D tho Thông t này quy nh chi tit vic thu, np li nhun sau thu còn li sau khi trích lp các qu i vi công ty
m ca các tp oàn kinh t nhà nc, công ty m ca các tng công ty nhà nc, công ty m trong nhóm công ty
m - công ty con, công ty trách nhim hu hn mt thành viên c lp do Nhà nc nm gi 100% vn iu l; thu,
np c tc và li nhun c chia cho phn vn Nhà nc ti các công ty c phn, công ty trách nhim hu hn hai
thành viên tr lên có vn góp ca Nhà nc do các b, c quan ngang b, c quan thuc Chính ph, a phng làm
i din ch s hu.
Li nhun sau thu còn li sau khi trích lp các qu np ngân sách nhà nc ca doanh nghip quy nh là li
nhun c xác nh theo quy nh ca pháp lut v k toán (ã c tr i các khon chi không c tr khi xác nh thu thu
nhp doanh nghip nhng phù hp vi quy nh ca pháp lut v k toán) sau khi bù p l nm trc theo quy nh ca
pháp lut v thu thu nhp doanh nghip, trích Qu phát trin khoa hc và công ngh theo quy nh ca pháp
lut, tr s thu thu nhp doanh nghip phi np theo quy nh ca pháp lut thu, tr i các khon phân phi, trích lp
các qu theo quy nh ca pháp lut v qun lý, s dng vn Nhà nc u t vào sn xut, kinh doanh ti doanh
nghip.
V phân chia ngân sách nhà nc, d tho nêu rõ: Li nhun sau thu còn li sau khi trích lp các qu np ngân
sách nhà nc, c tc, li nhun c chia cho phn vn nhà nc ti doanh nghip do các b, c quan ngang b,c
quan thuc Chính ph làm i din ch s hu c phân chia 100% cho ngân sách Trung ng. Doanh nghip thc
hin np vào tài khon thu ngân sách nhà nc m ti S giao dch kho bc nhà nc Trung ng. Cn c thông tin
hch toán thu ngân sách nhà nc do Kho bc nNà nc truyn sang, Tng cc Thu thông báo cho c quan
thu trc tip qun lý ngi np thu thc hin k toán theo dõi thu np thu i vi ngi np thu và lp báo cáo k toán
thu.
Li nhun sau thu còn li sau khi trích lp các qu np ngân sách nhà nc ca doanh nghip a phng; c tc, li
nhun c chia cho phn vn nhà nc ca công ty c phn, công ty trách nhim hu hn hai thành viên tr lên có
vn góp ca Nhà nc do a phng làm i din ch s hu c phân chia 100% cho ngân sách a phng. Doanh
nghip thc hin np vào tài khon thu ngân sách nhà nc m ti kho bc nhà nc tnh, thành ph trc thuc Trung
ng ni doanh nghip óng tr s chính.
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