷ 
đồng tính từ thời điểm tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2016 là ngày 01/4/2017 đến ngày 31/8/2017. 

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra sau khi doanh 
nghiệp đã khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ, nếu 
phát hiện số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp tăng so 
với số đã khai quyết toán thì doanh nghiệp phải nộp tiền chậm nộp đối với toàn bộ 
số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp tăng thêm qua 
thanh tra, kiểm tra tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận 
sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán năm hoặc quyết toán đến 
thời điểm chấm dứt hoạt động theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một 
thành viên đến ngày thực nộp tiền lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ. 

4. Trường hợp sau khi có quyết định công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp 
của chủ sở hữu, số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp của 
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doanh nghiệp phát sinh tăng so với số đã kê khai thì doanh nghiệp thực hiện nộp bổ 
sung vào ngân sách nhà nước số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ. Đối với số lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp tăng 
thêm do điều chỉnh kết quả xếp loại doanh nghiệp theo công bố của chủ sở hữu từ 
thời điểm ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp lợi nhuận sau thuế còn lại 
sau khi trích lập các quỹ đến ngày 30/6 là thời hạrì công bố kết quả xếp loại của 
chủ sở hữu theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của 
Chính phủ thì doanh nghiệp không phải nộp tiền chậm nộp. 

Yí dụ 5: Tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau 
khi trích lập các quỹ năm 2016 (ngày 31/3/2017) Công ty H xác định số phải nộp 
theo quyết toán năm 2016 là 230 tỷ đồng sau khi trích lập các quỹ theo quy định 
trên cơ sờ tự xếp loại doanh nghiệp của Công ty H (loại A). Công ty đã thực hiện 
nộp ngân sách nhà nước số tiền 230 tỷ đồng vào thời điểm 31/3/2017. Đến ngày 
30/6/2017 chủ sở hữu Công ty H công bố xếp loại doanh nghiệp của Công ty H là 
loại B, trên cơ sở đó, Công ty H điều chỉnh giảm số trích lập các quỹ và xác định 
lại số lợi nhuận còn lại phải nộp ngân sách nhà nước năm 2016 là 280 tỷ đồng. 
Công ty H không phải nộp tiền chậm nộp từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/6/2017 
đối với số phải nộp tăng lên 50 tỷ đồng do điều chỉnh xếp loại doanh nghiệp của 
chủ sở hữu. 

Mức tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Tiền chậm 
nộp được sử dụng từ quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp được trích theo quy 
định tại 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 dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. 

Chương III 

THU VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓI VỚI CỎ TỨC VÀ 
LỢI NHUẬN ĐƯỢC CHIA CHO PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÁC 
CÔNG TY CỔ PHẦN, CỒNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI 
THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ VÓN NHÀ NƯỚC DO Bộ, NGÀNH, 

ĐỊA PHƯƠNG ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỬU • • • 
Điều 8ề Cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước 

quy định tại Chương này bao gồm: 

- Số cổ tức được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số cổ tức của năm 
tài chính tạm chia trong năm và sổ cổ tức các năm trước được chia trong năm tài 
chính) cho phần vốn nhà nước theo Nghị quyết cùa Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội 
đồng quản trị của công ty cổ phần quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này; 

- Số lợi nhuận được chia trong năm tài chính (bao gồm cả số lợi nhuận của 
năm tài chính tạm chia trong năm và số lợi nhuận của các năm trước được chia 
trong năm tài chính) cho phần vốn nhà nước theo Quyết định của Hội đồng thành 
viên của công ty trách nhiện hữu hạn hai thành viên trở lên quy định tại Khoản 3 
Điều 2 Thông tư nàyễ 
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Điều 9. Khai, nộp ngân sách nhà nước đối với cổ tức, lợi nhuận được 
chia 

1. Khai, nộp cổ tức, lợi nhuận được chia: Doanh nghiệp quy định tại Điều 8 
Thông tư này thực hiện khai số cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước 
theo mẫu Tờ khai số 01/CTLNĐC ban hành kèm theo Thông tư này và thực hiện 
nộp ngân sách nhà nước trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày có thông báo chia cổ 
tức, lợi nhuận của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên. 

