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LỜI GIỚI THIỆU
Sau hơn 4 năm thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính
sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, toàn quốc đã thành lập hệ thống Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng
từ Trung ương tới địa phương. Đến tháng 6 năm 2015, ngoài Quỹ ở cấp Trung ương, đã thành lập
được 37 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh; ký kết được 351 hợp đồng uỷ thác chi trả dịch vụ
môi trường rừng; huy động nguồn thu đạt trên 3.890 tỷ đồng, góp phần quản lý bảo vệ từ 2,8 đến
3,4 triệu ha rừng/năm và cải thiện sinh kế cho người làm nghề rừng ở các vùng miền núi.
Mặc dù đã đạt được một số kết quả ban đầu đáng khích lệ, nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện
chính sách đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc không chỉ là các vấn đề về kỹ thuật, chính sách
mà còn liên quan tới cả các quy định, hướng dẫn về tài chính, kế toán, trong đó đặc biệt là những lúng
túng, thiếu sự thống nhất khi vận dụng chế độ kế toán, hạch toán kế toán đối với việc huy động, quản
lý và sử dụng tiền chi trả DVMTR ở các Quỹ tỉnh, các chủ rừng là tổ chức và tổ chức không phải là
chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng.
Từ thực tiễn trên, để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo sự thống nhất trong việc phản ánh, ghi nhận, báo cáo
tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng, Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn giao Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam với trách nhiệm là cơ quan
chủ trì, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn, phối hợp với dự án Hỗ trợ kỹ thuật “CDTA 8592 VIE: Tăng
cường thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam” tài trợ bởi quỹ giảm nghèo
Nhật Bản, ủy thác qua Ngân hàng Phát triển Châu Á xây dựng “Sổ tay quản lý tài chính - kế toán chi
trả dịch vụ môi trường rừng”.

Sổ tay được tổng hợp xây dựng trên cơ sở các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan, kết hợp
với việc tham vấn các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính kế toán, các đối tượng có liên quan trong
việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Hy vọng sổ tay này sẽ cung cấp nhiều tư
liệu và kinh nghiệm bổ ích cho các cán bộ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, chủ rừng trong
việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng; là một bộ công cụ hữu hiệu, giúp cho các
cán bộ tài chính, kế toán các cấp hiểu rõ hơn về cơ chế tài chính, tổ chức hạch toán kế toán, phản
ánh một cách có hệ thống, chính xác, đầy đủ, kịp thời tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trên cơ sở đó giúp cho các nhà quản lý có được thông tin, báo
cáo tài chính hàng năm một cách công khai, minh bạch.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cảm ơn Quỹ giảm nghèo Nhật Bản, Ngân hàng Phát triển
Châu Á và dự án Hỗ trợ kỹ thuật CDTA 8592 VIE đã hỗ trợ việc biên soạn Sổ tay; cảm ơn Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng Việt Nam và các cá nhân, đơn vị đã tham gia soạn thảo tài liệu hướng dẫn này.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trân trọng giới thiệu và mong nhận được nhiều ý kiến đóng
góp của các Ban quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị và cá nhân sử dụng Sổ tay này.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sổ tay tập trung vào các vấn đề quản lý tài chính - kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng, không đi
sâu vào các vấn đề về tài chính của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng. Các nội dung chính của cuốn Sổ
tay gồm:
Tổng quan về chính sách;
Những vấn đề về tài chính
Hạch toán kế toán
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Ảnh: Thắng Chu

PHẦN I:
TỔNG QUAN
VỀ CHÍNH SÁCH
SỔ TAY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

I. MỤC ĐÍCH CỦA CHÍNH SÁCH

III. BÊN CUNG ỨNG VÀ BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Ngày 24/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP quy định về chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng. Theo Nghị định này, dịch vụ môi trường rừng là công việc cung ứng các
giá trị sử dụng của môi trường rừng để đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đời sống của nhân dân.

1. Bên cung ứng dịch vụ

Mục đích của chính sách này là:
• Huy động nguồn lực của xã hội, đặc biệt của các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi
trường rừng, tạo nguồn tài chính đảm bảo đầu tư ổn định, lâu dài trực tiếp vào việc BV&PTR, góp
phần thực hiện xã hội hoá nghề rừng.

a) Các chủ rừng của các khu rừng có cung ứng DVMTR cho các tổ chức, cá nhân có sử dụng và chi
trả tiền cho dịch vụ môi trường đó, gồm:
• Các chủ rừng là tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào
mục đích lâm nghiệp và các chủ rừng là tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp
được giao do UBND cấp tỉnh xác nhận theo đề nghị của Sở NN&PTNT;

• Xác lập mối quan hệ kinh tế giữa người cung ứng dịch vụ với người được hưởng lợi từ các DVMTR, bảo đảm cho người lao động lâm nghiệp có thu nhập, cải thiện đời sống và tiếp tục duy trì
lao động BV&PTR bền vững, góp phần nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ, đặc biệt là bảo
đảm nguồn nước cho sản xuất thủy điện, nước và các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch...

• Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; cộng đồng dân
cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; các chủ
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm
nghiệp được Nhà nước giao do UBND cấp huyện xác nhận theo đề nghị của cơ quan chuyên
môn về lâm nghiệp cùng cấp có xác nhận của UBND cấp xã.

• Góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác BV&PTR của những người được
hưởng lợi từ rừng và của toàn xã hội.

b) Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng (được gọi chung
là chủ rừng) gồm: UBND cấp xã; các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội.

II. LOẠI RỪNG VÀ LOẠI DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
1. Loại rừng được chi trả
Rừng được chi trả tiền DVMTR là các khu rừng có cung cấp một hay nhiều DVMTR, gồm: rừng phòng
hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

c) Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán BVR ổn định
lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước (sau đây gọi chung là hộ nhận khoán); hợp đồng nhận
khoán do bên giao khoán lập, ký và có xác nhận của UBND cấp xã.
2. Bên sử dụng dịch vụ
Bên sử dụng dịch vụ gồm:
• Các cơ sở sản xuất thủy điện;

Đối với các loài cây đa mục đích được gây trồng trên đất quy hoạch cho lâm nghiệp khi có cung
cấp DVMTR được xác định như đối với rừng trồng.
2. Loại dịch vụ
Theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, có 5 loại DVMTR, gồm:
a) Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối;

• Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch;
• Các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước;
• Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR;
• Các đối tượng khác.
Bên sử dụng dịch vụ và loại dịch vụ phải trả tiền xác định tại Hộp số 1.

b) Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội;
c) Dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính bằng các biện
pháp ngăn chặn suy thoái rừng, giảm diện tích rừng và phát triển rừng bền vững;
d) Bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho
dịch vụ du lịch;
e) Dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho
nuôi trồng thuỷ sản.
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Hộp số 1. đối tượng, loại dịch vụ, mức chi trả, số tiền phải chi trả
Đối tượng

Loại dịch vụ
phải trả tiền

Mức chi trả

quy định về thuê đất, thuê rừng theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Số tiền phải chi trả

Cơ sở sản xuất thuỷ
điện

Bảo vệ đất, hạn chế
xói mòn và bồi lắng
lòng hồ, lòng sông,
lòng suối; về điều
tiết và duy trì nguồn
nước cho sản xuất
thuỷ điện

20 đồng/1kwh điện
thương phẩm

Cơ sở sản xuất và
cung ứng nước sạch

Điều tiết và duy trì
nguồn nước cho sản
xuất nước sạch

Bằng (sản lượng nước
40 đ/m3 nước thương thương phẩm trong kỳ
phẩm
hạn thanh toán (m3))
(x) (40 đồng/1m3)

Tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch

Bảo vệ cảnh quan tự
1% đến 2% trên
nhiên và bảo tồn đa
dạng sinh học của các doanh thu thực hiện
hệ sinh thái rừng phục trong kỳ
vụ cho dịch vụ du lịch

Cơ sở sản xuất công
nghiệp

Điều tiết và duy trì
nguồn nước cho sản
xuất
Hấp thụ và lưu giữ các
bon của rừng

Thủ tướng Chính phủ
quy định

Cung ứng bãi đẻ,
nguồn thức ăn và con
giống tự nhiên, sử
dụng nguồn nước từ
rừng cho nuôi trồng
thủy sản

Bằng (tổng sản lượng
điện trong kỳ hạn
thanh toán (kwh)) (x)
(20 đồng/kwh)

Bằng (doanh thu kỳ
hạn thanh toán) (x)
(mức chi trả) (từ 1 đến
2%)

Hộ nhận khoán BVR (các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận
khoán BVR ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước) được nhận tiền DVMTR theo hợp
đồng nhận khoán BVR.

V. XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG CHI TRẢ VÀ HỆ SỐ CHI TRẢ
1. Xác định diện tích rừng được chi trả
Xác định diện tích rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR đối với các dịch vụ: điều tiết và duy trì nguồn
nước cho sản xuất và đời sống xã hội; bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng
suối, theo quy định tại Thông tư số 60/2012/TT-BNNPTNT ngày 09/12/2012 của Bộ NN&PTNT.
Diện tích rừng trong lưu vực xác định theo đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh); nguồn gốc rừng (rừng
tự nhiên, rừng trồng).
Diện tích rừng được chi trả là diện tích rừng trong lưu vực cung ứng DVMTR được:
a) Xác định theo chủ rừng;
b) Nghiệm thu thanh toán “đạt yêu cầu” theo quy định tại Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày
07/5/2012 của Bộ NN&PTNT.

Thủ tướng Chính phủ quy định

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHI TRẢ
Các đối tượng sử dụng DVMTR trả tiền DVMTR cho các đối tượng cung ứng DVMTR theo:

2. Hệ số điều chỉnh mức chi trả (Hệ số K)
Hệ số K được xác định cho từng lô trạng thái rừng, làm cơ sở để tính toán mức tiền DVMTR cho các
chủ rừng. Các lô rừng có cùng trạng thái trong một lưu vực cung cấp một DVMTR cụ thể có tính chất
giống nhau có cùng một hệ số K. Quy định về Hệ số K tại Phụ lục số 1.
3. Nghiệm thu thanh toán
Nghiệm thu diện tích rừng được chi trả làm cơ sở cho việc thanh toán tiền DVMTR tới các chủ rừng
và hộ nhận khoán.
a) Theo hình thức chi trả trực tiếp

• Hợp đồng thỏa thuận tự nguyện đối với trường hợp chi trả trực tiếp; hoặc

Đối với trường hợp chi trả DVMTR theo hình thức chi trả trực tiếp thì các bên tự thoả thuận, có thể
tham khảo theo hình thức chi trả gián tiếp.

• Hợp đồng ủy thác trả tiền DVMTR đối với trường hợp chi trả gián tiếp.

b) Theo hình thức chi trả gián tiếp

Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn được nhận tiền DVMTR theo cam kết BVR
và cung ứng DVMTR với UBND cấp xã.
Chủ rừng là tổ chức được nhận tiền DVMTR theo Cam kết quản lý BVR cung ứng DVMTR với Sở
NN&PTNT. Đối với các doanh nghiệp có dự án quản lý, kinh doanh rừng và đất rừng phải thực hiện
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Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng được nhận tiền
DVMTR theo phương án quản lý BVR được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
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• Cơ quan nghiệm thu thực hiện nghiệm thu.
»» Đối với chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao
trách nhiệm quản lý rừng: UBND cấp tỉnh giao Sở NN&PTNT làm đầu mối tổ chức việc nghiệm
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thu, đánh giá số lượng và chất lượng rừng và xác nhận cho các chủ rừng.
»» Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn là Hạt Kiểm lâm cấp huyện được
UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện nghiệm thu theo đề nghị của UBND cấp huyện hoặc Sở
NN&PTNT (đối với trường hợp Hạt Kiểm lâm chịu trách nhiệm quản lý trên địa bàn nhiều huyện).
• Các đối tượng phải thực hiện nghiệm thu:
»» Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
»» Chủ rừng là tổ chức nhà nước và hộ nhận khoán; các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được
Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.
»» Chủ rừng là tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp không thuộc nhà nước.
• Trình tự, thủ tục, phương pháp và nội dung nghiệm thu theo quy định tại Thông tư số 20/2012/
TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 của Bộ NN&PTNT.
• Chi phí cho nghiệm thu của cơ quan nghiệm thu được cân đối trong chi phí quản lý của Quỹ tỉnh.
Đối với chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao trách
nhiệm quản lý rừng: chi phí cho nghiệm thu được tính vào chi phí quản lý của mình.

VI. HÌNH THỨC VÀ NGUYÊN TẮC CHI TRẢ
Bên sử dụng DVMTR thực hiện chi trả bằng tiền thông qua hình thức chi trả trực tiếp hoặc chi trả
gián tiếp cho bên cung ứng DVMTR.
1. Hình thức chi trả trực tiếp

3. Nguyên tắc chi trả
Bên sử dụng DVMTR phải chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã
cung ứng.
a) Thực hiện chi trả DVMTR bằng tiền thông qua hình thức chi trả trực tiếp hoặc chi trả gián tiếp.
b) Tiền chi trả DVMTR là một yếu tố trong giá thành sản phẩm có sử dụng DVMTR và không thay thế
thuế tài nguyên hoặc các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật.
c) Việc chi trả phải đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, công bằng.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN UỶ THÁC
1. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và hợp đồng ủy thác
Ủy thác tiền chi trả DVMTR thông qua Quỹ BV&PTR:
• Trường hợp bên sử dụng dịch vụ, sử dụng DVMTR từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành
chính từ 2 tỉnh trở lên thì tiền ủy thác DVMTR được chuyển về Quỹ TW. Quỹ TW ký hợp đồng
ủy thác với bên sử dụng dịch vụ, nhận tiền ủy thác và thực hiện điều phối tiền cho các Quỹ tỉnh.
• Trường hợp bên sử dụng dịch vụ, sử dụng dịch vụ từ những khu rừng nằm trong phạm vi hành
chính của một tỉnh thì tiền ủy thác DVMTR được chuyển trực tiếp về Quỹ tỉnh trên cơ sở hợp
đồng ủy thác Quỹ tỉnh ký với bên sử dụng dịch vụ. Quỹ tỉnh thực hiện nhiệm vụ ủy thác chi trả tới
chủ rừng trực tiếp hoặc thông qua Tổ chức chi trả cấp huyện và cấp xã. Đối với các địa phương
không có đủ điều kiện thành lập Quỹ BV&PTR, thì UBND cấp tỉnh quyết định cơ quan, tổ chức
làm thay nhiệm vụ của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh.

Bên sử dụng DVMTR trả tiền trực tiếp cho bên cung ứng DVMTR.

2. Tổ chức chi trả cấp huyện và cấp xã

Hình thức này áp dụng trong trường hợp bên sử dụng DVMTR có khả năng và điều kiện thực hiện
việc trả tiền thẳng cho bên cung ứng DVMTR không cần thông qua tổ chức trung gian. Chi trả trực
tiếp được thực hiện trên cơ sở hợp đồng thỏa thuận tự nguyện giữa bên sử dụng và cung ứng DVMTR phù hợp với quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP, trong đó mức chi trả không thấp hơn mức
do Nhà nước quy định đối với cùng một loại DVMTR.

Tổ chức chi trả cấp huyện hoặc cấp xã thực hiện ủy thác chi trả tiền DVMTR từ Quỹ tỉnh đến các chủ
rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn không mở tài khoản tại ngân hàng.

2. Hình thức chi trả gián tiếp

Tổ chức chi trả cấp huyện có thể là: Chi nhánh Quỹ BV&PTR cấp huyện (nếu có); Hạt Kiểm lâm; tổ
chức UBND cấp tỉnh thành lập hoặc giao nhiệm vụ.
Tổ chức chi trả cấp xã gồm: Quỹ xã (nếu có); Ban Lâm nghiệp xã; hoặc bộ phận chi trả cấp xã do
UBND cấp Huyện thành lập.

Chi trả gián tiếp là bên sử dụng DVMTR trả tiền cho bên cung ứng DVMTR ủy thác qua Quỹ TW hoặc
Quỹ tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức làm thay nhiệm vụ của Quỹ cấp tỉnh do UBND cấp tỉnh quyết định.
Áp dụng trong trường hợp bên sử dụng DVMTR không có khả năng và điều kiện trả tiền trực tiếp cho
bên cung ứng DVMTR mà thông qua tổ chức trung gian là hệ thống Quỹ BV&PTR. Chi trả gián tiếp
có sự can thiệp và hỗ trợ của Nhà nước, giá DVMTR do Nhà nước quy định.
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VIII. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH
1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Tổ chức xác định, phê duyệt diện tích rừng có cung ứng DVMTR từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương trở lên, thông báo cho UBND cấp tỉnh;
b) Chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan huy động các nguồn lực về tài chính, khoa học kỹ
thuật của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để triển khai thực hiện chính sách;
c) Phê duyệt quy hoạch BV&PTR toàn quốc và vùng;
d) Quyết định mức trích chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ TW;
e) Phê duyệt kế hoạch thu chi Quỹ TW, thẩm tra phê duyệt quyết toán hàng năm theo quy định;
f) Hàng năm, chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức tổng kết, báo
cáo Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện chính sách.
2. Tổng cục Lâm nghiệp
a) Phối hợp triển khai thực hiện chính sách;
b) Điều phối các nguồn lực, kết hợp với chính sách chi trả DVMTR để thực hiện công tác BVR;
c) Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, ủy quyền của Bộ NN&PTNT.
3. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam
a) Xác định, diện tích rừng có cung ứng DVMTR từ 2 tỉnh trở lên trình Bộ NN&PTNT phê duyệt;
b) Ký hợp đồng ủy thác và điều phối tiền tới Quỹ tỉnh đối với diện tích rừng có cung ứng DVMTR từ
2 tỉnh trở lên;
c) Hướng dẫn các Quỹ tỉnh về công tác nghiệp vụ; xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR.
4. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
a) Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách chi trả DVMTR;
b) Tổ chức tuyên truyền chủ trương, chính sách chi trả DVMTR;
c) Chỉ đạo Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng trình UBND tỉnh
phê duyệt các đề án, dự án liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách DVMTR;

f) Xác nhận danh sách các chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR cho một đơn vị sử dụng DVMTR
cụ thể theo đề nghị của Sở NN&PTNT;
g) Quy định số lần tạm ứng cho chủ rừng hàng năm;
h) Giao Sở NN&PTNT làm đầu mối tổ chức việc nghiệm thu;
k) Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện chính sách chi trả DVMTR; xác nhận danh sách các hộ
nhận khoán BVR với các chủ rừng là tổ chức Nhà nước để được chi trả tiền DVMTR;
l) Quyết định loại DVMTR phải chi trả, mức chi trả và các đối tượng phải chi trả và đối tượng được
chi trả trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP;
m) Định kỳ hàng năm tổng kết tình hình chi trả DVMTR trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo gửi Bộ
NN&PTNT, Bộ Tài chính.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
a) Hướng dẫn mẫu cam kết BVR cung ứng DVMTR đối với chủ rừng là tổ chức và chủ rừng là cá nhân,
hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn;
b) Làm đầu mối tổ chức việc nghiệm thu, đánh giá số lượng và chất lượng rừng và xác nhận cho các
chủ rừng là tổ chức; tổ chức kiểm tra, giám sát các chủ rừng là tổ chức trong việc thực hiện quyền
và nghĩa vụ khi tham gia chi trả DVMTR;
c) Hướng dẫn nghiệm thu, phúc tra nghiệm thu BVR;
d) Thẩm định danh sách chủ rừng là tổ chức trình UBND tỉnh phê duyệt;
e) Chủ trì hoặc phối hợp với Sở Tài chính thẩm tra theo phân công, phân cấp của UBND tỉnh: Kế
hoạch tài chính chi trả DVMTR; dự toán chi điều hành nghiệp vụ của Quỹ; và quyết toán tiền chi
trả DVMTR (trường hợp Quỹ BV&PTR trực thuộc Sở NN&PTNT).
6. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
a) Xác định diện tích rừng có cung ứng DVMTR phục vụ cho việc chi trả DVMTR trong tỉnh trình
UBND cấp tỉnh phê duyệt và công bố;
b) Lập danh sách các đối tượng sử dụng DVMTR phải chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh; danh sách
các chủ rừng là tổ chức có cung ứng DVMTR trình UBND cấp tỉnh phê duyệt;
c) Thông báo cho các đối tượng sử dụng DVMTR nộp tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả DVMTR;
d) Hướng dẫn các chủ rừng là tổ chức, xây dựng kế hoạch thu, chi tiền chi trả DVMTR;

d) Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện chi trả tiền DVMTR của
các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách trên
địa bàn;

e) Hướng dẫn các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng: xây
dựng phương án quản lý BVR được UBND cấp tỉnh phê duyệt; lập kế hoạch đề nghị hỗ trợ kinh
phí quản lý BVR.

