
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 85 /2011/TT-BTC  
Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ
Hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa 

Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan 
và các ngân hàng thương mại

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 đã được Quốc hội 
thông qua ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà 
nước;

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2008/QH11 đã được Quốc hội thông qua 
ngày 12/12/2006; Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 
106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/NĐ- 
CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế 
thu nhập cá nhân; Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ 
quy định về xử lý vi phạm pháp luật thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính thuế; Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy 
định về xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 23/2/2007 của Chính phủ về 
giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính;

Thực hiện Nghị Quyết số 68/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính phủ về 
việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài chính;

Để nâng cao hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước và tăng cường cải 
cách thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp 
thuê, Bộ Tài chính hướng dẫn việc tổ chức phối hợp thu ngân sách nhà nước 
giữa Kho bạc Nhà nước - Tổng cục Thuế - Tổng cục Hải quan và các ngân hàng 
thương mại, cụ thể như sau:



Phần I

CÁC QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích, phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Mục đích:

- Quy định các quy trình, thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN), 
tạo thuận lợi cho người nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác vào 
NSNN và nộp phạt vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là người nộp NSNN ) 
và hỗ trợ trong việc tăng cường thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành 
quvêt định hành chính thuê.

- Thống nhất dữ liệu thu NSNN giữa cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc 
Nhà nước (KBNN) và các ngân hàng thương mại (NHTM); đồng thời, giảm thời 
gian và khối lượng nhập liệu tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Phát triển các dịch vụ thu, nộp NSNN hiện đại và từng bước thực hiện 
chu trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực
công.

2. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi áp dụng bao gồm: các khoản thu NSNN (thuế, phí, lệ phí và các 
khoan phải nộp khác thuộc NSNN); tiền nộp phạt vi phạm hành chính theo quy 
định của Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối tượng áp dụng: KBNN; cơ quan Thuế, Hải quan; các NHTM và các 
tô chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 
thuộc NSNN hoặc nộp tiền phạt vi phạm hành chính.

Điều 2. Giải thích một số thuật ngữ:
]. Hệ thống thông tin thu nộp thuế: Là hệ thống thu NSNN theo Dự án 

Hiện đại hóa thu NSNN của Bộ Tài chính.

2. Trung tâm trao đổi dữ liệu trung ương: Là nơi tập trung, truyền và nhận 
dừ liệu của hệ thống Thuế, KBNN, Hải quan, Tài chính.

3. Hệ thống tấc nghiệp: Là hệ thống các ứng dụng tin học phục vụ trực 
tiếp cho các nghiệp vụ quản lý của hệ thống KBNN, Thuế, Hải quan và Ngân 
hàng.

4. Cơ sở dữ liệu trung gian: Là nơi tập trung dữ liệu truyền, nhận của các 
cơ quan Thuế, KBNN, Hải quan, Tài chính, Ngân hàng trước khi cập nhật vào 
hệ thống tác nghiệp của từng cơ quan hoặc sau khi kết xuất dữ liệu từ hệ thống 
tác nghiệp để truyền sang các cơ quan liên quan.

5. TCS: Là tên viết tắt của Chương trình ứng dụng thu theo dự án Hiện 
đại hóa thu NSNN của Bộ Tài chính tại các điểm thu của KBNN.

6. Thời điểm “cut off time”: là thời điểm tạm ngừng truyền, nhận chứng 
từ thanh toán trong ngày để đối chiếu số liệu thanh toán trong ngày giữa KBNN



và NHTM. Thời điểm “cut off time” được quy định là 15h30 hàng ngày làm 
việc.

7. Cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung: Là nơi tập trung các danh mục 
dừng chung được quy định tại “Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung 
ngành tài chính” ban hành theo Quyết định số 35/QĐ-BTC ngày 06/01/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính và Quyết định số 33/QĐ-BTC ngày 02/06/2008 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Hệ thống Mục lục NSNN.

8. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan: được xây dựng để kết 
nối, trao đổi và cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN của người nộp 
NSNN do Tổng cục Hải quan quản lý với các NHTM.

9. Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế: được xây dựng để kết nối, 
trao đổi và cung cấp thông tin, dữ liệu điện tử về thu NSNN của người nộp 
NSNN do Tổng Cục Thuế quản lý với các NHTM.

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện:
1. KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và các NHTM tổ chức phối hợp thu 

NSNN tại những địa bàn đã triển khai dự án Hiện đại hóa thu NSNN và được 
thực hiện theo nguyên tắc: kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các 
cơ quan, đơn vị vê sô phải thu,s ố  đã thu NSNN của người nộp NSNN, cụ thê:

1.1. Đối với các khoản thu NSNN bằng tiền mặt, thì KBNN được ủy 
nhiệm cho các chi nhánh NHTM thực hiện, đảm bảo phù hợp với quy định tại 
Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN (Thông tư số 
128/2008/TT-BTC) và hướng dẫn tại Thông tư này.

1.2. Trường hợp KBNN chưa ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt, thì 
KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và các NHTM vẫn tổ chức phối hợp thu NSNN 
theo nguyên tắc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu điện tử đối với thu NSNN 
băng chuyên khoản.

1.3. Trường hợp KBNN đã ủy nhiệm thu NSNN bằng tiền mặt, song 
người nộp NSNN vẫn đến KBNN để nộp NSNN, thì KBNN vẫn thực hiện thu 
tien mạt từ người nộp NSNN.

2. Việc tổ chức phối hợp thu NSNN và đối chiếu số liệu về thu NSNN 
giữa KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan và các NHTM được thực hiện thông qua 
tài khoản của KBNN tại các chi nhánh NHTM, cụ thể:

2.1. Trường hợp KBNN đã có tài khoản tiền gửi tại chi nhánh NHTM trên 
cùng địa bàn, thì việc tổ chức phối hợp thu NSNN và đối chiếu số liệu về thu 
NSNN được thực hiện thông qua tài khoản tiền gửi của KBNN.

