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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /BGTVT-TC Hà Nội, ngày       tháng     năm 2022 

V/v: Thông báo thẩm định quyết 

toán báo cáo tài chính năm 2020 của 

Cục Đăng kiểm Việt Nam 

 

 

 

Kính gửi: Cục Đăng kiểm Việt Nam 

 

Căn cứ Quyết định số 67/2013/QĐ-TTg ngày 12/11/2013 của Thủ tướng 

Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam; 

Thông tư số 49/2018/TT-BTC ngày 21/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ 

chế quản lý tài chính đối với Cục Đăng kiểm Việt Nam; các quy định hiện hành 

của Nhà nước về quản lý tài chính (Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 

13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản 

lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; …); 

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã 

được kiểm toán; Căn cứ Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của 

Cục Đăng kiểm Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải lập ngày 29/12/2021; 

Bộ Giao thông vận tải thông báo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo số liệu sau: 

TT Chỉ tiêu 
Số tiền 

(đồng) 

1 Các khoản thu tính thu nhập 964.364.726.693 

- Doanh thu từ hoạt động đăng kiểm 850.460.911.441 

- Doanh thu từ hoạt động khác 113.903.815.252 

2 Các khoản chi tính thu nhập     561.365.777.200  

3 Kết quả hoạt động kinh doanh 402.998.949.493 

4 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 81.865.501.540 

5 Lợi nhuận sau thuế TNDN 321.133.530.185 

6 Trích quỹ đầu tư phát triển 96.340.059.055 

7 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 59.569.000.000 

8 Nộp ngân sách nhà nước (Các khoản phải nộp 

khác) 

165.224.471.130 
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(Chi tiết theo Biên bản thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020 của Cục 

Đăng kiểm Việt Nam do Bộ Giao thông Vận tải lập ngày 29/12/2021). 

Căn cứ Thông báo này, đơn vị thực hiện thu, nộp, hạch toán điều chỉnh 

sổ sách kế toán theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. 

Trong quá trình đơn vị tự thực hiện công tác kiểm tra, đối chiếu hoặc cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán 

nếu phát hiện sai, lệch hoặc có khoản thu, khoản chi nào chưa đúng chế độ, tiêu 

chuẩn định mức theo quy định, yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam  tự thu hồi 

hoặc điều chỉnh và báo cáo về Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính bằng văn 

bản để xem xét, xử lý theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Cục TCDN-Bộ Tài chính; 

- Lưu VT, TC (Tuấn, 02bn). 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lê Đình Thọ 
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