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Phụ lục III: Danh mục chứng từ 

TỪ KHÓA: Các liên kết – Rủi ro đáng kể ở các huyện– Rủi ro phát hiện ở rừng tự nhiên, rủi ro thấp đối 

với rừng trồng  

 

Quyền khai thác hợp pháp 
 Quyền sở hữu và  quản lý 
   CCIR (Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng bất động sản ở nông thôn – (Certificado de Cadastro do Imóvel Rural)  
   Giấy chứng nhận đăng ký của viện lãnh thổ – Viện địa chính ITR 
   Giấy phép hành nghề tạm thời của INCRA  
   Giấy chứng nhận về xác nhận các nội dung của bất động sản nông thôn (Certidão de Matrícula de Inteiro Teor do 

Imóvel Rural)   
   CNDIR (Certidão Negativa de Débitos do Imóvel Rural)   
   Thẻ CNPJ   
   Giấy phép hoạt động  
   Giấy phép điều hành 
 Giấy phép nhượng quyền 
   Bản sao công chứng hợp đồng thuê, hợp tác hoặc cho vay để sử dụng đất nông thôn. 
   Quyền thực tế dùng Hợp đồng chuyển nhượng – CCDRU (Bảo tồn Extrativist, bảo tồn bền vững)   
   Sử dụng hợp đồng chuyển nhượng  (Rừng quốc gia)   
   Đăng ký tại CTF (Phòng đăng ký kỹ thuật bang)   
 Lập kế hoạch quản lý và khai thác 
   Truy vấn tình trạng của CAR   
   Chỉ đối với rừng tự nhiên: 
   APAT – Cho phép trước để phân tích PMFS  
   PMFS –  Kế hoạch quản lý rừng bền vững   
   Không yêu cầu có kế hoạch quản lý  cho rừng trồng . 
 Giấy phép khai thác – Giấy pháp hoạt động   
   AUTEX – Cho phép khai thác   

 

Thuế và phí 
 Chứng từ về việc thanh toán các khoản thuế và phí 
   Bằng chứng thanh toán của các tỷ lệ liên quan đến việc phân tích kế hoạch quản lý của cơ quan môi trường có 

trách nhiệm 
   Trong trường hợp nhượng quyền rừng công cộng – Chứng từ thanh toán của GRU (Phiếu thu Liên Bang)  
   Giấy chứng nhận hợp nhất các khoản nợ với thuế liên bang và các khoản nợ trước hợp nhất bang 
  Thuế giá trị gia tăng và các khoản thuế doanh thu 
   Chứng nhận khấu trừ tài khoản của IBAMA  
   Giấy chứng nhận hợp nhất các khoản ghi nợ liên quan đến  thuế liên bang và các khoản nợ trước hợp nhất bang 
   Hóa đơn bán hàng;  
 Thuế thu nhập và thuế lợi nhuận 
   Giấy chứng nhận hợp nhất các khoản nợ với thuế liên bang và các khoản nợ trước hợp nhất bang harvesting 

activities 

   

Các hoạt động khai thác gỗ 
 Các quy định về khai thác gỗ 
 Đối với rừng tự nhiên: 
   Cho phép trước để phân tích kỹ thuật của kế hoạch quản trị rừng bền vững 
   PMFS – Kế hoạch quản lý rừng bền vững  (Plano de Manejo Florestal Sustentável)  
   POA – kế hoạch hoạt động hàng năm (Plano Operacional Anual)  
   Tuyên bố trách nhiệm bảo tồn rừng (Termo de Responsabilidade de Manutenção da Floresta)  
   Báo cáo hoạt động 
   AUTEX – Giấy phép khai thác rừng (Autorização de Exploração Florestal)  
 Các khu vực và loài bảo vệ 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp
http://www.car.gov.br/#/consultaR
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   Giấy phép môi trường cho việc khai thác trong diện tích bảo tồn ổn định (Permanent Preservation Areas)   
   AUTEX – Giấy phép khai thác rừng 
   Thỏa thuận với cơ quan môi trường về quản lý các diện tích gần các khu bảo tồn. 
 Quy định về môi trường 
   Giấy phép hoạt động, dựa trên các điều kiện 
   CTF –Phòng đăng ký kỹ thuật liên bang 
   Kế hoạch quản lý rừng bền vững 
 Sức khỏe và An toàn lao động 
   PPRA –Chương trình phòng ngừa rủi ro môi trường 
   PCMSO –Chương trình kiểm soát y tế sức khỏe nghề nghiệp  
   Biên bản họp CIPA/CIPATR  
   Sổ thanh tra của bộ lao động 
   Giao các chứng từ  IPE (Trang thiết bị bảo hộ cá nhân)  
   ASO – Chứng chỉ sức khỏe nghề nghiệp 
   Bằng chứng đào tạo SSO (Đối với công nhân sử dụng cưa máy, người điều khiển máy móc  hoặc phun thuốc diệt 

