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Ngày 27/09/2017, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 97/2017/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền
lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày
13/6/2016 của Chính phủ
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Theo Thông tư số 97/2017/TT-BTC thời hạn trích

lập quỹ tiền lương, thù lao của Trưởng ban KS và KS

viên thay đổi như sau:

- Công ty TNHH MTV phải chuyển 80% số tiền lương

về quỹ tiền lương của Trưởng ban KS và KS viên

trước ngày 15 mỗi tháng (quy định tại Thông tư

221/2013/TT-BTC là trước ngày 15 tháng đầu của

mỗi quý).

- Trưởng ban KS và KS viên sẽ được nhận 80% tiền

lương trước ngày 20 hàng tháng (Thông tư

221/2013/TT-BTC không quy định cụ thể ngày trả

lương).

- Kết thúc năm tài chính, số tiền lương còn lại sẽ được

công ty chuyển về quỹ tiền lương của Trưởng ban KS

và KS viên chậm nhất 15 ngày sau khi quyết toán quỹ

tiền lương.

(Lưu ý: Căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được

giao, Trưởng ban KS và KS viên có thể nhận hoặc

không được nhận số tiền lương còn lại).

Thông tư này áp dụng đối với:

1. Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên trong công ty

trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ

100% vốn điều lệ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc

tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật được

Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện

chủ sở hữu Nhà nước đối với công ty trách nhiệm hữu hạn

một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà

nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (sau đây gọi là công ty

TNHH MTV).

4. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc trích

lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với

Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty TNHH

MTV.

(Thông tư 97/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày

20/10/2017 và thay thế Thông tư 221/2013/TT-BTC ngày

31/12/2013).
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