CÁC PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM
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Phụ lục số 01.1
Đơn vị:.................................................................

M ẫ u Số C01a- HD

Bộ p h â n : .......................................................................
M ã đ ơ n vị có q u a n h ệ v ớ i n g â n s á c h : .............

( B a n h à n h k è m th e o T h ô n g t ư số 1 8 5 / 2 0 1 0 / TT- BTC
n g à y 1 5 / 11/2 0 1 0 c u a B ộ Tài c h í n h )

BẢNG CHẤM CÔNG
Tháng........ năm........
Số:.
số TT
A

Họ và tên
B

1
1

Ngày trong tháng
3
2
3
2

Quy ra công

31
31

Số công hưởng lương thời gian Số công nghỉ không lương Số công hưởng BHXH
34
33
32

Cộng

to

Ngày.....
Người chấm công
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

Phụ trách bộ phận
(Ký, họ tẻn)

(Ký, họ tên)

Ký hiệu chấm công:

- Lương thời gian
- Ốm, điều dưỡng
- Con ốm
- Thai sản
- Tai nạn
- Nghỉ phép

- Hội nghị, học tập
- Nghỉ bù
- Nghỉ không lương
- Ngừng việc
- Lao động nghĩa vụ

H
Nb
No
N
Lđ

Phụ lục số 01.2
Đơn vị : ........................
Bộ phân : .....................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:.

Mẫu số: C01C- HD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ
Ngày........ tháng........ năm....
Số:

Họ tên:.........
Nơi công tác:

Ngày
tháng
A

Những
công việc
đã làm
B

Từ
giờ
1

Thời gian làm thêm
Tông sô
Đên
giờ
giờ
2
3

Người báo làm thêm giờ

Xác nhận của bộ phận, phòng
ban có người làm thêm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

(Ký, họ tên)

Ghi chú: Giấy báo làm thêm giờ sử dụng trong trường hợp đơn vị có người làm thêm giờ không
' thường xuyên (Khi sử dụng Giấy báo làm thêm giờ thì không phải lập Bảng chấm công làm thêm
giờ)
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Pỉtụ lục sổ 01.3
M ẩ u số c 08- HD

D on v ị : ...............................................................

BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 185/2010/TT-BTC

Bộ p h ậ n : ...........................................................
MÃ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH:

NGÀY 15/11/2010 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

HỢP Đ Ồ NG GIAO KHOÁN CÔNG VIỆC, SẢN PH ẨM
Hôm nay, ngày ... tháng... năm
Họ, tên :
Họ, tên :

tại:

Chức vụ
Chức vụ

, gồm có:
Đại diện cho
Địa chỉ...... SỐ CMND

... Bên giao khoán
Đại diện cho........

Bên nhận

khoán
CÙNGKỸKẾTHỢP ĐỘNGGIAOKHOÁN:
I- Nội dung, trách nhiệm và quyền lợi của người nhận khoán

II. rách nhiệm và nghĩa vụ của bên giao khoán
III- Những điều khoản chung về họp đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng
- Phương thức thanh toán tiền
- Xử phạt các hình thức vi phạm hợp đồng
Đại diện bên nhận khoán

(kỷ, họ tên)

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

P h ụ lục số 0 L 4
Đơn vị:.................................................
Bộ phận:.............................................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:

Mẫu số c10-hd

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày....tháng.... năm......
Số:

Họ tên : ................Chức vụ................... Đại diện cho.............................. Bên giao khoán..............................
Họ tên : ................Chức v ụ ...................Địa chỉ............. số CMND..........Đại diện cho..........Bên nhận khoán
Cùng thanh lý hợp đồng số....... ngày... tháng ... năm.........
to

Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:.............
Giá trị họp đồng đã thực hiện:
Bên................đã thanh toán cho bên...................số tiền là.....................đồng (viết bàng chữ)..........................
Số tiền bị phạt do bên................. vi phạm hợp đồng:...............................đồng (viết bằng chữ).........................
Số tiền bên..............còn phải thanh toán cho bên............... là ................. đồng (viết bằng chữ)........................
Kết luận:.................................................................................................................................
Đại diện bê nhận khoán

(Ký, họ tên)