e) Chịu trách nhiệm phê duyệt, bảo đảm ổn định diện tích và chức năng của các khu rừng có cung
ứng DVMTR trong quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch BV&PTR;

7. Uỷ ban nhân dân huyện và Tổ chức chi trả cấp huyện
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b) Xác nhận danh sách các chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn là người cung
ứng dịch vụ cho một đơn vị sử dụng DVMTR cụ thể theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm
nghiệp cùng cấp có xác nhận của UBND cấp xã;
c) Phê duyệt danh sách các chủ rừng là các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn/bản, tổ chức
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội là người cung ứng dịch vụ cho một đơn vị sử dụng DVMTR cụ thể
theo đề nghị của Ban chi trả huyện có xác nhận UBND cấp xã;
d) Hạt Kiểm lâm cấp huyện thực hiện nghiệm thu đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư thôn; xác nhận, lập biểu tổng hợp kết quả nghiệm thu BVR cung ứng DVMTR, gửi Quỹ tỉnh;
e) Tổng hợp kế hoạch chi trả DVMTR của tất cả các xã trong huyện và dự toán chi phí quản lý của Tổ
chức chi trả cấp huyện gửi Quỹ tỉnh.
8. UBND cấp xã và Tổ chức chi trả cấp xã
Tổ chức chi trả cấp xã gồm: Quỹ xã (nếu có); Ban Lâm nghiệp xã; hoặc bộ phận chi trả cấp xã do
UBND cấp Huyện thành lập:
a) Tuyên truyền, phổ biến chính sách chi trả DVMTR tại xã;
b) Xác nhận danh sách các hộ nhận khoán BVR với các chủ rừng là tổ chức để được chi trả tiền
DVMTR;
c) Xây dựng kế hoạch: lập biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR theo biểu mẫu số 5 kèm
theo Thông tư 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC gửi Tổ chức chi trả cấp huyện.
9. Chủ rừng là tổ chức nhà nước
Chủ rừng là tổ chức nhà nước gồm các đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang và doanh
nghiệp nhà nước:
a) Ký cam kết quản lý BVR cung ứng DVMTR hoặc rà soát cam kết hàng năm với Sở NN&PTNT;
b) Ký hợp đồng khoán hoặc rà soát hợp đồng khoán BVR với các hộ nhận khoán theo quy định hiện
hành của Nhà nước;
c) Lập biểu thống kê danh sách các hộ nhận khoán BVR;
d) Lập kế hoạch chi trả DVMTR;

10. Các tổ chức không phải chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng gồm: UBND cấp
xã; các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội.
a) Xây dựng phương án quản lý BVR gửi Sở NN&PTNT (đồng gửi quỹ tỉnh) thẩm tra, trình cấp có thẩm
quyền (là UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được phân cấp, ủy quyền) phê duyệt;
b) Hàng năm lập kế hoạch quản lý BVR đề nghị hỗ trợ kinh phí như quy định đối với chủ rừng là tổ
chức nhà nước, gửi Quỹ tỉnh;
c) Phê duyệt kế hoạch chi quản lý theo quy chế quản lý tài chính đơn vị.
11. Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
Các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn gồm: (i) Các chủ rừng là hộ gia đình,
cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng; (ii) cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao
rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; (iii) các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân,
cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được Nhà nước giao do
UBND cấp huyện xác nhận theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, có xác nhận của
UBND cấp xã.
a) Ký cam kết BVR và cung ứng DVMTR với UBND cấp xã;
b) Sử dụng toàn bộ số tiền chi trả DVMTR để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.
12. Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng
a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP;
b) Ký hợp đồng ủy thác trả tiền DVMTR với Quỹ BV&PTR hoặc hợp đồng trực tiếp với bên cung ứng
DVMTR trong trường hợp chi trả trực tiếp;
c) Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm gửi tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả DVMTR năm kế tiếp;
d) Chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu của quý kế tiếp, lập và gửi cho Quỹ BV&PTR bản kê khai
nộp tiền chi trả;
e) Lập tờ khai tự quyết toán tiền chi trả DVMTR, gửi Quỹ BV&PTR sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc
kỳ kế toán năm.

e) Chủ rừng là tổ chức nhà nước có thực hiện việc khoán BVR cho các cộng đồng dân cư, các hộ gia
đình, cá nhân: xác định tiền chi trả cho hộ nhận khoán; tổ chức nghiệm thu; chi trả cho hộ nhận
khoán;
f) Phê duyệt kế hoạch chi quản lý theo quy chế quản lý tài chính đơn vị.
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IX. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

X. KIỂM TRA, GIÁM SÁT, CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Sơ đồ số 1. Hệ thống báo cáo

1. Bộ NN&PTNT chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra, giám sát các Bộ, ngành, địa
phương trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP.

CHỦ RỪNG
LÀ TỔ CHỨC

TỔ CHỨC CHI
TRẢ CẤP HUYỆN
1

1

2

2. Quỹ TW, Quỹ tỉnh, Tổ chức chi trả cấp huyện, cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện
chi trả DVMTR.
3. Quỹ TW, Quỹ tỉnh, chủ rừng là tổ chức, tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách
nhiệm quản lý rừng thực hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.
4. Tổ chức chi trả cấp huyện, cấp xã:
• Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, quần chúng nhân
dân ở cấp huyện, xã và Quỹ TW, Quỹ tỉnh theo quy định của pháp luật.

QUỸ TỈNH

• Thông báo tới cộng đồng thôn bản, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội và công khai theo qui định
của Quy chế dân chủ tại cơ sở về danh sách đối tượng được chi trả tiền DVMTR, số tiền được
chi trả, phương án chi trả.

SỞ
NN&PTNT

SỞ TC
3

QUỸ TW

BNN

BTC

1. Hàng năm chủ rừng là tổ chức, tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách
nhiệm quản lý rừng có trách nhiệm lập báo cáo kết quả thực hiện DVMTR theo mẫu số biểu 9 ban
hành kèm theo Thông tư số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC, gửi Quỹ tỉnh.
2. Quỹ tỉnh tổng hợp tình hình thực hiện DVMTR toàn tỉnh báo cáo UBND cấp tỉnh, đồng gửi Sở
NN&PTNT, Sở Tài chính và Quỹ TW.
3. Quỹ TW tổng hợp tình hình thực hiện DVMTR toàn quốc báo cáo Bộ NN&PTNT và Bộ Tài
chính.
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Ảnh: Kim Dung

PHẦN II:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
NGUỒN KINH PHÍ ỦY THÁC
SỔ TAY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

I. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ ỦY THÁC

Sơ đồ số 2. Xác định tiền chi trả DVMTR tại Quỹ tỉnh

1. Nhiệm vụ ủy thác
a) Ủy thác qua Quỹ BV&PTR.
b) Toàn bộ kinh phí ủy thác, sau khi trích kinh phí thực hiện nhiệm vụ ủy thác và kinh phí dự phòng
(đối với Quỹ tỉnh), phần kinh phí còn lại được chi trả đến bên cung ứng DVMTR (chủ rừng).
c) Đối với số tiền thu được từ bên sử dụng DVMTR nhưng không xác định được hoặc chưa xác định
được đối tượng nhận tiền DVMTR, thì:
• Quỹ TW điều phối số tiền đó cho các tỉnh có mức chi trả tiền DVMTR bình quân cho 01 ha rừng
thấp hơn mức bình quân cả nước trong năm;

QUỸ TW

THU
TẠI TỈNH

Chủ rừng là
hộ gia đình,
cá nhân

Chủ rừng là
tổ chức không
thuộc nhà nước

Chủ rừng

Chủ rừng là
tổ chức nhà nước

• Quỹ tỉnh lập phương án sử dụng trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.
2. Quản lý và sử dụng tiền theo hình thức chi trả gián tiếp
a) Quỹ TW:

QUỸ TỈNH

• Được trích tối đa 0,5% trên tổng số tiền thực nhận ủy thác trong năm (bao gồm cả tiền lãi thu
được từ số tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn DVMTR) để chi cho các hoạt
động nghiệp vụ của Quỹ. Mức trích cụ thể do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT quyết định;

≥ 85%
≤ 5%
≤ 10%

• Số tiền còn lại (> 99,5%) chuyển cho Quỹ tỉnh theo quy định tại Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền DVMTR.

Các tổ chức
không phải là
chủ rừng được
nhà nước giao
trách nhiệm
quản lý rừng

Nguồn tài chính
Quỹ

b) Quỹ tỉnh:
• Trích tối đa 10% trên tổng số tiền thực nhận ủy thác trong năm (bao gồm cả tiền lãi thu được từ
số tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả, lãi tiền gửi từ nguồn DVMTR) để chi cho các hoạt động
của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh. Mức trích do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.
• Trích dự phòng theo quy định tại Điều 6, Thông tư số 85/2012/TT-BTC;
• Số tiền còn lại (> 85%) chi trả cho chủ rừng theo quy định tại Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT.
Tổng quan về quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR tại Quỹ tỉnh được mô tả tại sơ đồ số 2.

Ghi chú:
Luân chuyển của dòng tiền DVMTR
Nội dung và đối tượng quản lý, sử dụng tiền DVMTR
c) Đối với chủ rừng
• Chủ rừng là tổ chức không thuộc nhà nước được quản lý sử dụng theo đúng qui định của pháp
luật quản lý tài chính hiện hành đối với loại hình tổ chức đó và chi cho công tác quản lý, bảo vệ,
phát triển rừng.
• Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn sử dụng toàn bộ số tiền DVMTR để
quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và nâng cao đời sống.
• Chủ rừng là tổ chức nhà nước có thực hiện khoán BVR sử dụng 10% số tiền DVMTR cho các chi
phí quản lý để chi cho các hoạt động: lập hồ sơ, tài liệu, bản đồ quản lý các khu rừng cung ứng
DVMTR; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, đánh giá; tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn cho
cán bộ, công chức, viên chức của chủ rừng, UBND cấp xã, các hộ nhận khoán BVR; hội nghị, hội
thảo, sơ kết, tổng kết; hỗ trợ cho các hoạt động các cấp huyện, xã, thôn; mua sắm tài sản và các
chi phí khác phục vụ công tác quản lý DVMTR. Số tiền còn lại (90%) sử dụng như sau:
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»» Trường hợp chủ rừng khoán toàn bộ diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR thì chi trả toàn bộ
cho các hộ nhận khoán.

duyệt. Mức kinh phí hỗ trợ bình quân cho 01 ha rừng không cao hơn số tiền chi trả bình quân đối với
diện tích rừng cung ứng DVMTR trên địa bàn tỉnh.

»» Trường hợp chủ rừng khoán một phần diện tích rừng được chi trả tiền DVMTR cho các hộ nhận
khoán, phần diện tích rừng còn lại chủ rừng trực tiếp tổ chức BVR, thì số tiền DVMTR của diện
tích rừng này là nguồn thu của chủ rừng. Chủ rừng quản lý, sử dụng theo quy định của Nhà nước
về tài chính hiện hành áp dụng đối với từng loại hình tổ chức đó.

3. Lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản thu khác

• Mức tiền DVMTR chi cho tổ chức, cá nhân nhận khoán thực hiện theo quy định tại Thông tư số
80/2011/TT-BNNPTNT.

Các khoản thu khác gồm: lãi thu được từ số tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả, ghi nhận nguồn thu
theo số thực thu được từ bên sử dụng dịch vụ MTR; thu khác (nếu có).
Lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản thu khác được phân bổ vào các nguồn tiền chi trả, có thể thực
hiện theo một trong các phương pháp sau:
a) Lãi tiền gửi ngân hàng

Sơ đồ số 3. Xác định tiền chi trả DVMTR tại chủ rừng là tổ chức

Phương pháp 1. Lãi tiền gửi ngân hàng từ nguồn tiền nào được bổ sung vào nguồn tiền đó:
Thực chi
Chênh lệch
thu - chi

QUỸ TW

Tự tổ chức
quản lý, bảo vệ rừng

QUỸ TỈNH

90%

• Tại các Quỹ, lãi từ nguồn chi trả cho các chủ rừng: được bổ sung vào kinh phí chi trả cho các chủ
rừng; lãi từ nguồn kinh phí được trích để chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ được bổ sung
vào nguồn kinh phí này.
• Tại các chủ rừng là tổ chức: lãi tiền gửi ngân hàng được phân bổ theo tỷ lệ trích kinh phí quản lý
và kinh phí khoán bảo vệ rừng.
• Lãi thu được từ số tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả: ghi nhận nguồn thu theo số thực thu, bổ
sung vào trong tổng số tiền thu được từ bên sử dụng trong kỳ kế toán.

Khoán
BVR

Phương pháp 2. Cuối kỳ kế toán năm kế toán xác định tổng số lãi tiền gửi ngân hàng, lãi thu được từ số
tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả để phân bổ theo tỷ lệ các nguồn.
Lãi thu được từ số tiền bên sử dụng DVMTR chậm trả phản ánh chung vào nguồn lãi tiền gửi ngân
hàng để phân bổ.
b) Các khoản thu khác (nếu có): tùy theo bản chất của khoản tiền thu để phân bổ.

10%

Ghi chú:
Luân chuyển của dòng tiền DVMTR
Nội dung và đối tượng quản lý, sử dụng tiền DVMTR
d) Đối với các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
Đối với các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng có cung
ứng DVMTR lập phương án đề nghị hỗ trợ kinh phí quản lý BVR từ nguồn thu tiền chi trả dịch vụ
môi trường gửi Sở NN&PTNT thẩm định, tổng hợp trong kế hoạch DVMTR trình UBND cấp tỉnh phê
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II. LẬP VÀ GIAO KẾ HOẠCH THU, CHI DVMTR

Sơ đồ số 4. Lập, tổng hợp, phê duyệt kế hoạch VNFF thay bằng Quỹ TW

Lập và giao kế hoạch thu, chi DVMTR thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2012/
TTLT-BNNPTNT-BTC.
1. Quy định chung
a) Đối tượng lập kế hoạch gồm:
• Quỹ TW, Quỹ tỉnh; Tổ chức chi trả DVMTR cấp huyện; Tổ chức chi trả DVMTR cấp xã; chủ rừng
là tổ chức.
• Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng: xây dựng
phương án quản lý BVR.
• Các đối tượng sử dụng DVMTR: nộp Tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền DVMTR về Quỹ BV&PTR theo
hợp đồng đã ký với Quỹ trong trường hợp chi trả gián tiếp.
b) Căn cứ lập kế hoạch:
• Diện tích rừng có cung ứng DVMTR các lưu vực;
• Danh sách các đối tượng sử dụng DVMTR phải chi trả;
• Danh sách các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
• Dự kiến nguồn thu và mức chi trả cho các chủ rừng. Tại Quỹ tỉnh, số tiền chi trả bình quân trên
01 ha rừng từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng DVMTR được xác định theo số bình quân của
3 năm liền kề hoặc lấy bằng số của năm trước năm lập kế hoạch.
c) Thời gian lập kế hoạch: cùng kỳ với việc lập kế hoạch, dự toán ngân sách nhà nước hàng năm.
2. Trình tự, nội dung, biểu mẫu và phương pháp lập kế hoạch
a) Quỹ TW: lập kế hoạch kinh phí chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ và kinh phí điều phối cho
Quỹ tỉnh.
b) Quỹ tỉnh: trình tự lập kế hoạch theo sơ đồ sau:

Ghi chú:
(1) Cấp xã: lập Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR xã đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng dân cư thôn (mẫu số 5 Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC); gửi Tổ
chức chi trả cấp huyện.
Chủ rừng là tổ chức: lập Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR (mẫu số 6 Thông tư liên tịch
số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-TC), xác định theo diện tích khoán và diện tích chưa khoán (tự tổ chức
quản lý bảo vệ); gửi Quỹ tỉnh.
Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng: xây dựng phương
án quản lý BVR, gửi Quỹ tỉnh.
Quỹ TW thông báo cho Quỹ tỉnh số dự kiến điều phối trong năm kế hoạch.
(2) Cấp huyện: tổng hợp diện tích rừng của các xã gửi quỹ tỉnh.
(3) Quỹ tỉnh: tổng hợp kế hoạch thu – chi toàn tỉnh gửi Sở NN và PTNT. Nội dung kế hoạch: gồm kế
hoạch thu và kế hoạch chi (mẫu số 7 Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-TC).
Kế hoạch thu: xác định dựa trên Tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền DVMTR của bên sử dụng dịch vụ (mẫu
số 2 Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-TC); hoặc dựa trên số ước thu của năm hiện
hành.