2.2. Tại những địa bàn (tỉnh, huyện) có số thu lớn, số người nộp thuế 
đông, thi căn cứ nhu câu và tình hình thực tê của địa phương, KBNN tỉnh, thành 
phố có văn bản đề nghị gửi KBNN để cho phép Văn phòng KBNN tỉnh, thành 
phô hoặc KBNN quận, huyện mở tài khoản chuyên thu và tổ chức phối hợp thu 
với các chi nhánh NHTM trên địa bàn. Việc mở tài khoản chuyên thu của Văn
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phòng KBNN tỉnh, thành phố và KBNN quận, huyện phải đảm bảo các nguyên 
tắc sau:

a) Việc mở tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại chi nhánh 
NHTM chỉ được thực hiện tại các chi nhánh trực thuộc các hệ thống NHTM đã 
tham g ia thanh toán điện tử song phương tập trung với KBNN và phải được sự 
chấp thuận của KBNN.

b) Việc đối chiếu số liệu thu NSNN qua tài khoản chuyên thu được thực 
hiện tại KBNN mở tài khoản chuyên thu với NHTM và cơ quan Thuế, Hải quan 
trên cùng địa bàn; việc hạch toán thu NSNN qua tài khoản chuyên thu của đơn 
vị KBNN nào do KBNN đó thực hiện theo quy định hiện hành.

c) Tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN tại chi nhánh NHTM chi 
được sử dụng để tập trung các khoản thu của NSNN; không được sử dụng đê 
thanh toán hoặc vào mục đích khác. Cuối ngày làm việc, toàn bộ số thu NSNTN 
phát sinh trên tài khoản chuyên thu của Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố phải 
được chuyển về tài khoản tiền gửi của Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố mở tại 
Ngân hàng Nhà nước, đảm bảo đến cuối ngày làm việc thì tài khoản này tại 
KBNN có số dư bằng không; trừ các khoản thu, nộp NSNN phát sinh sau thời 
điểm '‘cut off time” giữa Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố và chi nhánh NHTM 
nơi mở tài khoản chuyên thu, thì được chuyển về tài khoản tiền gửi của Văn 
phòng KBNN tỉnh, thành phố tại Ngân hàng Nhà nước vào ngày làm việc kê 
tiếp. Riêng đối với số phát sinh trên tài khoản chuyên thu của các đơn vị KBNN 
quận, huyện tại NHTM, thì cuối ngày làm việc được chuyển về tài khoản của 
KBNN (Trung ương) mở tại Hội sở chính NHTM cùng hệ thống với các chị 
nhánh NHTM mà các đơn vị KBNN cấp huyện mở tài khoản chuyên thu theo 
quy trình thanh toán điện tử song phương tập trung giữa KBNN và NHTM, đám 
bao đến cuối ngày làm việc thì tài khoản này tại KBNN có số dư bằng không; 
trừ các khoản thu, nộp NSNN phát sinh sau thời điểm “cut off time” giữa các 
đơn vị KBNN và chi nhánh NHTM nod mở tài khoản chuyên thu, thì được 
chuyển về tài khoản của KBNN (Trung ương) vào ngày làm việc kế tiếp.

d) Nghiêm cấm các đơn vị KBNN cấp tỉnh, cấp huyện tự ý mở tài khoản 
chuyển thu tại chi nhánh NHTM khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của 
KBNN.

3. KBNN được ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính bàng biên lai thu 
cho chi nhánh NHTM đã tham gia triển khai phối hợp thu NSNN với KBNN 
trên cùng địa bàn, đảm bảo nguyên tắc:

3.1. KBNN ủy nhiệm ký hợp đồng ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính 
với chi nhánh NHTM được ủy nhiệm; có trách nhiệm hướng dẫn chi nhánh 
NHTM được ủy nhiệm tuân thủ đúng chế độ về thu phạt vi phạm hành chính cua 
Bộ Tài chính và các điều khoản thỏa thuận trong hợp đồng ủy nhiệm với KBNN.

3.2. Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin điện tử giữa KBNN (nơi uy 
nhiệm) vói chi nhánh NHTM (nơi nhận ủy nhiệm) về số thu NSNN (bao gồm ca
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thu thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác vào NSNN và thu phạt vi phạm 
hành chính).

3.3. Trường hợp  KBNN đã ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính bằng 
biên lai thu cho chi nhánh NHTM đảm nhận, song người nộp phạt vẫn đến 
KBNN để nộp phạt thì KBNN vẫn tổ chức thu tiền để tạo thuận lợi cho người 
nộp phạt.

3.4. Thường xuyên tổ chức đối chiếu, đảm bảo khớp đúng số liệu về thu 
phạt vi phạm hành chính (tổng số món; số tiền từng món; tổng số tiền) giữa 
KBNN (nơi ủy nhiệm), NHTM (nơi nhận ủy nhiệm) và các cơ quan ra quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính (chi tiết theo từng cơ quan ra quyết định xử 
phạt).

4. Chứng từ sử dụng trong thu NSNN là chứng từ do Bộ Tài chính quy 
định. Việc lập, kiểm soát, luân chuyển, phục hồi và lưu trữ chứng từ tuân thủ 
theo quy định hiện hành của Nhà nước.

5. Ngày nộp thuế (ngày hiệu lực của chứng từ nộp NSNN) được xác định 
là ngày người nộp NSNN làm thủ tục nộp tiền mặt hoặc trích tài khoản của mình 
(trường hợp nộp băng chuyên khoản) tại KBNN hoặc chi nhánh NHTM; đông 
thời, được KBNN hoặc chi nhánh NHTM xác nhận, ký, đóng dấu trên liên 
chứng từ  trả lại cho người nộp NSNN.

Trường hợp người nộp NSNN nộp qua thẻ ngân hàng hay các phương tiện 
thanh toán điện tử khác (như Inten etbanking), thì ngày nộp thuế được xác định 
là ngày người nộp NSNN thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại 
NHTM để nộp NSNN và được hệ thống Core Banking của NHTM phục vụ 
người nộp NSNN xác nhận giao dịch nộp NSNN đã thành công. Trong trường 
hợp này, nếu người nộp NSNN có yêu càu về chứng từ phục hồi, thì đến các 
điểm giao dịch của NHTM để đề nghị in chứng từ phục hồi. NHTM có trách 
nhiệm in 01 liên Giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đoi từ chứng từ điện tử, ký, 
đóng dấu lên chứng từ và gửi người nộp NSNN.