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên, đóng dấu)

P hụ lục số 01.5

Mẫu số c11-hd

đơn vị.....................................................

ban hành kèm theo thông sư số 185/2010/TT-BTC

Bộ p h ậ n : ...................................................................

ngày 15/11/2010 của bộ tài chính

Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách

BẢNG KÊ TRÍCH NỘP CÁC KHOẢN THEO LƯƠNG
Tháng.... năm.......
Số:

STT

Số tháng trích
BHXH, BHYT,
BH thất
nghiệp, KPCĐ

Tồng quỹ lương
trích BHXH,
BHYT, BH thất
nghiệp, KPCĐ

A

B

1

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y
tế, Bảo hiểm thất nghiệp
Trong đó
Tông
Trừ vào
Trích
số
lương
vào
chi phí
4
2
3

Kinh phí công đoàn
Tông sô
5

Trong đó
Trừ vào
Trích vào
lương
chi phí
6

7

Số phải
nộp công
đoàn cấp
trên
8

Cộng
N gày... tháng... năm...

Ngưòi lập
(Kỷ, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

Số được
để lại
chi tại
đơn vị
9

Phụ lục số 01. 6
Đơn vị:..................................................
Bộ phận:...............................................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:.

Mẫu số C13- HD

(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

DANH SÁCH CHI TIỀN LƯƠNG VÀ
CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Tháng..... năm ...
Tài khoản:...................
Đơn vị: đồng
STT
A

Họ và tên
B

Số CMT

c

Tài khoản
D

Tiền lương
1

Tiên thưởng
2

3

4

Thực lĩnh
5

o\

TONG CỌNG

S ố tiền băng chữ:
N gày.... tháng..... năm ...

Ngưòi lập

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giải thích nội dung và phương pháp lập
1. Mục đích
Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua TK cá nhân là chứng
từ đơn vị yêu cầu Kho bạc, Ngân hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của từ ng cán
bộ. công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị.
2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân được
lập hàng tháng.
Cơ sơ lập Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoan ca
nhân là các chứng từ liên quan đến tiền lương và các khoản thu nhập khác phải tra cho
cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác trong đơn vị như: Bảng thanh
toán tiền lương (Mẫu C02a- HD), Bảng thanh toán thu nhập tăng thêm (Mầu CŨ2bHD), Bảng thanh toán tiền thưởng (Mẫu C04- HD), Bảng thanh toán tiền làm thêm giơ
(Mẫu C07- HD).
Góc trên, bên trái của Danh sách chi tiền lương và các khoản thu nhập khác qua
tài khoan cá nhân ghi rõ tên đơn vị, bộ phận và mã đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Cột A. B, C: Ghi số thứ tự, họ và tên và số CMND từng cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động khác trong đơn vị.
Cột D: Ghi số tài khoản cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động khác trong đơn vị.
Cột 1: Ghi số tiền lương tính theo ngạch bậc của từng cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động khác sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ, số liệu đê ghi vào
cột nảy được căn cứ vào số liệu ghi ở cột 15 của “Bảng thanh toán tiền lư ơng"(Mẫu sô
C02a-HD).
Cột 2: Ghi sổ tiền thưởng của từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao
dộna khác số liệu được ghi vào cột này được căn cứ vào sô liệu ghi ở cột 4 của "Bang
thanh toán tiền thưởng” (Mau số C04-HD).
Cột 3 .4 : Ghi các khoản cán bộ5 công chức, viên chức và người lao động khác
được hưởng mà đơn vị thanh toán qua tài khoản cá nhân như tiền làm thêm giờ- tiên
thu nhập tăng thêm.
Cột 5: Ghi tổng số tiền lương và các khoản thu nhập khác cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động khác (Cột 5= cột 1+cột 2+cột 3+cột 4...)
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Phụ lục số 01. 7
Đơn vị:................................................