23

Sổ tay quản lý tài chính – kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng

24

Kế hoạch chi: xác định trên cơ sở dự kiến nguồn thu theo kế hoạch thu và diện tích rừng cung ứng
DVMTR, gồm: chi phí quản lý; kinh phí chi trả cho các chủ rừng và các tổ chức không phải là chủ rừng
nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng.
(4) Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

4. Lập kế hoạch tài chính Quỹ
a) Kế hoạch thu, chi hoạt động nghiệp vụ Quỹ
Hàng năm Quỹ TW lập kế hoạch tài chính thu, chi quỹ báo cáo Bộ NN&PTNT phê duyệt để thực
hiện. Quỹ tỉnh lập, trình phê duyệt kế hoạch tài chính thu, chi Quỹ theo quy định của UBND tỉnh.

(5) Kết quả phê duyệt được gửi tới Quỹ tỉnh và Sở NN&PTNT.
(6) Quỹ tỉnh gửi bản kế hoạch đã được phê duyệt về Quỹ TW.
c) Thuyết minh kế hoạch:
Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi tiền DVMTR 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện cả năm; so
sánh với kết quả thực hiện năm trước; đánh giá tình hình thực hiện chính sách DVMTR, nêu rõ những
kết quả tích cực, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị giải quyết trong
năm kế hoạch.
Xác định cụ thể các chỉ tiêu thu, chi tiền DVMTR trên cơ sở tình hình thực tế thực hiện trong năm
trước; dự báo các biến động về nguồn thu, đối tượng chi trong năm kế hoạch; kế hoạch thu và chi
tiền DVMTR của Quỹ, các chủ rừng là tổ chức, của các Tổ chức chi trả cấp huyện, xã; dự toán chi phí
quản lý của Quỹ, các chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà
nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo tiến độ từng quý trong năm.
3. Điều chỉnh kế hoạch
Trường hợp kết thúc quý II hàng năm mà Quỹ TW, Quỹ tỉnh, chủ rừng là tổ chức nhà nước chưa thu
được hoặc chưa thu đủ tiền chi trả DVMTR theo kế hoạch đã được duyệt, thì được áp dụng bằng
mức trích kinh phí của kế hoạch, dự toán năm trước nhưng không cao hơn mức kế hoạch đã được
duyệt trong năm kế hoạch; sau khi kết thúc năm kế hoạch, lập kế hoạch điều chỉnh, trình cấp thẩm
quyền phê duyệt.
Trường hợp trong năm có thay đổi nhiệm vụ chi hoặc có thay đổi kế hoạch do khách quan, các Quỹ
BV&PTR, chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách
nhiệm quản lý rừng lập kế hoạch điều chỉnh, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

TT

Nội dung

Quỹ TW

Quỹ tỉnh

I

Kế hoạch thu

1)

Ngân sách hỗ trợ

√

√

2)

Nguồn tài chính uỷ thác: (i) Tiền chi trả DVMTR; (ii) Tiền uỷ thác của
các tổ chức quốc tế; tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo
hợp đồng uỷ thác liên quan đến BV&PTR;

√

√

3)

Các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định tại Điều 10 Nghị định
số 05/2008/NĐ-CP

4)

Tài trợ đóng góp tự nguyện của các tổ chức quốc tế; tổ chức và cá
nhân trong nước và ngoài nước

√

√

5)

Kinh phí các chương trình, dự án có quy định hoàn trả nộp Quỹ

√

√

6)

Lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng; Lãi tiền gửi kinh phí hoạt động bộ
máy quỹ

√

√

7)

Nguồn tài chính khác

√

√

II

Kế hoạch chi

1)

Thực hiện nhiệm vụ uỷ thác: DVMTR; các nhiệm vụ uỷ thác theo
hợp đồng uỷ thác khác

√

√

2)

Hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án

√

√

3)

Hỗ trợ Quỹ cấp dưới

4)

Chi hoạt động bộ quản lý điều hành quỹ

√

√
√

√

Quỹ TW

Quỹ tỉnh

b) Kế hoạch thu, chi hoạt động quản lý điều hành quỹ
TT
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Nội dung

I

Kế hoạch thu

1)

Nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ uỷ thác DVMTR

√

√

2)

Phí ủy thác theo hợp đồng ủy thác

√

√

3)

Lãi tiền gửi kinh phí hoạt động bộ máy quỹ

√

√

4)

Nguồn tài chính khác

√

√

II

Kế hoạch chi

1)

Chi hoạt động thường xuyên:

√

√
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-

Chi quản lý: Chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành
viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ;
Chi về cước phí bưu điện và truyền tin; Chi xăng, dầu, điện, nước;
Chi công tác phí, hội nghị; Chi sửa chữa thường xuyên tài sản

√

√

Số tiền thực
thu trong
năm (B1)

Số tiền nhận từ
Quỹ TW và thu
=
nội tỉnh lũy kế đến
quý I năm sau

Lãi thu được từ số
tiền bên sử dụng
+
DVMTR chậm trả
đến quý I năm sau

+

Lãi tiền gửi ngân hàng, khác
đến quý I năm sau

-

Chi hoạt động nghiệp vụ:

+

Chi thẩm định chương trình, dự án; Chi phí dịch vụ thanh toán; Chi
kiểm tra; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; Chi dịch vụ ủy thác.

+

Chi thanh tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu, đánh giá rừng; chi kiểm
toán (nếu có).

+

Chi kiểm toán (nếu có)

√

√

2. Xác định kinh phí được trích để chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, kinh phí quản lý

-

Chi khác (nếu có)

√

√

a) Quỹ TW

2)

Chi không thường xuyên:

-

Chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị; Chi mua
sắm, sửa chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ;

√

√

-

Hỗ trợ hoạt động kỹ thuật theo dõi chất lượng DVMTR;

√

-

Hỗ trợ hoạt động liên quan đến chi trả DVMTR cấp huyện, xã;

√

-

Chi cho các tổ chức được uỷ quyền thu các khoản đóng góp bắt
buộc cho Quỹ;

√

-

Chi khác (nếu có).

√

√
√

√

√

• Bộ NN&PTNT phê duyệt kế hoạch thu, chi DVMTR và kế hoạch chi hoạt động nghiệp vụ của
Quỹ TW.
• UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thu, chi DVMTR của tỉnh và kế hoạch chi hoạt động nghiệp vụ
của Quỹ tỉnh.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 của Bộ NN&PTNT hướng dẫn phương pháp xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng như sau:
1. Xác định số tiền thực thu trong năm
a) Quỹ TW: số tiền thực thu ủy thác trong năm (B) được xác định như sau:
Số tiền Bên sử
dụng DVMTR
=
chuyển trả lũy kế
đến quý I năm sau

Số tiền thực thu
trong năm (B2)

=

Số tiền nhận từ Quỹ tỉnh lũy kế
đến hết ngày 30/4 năm sau

+

Lãi tiền gửi ngân hàng đến hết
ngày 30/4 năm sau

• Xác định số kinh phí được trích (Q) chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, theo công thức sau:
=

B

x

Mức trích

• Mức trích: tối đa 0,5% trên tổng số tiền thực nhận ủy thác (B) trong năm, do Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT quyết định.
• Việc trích phải được lập thành chứng từ kế toán, làm cơ sở ghi sổ kế toán.
b) Quỹ tỉnh
Kinh phí hoạt động của bộ máy quỹ tỉnh và kinh phí thực hiện ủy thác DVMTR được trích để chi
cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ: Kinh phí thực hiện ủy thác DVMTR được trích để chi cho
các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ chỉ là một trong các nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ.
• Xác định số kinh phí được trích (Q1) chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ, theo công thức
sau:
Q1

=

B1

x

Mức trích

• Mức trích: tối đa 10% trên tổng số tiền thực nhận ủy thác (B1) trong năm (không bao gồm kinh
phí chưa chi cho chủ rừng tồn năm trước chuyển qua), do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định.

III. XÁC ĐỊNH TIỀN CHI TRẢ

Số tiền thực
thu trong
năm (B)

c) Chủ rừng: số tiền thực thu trong (B2) năm được xác định như sau

Q

5. Phê duyệt
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b) Quỹ tỉnh: số tiền thực thu ủy thác trong năm (B1) được xác định như sau

Lãi thu được từ số
tiền bên sử dụng
+
DVMTR chậm trả
đến quý I năm sau
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+

Lãi tiền gửi ngân hàng, khác
đến quý I năm sau

Ví dụ 1. Xác định số kinh phí được trích (Q1) chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ tỉnh:
Tại Quỹ tỉnh A, tổng số tiền thực thu ủy thác DVMTR của năm trước năm báo cáo là 5.000.000.000
đồng và năm báo cáo là 6.000.000.000 đồng. Mức trích được UBND tỉnh quyết định cho năm
trước năm báo cáo là 10% và năm báo cáo là 8%. Tổng số tiền được trích (Q1) năm trước năm báo
cáo là 500.000.000 đồng (5.000.000.000 đồng (x) 10%) và năm báo cáo là 480.000.000 đồng
(6.000.000.000 đồng (x) 8%).
• Việc trích phải được lập thành chứng từ kế toán, làm cơ sở ghi sổ kế toán.
c) Chủ rừng là tổ chức nhà nước
• Xác định số kinh phí được trích (Q2) chi phí quản lý, theo công thức sau:
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• Mức trích: 10% trên tổng số tiền thực nhận ủy thác (B2) trong năm.

nguồn dự phòng lập phương án hỗ trợ, trình cấp có thẩm quyền (là UBND tỉnh hoặc cơ quan được
phân cấp, ủy quyền) quyết định. Nguồn dự phòng trong năm không sử dụng hết được chuyển sang
năm sau.

• Thời gian trích:

4. Xác định tiền chi trả

Phương pháp 1: sau khi xác định được số tiền thực thu ủy thác trong năm về DVMTR, vào quý I năm
sau.

a) Xác định tiền điều phối cho Quỹ tỉnh

Q2

=

B2

x

Mức trích

• Thẩm quyền xác định:

Phương pháp 2: trích theo quý hay từng lần nhận tiền ủy thác. Sau khi xác định số tiền thực thu trong
năm, tính số trích chính thức để điều chỉnh số đã trích.

»» Giám đốc Quỹ TW xác định số tiền DVMTR điều phối cho Quỹ tỉnh đối với từng khoản chi trả của
các đối tượng sử dụng DVMTR có diện tích lưu vực nằm trên phạm vi 2 tỉnh trở lên.

• Việc trích phải được lập thành chứng từ kế toán, làm cơ sở ghi sổ kế toán.
3. Xác định và sử dụng kinh phí dự phòng tại Quỹ tỉnh

»» Cán bộ kế hoạch hoặc kế toán Quỹ (do Giám đốc quỹ phân công) chịu trách nhiệm xác định, trình
giám đốc Quỹ phê duyệt làm cơ sở thông báo cho Quỹ tỉnh.

a) Xác định kinh phí dự phòng

• Thời gian xác định:

• Trích lập kinh phí dự phòng hàng năm để hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân
cư được giao, khoán BVR ổn định lâu dài trong trường hợp có thiên tai, khô hạn. Tổng số trích
trong năm báo cáo là mức tồn kinh phí dự phòng trong năm. Xác định theo công thức sau:
Kinh phí dự phòng (P)

=

B1

x

Mức trích

Trong đó: Mức trích hàng năm do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 5% so với tổng tiền
thực thu ủy thác DVMTR trong năm.
Ví dụ 2. Lập kinh phí dự phòng và xác định mức tồn:
Tiếp theo ví dụ 1, với mức trích lập hàng năm là 5% thì: (i) kinh phí dự phòng năm trước năm báo
cáo là 250.000.000 đồng (5.000.000.000 đồng (x) 5%); (ii) mức tồn quỹ dự phòng năm báo cáo là
300.000.000 đồng (6.000.000.000 đồng (x) 5%);
Giả thiết là năm trước năm báo cáo chưa sử dụng kinh phí dự phòng, thì kinh phí trích bổ sung năm báo
cáo là 50.000.000 đồng (300.000.000 đồng – 250.000.000 đồng).
Trong trường hợp tổng kinh phí dự phòng trích năm báo cáo thấp hơn mức tồn kinh phí dự phòng
năm trước năm báo cáo, Quỹ tỉnh có văn bản trình cấp có thẩm quyền cho phép giảm số kinh phí cao
hơn so với số kinh phí được trích năm báo cáo.

Phương pháp 1: sau khi xác định được số tiền thực thu ủy thác trong năm về DVMTR, vào quý I năm
sau.
Phương pháp 2: theo quý hay từng lần nhận tiền ủy thác. Sau khi xác định số tiền thực thu trong năm,
xác định số chính thức để thông báo cho Quỹ tỉnh.
• Xác định số tiền điều phối cho Quỹ tỉnh:
Bước 1: xác định số tiền chi trả bình quân 1 ha rừng từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng DVMTR
theo công thức sau:

Trong đó:
- C1b/q : số tiền chi trả bình quân 1 ha rừng;
- B: số tiền thực thu về chi trả DVMTR trong năm tại Quỹ BV&PTR Việt Nam;
- Q: chi phí hoạt động nghiệp vụ liên quan đến chi trả DVMTR của Quỹ BV&PTR Việt Nam;

• Thời gian trích:

- S: tổng diện tích rừng tham gia cung ứng DVMTR.

Phương pháp 1: sau khi xác định được số tiền thực thu ủy thác trong năm về DVMTR, vào quý I năm
sau.

Bước 2: xác định số tiền điều phối cho Quỹ tỉnh từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng DVMTR theo
công thức sau:

Phương pháp 2: trích theo quý hay từng lần nhận tiền ủy thác. Sau khi xác định số tiền thực thu trong
năm, tính số trích chính thức để điều chỉnh số đã trích vào quý I năm sau.
• Việc trích kinh phí dự phòng phải được lập thành chứng từ kế toán, làm cơ sở ghi sổ kế toán.

Trong đó:

b) Sử dụng nguồn kinh phí dự phòng

- B1i: số tiền điều phối cho Quỹ BV&PTR tỉnh i từ một đối tượng sử dụng DVMTR;

Trường hợp khi có thiên tai, khô hạn xảy ra trên địa bàn của tỉnh; Giám đốc Quỹ căn cứ khả năng

- S1i: diện tích rừng cung ứng DVMTR của tỉnh i được một đối tượng sử dụng DVMTR chi trả
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trả của năm cho chủ rừng, Quỹ xác định số tiền còn lại phải thanh toán để thanh toán cho chủ rừng.
Bước 3: xác định tổng số tiền điều phối cho Quỹ BV&PTR của một tỉnh theo công thức sau:

					
Trong đó:
- A1: tổng số ti¬ền chuyển cho Quỹ BV&PTR của một tỉnh;

»» Xác định tiền chi trả cho từng chủ rừng
Bước 1: xác định số tiền chi trả bình quân trên 01 ha rừng từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng
DVMTR:
»» Số tiền chi trả bình quân 01 ha rừng từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng DVMTR xác định theo
công thức sau:

- Bj1: tiền chi trả DVMTR thứ j của một tỉnh (j = 1, 2,…, n).
• Việc xác định tiền điều phối cho Quỹ tỉnh phải được lập thành chứng từ kế toán, làm cơ sở ghi
sổ kế toán.
b) Xác định tiền chi trả cho chủ rừng tại Quỹ tỉnh
• Thẩm quyền và thời gian xác định:
»» Giám đốc Quỹ tỉnh xác định số tiền thực tế chi trả của năm cho chủ rừng vào quý I năm sau, dựa trên
số tiền thực thu về DVMTR trong năm và diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K, được nghiệm thu.
»» Cán bộ kế hoạch hoặc kế toán Quỹ (do Giám đốc quỹ phân công) chịu trách nhiệm xác định, trình
giám đốc Quỹ phê duyệt làm cơ sở thông báo cho chủ rừng.

Trong đó:
- C2b/q: số tiền chi trả bình quân 1 ha rừng đã quy đổi theo hệ số K cho chủ rừng;
- B1 : là số tiền thực thu về chi trả DVMTR trong năm tại Quỹ BV&PTR cấp tỉnh.
- Q1 : chi phí quản lý tại Quỹ BV&PTR cấp tỉnh;
- P : kinh phí dự phòng (+/-);
- Sq/đ: diện tích rừng đã quy đổi theo hệ số K, được tính bằng công thức:

• Các bước xác định:
»» Xác định tổng số tiền chi trả cho các chủ rừng
Ví dụ 3. Xác định số tiền chi trả cho chủ rừng
Tiếp theo ví dụ 1, ví dụ 2, trong trường hợp toàn bộ kinh phí thu ủy thác đã xác định được đối tượng
chi trả, tổng số tiền chi trả cho chủ rừng (B1 – Q1 – P)
- Năm trước năm báo cáo là 4.250.000.000 đồng (5.000.000.000 đồng – 500.000.000 đồng –
250.000.000 đồng); và
- Năm báo cáo là 5.470.000.000 đồng (6.000.000.000 đồng – 480.000.000 đồng – 50.000.000
đồng).
Tương tự như vậy xác định số tiền chi trả cho các chủ rừng trong cùng một lưu vực từ dịch vụ của một
đối tượng sử dụng DVMTR.

- Ki: hệ số K của lô rừng thứ i (i = 1, 2, …, n)
- Si: diện tích của lô rừng thứ i có cung cấp DVMTR (i = 1, 2, …, n) được nghiệm thu thanh toán.
»» Trong trường hợp số tiền chi trả bình quân cho 1 ha rừng thấp hơn số chi trả của năm trước, Quỹ
BV&PTR cấp tỉnh trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét phê duyệt phương án trích bổ sung từ
kinh phí dự phòng.
Bước 2: xác định số tiền chi trả cho chủ rừng (B2) từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng DVMTR
theo công thức:

Bước 3: xác định tổng số tiền DVMTR chi trả cho từng chủ rừng.
Trong trường hợp có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về: (i) sử dụng kinh phí dự phòng và/
hoặc (ii) bổ sung kinh phí thu được từ bên sử dụng DVMTR nhưng không xác định được hoặc chưa
xác định được đối tượng được chi trả để chi trả cho các chủ rừng, thì tổng số tiền chi trả cho chủ
rừng được cộng thêm các khoản kinh phí này.
Trường hợp Quỹ ứng kinh phí cho chủ rừng trong năm theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt
(dựa trên: số kinh phí thực tế thu; số tiền chi trả bình quân 1 ha rừng, diện tích rừng được chi trả dự
kiến theo kế hoạch; và khả năng cân đối nguồn thu ủy thác), sau khi xác định được số tiền thực tế chi
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Chủ rừng có diện tích rừng cung cấp DVMTR cho một hay nhiều đối tượng sử dụng DVMTR thì được
hưởng tất cả các khoản chi trả của các dịch vụ đó. Tổng số tiền chi trả được tính bằng công thức:

Trong đó:
- A2: tổng số tiền DVMTR chi trả cho chủ rừng;
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- Bj2: tiền chi trả DVMTR thứ j cho chủ rừng (j = 1, 2,…, n).
Lưu ý: Trong trường hợp hệ số K áp dụng bằng 1, diện tích rừng quy đổi bằng diện tích rừng thực
tế được nghiệm thu:
- Số tiền chi trả bình quân trên 01 ha rừng theo từng lưu vực bằng (=) tổng số tiền chi trả cho chủ
rừng từ các DVMTR chia cho (:) diện tích rừng được nghiệm thu.
- Số tiền chi trả cho từng chủ rừng bằng (=) Số tiền chi trả bình quân trên 01 ha rừng theo từng lưu
vực nhân với (x) diện tích của chủ rừng được nghiệm thu.
• Việc tạm ứng, hay xác định kinh phí thanh toán phải được lập thành chứng từ kế toán.
c) Xác định tiền chi trả cho hộ nhận khoán
• Thẩm quyền xác định: Chủ rừng là tổ chức nhà nước có thực hiện việc khoán bảo vệ cho các cộng
đồng dân cư, các hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm xác định tiền chi trả cho hộ nhận khoán.
• Thời gian xác định: xác định số tiền chi trả thực tế của năm được xác định vào quý I năm sau.