2. Trách nhiệm nộp tờ khai cho cơ quan thuế: 

Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên quy 
định tại Điều 8 Chương này thực hiện, nộp tờ khai về cổ tức, lợi nhuận được chia 
cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hình thức điện tử. 

Điều 10ề Phân chia ngân sách nhà nước 

a) Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước do 
bộ, ngành đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách Trung ương. 
Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại Sở giao 
dịch kho bạc nhà nước Trung ương. 

b) Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do địa 
phương đại diện chủ sở hữu được phân chia 100% cho ngân sách địa phương. 
Doanh nghiệp thực hiện nộp vào tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc 
nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 
chính. 

Điều 11. Xử lý vi phạm đổi với hành vỉ chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi 
nhuận được chia và chậm nộp cổ tức, lợi nhuận được chia vào ngân sách nhà 
nước 

1. Doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần 
vốn nhà nước so với thời hạn quy định tại Điều 9 Chương III Thông tư này thì bị 
xử phạt về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. 

2Ể Cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước quy định tại Chương 
này là một khoản thu ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp cổ 
tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước có trách nhiệm nộp đúng, nộp đủ, 
nộp kịp thời khoản cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước theo quy 
định tại Thông tư này. 

Doanh nghiệp chậm nộp cổ tức và lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà 
nước vào ngân sách nhà nước phải nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước theo 
quy định tại Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý 
thuế. 
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3. Thời điểm tính tiền chậm nộp từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời 
hạn phải nộp cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 9 Chương này. 

Mức tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế. Tiền chậm 
nộp được sử dụng từ phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà 
nước của kỳ sau căn cứ chứng từ nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. 

Ví dụ 6: Công ty E là công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước do Bộ 
Công thương là đại diện chủ sở hữu. Ngày 15/4/2016 Công ty E tổ chức Đại hội cổ 
đông và ngày 01/7/2016 Công ty có thông báo chia cổ tức của hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2015 cho các cổ đông, trong đó cổ tức chia cho phần vốn nhà 
nước là 130 tỷ đồng. Công ty E phải kê khai, nộp ngân sách nhà nước số cổ tức 
được chia cho phần vốn nhà nước là 130 tỷ đồng chậm nhất vào ngày 14/8/2016. 
Ngày 15/9/2016 Công ty E mới thực hiện nộp phần cổ tức được chia cho phần vốn 
nhà nước vào vào ngân sách nhà nước thì Công ty E phải nộp tiền chậm nộp tính từ 
ngày 15/8/2016 đến ngày 15/9/2016. Chứng từ nộp tiền chậm nộp là ngày 
15/9/2016, tiền chậm nộp được sử dụng từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2016 của 
Công ty E. 

Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12ẵ Hiệu lực thi hành -

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ^ é / 5~ /2016 và áp dụng cho 
niên độ từ năm 2016. 

Điều 13ẳ Trách nhiệm thi hành 

1. Các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có trách nhiệm chỉ 
đạo người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp theo ủy quyền 
thực hiện kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp khai, nộp các khoản thu ngân sách nhà 
nước theo quy định tại Thông tư này. 

2. Người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước có trách nhiệm 
biểu quyết chi trả cổ tức khi có đủ các điều kiện theo quy định của Luật doanh 
nghiệp đồng thời đề nghị, đôn đốc công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 
hai thành viên trở lên khai, nộp phần cổ tức, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà 
nước về ngân sách nhà nước theo quy định. 

Trường họp công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 
lên có vốn góp của Nhà nước vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận theo quy định 
của Luật doanh nghiệp thì người đại diện phần vốn nhà nước có trách nhiệm báo 
cáo Bộ Tài chính và cơ quan đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công 
ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của Nhà nước để xử lý 
theo quy định của pháp luật. 
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3. Trách nhiệm của cơ quan Thuế các cấp: 

Cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm tố chức thực hiện công tác quản lý thu 
lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia 
và phổ biến, hướng dẫn các doạnh nghiệp thuộc đối tượng nộp lợi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ vầ cổ tức, lợi nhuận được chia thực hiện theo nội 
dung Thông tư này. ... 

a) Trách 'nhiệm của tổ chức quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục 
Thuế: , 

- Tổ chức xây'đựng, quản lý khai thác sử dụng thông tin dữ liệu về nguồn 
vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại doạnh nghiệp. 

- Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý thu bao gồm: hỗ trợ doanh 
nghiệp khai, nộp vào ngân sách nhà nước, đôn đốc thu kịp thời, tổ chức công tác 
kiểm tra, thanh tra việc thu nộp vào ngân sách nhà nước đối với các khoản lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước của các 
doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do Trung ương quản lý (bao 
gồm cả SCIC); cổ tức, lợi nhuận được chia của các công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trờ lên có vốn góp của nhà nước do Bộ, Ngành đại 
diện chủ sở hữu; 

- Chỉ đạo công tác tổ chức quản lý thu lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi 
trích lập các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước đối 
với các doanh nghiệp thuộc trách nhiệm tổ chức quản lý thu của cục thuế địa 
phương quy định tại điểm b, Khoản 3 Điều này; phối họp với cục thuế địa phương 
kiểm tra, thanh tra việc thu, nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các 
quỹ, cổ tức và lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước đối với các doanh 
nghiệp thuộc trách nhiệm tổ chức quản lý thu của cục thuế địa phương quy định tại 
điểm b, Khoản 3 Điều này. 

b) Trách nhiệm của cục thuế địa phương: 

- Trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý thu đối với các khoản lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ nộp ngân sách nhà nước của các 
doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ do địa phương quản lý; cổ tức, 
lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước của các công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có vốn góp của nhà nước do địa phương đại 
diện chủ sở hữu. 

- Thực hiện đôn đốc, thu kịp thời, tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra việc 
thu nộp vào ngân sách nhà nước đối với lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập 
các quỹ và cổ tức, lợi nhuận được chia phải nộp ngân sách nhà nước của các doanh 
nghiệp do cục thuế trực tiếp tổ chức thực hiện công tác quản lý thu. 

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 
trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện Thông tư 
này. 
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Trong quá trình thực hiện nêu có vướng măc, đê nghị các tô chức, cá nhân 
> •> r 

phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu giải quỵêti 

Nơi nhận: pị,—' 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- VP Ban chi đạo TW về phòng chống tham 
nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Hội đồng nhân dân, ùy ban nhân dân; Sở Tài 
chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà 
nước các tỉnh, thành phổ trực thuộc Trung 
ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp); 
- Website Chính phù; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT,DNL).^, ^ 

fệ Bộ TRƯỞNG 
TRƯỞNG 

Ôẩ^Hoàng Anh Tuấn 
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CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN LỌI NHUẬN SAU THUÉ CÒN LẠI SAU KHI TRÍCH LẬP 
CÁC QUỸ PHẢI NỘP NGẤN SẬCH NHÀ NƯỚC CỦA DOANH NGHIỆP DO NHA 

NƯỚC NẤM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 
[01] Kỳ tính lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ: Ế...từ...đến.ẽẾ 

[02] Lần đầu • [03] Bồ sung lần thứ: • 
[04] Tên người nộp thuế:.. 
[05] Mã số thuế: 
[06] Địa chỉ: 
[07] Quận/huyện: [08] tỉnh/thành phổ: 
[09] Điện thoại: [10] Fax: [11] Email: 
[12] Tên đai lý thuế (nếu có): 
[13] Mã số thuế: ị 
[14] Địa chỉ: 
[15] Quận/huyện: [16] tinh/thành phố: 
[17] Điện thoại: [18] Fax: [19] Email: 
[20] Họp đồng đại ]ý thuế sổ: ngày tháng năm 

Đơn vị tiền: đong Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã số Sô tiên 
(1) (2) (3) (4) 
1 Lơi nhuân sau thuê TNDN [211 
2 Các khoản phân phổi, trích lập các quỹ theo quy định được 

trừ([22]=[231+[241+.ẽ.+[281)' 
[22] 