M ẫu số C26- HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

Bộ phận:..................................................
Mã đơn vị có quan hệ vói ngân sách:,

PHIẾU GIAO NHẬN NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG

cụ, DỤNG cụ

Ngày... tháng... năm ....
Sô:,
Nợ:
Có:
- Họ tên người giao:......................................................................... .... ................Địa chỉ:.....................................................
- Họ tên người nhận:............................................................................................... Địa chỉ:.....................................................
- Địa điểm giao nhận:.............. ..................................................................................................................................................
- Theo................ s ố ........... ngày..... tháng..... năm ..... của..................................tiến hành giao, nhận các loại nguyên liệu, vật liệu,
công cụ, dụng cụ, như sau:
00

STT
A

Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
B

Mã sô

Đơn vị tính

Sô iượng

Đơn giá

Thành tiên

Ghi chú

c

D

1

2

3

4

Cộng

Ngày.... tháng... năm,
Người lập

Ngưòi giao

Người nhận

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Giải thích nội dung và phương pháp lập
L Mục đích
Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhằm xác nhận việc
giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sau khi đơn vị mua vê giao ngay
cho các phòng, ban, bộ phận sử dụng mà không qua nhập kho. Là căn cứ đê thanh
toán tiền hàng tính vào chi phí, xác định trách nhiệm đối với những người được giao
quan lý. sử dụng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ và là căn cứ đê ghi sổ kế
toán.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Góc trên, bên trái của Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
ghi rò tên đơn vị, địa chi, mã đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người giao và người nhận nguyên liệu, vật liêu, công
cụ,ụ.ngcd
Ghi rò địa điểm giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất từng nguyên liệu,
vật liệu, công cụ , dụng cụ.

Cột C: Ghi mã số của từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Cột D: Ghi đơn vị tính của từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Cột 1: Ghi số lượng thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Cột 2: Ghi đơn giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
CỘT 3: Ghi thành tiền của từng nguyên liệu, vật liêu, công cụ, dụng cụ (Cột 3
cột 1 X cột 2).

Sau khi giao nhận xong nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ người lập phiêu
(nếu cớ) và đại diện các bên giao, bên nhận cùng ký vào Phiếu giao nhận nguyên liệu,
vật liệu, công cụ, dụng cụ. Đồng thời kế toán trưởng hoặc phụ trách bộ phận và Thu
trưởng đơn vị phải ký vào Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ.
Phiếu giao nhận nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ được lập thành 3 ban.
mồi bèn (giao, nhận) giữ 1 bản và 1 bản chuyển cho phòng kế toán để ghi sô kế toán
và lưu.
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Phụ lục số 01.8
Đon vị:....................................................
Bộ phận:................................................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:

M ẫu số C41-HD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày... tháng.... năm .....
SỐ:. . . . . . . . .
Nợ:................
Có:.. .........
Họ tên người đề nghị thanh toán:.........................................................................................................................................
Nội dung công việc :.............................................................................................................................................................
Địa điểm tổ chức thực hiện:.................................................................................................................................................
Thời gian thực hiện:................................ từ ngày.............................đến ngày....... ................... .................................... ..
Ghi chú
STT
Nội dung chi
Số tiền
A
2
1
B

Cộng
Kèm theo.............................. chứng từ gốc
Số tiền đề nghị thanh toán (viết bằng chữ):
N gày.... thảng..... năm .
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

Giải thích nội dung và phương pháp lập

1. Mục đích
Bảng kê đề nghị thanh toán là bảng liệt kê các khoản tiền chi chohộinghị,l ớ p
học. hội thảo... để làm thủ tục thanh toán tiền và ghi sổ kế toán.
2.Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Góc trên, bên trái của Bảng kê đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộphận
(hoặc đóna dấu đơn vị) và mã đơn vị có quan hệ với ngân sách.
Ghi rõ họ và tên người đề nghị thanh toán
Nội dung công việc: Ghi tóm tắt nội dung đề nghị thanh toán (tổ chức hội nghị,
lớp học. hội thảo...)
Địa điểm tồ chức thực hiện: Ghi rõ địa điểm tổ chức hội nghị, lóp học, hội
thao...
Thời gian thực hiện: Ghi rõ số ngày tổ chức hội nghị, lóp học, hội thảo.. ,và diễn
ra từ ngày nào đến ngày nào.
Cột A. B: Ghi rõ số thứ tự và nội dung từng khoản chi.
Cột 1: Ghi rõ số tiền từng khoản chi.
Sau khi liệt kê các khoản chi nếu còn dòng trống thì phải gạch 1 đường chéo vào
các dòng không có nội dung và cộng số tiền tổng cộng bằng số và bằng chữ.
Bảng kê đề nghị thanh toán được kèm với các chứng từ gốc (nếu có) chuyên, cho
kè toán thanh toán và kế toán trưởng kiểm soát sau đó chuyển cho Thủ trưởng đon vị
phê duyệt. Sau khi đã được duyệt chuyển cho kế toán để làm thủ tục thanh toán và
ghi sổ kê toán.
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Phụ lục s ố 02.1
Bộ:.....