Trong đó:
- A3: tổng số tiền DVMTR chi trả cho hộ nhận khoán;
- Bj3: tiền chi trả DVMTR thứ j cho hộ nhận khoán.
Trong trường hợp diện tích rừng cung ứng DVMTR nằm trong cùng một lưu vực và hệ số K bằng 1 thì
số tiền chi trả bình quân 01 ha rừng từ dịch vụ (=) tổng số tiền thực nhận sau khi trừ đi chi phí quản
lý (:) diện tích rừng được nghiệm thu.
Ví dụ 4. Xác định tiền chi trả cho hộ nhận khoán
Ban quản lý rừng A trong năm kế hoạch nhận được tổng số 500.000.000 đồng từ 2 dịch vụ của 2 đối
tượng sử dụng dịch vụ trong cùng 1 lưu vực có diện tích được nghiệm thu là 1.500 ha. Ban QLR thống
nhất việc áp dụng hệ số K bằng 1 với hộ nhận khoán BVR và được thể hiện trong hợp đồng khoán. Hộ
nhận khoán bảo vệ 30 ha rừng được nhận số tiền khoán là:
Bước 1: Xác định số tiền chi trả bình quân 01 ha rừng ( C3b/q)

• Phương pháp xác định:
Bước 1: xác định số tiền chi trả bình quân 01 ha rừng từ dịch vụ được một đối tượng sử dụng DVMTR
chi trả theo công thức sau:

Bước 2: xác định tổng số tiền chi trả cho hộ nhận khoán (B3)

Trong đó:
C3b/q: Số tiền chi trả bình quân 1 ha rừng đã quy đổi theo hệ số K cho hộ nhận khoán;
Q2 : chi phí quản lý của chủ rừng.
Bước 2: xác định số tiền chi trả cho hộ nhận khoán từ dịch vụ của một đối tượng sử dụng DVMTR,
theo công thức sau:

			
Trong đó:
B3: số tiền chi trả DVMTR cho hộ nhận khoán.
Bước 3: xác định tổng số tiền DVMTR chi trả cho hộ nhận khoán.
Hộ nhận khoán có diện tích rừng cung ứng DVMTR cho một hay nhiều đối tượng sử dụng DVMTR
thì được hưởng tất cả các khoản chi trả của các dịch vụ đó. Tổng số tiền chi trả được tính bằng công
thức:
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IV. GIẢI NGÂN, THANH TOÁN
1. Mở tài khoản và sử dụng tài khoản
Việc mở tài khoản của Quỹ BV&PTR các cấp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 85/2012/TTBTC. Quỹ là đơn vị hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương
mại.
Không cần thiết mở thêm tài khoản tiền gửi để theo dõi riêng tiền chi trả DVMTR, Quỹ sử dụng
tài khoản tiền gửi của Quỹ để tiếp nhận kinh phí chi trả DVMTR. Tương tự như vậy đối với các chủ
rừng là tổ chức.
Khuyến khích các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn bản, các hộ nhận khoán
BVR mở các tài khoản tiền gửi tại các Chi nhánh ngân hàng để tiếp nhận tiền DVMTR.
2. Điều phối tiền từ Quỹ TW tới Quỹ tỉnh
Điều phối tiền ủy thác từ Quỹ TW đến Quỹ tỉnh được thực hiện hàng quý hoặc theo từng lần nhận
kinh phí ủy thác.
Phương pháp xác định: theo hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT.
3. Giải ngân, thanh toán từ Quỹ tỉnh tới chủ rừng
a) Tạm ứng
• Mức tạm ứng, số lần tạm ứng do UBND cấp tỉnh quy định. Căn cứ kế hoạch chi trả DVMTR được
UBND cấp tỉnh phê duyệt, Quỹ tỉnh chuyển tạm ứng tiền chi trả cho các đối tượng sau:
»» Chủ rừng là tổ chức, tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý
rừng; chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn đã có tài khoản tại Kho bạc Nhà
nước hoặc Ngân hàng;
»» Đối với các chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn không mở tài khoản tại ngân
hàng thì tiền tạm ứng được chuyển ủy thác qua Tổ chức chi trả cấp huyện và/hoặc cấp xã.
• Xác định số tiền tạm ứng
Số tiền tạm ứng từng lần được xác định trên cơ sở: số tiền DVMTR thực tế đã thu đến thời điểm tạm
ứng hoặc mức tạm ứng theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Phương pháp xác định: theo hướng dẫn tại Điều 6 Thông tư số 80/2011/TT-BNNPTNT, riêng diện
tích rừng là diện tích cung ứng dịch vụ theo kế hoạch, chưa phải là diện tích được nghiệm thu.
Đối với diện tích rừng được chi trả có số tiền chi trả thấp, Quỹ tỉnh cần cân nhắc số lần tạm ứng,
thanh toán, có thể trình UBND tỉnh phê duyệt phương án thanh toán một lần sau khi rừng được
nghiệm thu để tiết kiệm chi phí
• Hồ sơ tạm ứng
»» Bảng tính kinh phí tạm ứng cho các chủ rừng do cán bộ kế hoạch hoặc kế toán lập; và
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»» Kế hoạch DVMTR được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
b) Thanh toán
• Quỹ thực hiện thanh toán chi trả căn cứ kết quả nghiệm thu của Hạt Kiểm lâm huyện (đối với chủ
rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn) và Sở NN&PTNT hoặc cơ quan được UBND
tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan nghiệm thu (đối với chủ rừng là tổ chức và các tổ chức không phải
là chủ rừng nhưng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng).
• Căn cứ thông báo kết quả nghiệm thu của cơ quan nghiệm thu, Quỹ tỉnh thanh toán tiền DVMTR
cho các chủ rừng.
• Thời hạn thanh toán tiền DVMTR được thực hiện đến hết ngày 30/4 của năm sau.
c) Hồ sơ thanh toán gửi Quỹ tỉnh
Đối với chủ rừng là tổ chức nhà nước:
• Thông báo kết quả nghiệm thu của cơ quan nghiệm thu;
• Bảng xác định tiền chi trả cho chủ rừng hoặc “Thông báo cho từng chủ rừng số tiền DVMTR”.
Ngoài ra, để phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của công tác giám sát, địa phương có thể quy
định cụ thể hơn về hồ sơ (nếu cần).
Đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn:
• Thông báo kết quả nghiệm thu của cơ quan nghiệm thu;
• Bảng tổng hợp xác định tiền chi trả cho các chủ rừng.
Sau khi thực hiện thanh toán xong, Tổ chức chi trả cấp xã lập báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ tỉnh kèm
theo chứng từ chi trả, đồng thời gửi cho Tổ chức chi trả cấp huyện (báo cáo) để theo dõi. Trường hợp
Tổ chức chi trả cấp huyện thực hiện thanh toán, thì sau khi thanh toán lập báo cáo bằng văn bản gửi
Quỹ tỉnh kèm theo chứng từ chi trả.
4. Giải ngân, thanh toán tại chủ rừng là tổ chức nhà nước
Chủ rừng tự quyết định hình thức tổ chức thanh toán cho hộ nhận khoán:
a) Tạm ứng, thanh toán;
b) Chỉ thanh toán một lần dựa trên kết quả nghiệm thu và số tiền chi trả.
5. Giải ngân, thanh toán tại các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm
quản lý rừng
Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng thực hiện giải ngân
thanh toán theo phương án quản lý BVR đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
a) Tạm ứng
• Mức tạm ứng, số lần tiền tạm ứng do UBND cấp tỉnh quy định. Căn cứ kế hoạch chi trả tiền DVMTR
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được UBND cấp tỉnh phê duyệt, Quỹ tỉnh chuyển tạm ứng tiền chi trả.
• Hồ sơ tạm ứng
»» Bảng tính kinh phí tạm ứng cho các chủ rừng do cán bộ kế hoạch hoặc kế toán Quỹ tỉnh lập; và
»» Kế hoạch chi trả tiền DVMTR được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
b) Thanh toán
• Quỹ thực hiện thanh toán chi trả căn cứ kết quả nghiệm thu của Sở NN&PTNT hoặc cơ quan
được UBND tỉnh giao nhiệm vụ là cơ quan nghiệm thu.
• Căn cứ thông báo kết quả nghiệm thu của cơ quan nghiệm thu, Quỹ tỉnh thanh toán tiền DVMTR.
c) Hồ sơ thanh toán gửi Quỹ tỉnh
• Thông báo kết quả nghiệm thu của cơ quan nghiệm thu: do cơ quan nghiệm thu gửi;
• Bảng xác định tiền chi trả của Quỹ tỉnh.

V. ĐỊNH MỨC CHI
Định mức chi quản lý tại các Quỹ BV&PTR, chủ rừng là tổ chức nhà nước, mức hỗ trợ chi phí quản lý
cho tổ chức chi trả cấp huyện, xã như sau:
1. Quỹ TW, Quỹ tỉnh:
• Mức chi hoạt động nghiệp vụ, chi quản lý thực hiện theo quy định hiện hành.
• Trường hợp pháp luật chưa có quy định mức chi; Quỹ căn cứ vào khả năng tài chính xây dựng mức
chi cho phù hợp, quyết định việc chi tiêu và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức quản lý rừng không phải là chủ rừng thực hiện
theo qui định về chế độ tài chính áp dụng đối với từng loại hình tổ chức đó.
3. Hỗ trợ cán bộ thực hiện nhiệm vụ chi trả
• Các thành viên Tổ chức chi trả cấp huyện, cấp xã, Trưởng thôn được bồi dưỡng cho những ngày
làm việc. Quỹ tỉnh căn cứ vào khả năng của nguồn kinh phí, xây dựng mức bồi dưỡng, số người,
thời gian được hưởng bồi dưỡng trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

1. Thuế giá trị gia tăng (GTGT):
Tiền DVMTR là do bên sử dụng môi trường rừng trả cho bên cung ứng, khoản tiền này được chi trả
ủy thác thông qua Quỹ tỉnh, Quỹ được trích lại tiền để làm kinh phí hoạt động và kinh phí dự phòng
(đối với quỹ tỉnh), phần còn lại chi trả cho các chủ rừng. Do đó, tiền DVMTR được miễn thuế GTGT.
2. Thuế thu nhập cá nhân:
Các khoản tiền DVMTR trả cho các hộ, cá nhân nhận khoán trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, trồng rừng
được miễn thuế thu nhập cá nhân.
3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp:
• Quỹ BV&PTR là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận nên số tiền
trích để chi phí quản lý và dự phòng của Quỹ tỉnh không phải đối tượng kê khai và nộp thuế Thu
nhập DN.
• Đối với chủ rừng là tổ chức:
»» Trường hợp thực hiện khoán toàn bộ diện tích rừng có cung ứng DVMTR rừng cho hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng dân cư thôn, toàn bộ số tiền DVMTR sau khi trừ chi phí quản lý 10% và chi trả
cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nhận khoán thì chủ rừng không phải kê khai nộp thuế TNDN.
»» Trường hợp thực hiện khoán BVR cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng một phần diện tích cung
ứng DVMTR, số tiền còn lại tương ứng với diện tích rừng do chủ rừng trực tiếp quản lý bảo vệ
là nguồn thu của chủ rừng. Chủ rừng phải thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.
Thu nhập tính thuế là số chênh lệch giữa nguồn thu này trừ các khoản chi phí hợp pháp, hợp lệ
theo quy định.
Ví dụ 5. Xác định thu nhập tính thuế TNDN của chủ rừng
Trong năm tài chính, chủ rừng là tổ chức A nhận được 1.000 triệu đồng tiền DVMTR. Chủ rừng khoán
cho hộ nhận khoán BVR 200 triệu đồng; chi tự quản lý, bảo vệ 300 triệu đồng và chi phí quản lý hết 90
triệu đồng. Thu nhập tính thuế của chủ rừng là: 1.000 – (200 + 300 + 90) = 490 triệu đồng.
• Đối với tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng
không phải kê khai và nộp thuế TNDN.

• Chủ rừng là tổ chức thực hiện DVMTR quy định mức bồi dưỡng cho người thực hiện nhiệm vụ
chi trả DVMTR của mình.

VI. CHÍNH SÁCH THUẾ
Theo quy định của chính sách thuế hiện hành và hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 5854/
BTC-TCT ngày 7/5/2014:
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VII. QUYẾT TOÁN

4. Tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng

1. Quỹ TW và Quỹ tỉnh

Tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng khoá sổ kế toán, lập
báo cáo, biểu mẫu báo cáo và thời gian nộp báo cáo theo quy định về quản lý tài chính đối với từng
loại hình tổ chức đó.

a) Quỹ BV&PTR các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 85/2012/TT-BTC.
Khóa sổ kế toán vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, thời gian lập và điều chỉnh báo cáo quyết toán
đến ngày 30/4 năm sau
Nguồn kinh phí uỷ thác DVMTR phải được theo dõi, quản lý riêng. Hàng năm, Quỹ có trách nhiệm
quyết toán với cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý (Vụ Tài chính với Quỹ TW và cơ quan tài chính địa
phương với Quỹ tỉnh), đồng thời thông báo tình hình chi trả đến chủ rừng cho Bên sử dụng dịch vụ.
b) Nội dung báo cáo quyết toán:
• Báo cáo quyết toán kinh phí DVMTR: lập theo mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư 62/2012/
TTLT-BNNPTNT-BTC (Biểu mẫu số 7 - Sổ tay), nộp cho cơ quan tài chính quản lý trực tiếp trước
ngày 31/5 năm sau hoặc theo quy định cụ thể của cơ quan tài chính địa phương.
• Báo cáo quyết toán thu chi tài chính quỹ: theo quy định của chế độ kế toán trong đó có báo cáo
quyết toán, gồm báo cáo định kỳ (quý, năm).
c) Quỹ TW lập báo cáo quyết toán thực hiện thu, chi tài chính gửi Bộ NN&PTNT; Bộ NN&PTNT có
trách nhiệm xét duyệt quyết toán năm theo quy định.
d) Quỹ tỉnh lập báo cáo quyết toán thực hiện thu, chi tài chính gửi cơ quan tài chính thẩm tra xét
duyệt.
2. Bên sử dụng dịch vụ
Bên sử dụng DVMTR lập tờ khai tự quyết toán tiền DVMTR, gửi Quỹ BV&PTR sau 45 ngày kể từ
ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo mẫu biểu ban hành kèm Thông tư 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC
(Mẫu biểu số 3 – Sổ tay).

Ví dụ 7. Quyết toán kinh phí chi trả DVMTR tại UBND cấp xã
Chi trả DVMTR được quản lý như một quỹ công chuyên dùng của xã. Cuối năm phải báo cáo thu chi
trước Hội đồng nhân dân xã. Ngoài ra, báo cáo này được lập chung trong báo cáo tài chính xã gửi Phòng
tài chính cấp huyện theo quy định chung.

VIII. KIỂM TOÁN
Việc kiểm toán là không bắt buộc, tuy nhiên nhà nước khuyến khích các Quỹ BV&PTR, các chủ rừng
thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo quyết toán tài chính hàng năm nguồn kinh phí DVMTR.
Nguồn kinh phí thực hiện kiểm toán độc lập từ kinh phí được trích cho các hoạt động ủy thác, chi phí
quản lý và được lập cùng kỳ lập kế hoạch, dự toán.

IX. QUẢN LÝ TÀI SẢN
Quỹ BV&PTR các cấp, chủ rừng là tổ chức nhà nước, tổ chức quản lý rừng không phải là chủ rừng:
tài sản hình thành từ nguồn DVMTR được quản lý sử dụng theo qui định của Luật Quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn hiện hành.
Đối với các tổ chức khác thực hiện quản lý tài sản hình thành từ nguồn DVMTR theo các qui định
pháp luật quản lý tài chính hiện hành của nhà nước phù hợp đối với loại hình tổ chức đó.