6. về việc tổ chức trao đổi, đối chiếu chứng từ thu NSNN:

6.1. Giữa KBNN với chi nhánh NHTM: Được thực hiện theo phiên trong 
ngày theo thoả thuận giữa KBNN và chi nhánh NHTM nơi  mở tài khoản trên 
từng địa bàn.

6.2. Giữa KBNN với cơ quan Thuế/hoặc Hải quan: Được thực hiện theo 
quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC và Quyết định số 1027/QĐ-BTC 
ngày 19/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy trình quản lý 
thu NSNN theo Dự án hiện đại hóa thu, nộp NSNN (Quyết định số 1027/QĐ- 
BTC).

6.3. Giữa cơ quan Thuế với NHTM: Được thực hiện thông qua c ổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, đảm bảo thông tin, dữ liệu trao đổi giữa 
Tổng cục Thuế với NHTM về số phải thu NSNN phải được đầy đủ, kịp thời và 
chính xác, tạo thuận lợi cho các NHTM trong việc thực hiện thu NSNN.
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6.4. Giữa cơ quan Hải quan với NHTM: Được thực hiện thông qua Công 
thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan, đảm bảo thông tin, dữ liệu trao đôi 
giữa NHTM với Tổng cục Hải quan phải đồng bộ với dữ liệu về số đã thu 
NSNN được hạch toán vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh NHTM; 
thông tin về số đã thu NSNN từ NHTM chuyển cho cơ quan Hải quan chỉ phục 
vụ cho việc thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu. Thông tin để hạch toán sô đã 
thu NSNN vào hệ thống tác nghiệp của cơ quan Hải quan được lấy từ KBNN.

7. v ề  việc quản lý, sử dụng thông tin người nộp NSNN tại các NHTM có 
tham gia phối hợp thu NSNN:

7.1. Các NHTM chỉ được sử dụng thông tin về ngươi nộp NSNN đế thực 
hiện thu NSNN theo đúng phạm vi, mục đích của quy trình phối hợp thu NSNN 
giữa KBNN -  cơ quan Thuế/hoặc Hải quan -  NHTM; các NHTM không được 
phép cung cấp thông tin về người nộp NSNN cho bên thứ ba hoặc sử dụng thông 
tin về người nộp NSNN vào các mục đích khác, trừ trường hợp có yêu câu cua 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc được sự châp 
thuận của người nộp NSNN. NHTM phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tia , dừ 
liệu cho người nộp NSNN.

7.2. Khi xây dựng và triển khai các dịch vụ thu, nộp NSNN tự động (như 
nộp NSNN qua thẻ ngân hàng, Internet), NHTM phải có các giải pháp bảo mật 
thông tin cho người nộp NSNN, đảm bảo từng người nộp NSNN chỉ tìm kiêm, 
tra cứu và sử dụng được các thông tin theo đứng mã số thuế của mình; không tra 
cứu. sử dụng được các thông tin về người nộp NSNN khác.

8. v ề  thời gian hạch toán:

8.1. Đối với KBNN:

a) Các khoản thu, nộp NSNN phát sinh tại chi nhánh NHTM trước thời 
điểm “cut off time” giữa các đơn vị KBNN với chi nhánh NHTM nơi mở tài 
khoản (kể cả tài khoản tiền gửi và tài khoản chuyên thu), thì được KBNN hạch 
toán thu NSNN trong ngày.

b) Các khoản thu, nộp NSNN phát sinh tại chi nhánh NHTM sau thời 
điểm “cut off time”giữa các đơn vị KBNN và chi nhánh NHTM nơi mở tài 
khoan, thì được KBNN hạch toán thu NSNN vào ngày giao dịch kế tiếp.

c) Riêng đối với ngày làm việc cuối cùng của năm: các đơn vị KBNN 
phải phối hợp và đối chiếu với các chi nhánh NHTM nơi mở tài khoản để đảm 
bảo việc hạch toán, đối chiếu khớp đúng toàn bộ số liệu giữa hai bên ngay trong 
ngày làm việc cuối cùng của năm.

8.2. Đối với NHTM: Tất cả các giao dịch thu, nộp NSNN phát sinh tronu 
thời gian làm việc trong ngày, trừ ngày làm việc cuối tháng (kể cả trước và sau 
thời điểm “cut off time”) đều phải được các chi nhánh NHTM ghi nhận và hạch 
toán đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của KBNN ngay trong ngày làm việc đó.

a) Trường hợp có các khoản nộp NSNN thông qua các kênh giao dịch 
điện tử của NHTM (như thu NSNN qua ATM, Intemetbanking) phát sinh sau
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thời gian làm việc trong ngày của NHTM hoặc phát sinh vào các ngày nghỉ (Chủ 
nhật hoặc các ngày nghỉ Lễ, Tết), thì được chi nhánh NHTM hạch toán vào tài 
khoản của KBNN vào ngày làm việc kế tiếp.

b) Đối với ngày làm việc cuối tháng (trừ ngày làm việc cuối cùng của 
năm): Các khoản thu NSNN phát sinh trước thời điểm “cut off time” đêu phải 
được các chi nhánh NHTM ghi nhận và hạch toán đầy đủ, kịp thời vào tài khoản 
của KBNN ngay trong ngày làm việc đó; các khoản thu NSNN phát sinh sau 
thời điểm “cut off time”, thì được chi nhánh NHTM ghi nhận, hạch toán vào tài 
khoản của KBNN và truyền chứng từ báo có cho KBNN vào ngày làm việc đầu 
tiên của tháng kế tiếp để đảm bảo khớp đúng số dư các tài khoản tương ứng giữa 
KBNN và các chi nhánh NHTM nơi mở tài khoản.

c) Riêng đối với ngày làm việc cuối cùng của năm, thì các chi nhánh 
NHTM phải phối hợp với KBNN để đảm bảo việc hạch toán và đối chiếu số liệu 
khớp đúng ngay trong ngày làm việc cuối cùng của năm.