Mẫu số S73- H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

Đon vị:

SỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ CHUNG
N ă m ....
Tài khoản........................số hiệu...............
Ngày
tháng ghi
số
A

Chứng từ
Số hiệu
Ngày
tháng
B
c

Diên giải

Tổng số

D

1

Ghi Nơ TK 642
Chi tiết t leo khoản mục chi phí
2

3

4

5

Ghi Có
TK 642

7

6

- Số đư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng

- Cộng phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Luỹ kế từ đầu năm

- Sổ này có........ trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ:.................................................................
Ngày
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

tháng

năm ...

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

8

Giải thích nội dung và phương pháp ghi số
1. Mục đích
Số chi phí quản lý chung dùng cho các đơn vị để theo dõi các khoản chi phi
quản lý chung liên quan đến các hoạt động như hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt
động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác.
2. Căn cứ và phương pháp ghi số
Căn cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản chi phỉ quản lý
chung liên đến các hoạt động như hoạt động hành chính sự nghiệp, hoạt động sản
xuất, kinh doanh và các hoạt động khác.
Đầu nâm ghi số dư năm trước chuyển sang.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B. C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng tò kế toán dùng để ghi sổ.
CỘT D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ kê toán.
Cột 1: Ghi tổng số tiền phát sinh trên chứng từ.
Cột 2 đến cột 7: Căn cứ vào nội dung ghi trên chứng từ để ghi vào các mạc chi
phí tươna ứng.
Cột 8: Ghi số được phép ghi giảm chi phí.
Cuối tháng: Cộng số phát sinh trong tháng, số luỹ kế từ đầu quý, số luỹ kế lừ
đâu năm và số dư cuối kỳ.
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P hụ lục số 03.1
Mã chương:.........................................................
Đơn vị báo cáo:..................................................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:...........

M ẫu số F02- 3aH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC
ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG ĐÓI CHIỂU D ự TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH CẤP
THEO HÌNH THỨC RÚT DỰ TOÁN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Quý.... n ă m ......
PH ẦN I- TỔNG HƠ P TÌNH HÌNH DỰ TOÁN
Mã
Mã ngành
Dự toán
Dự toán giao
nguồn
kinh tế
năm trước trong năm (kể cả
NS
còn lại
số điều chỉnh)
A
B
1
2

Cộng

Dự toán được
sử dụng trong
năm
3 = 1+2

Dư toán đã rút
Trong Lũy kế từ
đâu năm
kỳ
4
5

Nộp khôi phục dự toán
Trong
Lũy kế từ đầu
năm
kỳ
1
6

Dự
toán bị
huỷ
8

Dự toán còn
lại ở' Kho
bạc
9 - 3-5+7-8

P H Ầ N 11- C H I T I Ế T D Ự T O Á N Đ Ã R Ú T

M ã n g à n h 1 M ã nội d u n g '
kin h t ế
kin h tế

M ã nguồn
n g ân s ác h
-'

A

..

.1

!

B

ị

(■

j

D ự t o á n dã rút
T r o n g kỳ

!

1

!

;

Lũy kế từ đ ầu năm

N ộ p k h ô i p h ụ c d ự to án
Lũ y k ế từ đ ầ u n ă m
í rong ky
4

3

?

1
1

'

.

