Thông t quy nh vic thc hin c ch t ch tài chính ca t chc khoa hc và công ngh công lp theo Ngh nh s 54/2016/N-CP
ngày 14/6/2016 ca Chính ph quy nh c ch t ch ca t chc khoa hc và công ngh công lp và Ngh nh s 16/2015/N-CP
ngày 14/02/2015 ca Chính ph quy nh c ch t ch ca n v s nghip công lp.
Theo ó, t chc KH&CN công lp t bo m chi thng xuyên là t chc có ngun thu hot ng s nghip t bo m toàn b chi thng
xuyên; hoc là t chc ch thc hin cung ng các dch v thuc danh mc dch v s nghip công s dng ngân sách nhà nc trong
lnh vc KH&CN theo giá, phí tính chi phí thng xuyên (cha bao gm chi phí khu hao tài sn c nh).
Mc t bo m kinh phí chi thng xuyên bng (tng các ngun thu s nghip/tng s chi thng xuyên) x 100%. Tng các ngun thu
s nghip và tng s chi thng xuyên c tính theo d toán thu, chi ca nm u thi k n nh.
Hàng nm, sau khi hch toán y các khon chi phí, np thu và các khon np ngân sách nhà nc khác, phn chênh lch thu
ln hn chi thng xuyên, t chc KH&CN công lp t bo m chi thng xuyên và chi u t và t chc KH&CN công lp t bo m chi
thng xuyên c trích lp và s dng các qu theo quy nh ti Khon 3 iu 8 Nghi inh sô 54/2016/N-CP và theo quy ch chi
tiêu ni b ca n v.
Trong ó, i vi qu khen thng và qu phúc li, mc trích ti a không quá 3 tháng tin lng, tin công thc hin trong nm.
V thc hin chi thu nhp tng thêm, cn c k hoch thu, chi c nm và kt qu hot ng tài chính ca quý trc ca các hot ng trong
n v, thc hin tm trích Qu b sung thu nhp (ti a không vt quá 70% s chênh lch thu ln hn chi n v xác nh theo quý) chi
thu nhp tng thêm hàng tháng.
Thông t có hiu lc thi hành k t ngày 28/10/2017.
Thông t liên tch s 121/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 25/8/2014 ca B Tài chính, B Khoa hc và Công ngh hng dn
xây dng d toán, qun lý, s dng và quyt toán kinh phí thc hin nhim v thng xuyên theo chc nng ca t chc khoa hc và
công ngh công lp ht hiu lc thi hành k t ngày Thông t này có hiu lc thi hành.
Thông t s 90/2017/TT-BTC có hiu lc thi hành k t ngày 28/10/2017./.