9. v ề  chuẩn thông tin của chứng từ thu NSNN: Các NHTM khi tham gia 
phối hợp thu NSNN và thanh toán các khoản thu NSNN qua hệ thống thanh toán 
điện tử liên ngân hàng (IBPS) hoặc qua các hệ thống thanh toán điện tử song 
phương tập trung (giữa hệ thống KBNN với NHTM hoặc giữa các NHTM với 
nhau) phải thống nhất về chuẩn thông tin trao đổi dữ liệu của chứng từ thu 
NSNN với chứng từ thanh toán trong hệ thống IBPS (hoặc thanh toán điện tử 
song phương tập trung), đảm bảo toàn bộ các chứng từ thu NSNN chuyển từ 
ngân hàng phục vụ người nộp NSNN về ngân hàng phục vụ KBNN phải có đầy 
đủ các nội dung quy định tại Bảng kê nộp thuế (Mau số 01/BKNT ban hành kèm 
Thông tư này); đồng thời, tạo thuận lợi cho việc kết nốỉ, trao đổi thông tin, dữ 
liệu điện tử về thu NSNN giữa các đơn vị liên quan.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chửc phối 
hợp thu NSNN:

1. Cơ quan Thuế, Hải quan:

1.1. Truyền và nhận dữ liệu danh mục dùng chung; cung cấp đầy đủ, 
chính xác, kịp thời thông tin về mã số thuế, tên người nộp NSNN, mục lục 
NSNN, kỳ thuế  số thuế phải nộp của từng người nộp NSNN, danh sách tờ khai 
hải quan và các thông tin dữ liệu trên tờ khai hải quan theo quy định tại Quyết 
định số 1027/QĐ-BTC.

1.2. Tổ chức nhận chứng từ thu NSNN từ KBNN và đối chiếu số đã thu 
NSNN với KBNN theo quy định tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC và Quyết 
định số 1027/QĐ-BTC .

1.3. Quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng trao đổi dữ liệu của đơn vị. Kiểm 
soát việc truyên, nhận dữ liệu; phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các lỗi 
truyền, nhận dữ liệu.

1.4. Phối hợp với người nộp NSNN, KBNN và NHTM trong việc đối 
chiếu số liệu, đảm bảo khớp đúng về số phải thu, số đã thu NSNN; đồng thời, xử 
lý các vấn đề sai sót liên quan đến khoản thu, nộp NSNN.
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1.5. Phối hợp với KBNN và NHTM xây dựng giải pháp và thực hiện kết 
nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tập trung để tổ chức phối hợp thu NSNN, 
đam bao việc kết nối, trao đổi thông tin dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị được an 
toàn và đúng quy định của pháp luật.

1.6. Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về danh mục dùng chung, danh mục 
người nộp NSNN và số phải thu NSNN tại cổng thông tin điện tử của mình đê 
kết nối, trao đổi thông tin với NHTM phục vụ thu NSNN; đồng thời, thường 
xuvên cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, dữ liệu về danh mục dùng 
chung, danh mục người nộp NSNN và số phải thu NSNN qua cổng thông tin 
điện tử của mình để NHTM tổ chức thu và đối chiếu khớp đúng số liệu giữa các 
bên theo chế độ quy định.

1.7. Phổi hợp và thống nhất với NHTM phương thức trao đổi, đối chiếu 
thông tin, dữ liệu về số phải thu NSNN, số đã thu.NSNN (đối với Tổng cục Hải 
quan); các tiêu chí về bảo mật và kỹ thuật tin học liên quan.

1.8. Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Tổng cục Hải quan và các đơn VỊ 
có liên quan xây dựng và trinh Bộ Tài chính ban hành quy chế quản lý, sử dụng 
và bảo mật thông tin người nộp NSNN phục vụ cho việc phối hợp thu với các 
NHTM.

ỉ .9. Tổng cục Thuế chủ trì cùng Tổng cục Hải quan và các NHTM hướng 
dẫn cụ thể việc quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin, dữ liệu về người nộp 
NSNN phục vụ cho việc phối hợp thu NSNN giữa KBNN -  cơ quan Thuế/hoặc 
Hai quan -  NHTM.

1.10. Có nghĩa vụ định kỳ tiếp nhận thông tin từ KBNN và NHTM cung 
câp vê các tô chức, cá nhân còn nợ thuế để thực hiện các biện pháp cưỡng chẻ 
thuê.

1.11. Phối hợp với KBNN và NHTM tổ chức tuyên truyền, phô biến, 
hướng dẫn người nộp NSNN thực hiện nộp NSNN theo quy trình mới (như thu 
tiền mặt tại các chi nhánh, điểm giao dịch của NHTM; thu qua thẻ ngân hàng, 
thu qua intemetbanking, mobilebanking,...).

.1.12. Ngoài những trách nhiệm chung đối vơi cơ quan thu nêu trên, cơ 
quan Hải quan còn có trách nhiệm căn cứ thông tin số đã thu NSNN do NHTM 
thông báo qua cổng thông tín điện tử của Tổng cục Hải quan để thực hiện các 
thu tục thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu theo quy định.

2. Kho bạc Nhà nước:

2.1. Chủ trì phối hợp với Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan và NHTM 
xây dựng thỏa thuận và quy trình chi tiết về việc tổ chức phối hợp thu NSNN 
giữa KBNN, Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan với các NHTM.

2.2. Chủ trì thống nhất với NHTM phương thức kết nối mạng truyền 
thông; phương thức trao đổi, đối chiếu thông tin dữ liệu về thu NSNN.

2.3. Nhận thông tin, dữ liệu điện tử về số đã thu tại các chi nhánh NHTM 
để hạch toán đầy đủ, kịp thời vào NSNN.
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2.4. Tổ chức quản lý và lưu trữ thông tin, dữ liệu điện tử về số đã thu 
NSNN nhận từ NHTM theo quy định tại Nghị định số 27/2007/NĐ-CP ngày 
23/2/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính và 
hướng dẫn của Bộ Tài chính, đảm bảo tính an toàn, bảo mật, toàn vẹn, đây đủ, 
không bị thay đổi, sai lệch trong suốt quá trình lưu trữ; lưu trữ đúng và đủ thời 
hạn như quy định đối với việc lưu trữ chứng từ giấy về thu NSNN; in được ra 
giấy và tra cứu được khi có yêu cầu.