3. Chủ rừng là tổ chức nhà nước
Chủ rừng là tổ chức khoá sổ kế toán, lập báo cáo, biểu mẫu báo cáo và thời gian nộp báo cáo theo
quy định về quản lý tài chính đối với từng loại hình tổ chức đó.
Ví dụ 6. Quyết toán kinh phí chi trả DVMTR tại chủ rừng
a) Các ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ là đơn vị sự nghiệp công lập, lập và nộp báo cáo quyết toán
theo quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các quy định cụ thể của cơ quan tài chính
(nếu có). Kinh phí chi trả DVMTR được lập, tổng hợp cùng với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ của đơn vị theo Biễu mẫu quy định của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.
b) Các doanh nghiệp: lập Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số B02-DN trong
Chế độ kế toán doanh nghiệp.
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PHẦN III: KẾ TOÁN
SỔ TAY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

I. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN
1. Tổ chức bộ máy kế toán và lựa chọn áp dụng chế độ kế toán
Tại các đơn vị kế toán (Quỹ TW, các Quỹ tỉnh, chủ rừng là tổ chức, tổ chức không phải là chủ rừng
được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng) phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán
hoặc thuê làm kế toán để quản lý nguồn kinh phí chi trả DVMTR theo qui định của pháp luật về kế
toán. Tổ chức hạch toán kế toán trong cùng hệ thống kế toán đơn vị đang áp dụng. Mở số kế toán
theo dõi chi tiết kinh phí chi trả DVMTR.
Tổ chức chi trả cấp huyện, xã bố trí người làm công tác kế toán kiêm nhiệm.
Chế độ kế toán áp dụng: theo chế độ kế toán của đơn vị, thực hiện trong cùng hệ thống kế toán
đơn vị.
Hộp số 2. Áp dụng chế độ kế toán
a) Quỹ Trung ương, Quỹ tỉnh, Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ áp dụng
Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ
Tài chính Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo
Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
b) Doanh nghiệp:
- Áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014
của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh
nghiệp vừa và nhỏ (theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006) được vận dụng quy
định của Thông tư số 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu
quản lý của mình.
c) UBND xã áp dụng chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã ban hành theo Quyết định số
94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính.
d) Các cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội: áp dụng chế độ kế toán theo loại hình đơn vị.
2. Lựa chọn áp dụng tài khoản kế toán
a) Quỹ TW và Quỹ tỉnh
Nguồn thu - chi ủy thác DVMTR là một trong những nguồn thu chi tài chính của quỹ, được hạch toán
chung trong hệ thống tài khoản quỹ. Nhằm mục đích theo dõi, quản lý riêng nguồn kinh phí uỷ thác
DVMTR, các Quỹ lựa chọn áp dụng và mở các tài khoản như sau:
• Theo dõi nguồn thu
»» Sử dụng tài khoản 461- Nguồn kinh phí hoạt động, để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và
quyết toán nguồn kinh phí hoạt động của bộ máy Quỹ, trong đó bao gồm cả kinh phí thực hiện
nhiệm vụ ủy thác DVMTR.
»» Sử dụng tài khoản 5118- Thu khác, để phản ánh thu lãi tiền gửi ngân hàng.
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• Mở thêm các tài khoản sau để theo dõi quản lý nguồn ủy thác chi trả DVMTR:
Mở tài khoản cấp 2 Tài khoản 3313- Phải trả DVMTR: Tại Quỹ TW để phản ánh tình hình thanh toán
các khoản phải trả cho Quỹ tỉnh về ủy thác DVMTR; Tại Quỹ tỉnh, để phản ánh tình hình thanh toán
các khoản phải trả cho chủ rừng (bên cung ứng dịch vụ) về ủy thác DVMTR.
»» Mở tài khoản cấp 2 Tài khoản 5113- Thu ủy thác DVMTR, để theo dõi nguồn kinh phí thu ủy thác
về DVMTR. Mở thêm 03 tài khoản cấp 3, gồm:
Tài khoản 51131- Kinh phí ủy thác: phản ánh các khoản thu phải chi trả cho chủ rừng đối với quỹ
tỉnh; hay điều phối cho Quỹ tỉnh đối với Quỹ TW. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản: Bên
Nợ - số kinh phí phải chi trả cho chủ rừng đối với quỹ tỉnh, hay điều phối cho Quỹ tỉnh đối với Quỹ
TW; Bên Có – số kinh phí thu ủy thác về DVMTR.
Tài khoản 51132- Kinh phí dự phòng: phản ánh các khoản kinh phí dự phòng. Tài khoản này được
mở tại Quỹ tỉnh. Khi có Quyết định của UBND tỉnh về sử dụng kinh phí thì nguồn kinh phí này được
chuyển về tài khoản 51131- Kinh phí ủy thác.
Tài khoản 51138- Thu khác: phản ánh các khoản thu đối với số tiền thu được từ bên sử dụng DVMTR
nhưng không xác định được hoặc chưa xác định được đối tượng nhận tiền DVMTR. Khi có quyết định
của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng, kinh phí này được chuyển về tài khoản 51131- Kinh phí
ủy thác (đối với Quỹ TW); hoặc hạch toán ghi nhận chi phí trực tiếp (Ghi Nợ Tài khoản 51138- Kinh
phí khác, đối với Quỹ tỉnh).
b) Theo dõi các khoản chi
• Chi nghiệp vụ điều hành quỹ:
Do kinh phí thực hiện nhiệm vụ ủy thác được trích từ kinh phí ủy thác chi trả DVMTR, được xác định
chung trong dự toán chi nghiệp vụ điều hành quỹ, nên chi tiêu từ nguồn này được hạch toán chung
trong chi nghiệp vụ điều hành quỹ. Tương ứng với tài khoản nguồn là tài khoản 461, các Quỹ sử dụng
tài khoản 661- Chi hoạt động, để tập hợp chi phí.
Trong trường hợp Quỹ chỉ quản lý nguồn kinh phí DVMTR thì chi kinh phí thực hiện nhiệm vụ ủy
thác chi trả DVMTR cũng chính là chi nghiệp vụ điều hành quỹ
• Đối với kinh phí ủy thác:
»» Tại Quỹ TW: trích kinh phí ủy thác điều phối cho Quỹ tỉnh được hạch toán vào bên nợ tài khoản
511 (tài khoản 5113- Thu DVMTR; Kinh phí ủy thác tài khoản 51131); sử dụng tài khoản 331Các khoản phải trả để theo dõi tình hình kinh phí ủy thác điều phối cho quỹ tỉnh.
»» Tại Quỹ tỉnh: kinh phí chi trả cho các chủ rừng được hạch toán vào bên nợ tài khoản 511 (tài
khoản 5113- Thu DVMTR; Kinh phí ủy thác tài khoản 51131).
»» Chủ rừng là tổ chức nhà nước áp dụng chế độ kế toán HCSN
Mở tài khoản cấp 2: Tài khoản 3313- Phải trả DVMTR, để phản ánh tình hình thanh toán các khoản
phải trả cho hộ nhận khoán về DVMTR.
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Mở tài khoản cấp 2: Tài khoản 5113- Thu DVMTR, để theo dõi số thu ủy thác về DVMTR. Mở thêm
02 tài khoản cấp 3, gồm:

Theo dõi các khoản chi:

Tài khoản 51131- Kinh phí BVR: phản ánh các khoản kinh phí thu, chi trả cho hộ nhận khoán BVR;
hay trực tiếp tổ chức BVR.

• Mở tài khoản cấp 2, Tài khoản 3313- DVMTR, để phản ánh tình hình thanh toán các khoản phải
trả cho hộ nhận khoán về DVMTR. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản tương tự như tài
khoản 331.

Tài khoản 51132- Kinh phí quản lý: phản ánh các khoản kinh phí 10% chi phí quản lý.

• Các khoản chi được hạch toán vào bên Nợ Tài khoản 4313- DVMTR.

Sử dụng tài khoản 5118- Thu khác, để phản ánh thu lãi tiền gửi ngân hàng.
»» Chủ rừng là tổ chức nhà nước áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp
Theo dõi nguồn thu: Sử dụng tài khoản 5113- Doanh thu cung cấp dịch vụ. Mở thêm 02 tài khoản
cấp 3, gồm:

Các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội: Tùy theo loại hình và chế độ kế toán đang sử dụng để vận
dụng cho phù hợp.
3. Sổ kế toán

Tài khoản 51132- Kinh phí quản lý: phản ánh các khoản kinh phí 10% chi phí quản lý.

Mỗi đơn vị kế toán có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, được mở, ghi chép, khóa sổ
theo quy định của Luật kế toán và chế độ kế toán áp dụng. Ngoài các sổ kế toán tổng hợp theo quy
định của chế độ kế toán và hình thức kế toán áp dụng (Nhật ký chung; Nhật ký – Sổ cái; Chứng từ ghi
sổ; Kế toán trên máy vi tính), để theo dõi quản lý nguồn chi trả DVMTR, các đơn vị kế toán mở thêm
sổ, thẻ kế toán chi tiết, cụ thể như sau:

Theo dõi các khoản chi:

a) Tại Quỹ Trung ương và Quỹ tỉnh:

Tài khoản 51131- Kinh phí BVR: phản ánh các khoản kinh phí thu, chi trả cho hộ nhận khoán BVR;
hay trực tiếp tổ chức BVR.

»» Đối với chủ rừng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng các tài khoản sau
để tập hợp chi phí:
Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và Tài khoản 632 – giá vốn hàng bán để tập
hợp chi phí sản xuất trực tiếp.
Tài khoản 642 – Chi phí quản lý để tập hợp chi phí quản lý chung.
Đối với chủ rừng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, sử dụng các tài khoản sau để tập hợp chi phí:
Tài khoản 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp.
Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.
Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.
Tài khoản 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp.
c) Các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng

Mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết để theo dõi, quản lý riêng nguồn ủy thác, theo:
• Từng nguồn ủy thác: hợp đồng ủy thác và thông báo chuyển tiền của Quỹ Trung ương đối với
Quỹ tỉnh.
• Mở sổ theo dõi nợ phải thu ủy thác theo từng đối tượng sử dụng DVMTR (ghi sổ đơn): khi nhận
được Bản kê khai nộp tiền chi trả DVMTR (hàng quý), tờ khai tự quyết toán tiền chi trả DVMTR
(năm) ghi vào số phải thu; khi nhận được tiền chi trả ghi số đã thu; chênh lệch là số tiền còn phải
thu.
• Đối tượng chi trả: là các Quỹ tỉnh với Quỹ TW hay chủ rừng đối với Quỹ tỉnh.
Loại sổ, thẻ kế toán:
• Sổ chi tiết các khoản thu: để theo dõi khoản thu ủy thác DVMTR.
• Sổ kế toán chi tiết tài khoản:

UBND cấp xã

»» Tài khoản 331 (3313) để phản ánh kinh phí điều phối cho quỹ tỉnh đối với Quỹ TW và các khoản
phải trả của quỹ tỉnh đối với từng chủ rừng (bên cung ứng dịch vụ).

Theo dõi nguồn thu:

»» Tài khoản 461 để theo dõi kinh phí được trích để chi cho các hoạt động nghiệp vụ của quỹ.

• Sử dụng tài khoản 431- Các quỹ công chuyên dùng của xã. Mở tài khoản cấp 2, Tài khoản 4313DVMTR
• Bên Nợ: các khoản chi DVMTR

b) Chủ rừng áp dụng chế độ kế toán HCSN

• Bên Có: các khoản thu DVMTR

Mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết theo dõi, quản lý riêng nguồn ủy thác, theo:

• Số dư bên Có: số tiền DVMTR hiện còn.
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»» Tài khoản 511 để theo dõi chi tiết: nguồn ủy thác theo từng nguồn ủy thác; kinh phí dự phòng
(Quỹ tỉnh); lãi tiền gửi ngân hàng về tiền ủy thác DVMTR....
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• Từng nguồn ủy thác: theo thông báo chuyển tiền của Quỹ tỉnh; và
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• Đối tượng chi trả: là hộ nhận khoán; hay trực tiếp tổ chức BVR.
Loại sổ, thẻ kế toán:
• Sổ chi tiết các khoản thu: để theo dõi khoản thu DVMTR.
• Sổ kế toán chi tiết tài khoản:
»» Tài khoản 331 để phản ánh các khoản phải trả cho hộ nhận khoán.
»» Tài khoản 511 để theo dõi chi tiết: nguồn ủy thác theo từng nguồn ủy thác; lãi tiền gửi ngân hàng
về tiền ủy thác DVMTR.
c) Chủ rừng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp
Mở các sổ, thẻ kế toán chi tiết để theo dõi, quản lý riêng doanh thu cung ứng DVMTR và chi phí
tương ứng phát sinh, theo:
• Từng khoản kinh phí thu, chi trả cho hộ nhận khoán BVR hoặc trực tiếp tổ chức BVR: căn cứ theo
thông báo chuyển tiền của Quỹ tỉnh.

Ví dụ 8. Lưu giữ chứng từ kế toán
a) Chủ rừng là tổ chức nhà nước là đơn vị kế toán: lưu giữ toàn bộ chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị.
- Gửi các tài liệu sau về Quỹ tỉnh: Kế hoạch; Danh mục hộ nhận khoán.
- Gửi cơ quan nghiệm thu: Tổng hợp kết quả nghiệm thu.
b) Tổ chức chi trả cấp huyện, cấp xã không phải là đơn vị kế toán: Sau khi thực hiện thanh toán xong, Tổ
chức chi trả cấp xã, lập báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ tỉnh kèm theo chứng từ chi trả, đồng thời gửi cho
Tổ chức chi trả cấp huyện (báo cáo) để theo dõi. Trường hợp Tổ chức chi trả cấp huyện thực hiện thanh
toán, thì sau khi thanh toán lập báo cáo bằng văn bản gửi Quỹ tỉnh kèm theo chứng từ chi trả.

II. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẠI QUỸ TW

• Đối tượng chi trả: là hộ nhận khoán; hay trực tiếp tổ chức BVR.

Hạch toán kế toán tiền chi trả DVMTR chung trong cùng hệ thống kế toán đơn vị đang áp dụng
là Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

• Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất: tổ, đội sản xuất trực tiếp BVR.

Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:

Loại sổ, thẻ kế toán:
• Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 511- doanh thu cung cấp dịch vụ (tài khoản 51131, tài khoản
51132): để theo dõi khoản thu DVMTR.
• Tài khoản 331 để phản ánh các khoản phải trả cho hộ nhận khoán.
• Sổ kế toán chi tiết các tài khoản chi phí:
Tài khoản 154 – Chi phí SXKDDD để theo dõi chi tiết các chi phí phát sinh theo địa điểm phát sinh
chi phí như tổ, đội sản xuất và tài khoản 6422 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (đối với tổ chức áp dụng
chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ).
Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tài khoản 622 – chi phí nhân công trực tiếp, tài
khoản 627 – chi phí sản xuất chung, tài khoản 642 – chi phí quản lý doanh nghiệp chi tiết theo chi
phí nhân công, vật liệu, dụng cụ, khấu hao, mua ngoài,...
d) Các tổ chức được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng nhưng không phải chủ rừng: tùy theo
chế độ kế toán sử dụng để mở các sổ, thẻ kế toán cho phù hợp.

1. Kế toán nhận tiền DVMTR
Nhận tiền DVMTR từ các cơ sở sử dụng DVMTR
a) Khi nhận được báo có của kho bạc, ngân hàng kinh phí ủy thác DVMTR bằng tiền gửi, ghi:
»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
»» Có TK 511- Các khoản thu (tài khoản 51131- Kinh phí ủy thác: tiền thu được từ bên sử dụng DVMTR
đã xác định được đối tượng được chi trả; tài khoản 51138- Thu khác: tiền thu được từ bên sử dụng
DVMTR nhưng không xác định được hoặc chưa xác định được đối tượng được chi trả).
2. Kế toán tiền chi phí hoạt động nghiệp vụ của Ban Điều hành nghiệp vụ Quỹ
a) Trích chi phí chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ: kế toán lậpchứng từ trích, trình Giám đốc
Quỹ duyệt, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131)
»» Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612)

4. Lưu giữ chứng từ kế toán

b) Hạch toán chi phí hoạt động nghiệp vụ:

Chứng từ kế toán tiền DVMTR được quản lý theo quy định của pháp luật về kế toán và lưu giữ tại
đơn vị kế toán. Đơn vị kế toán được xác định tại điểm 1.1 mục 1 phần III.

Chi phí hoạt động nghiệp vụ theo quy định tại Thông tư số 85/2012/TT-BTC là kinh phí hoạt động
của bộ máy Quỹ. Mọi nghiệp vụ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh thực hiện theo
quy định của chế độ kế toán HSCN.
Toàn bộ chi hoạt động của bộ máy Quỹ được phản ánh tại tài khoản 661- Chi hoạt động (Sơ đồ số 5).
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3. Kế toán tiền điều phối cho Quỹ tỉnh

6. Kế toán chênh lệch hoạt động thường xuyên và trích lập sử dụng các quỹ

a) Trích kinh phí điều phối cho Quỹ tỉnh: kế toán lập chứng từ trích, trình Giám đốc Quỹ duyệt, ghi:

Do DVMTR chỉ là một trong các nguồn thu của Quỹ TW nên việc trích lập, quản lý và sử dụng các
quỹ (theo mức độ tự chủ về tài chính) thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp, được hướng dẫn
hạch toán kế toán trong chế độ kế toán, như sau:

»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Có TK 3313- Phải trả DVMTR
▪ Trên thực tế kế toán thường kết hợp trích chi phí chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ và trích
kinh phí điều phối cho Quỹ tỉnh, khi đó kết hợp nghiệp vụ (2) và (4) như sau:
Nợ TK 511- Các khoản thu (51131)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612)
Có TK 3313- Phải trả DVMTR
b) Đối với tiền thu được từ bên sử dụng DVMTR nhưng không xác định được hoặc chưa xác định
được đối tượng được chi trả, Quỹ TW điều phối tiền cho các tỉnh có mức chi trả tiền DVMTR bình
quân cho 01 ha rừng thấp hơn mức bình quân cả nước trong năm theo quyết định của Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT, ghi:
»» Nợ TK 51131- Kinh phí ủy thác
»» Có TK 51138- Thu khác
c) Hạch toán chuyển trả tiền DVMTR điều phối cho Quỹ tỉnh theo từng đợt và kết thúc năm. Khi
chuyển tiền cho Quỹ tỉnh, ghi:
»» Nợ TK 3313- Phải trả DVMTR
»» Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
4. Kế toán lãi tiền gửi phát sinh
a) Cuối kỳ kế toán, khi nhận được đối chiếu của kho bạc, ngân hàng, ghi:

a) Trong năm, căn cứ vào số tăng thu, tiết kiệm chi của các loại kinh phí được giao khoán chi hành
chính hoặc được giao tự chủ tài chính theo quy định của chế độ tài chính, kế toán tạm xác định số
chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên, ghi:
»» Nợ TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên”
b) Trong năm, khi đơn vị tạm trích quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm từ số chênh lệch thu lớn hơn chi
của hoạt động thường xuyên, ghi:
»» Nợ TK 661- Chi hoạt động
»» Có TK 431- Các quỹ.
»» Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức
Đồng thời ghi Có TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên”.
• Khi báo cáo quyết toán của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
»» Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quyết toán được
duyệt cao hơn số đơn vị đã tạm xác định trong năm, ghi:
»» Nợ TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên” (Phần chênh lệch tăng so với số đơn
vị đã tạm xác định trong năm).
Đơn vị được trích lập quỹ và trả thu nhập tăng thêm (Phần chênh lệch tăng so với số đơn vị đã tạm
trích), ghi:
»» Nợ TK 661- Chi hoạt động (6611- Năm trước)

»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

»» Có TK 431-Các quỹ

»» Có TK 511- Các khoản thu (5118)

»» Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

b) Cuối kỳ kế toán, kế toán lập chứng từ phân bổ theo tỷ lệ: tỷ lệ trích kinh phí hoạt động ủy thác và
kinh phí điều phối cho Quỹ tỉnh, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (5118)
»» Có TK 3313- Phải trả DVMTR (kinh phí điều phối cho Quỹ tỉnh)
»» Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

Đồng thời ghi Có TK 004 “Chênh lệch thu, chi của hoạt động thường xuyên”.
»» Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quyết toán được
duyệt nhỏ hơn số đơn vị đã tạm xác định trong năm, ghi:
»» Nợ TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên” (ghi âm) (Phần chênh lệch giảm so với
số đơn vị đã tạm xác định trong năm).

5. Kế toán các thu khác
Các khoản thu khác (nếu có): căn cứ nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh để thực hiện hạch
toán.
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III. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẠI QUỸ TỈNH

»» Chi hoạt động ủy thác DVMTR nằm trong chi phí Chi hoạt động của bộ máy Quỹ. Trong trường
hợp Quỹ không có các nguồn thu khác (bảng 2) thì chi hoạt động ủy thác DVMTR cũng là chi Chi
hoạt động của bộ máy Quỹ.