Đon vị sử dụng ngân sách
Xác nhận của KBNN
Kế toán
Kếtoán trưởng
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đỏng dấu)

Ngày ....tháng.... năm ....
Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đỏng dấu)

Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo

1. Mục đích
Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại
Kho bạc nhà nước được lập nhằm xác nhận tình hình dự toán được giao theo hình
thức rút dự toán, dự toán đã rút và dự toán còn lại tại Kho bạc giữa đơn vị sử dụng
ngân sách với Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Bảng này do đơn vị sử dụng ngân
sách lập và Kho bạc nhà nước nơi đơn vị sử dụng ngân sách giao dịch xem xét, xác
nhận cho đơn vị.
2. Căn cứ lập
Căn cứ lập Bảng đối chiếu dựtoán kinh phí ngân sách cấp theohình thức rút dự
toán tại Kho bạc nhà nước là:
+ Bảng đối chiếu dự toán kinh phíngân sách cấp theo hình thức rút dự toán tại
Kho bạc nhà nước kỳ trước;
+ Quyết định giao dự toán theo hỉnh thức rút dự toán và sổ theo dõi dự toán.
3. Nội dung và phương pháp lập
Phần I: Tổng hợp tình hình dự toán:
Góc trên bên trái ghi rõ mã chương, tên đơn vị, mã đơn vị có quan hệ với ngân
sách;
Cột A, B: Ghi rõ Mã nguồn ngân sách, Mã ngành kinh tế;
Cột 1: Ghi dự toán kinh phí năm trước còn lại ở Kho bạc nhà nước, số liệu ghi
cột này căn cứ vào số dự toán kinh phí năm trước còn lại được cơ quan có thẩm
quyền cho phép chuyển qua năm sau;
Cột 2: Ghi dự toán kinh phí được giao trong năm: số liệu để ghi vào các cột này
là quyết định giao dự toán và quyết định giao bổ sung dự toán theo hình thức rút dự
toán của cấp có thẩm quyền;
Cột 3: Ghi tổng số dự toán kinh phí được sử dụng trong năm bao gồm dự toán
kinh phí nám trước còn lại chưa sử dụng được phép chuyển năm nay và dự toán kinh
phí được giao trong năm (kể cả phần bổ sung) (Cột 3 = cột 1 + cột 2);
Cột 4: Ghi số dự toán đã rút trong kỳ, số liệu đe ghi vào cột này căn cứ vào số
liệu ghi ở cột 2, dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sỏ theo
dõi dự toán”;
Cột 5: Ghi số dự toán đã rút luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo, số liệu để
ghi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 2, dòng luỹ kế từ đầu năm, Phần II- Theo
dõi nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”;
Cột 6: Ghi số nộp khôi phục dự toán trong kỳ số liệu để ghi vào cột này căn cứ
vào số liệu ghi ở cột 6, dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ
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theo dõi dự toán";
Cột 7; Ghi số nộp khôi phục dự toán luỹ kế từ đầu năm, số liệu để ghi vào CỘI
này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 6 dòng luỹ kế từ đầu năm Phần II- Theo dõi nhận dự
toán trên "Sô theo dõi dự toán”;
Cột 8: Ghi số dự toán bị huỷ theo quyết định của cấp có thẩm quyền (bao gồm
số dự toán đương nhiên bị huỷ và số dự toán không được xét chuyển) số liệu đê ghi
vào chỉ liêu này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 7, Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên
"Sổ theo dõi dự toán”;
Cột 9: Ghi dự toán còn lại tại Kho bạc (cột 9 = cột 3 - cột 5 + cột 7 - cột 8)