2.5. Truyền/gửi đầy đủ, kịp thời thông tin về số đã thu NSNN cho cơ quan 
Thuế, Hải quan theo đúng quy định tại Điều 13 Thông tư này. In Bảng kê chứng 
từ nộp ngân sách (Mau số 04/BK-CTNNS ban hành kèm Thông tư này) gửi cho 
cơ quan Thuế, Hải quan làm cơ sở hạch toán; trường hợp giữa KBNN và cơ 
quan Thuế, Hải quan đã triển khai chương trình xác thực chữ ký điện tử, thì 
KBNN chuyển dữ liệu về Bảng kê chứng từ nộp ngân sách để cơ quan Thuế, Hải 
quan tự in Bảng kê chứng từ nộp ngân sách từ chương trình.

2.6. Tổ chức quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng trao đổi thông tin của đơn 
vị. Kiểm soát việc truyền, nhận dữ liệu; phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các 
lỗi truyền, nhận dữ liệu. Quản trị hệ thông TCS để tham gia tổ chức phối hơp 
thu NSNN với các NHTM.

2.7. Phối hợp với người nộp NSNN, NHTM, cơ quan Thuế và Hải quan 
đôi chiêu sô liệu, đảm bảo khớp đúng vê sô phải thu, sô đã thu NSNN; đông 
thời, xử lý các vấn đề sai sót phát sinh liên quan đến khoản thu, nộp vào NSNN.

2.8. Phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan và NHTM xây dựng giải pháp 
và thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin tập trung phục vụ cho công 
tác tổ chức phối hợp thu NSNN.

2.9. Chủ trì phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các 
NHTM tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người nộp NSNN thực hiện 
nộp NSNN theo quy trình mới.

2.10. Trong trường hợp các NHTM vi phạm các quy định về phối hợp thu 
quy định tại Thông tư này, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật hiện 
hành, KBNN được quyền áp dụng các hình thức xử lý bổ sung đối với các chi 
nhánh NHTM vi phạm các quy định về phối hợp thu NSNN, bao gồm:

a) Dừng việc tổ chức phối hợp thu NSNN đối với chi nhánh NHTM vi
phạm;

b) Đóng tài khoản của KBNN hiện đang mở tại chi nhánh NHTM vi
phạm.

3. Cục Tin học và Thống kê tài chính:

3.1. Đảm bảo duy trì, quản lý và cập nhật cơ sở dữ liệu danh mục dùng 
chung của ngành Tài chính phục vụ cho việc kết nối trao đổi thông tin giữa cơ 
quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, Tài chính và NHTM.
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3.2. Quản trị cơ sở dữ liệu tại Trung tâm trao đổi dữ liệu trung ương. 
Kiểm soát việc truyền, nhận dữ liệu, phát hiện lỗi truyền dữ liệu giữa các bên đê 
có biện pháp giải quyết kịp thời.

3.3. Đảm bảo hạ tầng truyền thông thông suốt tại Trung tâm trao đôi dừ
liệu trung ương.

3.4. Xây dựng, ban hành quy chế về an toàn bảo mật thông tin trong trao 
đôi thông tin điện tử về thu NSNN giữa các cơ quan trong ngành tài chính 
(KBNN, Thuế, Hải quan) với các NHTM.

4. Ngân hàng thương mại:

4.1. Đảm bảo đầy đủ các điều kiện về hệ thống thông tin, trang thiết bị, cơ 
sớ vật chất và đội ngũ cán bộ đáp ứng cho hoạt động tổ chức phối hợp thu
NSNN;

4.2. Phối hợp và thống nhất vói Tổng Cục Thuế, Tổng cục Hải quan, 
KBN.N phương thức kết nối mạng truyền thông; phương thức trao đôi thông tin 
dừ liệu; các tiêu chí về bảo mật và kỹ thuật tin học liên quan.

4.3. Hướng dẫn và cung cấp dịch vụ thanh toán nhanh chóng, thuận tiện 
và có chất lượng cho người nộp NSNN trong việc nộp NSNN theo đúng quy 
định của Bộ Tài chính và hướng dẫn tại Thông tư này.

4.4. Thực hiện nhập đúng và đầy đủ các thông tin trên chứng từ thu 
NSNN để truyền thông tin cho cơ quan KBNN và cơ quan thu.

4.5. Chuyển tiền thanh toán và hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các 
khoan thu NSNN vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh NHTM theo đúng 
quy định tại điểm 8.2 khoản 8 Điều 3 Thông tư này.

Trường hợp chuyển tiền thanh toán và hạch toán không đầy đủ, kịp thời 
các khoan đã thu NSNN, thì NHTM phải hoàn trả các khoản thu NSNN và tiên 
lãi phát sinh (nếu có) cho KBNN theo chê độ quy định; đông thời, bị xử phạt về 
hành vi vi phạm quy định về chế độ thanh toán theo quy định tại Quyết định số 
226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về 
việc ban hành quy che hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ 
thanh toán.

4.6. Phối hợp với KBNN để truyền/nhận đầy đủ, kịp thời thông tin, chứng 
từ nộp NSNN của người nộp NSNN qua NHTM theo quy định.

4.7. In, quản lý và lưu trữ chứng từ thu NSNN theo quy định cua Nhà
nước.

4.8. Phối hợp với KBNN, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan để nhận 
dữ  liệu danh mục dùng chung theo quy định của Bộ Tài chính; phối hợp với 
KBNN, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan xây dựng giải pháp và thực hiện 
kết nôi, chia sẻ cơ sở dữ liệu thông tin tập trung phục vụ cho công tác tổ chức 
phối hợp thu NSNN.
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4.9. Chấp hành nghiêm và đầy đủ quy chế quản lý, sử dụng và bảo mật 
thông tin của người nộp NSNN để phục vụ phối hợp thu NSNN do Bộ Tài chính 
quy định.