Hạch toán kế toán tiền chi trả DVMTR chung trong cùng hệ thống kế toán đơn vị đang áp dụng
là Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chi hoạt động của bộ máy Quỹ, gồm:

Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:

a) Chi hoạt động thường xuyên:

1. Kế toán nhận tiền DVMTR
a) Khi nhận được kinh phí ủy thác DVMTR bằng tiền gửi (điều phối từ Quỹ TW hay thu nội tỉnh), ghi:
»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
»» Có TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác: trường hợp đã xác định được bên cung
ứng dịch vụ/chủ rừng)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51138- Thu khác: trường hợp không hoặc chưa xác định được đối
tượng được chi trả)
2. Kế toán sử dụng tiền DVMTR
a) Trích chi phí chi cho các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ: kế toán lập chứng từ trích, trình Giám đốc
Quỹ duyệt, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51138- Thu khác)
»» Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612)
b) Hạch toán trích lập kinh phí dự phòng: kế toán lập chứng từ trích, trình Giám đốc Quỹ duyệt, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51138- Thu khác)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51132- Dự phòng)
c) Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng kinh phí dự phòng, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51132- Dự phòng)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
d) Chi tiền thu được từ bên sử dụng DVMTR nhưng không xác định được hoặc chưa xác định được
đối tượng được chi trả (không thuộc kinh phí bổ sung chi trả cho các chủ rừng), ghi:

• Chi hoạt động nghiệp vụ: chi thẩm định chương trình, dự án; chi phí dịch vụ thanh toán; chi dịch
vụ ủy thác; chi thông tin, tuyên truyền, quảng bá; chi thanh tra, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu,
đánh giá rừng; chi kiểm toán (nếu có).
• Chi khác (nếu có).
b) Chi không thường xuyên: chi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, hội nghị; hỗ trợ hoạt
động kỹ thuật theo dõi chất lượng DVMTR; hỗ trợ hoạt động liên quan đến DVMTR cấp huyện, xã;
chi cho các tổ chức được uỷ quyền thu các khoản đóng góp bắt buộc cho Quỹ; chi mua sắm, sửa
chữa lớn tài sản phục vụ hoạt động bộ máy quỹ; chi khác (nếu có).
c) Hạch toán kế toán chi hoạt động của bộ máy Quỹ tương tự như việc hạch toán kinh phí ngân sách
nhà nước cấp đối với các hoạt động chi thường xuyên và chi không thường xuyên của đơn vị sự
nghiệp (Sơ đồ số 6).
4. Kế toán chuyển tiền DVMTR cho các chủ rừng là tổ chức
a) Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng theo hình thức tạm ứng:
• Khi tạm ứng ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
»» Có TK 111, 112
• Sau khi nghiệm thu, xác định được số tiền thanh toán, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Có TK 331- Các khoản phải trả
• Khi thanh toán cho các chủ rừng, ghi:

»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51138- Thu khác)

»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả

»» Có TK 111, 112, 331, 642 ....

»» Có TK 111, 112

3. Kế toán chi phí hoạt động nghiệp vụ
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• Chi quản lý: chi lương, phụ cấp và các khoản đóng góp cho thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Ban
Kiểm soát Quỹ, Ban điều hành Quỹ; chi về cước phí bưu điện và truyền tin; chi xăng, dầu, điện,
nước; chi công tác phí, hội nghị; chi sửa chữa thường xuyên tài sản theo quy định hiện hành của
nhà nước.
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• Trường hợp giá trị nghiệm thu nhỏ hơn giá trị đã tạm ứng, khi thu hồi tạm ứng, ghi:
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»» Nợ TK 111, 112
»» Có TK 331- Các khoản phải trả
b) Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo kết quả nghiệm thu và đã xác định được số
tiền thanh toán, khi thanh toán, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Có TK 111, 112
5. Kế toán chuyển tiền DVMTR cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
a) Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng theo hình thức tạm ứng:

»» Nợ TK 511- Các khoản thu (5118)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51132- Dự phòng)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51138- Thu khác)
»» Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động
7. Kế toán các khoản thu khác

• Khi tạm ứng ghi:

Các khoản thu khác (nếu có): căn cứ nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh để thực hiện hạch
toán.

»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả

8. Kế toán chênh lệch hoạt động thường xuyên và trích lập sử dụng các quỹ

»» Có TK 111, 112

Do DVMTR chỉ là một trong các nguồn thu của Quỹ nên việc trích lập, quản lý và sử dụng các quỹ
(theo mức độ tự chủ về tài chính) thực hiện theo quy định của đơn vị sự nghiệp, được hướng dẫn
hạch toán kế toán trong chế độ kế toán, như sau:

• Sau khi nghiệm thu, xác định được số tiền thanh toán, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Có TK 331- Các khoản phải trả
• Khi thanh toán cho các chủ rừng, ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
»» Có TK 111, 112
• Trường hợp giá trị nghiệm thu nhỏ hơn giá trị đã tạm ứng, khi thu hồi tạm ứng, ghi:
»» Nợ TK 111, 112
»» Có TK 331- Các khoản phải trả
b) Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo kết quả nghiệm thu và đã xác định được số
tiền thanh toán, khi thanh toán, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí ủy thác)
»» Có TK 111, 112
6. Kế toán lãi tiền gửi phát sinh
a) Cuối kỳ kế toán, khi nhận được đối chiếu của kho bạc, ngân hàng, ghi:
»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
»» Có TK 511- Các khoản thu (5118)
b) Cuối kỳ kế toán năm, kế toán lập chứng từ phân bổ theo tỷ lệ: tỷ lệ trích kinh phí hoạt động ủy thác
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(chi phí quản lý) và kinh phí chi trả cho các chủ rừng và kinh phí dự phòng, ghi:
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a) Trong năm, căn cứ vào số tăng thu, tiết kiệm chi của các loại kinh phí được giao khoán chi hành
chính hoặc được giao tự chủ tài chính theo quy định của chế độ tài chính, kế toán tạm xác định số
chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên, ghi:
»» Nợ TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên”
• Trong năm, khi đơn vị tạm trích quỹ và chi trả thu nhập tăng thêm từ số chênh lệch thu lớn hơn
chi của hoạt động thường xuyên, ghi:
»» Nợ TK 661- Chi hoạt động
»» Có TK 431- Các quỹ.
»» Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức
»» Đồng thời ghi Có TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên”.
b) Khi báo cáo quyết toán của đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
• Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quyết toán được
duyệt cao hơn số đơn vị đã tạm xác định trong năm, ghi:
»» Nợ TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên” (Phần chênh lệch tăng so với số đơn
vị đã tạm xác định trong năm).
Đơn vị được trích lập quỹ và trả thu nhập tăng thêm (Phần chênh lệch tăng so với số đơn vị đã tạm
trích), ghi:
»» Nợ TK 661- Chi hoạt động (6611- Năm trước)
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»» Có TK 431-Các quỹ
»» Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.
Đồng thời ghi Có TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên”.
• Trường hợp số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quyết toán được
duyệt nhỏ hơn số đơn vị đã tạm xác định trong năm, ghi:
»» Nợ TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên” (ghi âm) (Phần chênh lệch giảm so với
số đơn vị đã tạm xác định trong năm).
9. Tổ chức chi trả cấp huyện, cấp xã
Tổ chức chi trả cấp huyện, cấp xã không phải là đơn vị kế toán, hạch toán báo sổ gửi Quỹ tỉnh.

IV. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẠI CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC NHÀ
NƯỚC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HCSN

»» Có TK 511- Các khoản thu (51132- Kinh phí quản lý)
2. Kế toán chi phí quản lý của chủ rừng
a) Các khoản chi phí gián tiếp: tập hợp chi phí qua tài khoản 642- Chi phí quản lý chung.
»» Nợ TK 642- Chi phí quản lý chung
»» Có các TK 111, 112, 152, 334, .....
Cuối kỳ kế toán phân bổ chi phí quản lý chung vào chi DVMTR, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51132- Kinh phí quản lý)
»» Có TK 642- Chi phí quản lý chung
b) Các khoản chi phí trực tiếp: hạch toán vào bên nợ tài khoản 5113. Khi chi cho các hoạt động: lập
hồ sơ, tài liệu, bản đồ quản lý các khu rừng cung ứng DVMTR; kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, đánh
giá; tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức của chủ rừng,
UBND cấp xã, các hộ nhận khoán BVR; hội nghị, hội thảo, sơ kết, tổng kết; hỗ trợ cho các hoạt động
các cấp huyện, xã, thôn; mua sắm tài sản và các chi phí khác phục vụ công tác quản lý DVMTR, ghi:

Hạch toán kế toán tiền chi trả DVMTR chung trong cùng hệ thống kế toán đơn vị đang áp dụng
là Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày
30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51132- Kinh phí quản lý)

Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:

»» Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

1. Kế toán nhận tiền DVMTR

»» Có TK 312- Tạm ứng

Hạch toán tiền DVMTR từ Quỹ tỉnh và lãi tiền gửi ngân hàng, kho bạc:

»» Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp)

a) Khi nhận được kinh phí DVMTR từ Quỹ tỉnh bằng tiền gửi, ghi:

»» Có TK 642- Chi phí quản lý chung

»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc: 100% kinh phí

3. Kế toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích khoán BVR

»» Có TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí BVR): 90% kinh phí

a) Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng theo hình thức tạm ứng:

»» Có TK 511- Các khoản thu (51132- Kinh phí quản lý): 10% kinh phí

Khi tạm ứng ghi:

b) Cuối kỳ kế toán, khi nhận được đối chiếu của kho bạc, ngân hàng, xác định lãi tiền gửi ngân hàng,
kho bạc ghi:
»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
»» Có TK 511- Các khoản thu (5118)
c) Cuối kỳ kế toán năm, kế toán lập chứng từ phân bổ lãi tiền gửi ngân hàng, kho bạc theo tỷ lệ: tỷ lệ
trích kinh phí hoạt động ủy thác (chi phí quản lý) và kinh phí chi trả cho các chủ rừng và kinh phí
dự phòng, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (5118)
»» Có TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí BVR)
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»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
»» Có TK 111, 112
Sau khi nghiệm thu, xác định được số tiền thanh toán, ghi:
Phương pháp 1:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí bảo vệ rừng)
»» Có TK 331- Các khoản phải trả
Khi thanh toán cho các chủ rừng, ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
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»» Có TK 111, 112
Phương pháp 2:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí bảo vệ rừng)
»» Có TK 331- Các khoản phải trả (phần kinh phí đã tạm ứng)
»» Có TK 111, 112: Thanh toán phần giá trị chênh lệch giữa giá trị nghiệm thu (trường hợp lớn hơn
giá trị đã tạm ứng) và tạm ứng cho chủ rừng.
Trường hợp giá trị nghiệm thu nhỏ hơn giá trị đã tạm ứng, khi thu hồi tạm ứng, ghi:

V. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẠI CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC NHÀ
NƯỚC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
Hạch toán kế toán tiền DVMTR chung trong chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư số
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính.
Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:
1. Kế toán nhận tiền DVMTR từ Quỹ tỉnh
Khi nhận được kinh phí DVMTR từ Quỹ tỉnh bằng tiền gửi NH, ghi:

»» Nợ TK 111, 112

»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc: 100% kinh phí

»» Có TK 331- Các khoản phải trả

»» Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (51131- Kinh phí bảo vệ rừng: 90% kinh
phí).

b) Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo kết quả nghiệm thu và đã xác định được số
tiền thanh toán, khi thanh toán, ghi:

»» Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (51132- Kinh phí quản lý: 10% kinh phí).

»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí bảo vệ rừng)

2. Kế toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích khoán BVR

»» Có TK 111, 112

Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho người nhận khoán theo hình thức tạm ứng:

4. Kế toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích tự bảo vệ

• Khi nhận được đề nghị tạm ứng, của người nhận khoán chủ rừng ghi:

a) Khi phát sinh các khoản chi cho hoạt động DVMTR, ghi:

»» Nợ TK 331- Phải trả người bán: số tiền tạm ứng, theo dõi từng đối tượng nhận khoán

»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí bảo vệ rừng)

»» Có TK 111, 112: số tiền tạm ứng

»» Có TK 111, 112, 642

• Quý I năm sau, căn cứ biên bản nghiệm thu, quyết toán chi phí cho người nhận khoán, xác định
được số tiền thanh toán, ghi:

5. Kế toán chênh lệch thu chi đối với nguồn thu DVMTR của chủ rừng
a) Cuối kỳ kế toán, đối với kinh phí tương ứng với phần diện tích các chủ rừng tự tổ chức bảo vệ, kết
chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi vào các tài khoản liên quan, ghi:
»» Nợ TK 511- Các khoản thu (51131- Kinh phí bảo vệ rừng)
»» Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước
»» Có TK 342- Thanh toán nội bộ
»» Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động
»» Có TK 431- Các quỹ
»» Có TK 421- Chênh lệch thu chi chưa xử lý.

»» Nợ TK 632- Giá vốn bán hàng: chi phí phải trả cho người nhận khoán theo biên bản nghiệm thu
»» Có TK 331- Phải trả cho người bán: chi phí phải trả cho người nhận khoán theo biên bản nghiệm
thu
• Kế toán thanh toán toán cho người nhận khoán số tiền còn phải trả (sau khi trừ chi phí đã tạm
ứng cho người nhận khoán), ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả (số tiền còn phải trả)
»» Có TK 111, 112: số tiền còn phải trả
»» Đồng thời xác định kết quả kinh doanh:
»» Nợ TK 511: Doanh thu DVMTR
»» Có TK 911: Xác định kết quả kinh doanh
Đồng thời ghi:
»» Nợ TK 911: Xác định kết quả kinh doanh
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»» Có TK 632: Chi phí khoán cho người nhận khoá

khác phục vụ công tác quản lý DVMTR, ghi:

»» Có TK 242: Chi phí quản lý kết chuyển cuối kỳ trước

»» Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Nếu cuối năm có lãi, chủ rừng chuyển nguồn kinh phí năm sau và không phải nộp thuế TNDN, nếu
thiếu bù đắp bằng nguồn DVMTR năm sau.
3. Kế toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích tự bảo vệ
a) Căn cứ vào chứng từ hợp pháp, hợp lệ phát sinh cho nhiệm vụ QLBVR ở các tổ, đội sản xuất, ... kế
toán ghi nhận chi phí, ghi:
»» Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
»» Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
»» Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung
»» Có TK 152, 153 – Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ
»» Có TK 334, 338 - Tiền lương và các khoản trích theo lương
»» Có TK 214 – Khấu hao TSCĐ
»» Có TK 111, 112, 131 - Chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền
b) Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, kết chuyển chi phí nhân công
trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo từng đối tượng tập hợp chi phí để tính giá thành dịch vụ bảo
vệ rừng, ghi:

b) Đến 31/12 năm kế toán kết chuyển chi phí quản lý vào tài khoản chi phí phải trả, đến quý I năm
sau căn cứ quyết toán, biên bản nghiệm thu kết chuyển vào tài khoản xác định kết quả, ghi:
»» Nợ TK 242- Chi phí trả trước dài hạn
»» Có TK 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp
5. Hạch toán kết chuyển doanh thu và chi phí
Hạch toán kết chuyển doanh thu và chi phí đối với diện tích tự bảo vệ và chi phí quản lý của chủ
rừng 10%:
a) Quý I năm sau, căn cứ số tiền thu được từ DVMTR thực hiện kết chuyển khoản thu từ DVMTR vào
TK 911- Xác định kết quả kinh doanh, ghi:
»» Nợ TK 511– Doanh thu cung cấp dịch vụ (TK 51131, 51132)
»» Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
Đồng thời kết chuyển giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp hoạt động thực hiện nhiệm vụ QLBVR
vào TK 911 – xác định kết quả kinh doanh, ghi:
»» Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

»» Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang

»» Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (chi phí phải trả: chi phí quản lý năm trước đã kết chuyển)

»» Có TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

»» Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

»» Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
»» Có TK 627 – Chi phí sản xuất chung
c) Kết chuyển giá thành của dịch vụ bảo vệ rừng đã hoàn thành: Quý I năm sau, kế toán kết chuyển
chi phí SXKDD sang thẳng giá vốn hàng bán, ghi:
»» Nợ TK 154 – Chi phí SXKD dở dang
»» Có TK 632 – Giá vốn hàng bán
4. Hạch toán chi phí quản lý của chủ rừng
Các khoản chi phí chung: tập hợp chi phí qua tài khoản 642- Chi phí quản lý doanh nghiệp.
a) Khi chi cho các hoạt động: lập hồ sơ, tài liệu, bản đồ quản lý các khu rừng cung ứng DVMTR; kiểm
tra, giám sát; nghiệm thu, đánh giá; tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công
chức, viên chức của chủ rừng, UBND cấp xã, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng; hội nghị, hội thảo,
sơ kết, tổng kết; hỗ trợ cho các hoạt động các cấp huyện, xã, thôn; mua sắm tài sản và các chi phí
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Nếu Doanh thu lớn hơn chi phí, kế toán hạch toán vào lợi nhuận của đơn vị và nộp thuế TNDN theo
quy định.
6. Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Kế toán xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp, ghi:
»» Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
»» Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp)
b) Khi chi tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
»» Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp NN (TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp)
»» Có TK 111, 112
c) Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:
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»» Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
»» Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
d) Hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập
hoãn lại phải trả (là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn
hơn thuế thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm), ghi:
»» Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
»» Có TK 347 – Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
• Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc hoàn nhập tài sản thuế
thu nhập doanh nghiệp hoãn lại đã ghi nhận từ các năm trước (là số chênh lệch giữa tài sản thuế
thu nhập hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh
trong năm), ghi:
»» Nợ TK 8212 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
»» Có TK 243 – Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
• Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ và số phát sinh bên Có TK
8212 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:

»» Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
»» Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác
»» Có TK 414, 415

VI. PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TẠI CHỦ RỪNG TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC
ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
Trong trường hợp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp, vận dụng hướng dẫn tại mục 5- Chủ rừng
là tổ chức nhà nước áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp phần III.
Trường hợp áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ: hạch toán kế toán tiền DVMTR chung
trong Chế độ kế toán ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ Tài
chính. Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:
1. Kế toán nhận tiền DVMTR từ Quỹ tỉnh
Khi nhận kinh phí DVMTR từ Quỹ tỉnh bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:

»» Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc: 100% kinh phí

»» Nợ TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

»» Có TK 511- (51131- Kinh phí bảo vệ rừng): 90% kinh phí

»» Có TK 8212– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

»» Có TK 511- (51132- Kinh phí quản lý): 10% kinh phí

»» Nếu TK 8212 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi:

2. Kế toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích khoán BVR

»» Nợ TK 8212– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

Hạch toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân,
công đồng dân cư thôn:

»» Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh
7. Kế toán lợi nhuận của hoạt động SXKD trong kỳ và phân phối lợi nhuận:
a) Kết chuyển lợi nhuận phát sinh trong kỳ, ghi:
»» Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
»» Có TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối
b) Ghi nhận cổ tức phải trả cho cổ đông hoặc thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông bằng tiền:
• Tạm trả cổ tức trong năm hoặc thanh toán cổ tức được chia, ghi:
»» Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
»» Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