2.1 Chia lãi cho các thành viên góp vốn liên kết theo quy định của họp 
đồng kinh tế (nếu có) 

[23] 

2.2 Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào 
lơi nhuân trước thuế 

[24] 

2.3 Trích quỹ đặc thù theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (nếu 
có) 

[25] 

2.4 Trích quỹ đâu tư phát triên [26] 
2.5 Trích quỹ khen thường, phúc lợi [27] 
2.6 Trích quv thường người quản lý doanh nghiệp, kiêm soát viên [281 
3 Lọi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp 

ngân sách nhà nước (Ị29]=[21]^[22]^ 
[29] 

4 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm 
nộp trong năm 

[30] 

5 Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ còn phải 
nộp ngân sách nhà nước ([31|=Ị29Ì"[30]) 

[31] 

6 20% sổ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ 
phải nộp ngân sách nhà nước (Ị321=[291*20%) 

[32] 

7 Chênh lệch giữa số lơi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập 
các quỹ còn phải nộp ngân sách nhà nước với 20% số lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân 
sách nhà nước (Ị33|=Ị311-[32Ì) 

[33] 

Mầu số: 01/QT-LNCL 
(Ban hành kèm theo Thông 
tư sổ .6Ả./2016/TT-BTC 
ngày/ÍẢ. 2016 cùa 

Bỗ Tài chinh) 
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S.Tiền chậm nộp của khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết bạn nộp lợi nhuận sau 
thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán (trường hợp nộp lọi nhuận sau thuế 
còn lại sau khi trích lập các quỹ theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp lợi 
nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ) 

[Ml] Số ngày chậm nộp ngày, từ ngày đến ngày 

[M2] Số tiền chậm nộp: 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã 
khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Ngậy...... tháng năm 
Họ và tên: NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
Chửng chi hành nghề số: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỚI Nộp THƯÉ 

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có) 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Mẩu số: 01/CTLNĐC 
(Ban hành kèm theo Thông 

tư số ./20 ì 6/TT-BTC 
ngày ÁÁ /.,ịf/20I6 cùa 

Bô Tài chinh) 

TỜ KHAI CỎ TỨC, LỢI NHUẬN Được CHIA CHO PHẢN VÓN NHÀ NƯỚC TẠI 
CÔNG TY CỎ PHẦN, CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN CÓ VÓN 

NHÀ NƯỚC DO Bộ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

[01] Kỳ: Cổ tức, lợi nhuận được chia của năm theo Nghị quyết/ Quyết định số....... 

[02] Cổ tức được chia • [03] Lợi nhuận được chia • 

[04] Lần đầu • [05] Bổ sung lần thứ: • 

[06] Tên người nộp thuế:.. -
[07] Mã số thuế: 
[08] Địa chi: 
[09] Quận/huyện: [10] tinh/thành phố: 
[11] Điện thoại: [12] Fax: [13] Email: 
[14] Tên đại lý thuế (nếu có): 
[15] Mã số thuế: _ 
[16] Địa chi: 
[17] Quận/huyện: [18] tinh/thành phố: 
[19] Điện thoại: [20] Fax: [21] Email: 
[22] Hợp đồng đại lý thué số: ngày tháng năm 

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam 

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền 

(1) (2) (3) Í4) 

1 
Tổng số cổ tức của công ty cổ phần, lợi nhuận của công ty trách nhiệm 
hữu hạn hai thành viên trở lên chia theo Nghị quyêt của Đại hội đông 
cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc quyết định của Hội đồng thành viên 

[23] 

2 
Tỷ lệ vốn góp cùa Nhà nước trong công ty cổ phần, công ty trách 
nhiêm hữu han hai thành viên trở lên (%) 

[24] 

3 
Số cồ túc, lợi nhuận được chia cho phần vốn nhà nước phải nộp ngân 
sách nhà nước của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
thành viên trở lên. 

[25] 

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./. 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ TIIUÉ Ngày... ... tháng năm 
Họ và tên: NGƯỜI Nộp THUÉ hoặc 
Chứng chỉ hành nghề sổ: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THUÉ 

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dẩu (nếu có) 
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