4.10. Quản trị cơ sở dữ liệu và ứng dụng trao đổi thông tin của đơn vị. 
Kiểm soát việc truyền, nhận dữ liệu; phát hiện và phối hợp xử lý kịp thời các lôi 
trong quá trình truyền nhận dữ liệu.

4.11. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về số, ký hiệu tài khoản, số dư 
tài khoản của tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế thuế theo đê nghị của cơ quan Thuê, 
Hải quan; đồng thời, phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan để thực hiện các biện 
pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người nợ thuê.

Phần II 

CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Chương I
QUY TRÌNH THU NSNN QUA NHTM

Điều 5. Thu bằng Bảng kê nộp thuế:
1. Tại chi nhánh NHTM:

1.1. Tại chi nhánh NHTM nơi KBNN có tài khoản (tài khoản tiền gửi 
hoặc tài khoản chuyên thu):

a) Đối với các khoản thu NSNN (bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt) phát 
sinh trực tiếp tại chi nhánh NHTM:

- Căn cứ Bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT ban hành kèm theo Thông 
tư này) của người nộp NSNN gửi đến, cán bộ thu NSNN của chi nhánh NHTM 
vào chương trình thu NSNN do NHTM tự phát triển (sau đây viết tắt là TCS- 
NHTM) nhập đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế vào chương trình 
TCS-NHTM để tra cứu, kiểm tra thông tin về người nộp NSNN và làm thủ tục 
thu tiền mặt từ người nộp NSNN hoặc trích tài khoản của người nộp NSNN để 
chuyên vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh NHTM; sau đó, in 02 liên 
Giấy nộp tiền vào NSNN (Mầu số C1-02/NS đối với trương hợp nộp NSNN 
bằng VNĐ, Mầu số C1-03/NS đối với trương hợp nộp NSNN bằng ngoại tệ ban 
hành kèm theo Thông tư này), ký, đóng dấu lên các liên chứng từ và xử lý: lưu
01 liên tại chi nhánh NHTM đê làm chứng từ hạch toán; 01 liên trả cho người 
nộp NSNN.

Đối với các khoản thu NSNN trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu, ngay sau 
khi hoàn tất thủ tục thu tiền từ người nộp NSNN, chi nhánh NHTM kết xuất và 
truyền thông tin, dữ liệu vê số đã thu NSNN sang cơ quan Hải quan (qua cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan) để làm căn cứ thông quan hàng hoá 
xuất, nhập khẩu cho người nộp NSNN.
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- Cuối ngày, chi nhánh NHTM kết xuất và truyền đầy đủ dữ liệu về số đã 
thu NSNN qua NHTM cho KBNN; đồng thời, in 02 liên Bảng kê giấy nộp tiên 
vào NSNN (Mầu số C1-06/NS ban hành kèm theo Thông tư này) và xử lý: 01 
liên chuyền KBNN làm chứng từ hạch toán; 01 liên lưu tại chi nhánh NHTM 
làm cơ sở đối chiếu cuối ngày theo quy định.

Trong quá trình kết xuất và truyền file dữ liệu, nếu xảy ra sự cố kỹ thuật 
phai thông báo ngay cho bộ phận hỗ trợ của các bên cùng phối hợp giải quyêt. 
Trường hợp chưa khắc phục kịp các lỗi về truyền/nhận dữ liệu giữa KBNN và 
NHTM, thì chi nhánh NHTM in 01 liên Giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ 
chứng từ điện tử, ký, đóng dấu lên chứng từ và gửi KBNN làm cơ sở hạch toán 
thu NSNN. Đối với các khoản thu NSNN mà chi nhánh NHTTM đã in Giấy nộp 
tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử gửi KBNN, thì khi nhận được dừ 
liệu điện tử và Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN từ NHTM, KBNN phải đối 
chiếu để loại trừ tất cả các chứng từ ẹiấy (chứng từ chuyển đổi từ chứng từ điện 
tư) đã nhận từ NHTM trước khi chuyin vào chương trình thu NSNN tại KBNN.

- Trường hợp người nộp NSNN sử dụng Giấy nộp tiền vào NSNN, thì chi 
nhánh NHTM cũng nhập đây đủ các thông tin trên Giây nộp tiên vào NSNN vào 
chươns trình TCS-NHTM để tra cứu, kiểm tra thông tin về người nộp NSNN và 
làm thủ tục thu tiền mặt từ người nộp NSNN hoặc trích tài khoản của người nộp 
NSNN đê chuyển vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh NHTM; sau đó, in
02 liên Giấy nộp tiền vào NSNN, ký, đóng dấu lên các liên chứng từ và xử lý 
các liên chứng từ theo chế độ quy định; đồng thời, hướng dẫn người nộp NSNN 
trong những lần giao dịch sau sử dụng Bảng kê nộp thuế để nộp NSNN.

- Trường hợp Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố hoặc KBNN quận, huyện 
mơ tài khoản chuyên thu tại chi nhánh NHTM, thì toàn bộ số thu NSNN phát 
sinh trong ngày trên tài khoản chuyên thu phải được thực hiện theo đúng quy 
định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

b) Đối với các khoản thu NSNN được chuyển khoản từ các NHTM nơi 
phục vụ người nộp NSNN về NHTM nơi KBNN mở tài khoản tiền gửi:

Căn cứ chứng từ thu NSNN chuyển tiếp từ các ngân hàng khác (hoặc 
chứng từ in phục hồi), chi nhánh NHTM nơi KBNN mở tài khoản tiền gửi nhập 
đầy đủ các thông tin trên chứng từ vào chương trình TCS-NHTM và làm thủ tục 
chuyển tiền vào tài khoản của KBNN (đối với trường hợp này, chi nhánh 
NHTM không phải in Giấy nộp tiền vào NSNN) cùng với các khoản thu NSNN 
phát sinh trực tiếp tại chi nhánh NHTM; sau đó, xử lý cuối ngày tương tự như 
tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

1.2. Tại chi nhánh NHTM thuộc hệ thống NHTM có tham gia phối hợp 
thu NSNN, song KBNN không mở tài khoản tại chi nhánh NHTM đó:

Căn cứ Bảng kê nộp thuế của người nộp NSNN gửi đến, chi nhánh 
NHTM nhập đầy đủ các thông tin trên Bảng kê nộp thuế vào chương trình TCS- 
NHTM đê tra cứu, kiêm tra thông tin vê người nộp NSNN và làm thủ tục trích 
tài khoản của người nộp NSNN để chuyển vào tài khoản của KBNN ghi trên



Bảng kê nộp thuế, đảm bảo đến cuối ngày toàn bộ các khoản thu NSNN phát 
sinh trong ngày tại các chi nhánh NHTM đêu phải được làm thủ tục chuyên vê 
tài khoản của KBNN; đông thời, đảm bảo chứng từ chuyên tiên đên chi nhánh 
NHTM nơi phục vụ KBNN phải có đây đủ các thông tin như: tên, địa chỉ, mã sô 
thuế của người nộp thuê, nội dung khoản nộp, kỳ thuê, sô tờ khai hải quan, loại 
hình xuất nhập khẩu, số tiền chỉ tiết theo từng khoản nộp; sau đó, in 02 liên Giây 
nộp tiền vào NSNN ký, đóng dấu lên các liên chứng từ và xử lý: lưu 01 liên tại 
chi nhánh NHTM để làm chứng từ hạch toán; 01 liên trả cho người nộp NSNN.

Trường hợp người nộp NSNN sử dụng Giấy nộp tiền vào NSNN, thì được 
thực hiện theo quy định tại tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

2. Tại Kho bạc Nhà nước:

2.1. Trên cơ sở dữ liệu điện tử về thu NSNN do chi nhánh NHTM chuyển 
đến, KBNN đối chiếu Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN đã nhận được từ chi 
nhánh NHTM với dữ liệu tương ứng trong chương trình thu NSNN, đảm bảo 
khớp đúng các chỉ tiêu theo quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC; đồng 
thời, hạch toán thu NSNN chi tiết theo từng chứng từ nộp tiền (KBNN không 
phải in phục hồi từng Giấy nộp tiền vào NSNN do NHTM chuyển đến, mà thực 
hiện hạch toán thu NSNN theo Bảng kê giấy nộp tiền vào NSNN đã nhận được 
từ chi nhánh NHTM).

2.2. Cuối ngày, KBNN truyền dữ liệu về số đã thu NSNN vào hệ thống cơ 
sở dữ liệu thu, nộp thuế; đồng thời, in 02 liên Bảng kê chứng từ nộp NSNN 
(Mau 04/BK-CTNNS ban hành kèm theo Thông tư này) và chuyển cho cơ quan 
Thuế trực tiếp quản lý người nộp NSNN hoặc cơ quan Hải quan nơi phát hành 
tờ khai hải quan 01 liên bảng kê; 01 liên lưu tại KBNN để làm căn cứ theo dõi, 
đối chiếu.

Trường hợp giữa KBNN và cơ quan Thuế, Hải quan đã triển khai chương 
trình xác thực chữ ký điện tử, thì KBNN chỉ in 01 liên Bảng kê chứng từ nộp 
ngân sách đế lưu; cơ quan Thuế, Hải quan tự in Bảng kê chứng từ nộp ngân sách 
từ cơ sở dữ liệu thu, nộp thuế do KBNN chuyển đến.

3. Tại cơ quan Thuế, Hải quan:

3.1. Thực hiện kết xuất và truyền thông tin, dữ liệu về người nộp NSNN 
và số phải thu NSNN về Trung tâm trao đổi dữ liệu trung ương theo quy trình 
quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC; đồng thời, cập nhật đầy đủ, lập thời, 
chính xác thông tin, dữ liệu vê danh mục dùng chung, danh mục người nộp 
NSNN và số phải thu NSNN qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục 
Thuế/hoặc Tổng cục Hải quan để kết nối với NHTM.

3.2. Khi nhận được thông tin, dữ liệu về số đã nộp NSNN do NHTM 
chuyên đến, Tổng cục Hải quan có trách nhiệm ghi nhận dữ liệu vào cổng thông 
tin điện tử của Tổng cục Hải quan để làm cơ sở cho các Cục/Chi cục Hải quan 
(nơi phát hành tờ khai hải quan) thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu theo chế 
độ quy định; căn cứ thông tin, dữ liệu về số đã nộp NSNN tại cổng thông tin 
điện tử của Tổng cục Hải quan, Cục/Chi cục Hải quan kiểm tra, nếu phù hợp thì
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làm thu tục thông quan hàng hoá xuất, nhập khẩu cho người nộp NSNN theo chê 
độ quy định cụ thể của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan.

3.3. Căn cứ thông tin, dữ liệu về thu NSNN do KBNN chuyển sang, cơ 
quan Thuế, Hải quan thực hiện cập nhật và hạch toán vào hệ thống tác nghiệp 
nội bộ của từng hệ thống. Riêng đối với cơ quan Hải quan phải thực hiện đối 
chiếu dữ liệu về số đã thu NSNN nhận từ KBNN với dữ liệu nhận từ NHTM, 
nhằm phát hiện sai lệch (nếu có) và có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 6. Thu NSNN qua máy rút tiền tự động (ATM):
1. Các NHTM đã tham gia tổ chức phối hợp thu NSNN được chủ động 

phối hợp với KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan để triển khai dịch vụ thu NSNN 
qua máy rút tiền tự động đối với người nộp NSNN, đảm bảo các nguyên tàc sau:

- Chỉ triển khai dịch vụ thu NSNN qua thẻ ngân hàng tại những địa bàn 
mà KBNN và cơ quan Thuế (hoặc cơ quan Hải quan) đã tổ chức phối hợp thu 
NSNN với chi nhánh NHTM nơi quản lý các máy ATM đó.