61
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Trường hợp chi trả tiền DVMTR cho chủ rừng theo hình thức tạm ứng:
• Khi tạm ứng ghi:
»» Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
»» Có TK 111, 112
• Sau khi nghiệm thu, xác định được số tiền thanh toán, ghi:
»» Nợ TK 511- Doanh thu cung cấp dịch vụ (51131- Kinh phí bảo vệ rừng)
»» Có TK 331- Phải trả cho người bán
• Khi thanh toán cho các chủ rừng, ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
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»» Có các TK 111, 112

doanh, ghi:

3. Kế toán tiền chi trả DVMTR đối với phần diện tích tự bảo vệ

»» Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (51131, 51132)

a) Căn cứ vào chứng từ hợp pháp, hợp lệ phát sinh cho nhiệm vụ quản lý BVR ở các tổ, đội sản xuất,
kế toán ghi nhận chi phí, ghi:

»» Có TK 911 – Xác định kết quả kinh doanh

»» Nợ TK 154 – Chi phí SXKDDD

• Quý I năm sau, thực hiện kết chuyển giá vốn và chi phí quản lý doanh nghiệp của hoạt động thực
hiện nhiệm vụ QLBVR vào TK 911 – xác định kết quả kinh doanh, ghi:

»» Có TK 152, 153 – Chi phí vật liệu, công cụ dụng cụ

»» Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

»» Có các TK 334, 338 - Tiền lương và các khoản trích theo lương của lao động trực tiếp

»» Nợ TK 642 - chi phí quản lý kinh doanh (6422 - chi phí QLDN)

»» Có TK 214 – Khấu hao TSCĐ

»» Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

»» Có các TK 111, 112, 131 - Chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền
b) Xác định giá thành sản xuất thực tế của nhiệm vụ BVR, ghi:
»» Nợ TK 632 – giá vốn hàng bán
»» Có TK 154 – Chi phí SXKDDD
4. Kế toán chi phí quản lý của chủ rừng
Các khoản chi phí trực tiếp: hạch toán vào bên nợ Tài khoản 154, sau đó kết chuyển sang Tài khoản
632 tương tự như hạch toán chi phí đối với phần tự thực hiện quản lý BVR.
Các khoản chi phí gián tiếp: tập hợp chi phí qua tài khoản 6422- Chi phí quản lý doanh nghiệp.
Khi chi cho các hoạt động: lập hồ sơ, tài liệu, bản đồ quản lý các khu rừng cung ứng DVMTR; kiểm
tra, giám sát; nghiệm thu, đánh giá; tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức,
viên chức của chủ rừng, UBND cấp xã, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng; hội nghị, hội thảo, sơ kết,
tổng kết; hỗ trợ cho các hoạt động các cấp huyện, xã, thôn; mua sắm tài sản và các chi phí khác phục
vụ công tác quản lý DVMTR, ghi:
»» Nợ TK 642 – Chi phí quản lý kinh doanh (6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp)
»» Có các TK 111, 112, 152, 153, 334, 338,…
Cuối kỳ kế toán kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:
»» Nợ TK 242 - chi phí trả trước
»» Có TK 642 - Chi phí tập hợp trong kỳ
Quý I năm sau căn cứ quyết toán được duyệt kế toán kết chuyển chi phí quản lý vào TK XĐKQ
5. Kế toán kết chuyển doanh thu và chi phí
Hạch toán kết chuyển doanh thu và chi phí đối với diện tích tự quản lý BVR và chi phí quản lý của
chủ rừng 10%:
• Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển khoản thu từ DVMTR vào TK 911- Xác định kết quả kinh

6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
a) Kế toán phải xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp phát sinh và ghi nhận chi phí thuế thu
nhập doanh nghiệp, ghi:
»» Nợ TK 821 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
»» Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp)
b) Khi chi tiền nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách, ghi:
»» Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (TK 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp)
»» Có TK 111, 112
c) Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong kỳ, ghi:
»» Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
»» Có TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
7. Kế toán lợi nhuận hoạt động SXKD trong kỳ và phân phối lợi nhuận
a) Kết chuyển lợi nhuận phát sinh trong kỳ, ghi:
»» Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh
»» Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
b) Ghi nhận cổ tức phải trả cho cổ đông hoặc thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông bằng tiền, ghi:
• Tạm trả cổ tức trong năm hoặc thanh toán cổ tức được chia, ghi:
»» Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
»» Có TK 111, 112 – Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
• Khi có quyết định hoặc thông báo xác định cổ tức và lợi nhuận được chia cho cổ đông, bổ sung
nguồn vốn kinh doanh từ lợi nhuận sau thuế, ghi:
»» Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối
»» Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
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»» Có TK 411 - Nguốn vốn kinh doanh

»» Có TK 111- Tiền mặt (khi thanh toán bằng tiền mặt)
»» Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (khi thanh toán bằng tiền gửi)

VII. TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ CHỦ RỪNG NHƯNG ĐƯỢC NHÀ
NƯỚC GIAO TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ RỪNG
Tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng gồm UBND xã
và các cơ quan, các tổ chức chính trị, xã hội, mà đối tượng chính là UBND xã. Các tổ chức này tùy
theo loại hình đơn vị và chế độ kế toán áp dụng để tổ chức hạch toán kế toán cho phù hợp.
Đối với UBND xã: Hạch toán kế toán tiền DVMTR chung trong Chế độ kế toán ngân sách và tài chính
xã ban hành theo Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC ngày 12/12/2005 của Bộ Tài chính, được điều
chỉnh bổ sung tại Thông tư số 146/2011/TT-BTC ngày 26/10/2011 của Bộ Tài chính.
Phương pháp kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu như sau:
1. Kế toán nhận tiền DVMTR
a) Khi nhận được kinh phí DVMTR từ Quỹ tỉnh bằng tiền gửi, ghi:
»» Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

b) Khi mua vật tư về sử dụng ngay (không qua nhập kho)
»» Nợ TK 431- Các quỹ chuyên dùng của xã (TK 4313- DVMTR)
»» Có TK 111- Tiền mặt (khi thanh toán bằng tiền mặt)
»» Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (khi thanh toán bằng tiền gửi)
»» Có TK 331- Các khoản phải trả (khi chưa có tiền thanh toán)
c) Xuất quỹ tiền mặt để chi cho các hoạt động theo phương án quản lý BVR, ghi:
»» Nợ TK 431- Các quỹ chuyên dùng của xã (TK 4313- DVMTR)
»» Có TK 111- Tiền mặt
d) Chuyển khoản để chi cho hoạt động theo phương án quản lý BVR, ghi:
»» Nợ TK 431- Các quỹ chuyên dùng của xã (TK 4313- DVMTR)
»» Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

»» Có TK 431- Các quỹ chuyên dùng của xã (TK 4313- DVMTR)
b) Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ, ghi:
»» Nợ TK 111- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
»» Có TK TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
2. Kế toán chi tiền cho các hoạt động theo phương án bảo vệ rừng
a) Đối với các hoạt động thực hiện theo phương thức tạm ứng: áp dụng đối với các hoạt động theo
hợp đồng
• Khi tạm ứng tiền ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
»» Có TK 111- Tiền mặt (khi tạm ứng bằng tiền mặt)
»» Có TK 112- Tiền gửi ngân hàng, kho bạc (khi tạm ứng bằng tiền gửi)
• Căn cứ kết quả nghiệm thu hoặc hóa đơn, chứng từ, ghi:
»» Nợ TK 431- Các quỹ chuyên dùng của xã (TK 4313- DVMTR)
»» Có TK 331- Các khoản phải trả
• Khi thanh toán tiền, ghi:
»» Nợ TK 331- Các khoản phải trả
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VIII. SƠ ĐỒ KẾ TOÁN

2. Kế toán chi các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ

Sơ đồ số 5. Kế toán tại Quỹ TW
1. Kế toán nhận và chi trả tiền ủy thác DVMTR

332, 334, 335

TK 461

TK 511

TK 661

TK 112
Quỹ tiền lương phải trả

Trích chi phí chi cho các hoạt
động nghiệp vụ của Quỹ

311
Các khoản giảm chi

Nhận kinh phí ủy thác
Lãi tiền gửi ngân hàng

111, 112, 241...

211, 213

Đầu tư, mua TSCĐ
đưa ngay vào sử dụng

TK 331

Dòng thời ghi

Trích chi phí chi cho Quỹ tỉnh

466

111, 112, 152,
312, 331
Chỉ nghiệp vụ chuyên môn
Chỉ thường xuyên khác phát sinh

461
Kết chuyển số chi phí giảm
nguồn kinh phí
khi quyết toán được phê duyệt

chuyển trả tiền điều phối cho Quỹ tỉnh

431
Tạm trích lập các quỹ từ chênh lệch
thu, chi hoạt động thường xuyên
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Sơ đồ số 6. Kế toán tại Quỹ tỉnh

2. Kế toán chi trả kinh phí ủy thác DVMTR

1. Kế toán nguồn kinh phí ủy thác DVMTR

TK 461

TK 51131

Trích chi phí chi cho các hoạt
động nghiệp vụ của Quỹ

TK 112

TK 111, 112

TK 112
TK 331

Nhận kinh phí ủy thác
Lãi tiền gửi ngân hàng

Ứng trước hoặc thanh toán
tiền cho chủ rừng,

TK 51138

TK 51132

Kinh phí không hoặc
chưa xác định được

Thanh toán cho chủ rừng

TK 51138

người cung cấp dịch vụ

Thanh toán

đối tượng chi trả, lãi
tiền gửi ngân hàng

Thanh toán cho các khoản chi từ kính phí ủy thác
Trích kinh phí dự phòng
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3. Kế toán chi các hoạt động nghiệp vụ của Quỹ

Sơ đồ số 7. Kế toán tại chủ rừng áp dụng chế độ kế toán HCSN
1. hạch toán nhận kinh phí

332, 334, 335

TK 661

311

TK 51131
Quỹ tiền lương phải trả

TK 112

Các khoản giảm chi

Nhận kinh phí ủy thác
kinh phí bảo vệ rừng (90%)

111, 112, 241 ...

211, 213

TK 5118

Đầu tư, mua TSCĐ

Phân bổ lãi TGNH

đưa ngay vào sử dụng

TK 51132
446

Lãi tiền gửi ngân hàng
Phân bổ lãi TGNH

Đồng thời ghi

111, 112, 152,
312, 331 ...

461

Nhận kinh phí ủy thác
kinh phí bảo vệ rừng (10%)

Chỉ nghiệp vụ chuyên môn
Chỉ thường xuyên khác phát sinh

Kết chuyển số chi ghi giảm
nguồn kinh phí
khi quyết toán được phê
duyệt

431
Tạm trích lập các quỹ từ chênh lệch
thu, chi hoạt động thường xuyên
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2. Kế toán chi trả kinh phí ủy thác DVMTR đối với phần diện tích khoán BVR

TK 111, 112 ...

TK 642

Chi phí gián tiếp

3. Kế toán chi trả kinh phí ủy thác DVMTR đối với phần diện tích tự bảo vệ

TK 511

Phân bổ chi phí quản lý
chung

TK 111, 112 ...

TK 642

Chi phí gián tiếp

Phân bổ chi phí quản lý
chung

Chi phí gián tiếp

Chi phí trực tiếp

TK 331

TK 312, 331

Tạm ứng
thanh toán cho chủ rừng

TK 511

Tạm ứng thanh toán

Chi phí khoán BVR

Chi phí khoán BVR

TK 333, 342,
421, 431
Chênh lệch thu - chi
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Sơ đồ số 8. Kế toán tại chủ rừng áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp

2. Kế toán chi trả kinh phí ủy thác DVMTR phần diện tích tự bảo vệ

1. Kế toán chi trả kinh phí ủy thác DVMTR phần diện tích khoán BVR

111, 112 ...

331

632

TK 911

5111

1121, 111

51132

Quỹ tỉnh

TK 911

242

632

622, 627 ...

Ứng, trả tiền

Chi phí phải trả

Kết chuyển vào

Kết chuyển vào

Nhận tiền từ

Chi phí tập hợp

154

Kết chuyển chi

111, 112 ...

511

Cho người nhận
khoán

cho người nhận
khoán

kết quả kinh
doanh

kết quả kinh
doanh

Quỹ tỉnh (KP bảo
vệ rừng)

trong kỳ

kết quả kinh
doanh

phí trong kỳ vào
giá vốn hàng bán

Nhận tiền từ

Kết chuyển vào

642
Tập hợp chi phí

31/12 năm kết chuyển chi
phí vào kết quả kinh doanh

242

Vào tài khoản chi phí
trả trước

Quý 1 năm sau
kết chuyển

Kinh phí quản lý
(10%)

vào kết quả kinh
doanh

Kết chuyển

338
Kinh phí chưa chi
hết trong kỳ, chuyển kỳ
sau

642

Kết chuyển
vào phải nộp

Nhận tiền từ quỹ
tỉnh

642

421
242
Lợi nhận
(lãi)
Thuế TNDN

421

112, 334, 214 ...
Tập hợp
chi phí

112

811
kết quả kinh
doanh

333 (3334)

Nộp thuế
TNDN

Kết chuyển
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Ảnh: Thắng Chu

Sơ đồ số 9. Kế toán tại UBND xã
1. Nhận tiền DVMTR

Tập hợp chi phí
quản lý

Kết quả kinh doanh
TK 111

(Quý 1 năm sau Kết vào

Rút tiền nhập quỹ

2. Kế toán chi tiền cho các hoạt động theo phương án bảo vệ rừng
Nhận tiền bằng
chuyển khoản

TK 112
TK 431 (4313)
Nhận tiền bằng tiền mặt

TK 112

Thanh toán bằng tiền mặt
Tạm ứng, thanh toán bằng
tiền mặt

TK 431 (4313)

TK 111

TK 331
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Ảnh: Tôn Thất Hộ

PHẦN IV: PHỤ LỤC
SỔ TAY QUẢN LÝ TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

80

Phụ lục 1. Hệ số K
Hệ số K
Hệ số K: được xác định cho từng lô trạng thái rừng, làm cơ sở để tính toán mức tiền chi trả DVMTR
cho các chủ rừng. Các lô rừng có cùng trạng thái trong một lưu vực cung cấp một DVMTR cụ thể có
tính chất giống nhau có cùng một hệ số K. Hệ số K của từng lô trạng thái rừng là tích hợp từ các hệ
số K thành phần theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP.
Lô trạng thái rừng (sau đây gọi tắt là lô rừng) là một phạm vi diện tích rừng mà trên đó chỉ có một
trạng thái rừng tương đối đồng nhất. Trong trường hợp chủ rừng có nhiều lô rừng, thì mỗi lô rừng sẽ
có một hệ số K riêng.

Phụ lục 2. Các biểu mẫu về kế hoạch
(Theo Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC ngày 16/11/2012 của liên Bộ NN&PTNT
– Tài chính)
Biểu mẫu số 1. Tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả DVMTR
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

K = K1 x K2 x K3 x K4
Trong đó:
• Hệ số K1: điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo trạng thái và trữ lượng rừng, gồm rừng giàu, rừng
trung bình, rừng nghèo và phục hồi. Hệ số K1 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng giàu; 0,95 đối
với rừng trung bình; và 0,90 đối với rừng nghèo và rừng phục hồi. Trạng thái và trữ lượng rừng
được xác định theo quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2009
của Bộ NN&PTNT quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng.
• Hệ số K2: điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mục đích sử dụng rừng, gồm rừng đặc dụng, rừng
phòng hộ và rừng sản xuất. Hệ số K2 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng đặc dụng; 0,95 đối với
rừng phòng hộ; và 0,90 đối với rừng sản xuất. Mục đích sử dụng rừng xác định theo quy hoạch
3 loại rừng đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt.
• Hệ số K3: điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo nguồn gốc hình thành rừng, gồm rừng tự nhiên và
rừng trồng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,9 đối với rừng trồng.
• Hệ số K4: điều chỉnh mức chi trả DVMTR theo mức độ khó khăn đối với việc bảo vệ rừng, gồm
yếu tố xã hội và địa lý. Hệ số K4 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng rất khó khăn trong bảo vệ; 0,95
đối với rừng khó khăn trong bảo vệ; và 0,90 đối với rừng ít khó khăn trong bảo vệ.

TỜ ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH NỘP TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG
Năm ……….
Tên cơ sở sử dụng DVMTR: ......................................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.......................................Huyện/Quận...............................Tỉnh/Thành phố..............................
Điện thoại:........................ Fax:......................... Số tài khoản: ........................ tại Ngân hàng ......................
Đăng ký nộp tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Quỹ ………………………………….………………
Dự kiến sản lượng hoặc doanh thu năm đăng
ký kế hoạch
TT
Chỉ tiêu
A

Đơn vị
tính

Khối/số
lượng

1

2

B

Mức
chi
trả
3

1

Kwh

20đ

Áp dụng hệ số K

Sản lượng điện thương
phẩm

2

M3

40đ

UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và hệ số K, quy định cụ thể các hệ số K
thành phần áp dụng trên địa bàn tỉnh.

Sản lượng nước thương
phẩm

3

Doanh thu (đối với tổ
chức, cá nhân kinh doanh
dịch vụ du lịch có hưởng
lợi từ rừng)

Triệu
đồng

1-2%

Sở NN&PTNT chủ trì chỉ đạo các cơ quan có liên quan, tiến hành xác định hệ số K của các lô rừng
đối với chủ rừng là tổ chức theo quy định của UBND cấp tỉnh để làm cơ sở thanh toán tiền DVMTR.
UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan có liên quan, tiến hành xác định hệ số K của các lô rừng đối
với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn theo quy định của UBND cấp tỉnh để
làm cơ sở thanh toán tiền DVMTR.
Chủ rừng là tổ chức nhà nước thống nhất việc áp dụng hệ số K với hộ nhận khoán bảo vệ rừng và
được thể hiện trong hợp đồng khoán.

Nơi nhận:
- Quỹ BV&PTR (VN/tỉnh…)
- Lưu …

Số tiền chi trả DVMTR
(triệu đồng)
Năm
trước
4

Ước thực
Kế hoạch
hiện năm hiện
năm …..
hành
5

6=2*3

………….., ngày.......tháng......năm.....
Người đại diện cơ sở sử dụng DVMTR
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức vụ)

Hệ số K cho một lô rừng cụ thể được xác định lại khi có sự thay đổi về trạng thái và trữ lượng
rừng, mục đích sử dụng rừng, nguồn gốc hình thành rừng và mức độ khó khăn với việc bảo vệ
rừng, do chủ rừng đề nghị hoặc thông qua kết quả nghiệm thu rừng hàng năm, được cơ quan có
thẩm quyền xác định.
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Biểu mẫu số 3. Tờ khai tự quyết toán tiền chi trả DVMTR

Biểu mẫu số 2. Bản kê khai nộp tiền chi trả DVMTR

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KÊ KHAI NỘP TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

TỜ KHAI TỰ QUYẾT TOÁN TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

Kỳ nộp tiền: Quý ...........năm 20 .....