Phần II- Chi tiết dự toán đã rút
Cột A. B, C: Ghi rõ Mã nguồn ngân sách, Mã ngành kinh tế, Mã nội dung kinh tế.
Cột 1: Ghi số dự toán đã rút theo hình thức rút dự toán trong kỳ chi tiết theo Mã
ngành kinh tế, Mã nội dung kinh tế; số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ơ
cột 2. dòng cộng phát sinh, Phần II- Theo dối nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự
loan“'.
CỘT 2: Ghi số dự toán đã rút theo hình thức rút dự toán luỹ kế từ đầu năm đên
cuối kỳ báo cáo, số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 2, dòng luỹ kẻ
tù' đầu năm. Phần II- Theo dõi nhận dự toán ừền “Sổ theo dõi dự toárf;
Cột 3: Ghi số dự toán đã nộp khôi phục trong kỳ chi tiết theo Mã ngành kinh tế, Mã
nội dung kinh tế; số liệu để ghi vào cột này cặn cứ vào số liệu ghi ở cột 6, dòng cộng
phát sinh. Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”;
CỘT 4: Ghi số dự toán đã nộp khôi phục luỹ kế từ đầu năm đến cuối kỳ báo cao.
sô liệu đê shi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 6, dòng luỹ kế từ đầu năm.
Phần II- Theo dõi nhận dự toán trên “Sổ theo dõi dự toán”.
Bane đối chiếu lập thành 4 bản, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký tên dong
dấu và chuyển ra Kho bạc đối chiếu. Sau khi Kho bạc nhà nước đối chiếu đảm bao
khớp đủng ký xác nhận và trả lại đơn vị 3 bản, đơn vị lưu 1 bản, 1 bản gửi cấp trên. 1
bản gửi cơ quan tài chính.
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Phụ lục số 03.2
Mã chương:.............. ............................
Đơn vị báo cáo:.....................................
Mã đơn vị có quan hệ với ngân sách:

M ẫu số F02- 3cH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC

ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ DƯ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
Quý.... n ăm ......
STT

CHI TIẾT

Số hiệu tài khoản

Sô dư tài khoản

A
1

B

c

1

Ngân sách Nhà nước cấp

2

Viện trợ

3

Thu phí, lệ phí

4

Thu quỹ tạm giữ

5

Thu hoạt động dịch vụ , thu khác

00

Ngày
Kế toán
(Ký, họ tên)

Xác nhận của KBNN
Ke toán trưởng
(Ký, họ tên, đóng dấu)

tháng

năm .

Đơn vị sử dụng ngân sách
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo

/. Mục đích
Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi được lập nhằm xác nhận số dư tài khoan
tiền gửi đơn vị mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Bảng này dođơnvị sử dụng
ngân sách lập và Kho bạc nhà nước nơi đơn vị| sử dụng ngân sách giaodịch xem xét.
xác nhận cho đơn vị.
2. Căn cứ lập
Căn cứ lập Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi là:
Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi kỳ trước;
•- Số theo dõi tiền gửi Ngân hàng, Kho bậc.

3. .Nội dung và phương pháp lập
Góc trên bên trái ghi rõ mã chương, tên đơn vị, mã đơn vị sử dụng ngân sách:
Cột A, B: Ghi số thứ tự, chi tiết nội dung các khoản tiền gửi mà đơn vị phải mở
hoặc lựa chọn mở TK tiền gửi tại KBNN. Đơn vị có bao nhiêu tài khoản tiền gửi mỏ
tại KBNN thì phải chi tiết bấy nhiêu nội dung tiền gửi.
Cột C: Ghi số hiệu tài khoản đơn vị mở tại KBNN tương ứng với mỗi nội dung
tiền gửi:
Cột 1: Ghi số dư từng tài khoản tiền gửi đơn vị mở tại KBNN. số liệu dề ghi vào
cột này căn cứ vào số liệu ghi trên cột 3 sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chi tiết theo
từng tài khoản tài khoản tiền gửi đơn vị mở tại KBNN.
Bảng đối chiếu lập thành 4 bản, kể toán trưởng và thủ trưởng dơn vị kỹ tên đóng
dấu và chuyển ra Kho bạc đối chiếu. Sau khi Kho bạc nhà nước đối chiếu đảm bao
khớp đúng ký xác nhận và trả lại đơn vị 3 bảng đơn vị lưu 1 bản, 1 bản gửi cấp trên. 1
hạn gửi cơ quan tài chính.
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Phụ lục số 03.3
IV- TÌNH HÌNH THựC HIỆN Nộp NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN
STT

CHỈ TIÊU

Số phải nộp
năm trước
chuyển sang

Số phải
nộp năm
nay

Số đã
nộp năm
nay

Số còn phải
nộp năm
nay

A

B

1

2

3

4

ĩ

Nộp ngân sách
- Thuế môn bài
- Thuế GTGT
- Thuế TNDN
- Thuế thu nhập cá
nhân

II

Nộp cấp trên

Cộng

40