cỏ, v.v..)  
 Thuê nhân công hợp pháp 
   Báo cáo CAGED –Đăng ký chung về số lao động và người thất nghiệp 
   Thỏa thuận tập thể được ghi lại trong MTE  
   CNDT –Giấy thông báo tiêu cực về các khoản nợ theo luật lao động 
   Giấy thông báo tiêu cực về các vụ kiện lao động 
   CRF – chứng nhận FGTS thường kỳ (Thời gian của quỹ bảo lãnh dịch vụ)  
   CND –Giấy thông báo tiêu cực về nợ đối với Dịch vụ doanh thu liên bang – INSS (Viện bảo hiểm xã hội quốc gia)  
   Phiếu lương hoặc chứng từ chuyển khoản trong tài khoản kiểm tra 
   CTPS – Sổ tay về an sinh xã hội và công viêc làm 
 Chuyển đổi  
   Cho phép phá rừng hoặc ngăn chặn thảm thực vật 

     

Quyền của bên thứ 3 
 Quyền phong tục 
   Đối với các trường hợp quản lý rừng gần khu bảo tồn Indian, cần có giấy phép môi trường của IBAMA và xác nhận 

bởi các cơ quan có thẩm quyền pháp lý (FUNAI, FCP, IPHAN)  
 Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện và được thông báo trước 
  N/A 
 Các quyền của người bản địa 
   Đối với các trường hợp quản trị rừng gần khu bảo tồn Indian, cần có giấy phép môi trường của IBAMA và xác 

nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền pháp lý (FUNAI, FCP, IPHAN) (I/X) 

    

Thương mại và vận chuyển 
 Phân loại loài, số lượng, chất lượng 
   Hóa đơn bán (IV/ V) 
   DOF (Chứng từ về khu rừng gốc)  
   Giấy chứng nhận hợp thức 
 Thương mại và vận chuyển  
   Thẻ CNPJ   
   Hóa đơn bán hàng (IV/ V) 
   DOF/GF  
   Giấy chứng nhận hợp thức IBAMA  
 Thương mại với nước ngoài và chuyển giá 
   Hóa đơn  
   Xuất khẩu DOF  
   Giáy phép khai thác đối với các loài  CITES  
 Quy định hải quan  
   DOF / Hướng dẫn lâm nghiệp /DOF xuất khẩu (trong lãnh thổ Brazil)  
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   Giấy phéo xuất khẩu của IBAMA  
   Chứng thực tham gia vào SISCOMEX (Hệ thống thương mại quốc tế tổng hợp)  
   Hóa đơn 
   Chứng nhận kiểm định thực vật – CFO và giấy chứng nhận kiểm định thực vật hợp nhất – CFOC.  
   TỜ KHAI VẬN CHUYỂN XUẤT KHẨU - (Phải có SỐ SISCOMEX). Do hải quan địa phương phát hành. 
   Hợp đồng mua bán (nếu có) 
   Danh mục hàng hóa 
   Vận đơn (Vận đơn/ CRT/ AWB/ TIF) 
 CITES 
   Giấy phép CITES được cấp bởi IBAMA Diligence /  care procedures 

 

Yêu cầu trách nhiệm giải trình 
 Pháp luật yêu cầu trách nhiệm giải trình/ quy trình trách nhiệm 
  N/A  

 


