
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đỏc lập - Tự do - Hạnh Ệhúc 

Số: 67/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC 
ngày 12 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính 

đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam 

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

Căn cứ Nghị định sổ 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chỉnh phủ về 
tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khau của Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định sổ 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/03/2007 của Thủ tướng 
Chính phủ vê việc ban hành Quy chế quản lỷ tài chỉnh đổi với Ngân hàng Phát 
triên Việt Nam; 

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chỉnh Ngân hàng và các to chức tài 
chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đối, bo sung một số nội 
dung của Thông tư số 111/2007/TT-BTC ngày 12/09/2007 hướng dẫn thực hiện 
quy chế quản lý tài chính đối với Ngân hàng Phát trỉến Việt Nam. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một sổ nội dung của Thông tư số 111/2007/TT-
BTC ngày 12/09/2007-hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý tài chính đối với 
Ngân hàng Phát triển Việt Nam như sau: 

1. Gạch đầu dòng thứ 2, tiết b điểm 3.2 khoản 3 Phần V được sửa đổi, bổ 
sung như sau: 

"Tổng nguồn vốn thực tế là tổng số dư của tất cả các nguồn vốn, kế cả 
nguồn vốn không phải trả lãi (bao gồm các Quỹ, nguồn vốn khấu hao tài sản cố 
định)." 

2. Tiết b điểm 3.2 khoản 3 Phần V được bổ sung gạch đầu dòng thứ ba như 
sau: 

" - Khi tính toán tổng nguồn vốn thực tế làm căn cứ tính cấp bù chênh lệch 
lãi suất, Ngân hàng Phát triển Việt Nam được loại trừ: 

+ Sổ vốn thực tế đã sử dụng để đầu tư, mua sắm tài sản cố định (nguyên giá 
tài sản cố định trừ đi khấu hao). 



+ Nguồn vốn ODA, vốn nhận uỷ thác của địa phương, tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước, nguồn vốn Nhà nước chuyển sang để thực hiện khoanh nợ, 
xoá nợ cho khách hàng theo quyết định của Chính phủ, các nguồn vốn sử dụng 
cho các hoạt động không được cấp bù chênh lệch lãi suất. 

+ Tồn quĩ tiền mặt và tiền gửi tại các Tổ chức tín dụng khác để đảm bảo 
khả năng chi trả, thanh toán theo mức thực tế nhưng tối đa không vượt quá 7% 
tính trên nguồn vốn được sử dụng để cho vay bình quân. Nguồn vốn được sử 
dụng để cho vay bình quân là tổng nguồn vốn thực tế sau khi đã loại trừ các 
nguồn vốn nêu trên.". 

3. Gạch đầu dòng thứ 4, tiết a điểm 2.2 khoản 2 Phần VII được sửa đổi như 
sau: 

Chi trang phục giao dịch: Mức chi không vượt quá Vz mức chi trang phục 
giao dịch tối đa đổi với chi bằng tiền để tính vào chi phí được trừ khi xác định 
thu nhập chịu thuế đối với các doanh nghiệp.". 

4. Mầu biểu số 11/BC-VDB được sửa đổi theo Mau biểu đính kèm Thông 
tư này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngàyoỉO tháng 6 năm 2016 và 

được áp dụng kể từ năm tài chính 2015 (riêng quy định về mức chi trang phục 
giao dịch tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này được áp dụng từ năm tài chính 
2016) 

2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chủ 
đầu tư các dự án vay vốn tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khấu của Nhà nước và 
các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quy định tại Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 
phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./. 

Noi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; các Phó TTCP; 
-Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nlìân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Công báo; 
- VVebsite Chính phủ; Website Bộ Tài chính; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sờ Tài chính các tinh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCNH (5). 
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