Kỳ quyết toán: năm 20 .....

Tên cơ sở sử dụng DVTR:.............................................................................................................................

Tên cơ sở sử dụng DVTR:.............................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.................................Quận/huyện...............................Tỉnh/thành phố.......................................

Địa chỉ trụ sở: ............................... Quận/huyện ............................ Tỉnh/thành phố .......................................

Điện thoại:...................... Fax:.......................... Số tài khoản: .......................... tại Ngân hàng .................…

Điện thoại:...................... Fax:......................... Số tài khoản: ....................... tại Ngân hàng .........................

Sản lượng hoặc doanh thu kê khai quý
TT
Chỉ tiêu
A

Đơn vị
tính

Khối/số
lượng

1

2

B

3

1

Sản lượng điện thương
phẩm

Kwh

20đ

2

Sản lượng nước thương
phẩm

M3

40đ

Doanh thu (đối với tổ
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có
hưởng lợi từ rừng)

Triệu
đồng

3

Nơi nhận:
- Quỹ BV&PTR (VN/tỉnh…);
- Lưu …..
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Mức chi
trả
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Sản lượng hoặc doanh thu để tính tiền chi
trả DVMTR năm

Số tiền chi trả DVMTR (triệu
đồng)
Phải
nộp

Được
miễn,
giảm

Thực
phải nộp

4

5

6=4-5

1-2%

..................., ngày.......tháng......năm.....
Người đại diện cơ sở sử dụng DVMTR
(ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên và chức vụ)

TT

A

Đơn vị tính

Đơn vị
tính

Khối/số
lượng

B

1

2

Mức
chi
trả
3

1

Sản lượng điện thương
phẩm

Kwh

20đ

2

Sản lượng nước thương
phẩm

M3

40đ

3

Doanh thu (đối với tổ
chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có
hưởng lợi từ rừng)

Triệu
đồng

1-2%

Nơi nhận:
- Quỹ BV&PTR (VN/tỉnh…);
- Lưu …..

Số tiền chi trả DVMTR trong năm
(triệu đồng)
Phải
nộp

Đã
nộp

Được
miễn,
giảm

Còn
phải
nộp

4

5

6

7=45-6

Ngày ....... tháng ...... năm .....
Người đại diện cơ sở sử dụng DVMTR
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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Biểu mẫu số 4. Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR xã

Biểu mẫu số 5. Biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR của chủ rừng là tổ chức

Xã: ………………….................…

Chủ rừng: …………………………
BIỂU XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG CUNG ỨNG DVMTR NĂM 20...

BIỂU XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH RỪNG CUNG ỨNG DVMTR NĂM 20...

TT

Tên chủ rừng

Số
chứng
minh
thư

A

B

1

I

Thôn/cộng đồng….

1

Ng. Văn A

Số
giấy
CNQSDĐ

Diện
tích
(ha)

2

3

Tên lô,
khoảnh

Mục
đích
sử
dụng
rừng

Hệ số
K

Diện
tích
qui đổi
(ha)

Ghi
chú

4

5

6

7=3*6

8

TT

NỘI DUNG

Diện
tích
(ha)

A

B

1

I

KHOÁN BVR

II

CHƯA KHOÁN

Tiểu
khu

Khoảnh

2

3

Lô

Mục
đích sử
dụng
rừng

Hệ số K

Diện
tích
qui đổi

Ghi
chú

4

5

6

7=1*6

8

Cộng Ng.Văn .A
2

Cộng đồng A

…

………………..

II

Thôn/cộng đồng….

1

Tổng cộng

2
…

……………………
Tổng cộng

xxx

xxx

Người lập
(Ký, họ tên)

xxx

xxx

xxx

..., ngày .....tháng ....năm 20......
TM. UBND XÃ
CHỦ TỊCH
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Người lập
(Ký, họ tên)

xxx

..., ngày .....tháng ....năm 20......
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:
• Cột B: nội dung khoán bảo vệ rừng ghi danh mục hộ nhận khoán bảo vệ rừng, có thể lập biểu chi tiết
kèm theo.
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Biểu mẫu số 6. Kế hoạch chi trả DVMTR tỉnh

Phụ lục 3. Các biểu mẫu báo cáo tài chính và quyết toán

Quỹ BV&PTR tỉnh…

(Theo Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC ngày 16/11/2012 của liên Bộ NN&PTNT
– Tài chính)

KẾ HOẠCH THU CHI TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG NĂM 20...
I. Kế hoạch thu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
TT
A
1
2

3

Tổ chức sử dụng DVMTR
B
Cơ sở sản xuất thuỷ điện
………..
Cơ sở sản xuất và cung ứng nước
sạch
………..
Tổ chức, cá nhân kinh doanh du
lịch
………..
………..
Thu khác
Tổng cộng

Đơn vị tính
C

Số
lượng
1

Đơn giá

Kwh

2
20 (đ)

M3

40 (đ)

Doanh thu

1-2%

Thành tiền
(1.000 đ)
3=1*2/1000

Biểu mẫu số 7. Báo cáo quyết toán kinh phí DVMTR
Ghi chú
4

Quý ….. Năm ……
PHẦN I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
Đơn vị tính: nghìn đồng

xxx

xxx

xxx

TT

Đối tượng

Diện tích
(ha)

Tổng số
tiền chi trả
(1.000 đ)

A

B

1

2=3+4

B
1

2
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Trong đó (1.000 đ)
Chi phí
Chi trả
quản lý
DVMTR
3
4

Chủ rừng là tổ chức
……….
……….
Chủ rừng là hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng dân cư thôn
Huyện
Xã
………
Huyện
Xã
……..
Tổng cộng

Mẫu số 8/QT.DVMTR
(Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC)
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

xxx

STT

II. Kế hoạch chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

A

Cơ quan chủ quản: ….
Quỹ Bảo vệ và PTR ……

Ghi chú

Nội dung

A

B

I

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ

1

Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang

5
2

Mã số

Kỳ này

Lũy kế từ đầu năm

C

1

2

01

Kinh phí quản lý

xxx

Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng

xxx

Kinh phí dự phòng

xxx

Kinh phí thực nhận trong kỳ

02

Kinh phí quản lý
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng
Kinh phí dự phòng
3

Kinh phí được sử dụng

03

Kinh phí quản lý
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng
Kinh phí dự phòng
4

Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

04

Kinh phí quản lý
Người lập
(Ký, họ tên)

Sổ tay quản lý tài chính – kế toán chi trả dịch vụ môi trường rừng

..., ngày .....tháng ....năm 20......
GIÁM ĐỐC QUỸ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng
Kinh phí dự phòng
5

Kinh phí giảm

05
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Kinh phí quản lý

Phụ lục 4. Các biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện DVMTR

Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng

(Theo Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC ngày 16/11/2012 của liên Bộ NN&PTNT
– Tài chính)

Kinh phí dự phòng
6

Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau

06

Biểu mẫu số 8. Báo cáo thực hiện chi trả DVMTR của chủ rừng

Kinh phí quản lý
Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng

Cơ quan chủ quản: ….
Chủ rừng ……

Kinh phí dự phòng
II

KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT
TOÁN

1

Kinh phí quản lý

2

Kinh phí uỷ thác chi trả cho chủ rừng

200

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch
Cơ sở sản xuất công nghiệp
Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch
............
PHẦN II. THUYẾT MINH
1. Tình hình chi trả của các đối tượng sử dụng DVMTR
2. Tình hình thực hiện uỷ thác chi trả tới các đối tượng cung cấp DVMTR		
3. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị
Người lập biểu
(Ký, họ tên)

BÁO CÁO THỰC HIỆN
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

100

Cơ sở sản xuất thuỷ điện

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên

…….., Ngày tháng
năm 20….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Năm …………
Chủ rừng: ......................................................................................................
Báo cáo tình hình thực hiện chi trả DVMTR năm ....... như sau:
1. Đối tượng sử dụng DVMTR:
(Ghi tên tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ, loại dịch vụ, hình thức chi trả (trực tiếp, gián tiếp) địa chỉ: lập
danh mục lần đầu, các lần sau chỉ ghi danh mục mới)
2. Diện tích rừng cung ứng DVMTR:
• Diện tích theo kế hoạch: ........ ha
• Diện tích được nghiệm thu thanh toán: ........... ha, trong đó diện tích khoán bảo vệ rừng .......... ha
• Nguyên nhân tăng giảm:
• Đánh giá về chất lượng rừng:
3. Kinh phí được nhận trong năm
• Tổng số:
• Kinh phí quản lý:
• Kinh phí chi trả DVMTR:
• Lãi ngân hàng:
4. Sử dụng kinh phí trong năm:
• Kinh phí quản lý:
• Kinh phí chi trả cho hộ nhận khoán:
• Số hộ nhận khoán:
• Kinh phí chuyển thành nguồn thu sự nghiệp của chủ rừng:
5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị.
Nơi nhận:
• Quỹ cấp tỉnh;
• ........
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Mẫu số 9a/TH-DVMTR
(Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC)

......., ngày ..... tháng ..... năm 20 ....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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4. Kinh phí được nhận trong năm

Biểu mẫu số 9. Báo cáo thực hiện chi trả DVMTR của Quỹ tỉnh
Cơ quan chủ quản: ….
Quỹ BV&PTR tỉnh ……

Mẫu số 9b/TH-DVMTR
(Thông tư liên tịch số 62 /2012/TTLT-BNNPTNT-TC)

Nội dung

Mã số

B

C

1

Số tiền chi trả DVMTR

10

BÁO CÁO THỰC HIỆN
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

1.1

Số phải thu

11

1.2

Miễn, giảm

12

Năm …………

1.3

Đã nộp

13

1.4

Còn phải thu (11-12-13)

14

2

Sử dụng tiền chi trả DVMTR

20

2.1

Số kinh phí năm trước chuyển qua

21

2.2

Thu khác trong năm

22

2.2

Số kinh phí được sử dụng (13+21+22)

23

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh/thành phố ...........................................................................
Báo cáo tình hình thực hiện chi trả DVMTR năm ............ như sau:
1. Đối tượng sử dụng DVMTR:
TT

TT
A

A

B

1

Cơ sở sản xuất thuỷ điện

2

Cơ sở sản xuất và cung ứng nước
sạch

3

Cơ sở sản xuất công nghiệp

4

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch
vụ du lịch

1

Kinh phí quản lý Quỹ

Trong đó

Tổng số
(số lượng)

Đối tượng sử dụng dịch vụ

Tổ chức
2

Kinh phí
1

Uỷ thác chi trả cho chủ rừng

Cá nhân
3

............
Tổng cộng
Chi tiết theo phụ biểu đính kèm.
2. Diện tích rừng cung ứng DVMTR:

Dự phòng
3

Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau

30

Trong đó kinh phí dự phòng

31

5. Nhận xét, đánh giá và kiến nghị
Nơi nhận
• UBND tỉnh …;
• Sở NN&PTNT;
• Sở TC;
• Quỹ TW;

........, ngày .... tháng ..... năm 20….
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

• .....

• Diện tích thực tế theo kế hoạch: ........ ha
• Diện tích thực tế được nghiệm thu thanh toán: ........... ha, trong đó diện tích khoán bảo vệ rừng ..........
ha, khoán bảo vệ rừng cho ................ hộ.
• Nguyên nhân tăng, giảm:
• Đánh giá về chất lượng rừng:
3. Số lượng chủ rừng cung ứng DVMTR:
• Là tổ chức: ..........................
• Là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn: ..................
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Phụ Biểu Kèm Theo Mẫu Số 9b/TH-DVMTR

Phụ lục 5. Danh mục văn bản liên quan đến Quỹ BV&PTR và chính sách chi trả DVMTR

DANH MỤC CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

TT

Nội dung

Đơn vị
tính

Khối/số
lượng

Mức
chi trả

4

5

1

2

3

1

Cơ sở sản xuất thuỷ
điện

Kwh

20đ

Cơ sở ....................

Kwh

20đ

Cơ sở ....................

Kwh

20đ

Cơ sở sản xuất và
cung ứng nước sạch

m3

40đ

Cơ sở ....................

m3

40đ

Cơ sở ....................

m3

40đ

Tổ chức, cá nhân kinh
doanh dịch vụ du lịch

Triệu
đồng

1-2%

2

3

Số tiền chi trả DVMTR trong năm
(triệu đồng)
Phải
nộp
6

Đã nộp
7

Được
miễn,
giảm
8

Còn
phải
nộp
9 = 6 7-8

Cơ sở ....................
Cơ sở ....................
4

...................................
.............

STT

Loại văn
bản

Số hiệu

Ngày tháng

Cấp ban
hành

I. Văn bản hướng dẫn Nghị định 05
1

Nghị định

05/2008/
NĐ-CP

14/01/2008

Chính phủ

Về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng

2

Quyết định

111/2008/
QĐ-BNN

18/11/2008

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Về việc ban hành Điều lệ mẫu
về tổ chức và hoạt động của Quỹ
Bảo vệ và Phát triển rừng cấp
tỉnh

3

Quyết định

114/2008/
QĐ-BNN

28/11/2008

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Thành lập dịch vụ môi trường
rừng

4

Quyết định

128/2008/
QĐ-BNN

31/12/2008

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Về việc ban hành Điều lệ về tổ
chức và hoạt động của Quỹ Bảo
vệ và phát triển rừng Việt Nam

5

Thông tư

85/2012/TTBTC

25/5/2012

Bộ Tài chính

Hướng dẫn chế độ quản lý tài
chính đối với Quỹ Bảo vệ và phát
triển rừng.

II. Văn bản hướng dẫn Nghị định 99
1

Nghị định

99/2010/
NĐ-CP

24/09/2010

Chính phủ

Chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng

2

Nghị định

40/2015/
NĐ-CP

27/04/2015

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 157/2013/NĐ-CP
ngày 11 tháng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về quản lý
rừng, phát triển rừng, bảo vệ
rừng và quản lý lâm sản

3

Quyết định

380/QĐTTg

10/04/2008

Thủ tướng
Chính phủ

Chính sách thí điểm chi trả dịch
vụ môi trường rừng

4

Quyết định

378/QĐBNN-PC

17/02/2009

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Về việc ban hành một số biểu
mẫu thực hiện thí điểm chi trả
dịch vụ môi trường rừng

5

Quyết định

2284/QĐTTg

13/12/2010

Thủ tướng
Chính phủ

Phê duyệt đề án “Triển khai
Nghị định số 99/2010/NĐ-CP
ngày 24/9/2010 của Chính phủ
về chính sách chi trả dịch vụ môi
trường rừng”

Tổng cộng
……….., ngày ....... tháng ...... năm .....
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, chức vụ, đóng dấu)
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Trích yếu

94

6

Quyết định

7

Thông tư

8

95

Thông tư

135/QĐBNN-TCLN

25/01/2011

80/2011/
TT-BNNPTNT

23/11/2011

20/2012/
TT-BNNPTNT

07/05/2012

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Phê duyệt kế hoạch triển khai
Đề án “Triển khai Nghị định số
99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010
của Chính phủ về chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng” của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn

Bộ NN&PTNT

Hướng dẫn phương pháp xác
định tiền chi trả DVMTR

Bộ NN&PTNT

Hướng dẫn trình tự, thủ tục
nghiệm thu, thanh toán tiền chi
trả dịch vụ môi trường rừng

9

Quyết định

119/QĐTCLNKHTC

21/3/2012

Tổng cục
Lâm nghiệp

Quy định tạm thời hướng dẫn về
trình tự thủ tục ký kết hợp đồng
chi trả dịch vụ môi trường rừng

10

Thông tư
liên tịch

62/2012/
TTLT-BNNPTNT-BTC

16/11/2012

Bộ NN&PTNT-Bộ Tài
chính

Hướng dẫn cơ chế quản lý sử
dụng tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng

11

Thông tư

60/2012/
TT-BNNPTNT

09/11/2012

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Quy định về nguyên tắc, phương
pháp xác định diện tích rừng
trong lưu vực làm căn cứ chi trả
dịch vụ môi trường rừng.

12

Chỉ thị

2362/CTBNN-TCLN

16/7/2013

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Tăng cường thực thi chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng

13

Quyết định

749/QĐBNN-TCLN

15/4/2014

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Ban hành Quy chế quản lý, sử
dụng vốn vay từ nguồn ngân sách
hỗ trợ ban đầu cho dịch vụ môi
trường rừng

14

Quyết định

3003/QĐBNN-TCLN

29/11/2012

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Công bố số liệu diện tích rừng
của lưu vực liên tỉnh làm cơ sở
cho việc triển khai chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng

15

Quyết định

1379/QĐBNN-TCLN

18/6/2013

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Công bố số liệu diện tích rừng
của lưu vực liên tỉnh làm cơ sở
cho việc triển khai chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng

16

Quyết định

2487/QĐBNN-TCLN

24/10/2013

Bộ NN&PTNT

Công bố số liệu diện tích rừng
của lưu vực liên tỉnh làm cơ sở
cho việc triển khai chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng
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17

Quyết định

13/QĐBNN-TCLN

03/01/2014

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Công bố số liệu diện tích rừng
của lưu vực liên tỉnh làm cơ sở
cho việc triển khai chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng

18

Quyết định

5234/QĐBNN-TCLN

08/12/2014

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Công bố số liệu diện tích rừng
của lưu vực liên tỉnh làm cơ sở
cho việc triển khai chính sách chi
trả dịch vụ môi trường rừng

19

Quyết định

5235/QĐBNN-TCLN

08/12/2014

Bộ trưởng
Bộ NN&PTNT

Điều chỉnh diện tích rừng trong
lưu vực liên tỉnh

20

Công văn

5854/BTCTCT

07/05/2014

Bộ Tài chính

Chính sách thuế liên quan đến
tiền chi trả dịch vụ môi trường
rừng
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TẦM NHÌN
Đến năm 2020, VNFF phấn đấu trở thành một tổ chức tài chính Nhà nước tiên phong tại Việt Nam
cũng như trong khu vực Đông Nam Á với mục tiêu hỗ trợ phát triển ngành Lâm nghiệp một cách
có hiệu quả thông qua việc huy động các nguồn lực xã hội cho: Bảo vệ và phát triển rừng; Quản
lý rừng bền vững; Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu; Cải thiện sinh kế cho người làm
rừng; Bảo tồn đa dạng sinh học
QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM
Nhà A5, số 10, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
Tel: (84 4) 3724 6771 | Fax: (84 4) 3724 6770
www.vnff.vn

Thực thi bởi

From
the People of Japan

Cuốn sổ tay này được thiết kế và in ấn với sự hỗ trợ của tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ thông
qua dự án “Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái
rừng” do Bộ hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức (BMZ) tài trợ.

