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Phụ lục IV: Danh mục chứng từ  

 

Quyền khai thác hợp pháp 

 Quyền sở hữu và quản lý đất đai 

   Nghị định của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp về quyền sử dụng đất cho công ty (IUPHHK-

HA or IUPHHK-RE or IUPHHK-HP) 

   Chứng thư thành lập công ty của Văn phòng Công chứng 

   Văn bản Nghị định của Bộ Môi trường và Lâm nghiệp 

   Giấy Đăng ký Kinh doanh (SIUP) 

   Giấy phép Đánh giá Tác động Môi trường (AMDAL) 

   Giấy Đăng ký Công ty (TDP "Tanda Daftar Perusahaan") 

   Mã số Thuế (NPWP "Nomor Pokok Wajib Pajak") 

   Giấy chứng nhận cơ sở của Công ty (SKDP "Surat Keterangan Domisili Perusahaan") 

   Thư xác nhận Người sử dụng lao động chịu thuế (SPPKP "Surat Pengukuhan Pengusaha 

Kena Pajak") 

 Các giấy phép về nhượng quyền   

  Lưu ý: Hiện nay có một Lệnh cấm tạm thời của Tổng thống đối với việc cấp giấy phép 

nhượng quyền Lâm nghiệp vừa mới được ban hành. Sau khi lệnh cấm này được dỡ bỏ và 

trước khi Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp có thể cấp giấy phép, Bộ phải có thư giới 

thiệu của các Bupati (Regent) hoặc Thị trưởng của khu vực nơi mà công ty muốn thuê đất. 

Sau khi có được bức thư giới thiệu, Bộ phải kiểm tra xem tất cả các yêu cầu đã được đáp ứng 

hay chưa.  

   Mã số thuế được đăng ký. 

   Phiếu thu cho việc thanh toán hóa đơn từ Quỹ Đăng ký. 

   Kế hoạch hoạt động hàng năm và mười năm. 

 Lập kế hoạch quản lý và khai thác 

   Sau khi công ty có được giấy phép nhượng quyền (IUPHHK), công ty phải xây dựng Kế 

hoạch hoạt động quản lý trong mười năm (RKUPHHK) và Kế hoạch hoạt động quản lý hàng 

năm (RKTUPHHK). 

 Giấy phép khai thác  

   Giấy phép nhượng quyền từ Bộ Môi trường và Lâm nghiệp. 

   Kế hoạch hoạt động hàng năm gửi cho Sở Môi trường và Lâm nghiệp Tỉnh cùng với thư giới 

thiệu từ Phòng Môi trường và Lâm nghiệp Khu vực.  

   Kế hoạch hoạt động mười năm bên cạnh các kế hoạch hoạt động hàng năm được Bộ Môi 

trường và Lâm nghiệp chấp thuận. 

   Biên lai nộp thuế.  

   Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn được in bởi công ty, số đăng ký sẽ được Bộ trưởng Bộ Môi 

trường và Lâm nghiệp cấp. 

   Tài liệu Pháp lý cho Lâm sản từ Bộ Môi trường và Lâm nghiệp. 

 

Thuế và phí 

 Thanh toán tiền thuế và phí khai thác 

   Hóa đơn SPP (cho thuế khai thác, dựa trên các báo cáo sản xuất. Tiền thuế khai thác phải 

được trả cho Bộ Môi trường và Lâm nghiệp của Chính phủ Trung ương).  

   Công ty phải có bằng chứng cho các việc chi trả thuế khai thác theo PSS (tiền mặt hoặc 

chuyển khoản từ tài khoản công ty cho tài khoản Chính phủ theo hóa đơn SPP).  

 Thuế giá trị gia tăng và thuế doanh thu khác 

   Các báo cáo thuế GTGT hàng tháng. Không áp dụng cho việc xuất khẩu, vì việc xuất khẩu 

trong ngành lâm nghiệp không chịu thuế GTGT. 

 Thuế thu nhập và lợi nhuận 

   Các báo cáo thuế khấu trừ hàng thángharvesting activities 
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Các hoạt động khai thác gỗ 

 Quy định về khai thác gỗ  

   Kế hoạch hoạt động hàng năm 

 Các loài và khu vực được bảo vệ 

   Giấy phép nhượng quyền  

   Bản đồ khu đất với sự phân định quyền sử dụng đất. 

   Các kế hoạch làm việc 

 Yêu cầu về môi trường 

   Giấy phép Môi trường  

 Sức khỏe và An toàn 

   Chứng chỉ từ một viện độc lập có chứng nhận quốc tế chứng nhận rằng người lao động đã 

được tập huấn về an toàn lao động. 

 Việc làm hợp pháp 

   Thỏa thuận việc làm cho tất cả người lao động.  

   Thẻ An ninh Xã hội cho tất cả người lao động. 

 Chuyển đổi 

   Giấy phép. 

   Kế hoạch hoạt động hàng năm. 

     

Quyền của bên thứ ba 

 Quyền thuộc về phong tục tập quán 

   Có nhiều loại quyền về phong tục tập quán, được gọi là "adat" được chấp nhận áp dụng mà 

không có tài liệu pháp lý. 

 Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận trước và được thông tin đầy đủ 

  N/A 

 Quyền của người bản địa 

   Báo cáo thường niên cho Bupati hoặc Thị trưởng. 

   Để đạt được tình trạng hợp pháp, việc bồi thương cho cộng đồng bản địa phải được nộp 

đầy đủ phù hợp với Phán quyết Toà án Hiến pháp Số 35 năm 2012.  

    

Thương mại và Vận chuyển 

 Phân loại các loài, số lượng, chất lượng 

   Báo cáo sản xuất được chấp thuận bởi P2LHP sau khi công ty đã trả PSDH-DR. 

 Thương mại và Vận chuyển 

   Báo cáo sản xuất được hoàn thành bởi chuyên gia GANISPHPL-PKB của công ty với thông 

tin về loại và số lượng gỗ được sản xuất, theo tiêu chuẩn cho phép. Sau đó, báo cáo này sẽ  

được chuyển gia WASGANISPHPL-PKB kiểm tra.  

   Chứng từ Vận chuyển Gỗ Tròn (SKAU cho chủ đất tư nhân. SKSKB hoặc FAKB cho đất 

nhà nước quản lý) 

 Giao dịch ở nước ngoài và chuyển giá  

   Tài liệu hướng dẫn định giá chuyển nhượng để chứng minh các giao dịch dựa trên giá thị 

trường 

 Quy định hải quan  

   Chứng thư cho phép từ hải quan đối với nhập hoặc xuất hàng hóa  

 Giấy V-legal  

 CITES 

   Giấy phép CITES 
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Exhibit 1 
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Mẫu 2: Rừng tư nhân: Surat Keterangan Asal Usul
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Mẫu 2b: Danh sách gỗ tròn được đính kèm với SKAU 
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Mẫu 3: Nota Angkutan, Phiếu vận chuyển 
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 Mẫu 4: Chứng từ vận chuyển 
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Mẫu 5: Giấy V-legal 
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Mẫu 6: Vận đơn (B / L) 
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Mẫu 7: Giấy chứng nhận xuất xứ (CoO) 
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Mẫu 8: Hoá đơn chiếu lệ 

 



 HỒ SƠ NGUY CƠ RỪNG Ở INDONESIA 

 

14 | P a g e  
 

Giấy phép nhập khẩu 