- Người nộp NSNN chỉ được sử dụng thẻ ngân hàng để thực hiện nộp 
NSNN theo đúng mã số thuế đã được xác định theo từng số chứng minh thư 
nhân dân của các chủ thẻ ngân hàng để đảm bảo tính bảo mật thông tin của 
người nộp NSNN. Trường hợp người nộp NSNN sử dụng thẻ ngân hàng đê nộp 
hộ hoặc số chứng minh thư nhân dân không khớp với mã số thuê, thì người nộp 
NSNN phải tự nhập thông tin số tiền nộp (chi tiết cho từng nội dung nộp) trên 
màn hình ATM (màn hình ATM không hiển thị các thông tin vê số tiên nộp cua 
mã số thuế đó để bảo mật thông tin của người nộp NSNN).

- Chứng từ nộp NSNN in từ các máy ATM phải có đầy đủ các chi tiêu 
thông tin chủ yếu về giao dịch nộp NSNN như: thông tin vê người nộp NSNN 
(mã số thuế, tên người nộp thuế, số tài khoản thẻ ngân hàng); thông tin liên quan 
đến giao dịch nộp NSNN (thòi điểm thực hiện nộp NSNN; Tổng sô tiên nộp 
NSÌSTN, chi tiết theo từng nội dung nộp; tên chi nhánh NHTM quản lý máy 
ATM, số máy ATM nơi giao dịch).

Trường hợp người nộp NSNN có yêu cầu in chứng từ phục hồi, thì có thể 
đến các điểm giao dịch của chi nhánh NHTM để đề nghị in chứng từ phục hôi; 
chi nhánh NHTM có trách nhiệm in 01 liên Giấy nộp tiền vào NSNN chuyên đôi 
từ chứng từ điện tử, ký, đóng dấu lên chứng từ và gửi người nộp NSNN.

- Cuối ngày, chi nhánh NHTM (nơi quản lý máy ATM) mà người nộp 
NSNN đã thực hiện nộp tiền có trách nhiệm kết xuất và tru y ền đầy đủ dữ liệu về 
thu NSNN (bao gồm cả dữ liệu thu NSNN phát sinh tại máy ATM và tại quầy 
giao dịch của chi nhánh NHTM) cho KBNN theo quy trình tương tự như quy 
trình quy định tại tiết a điểm 1.1 khoản 1 Điều 5 Thông tư này.

2. Giao KBNN chủ trì phối hợp với Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan 
và các NHTM hướng dẫn quy trình nghiệp vụ thực hiện cụ thế.

Điều 7. Dịch vụ ủy nhiệm thu NSNN không chờ chấp thuận và dịch 
vụ nộp NSNN qua mạng internet:
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1. Các NHTM đã tham gia phối hợp thu NSNN được chủ động phối hợp 
với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và KBNN tuyên truyền, phổ biến và vận 
động người nộp NSNN có tài khoản tại các chi nhánh NHTM đăng ký và sử 
dụng dịch vụ uỷ nhiệm thu NSNN không chờ chấp thuận hoặc dịch vụ nộp 
NSNN qua mạng internet, đảm bảo nguyên tắc:

- Người nộp NSNN có tài khoản tại chi nhánh NHTM tự nguyện đăng ký 
sử dụng dịch vụ uỷ nhiệm thu không chờ chấp thuận hoặc dịch vụ nộp NSNN 
qua mạng internet với NHTM; đồng thời, cho phép chi nhánh NHTM được tự 
động trích tài khoản của người nộp NSNN để nộp NSNN khi đến hạn (đôi với 
dịch vụ uỷ nhiệm thu không chờ chấp thuận).

- Có phần mềm ứng dụng về thu NSNN qua mạng internet và các giải 
pháp kỹ thuật cần thiết, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác, an toàn và bảo 
mật trong suốt quá trình thanh toán qua mạng internet về thu NSNN; đồng thời, 
đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, dữ liệu của người nộp NSNN.

2. Giao KBNN chủ ừì phối hợp với Tổng Cục Thuế, Tổng Cục Hải quan 
và các NHTM hướng dẫn quy trình nghiệp vụ cụ thể.

Điều 8. Thu phạt vi phạm hành chính bằng biên lai thu:
1. KBNN phối hợp với các chi nhánh NHTM đã tham gia tổ chức phối 

hợp thu NSNN để ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính bằng biên lai thu nhằm 
tăng cường cải cách thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho người nộp phạt, đảm 
bảo nguyên tắc:

- Thực hiện kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa KBNN (nơi ủy 
nhiệm) và chi nhánh NHTM (nơi nhận ủy nhiệm) về thu NSNN (bao gồm cả thu 
NSNN và thu phạt vi phạm hành chính).

- Thường xuyên tổ chức đối chiếu đày đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số 
liệu vê tình hình thu phạt vi phạm hành chính, đảm bảo khớp đúng giữa cơ quan 
ra quyết định xử phạt, cơ quan tài chính, KBNN (nơi ủy nhiệm) và chi nhánh 
NHTM (nơi nhận ủy nhiệm) thông qua Bảng kê biên lai thu (Mẫu số 02/BK- 
BLT ban hành kèm theo Thông tư này- đối với trường hợp sử dụng biên lai thu 
phạt được lập thủ công) hoặc Bảng kê thu tiền phạt (Mầu số 02/BKTP ban hành 
kèm theo Thông tư này- đôi với trường họp sử dụng biên lai thu phạt được in từ 
chương trình TCS-NHTM).

2. Việc ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính bằng biên lai thu cho 
NHTM được thực hiện theo các phương thức:

- Sử dụng biên lai thu phạt được lập thủ công: KBNN ký hợp đồng ủy 
nhiệm thu phạt và giao biên lai thu phạt (loại biên lai thu không in sẵn mệnh giá, 
khi sử dụng phải viêt tay) cho NHTM (nơi nhận ủy nhiệm) để tổ chức thu tiền từ 
người nộp phạt.

- Sử dụng biên lai thu phạt được in từ chương trình TCS - NHTM: KBNN 
ký hợp đông ủy nhiệm thu phạt và cho phép chi nhánh NHTM (nơi nhận ủy
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nhiệm) được in biên lai thu phạt từ chương trình TCS - NHTM đế tô chức thu 
tiền từ người nộp phạt.

3. Giao KBNN chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn cụ thê 
quy trình ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành chính bằng biên lai thu; đồng thời, 
căn cứ tình hình thực tế và khả năng đối chiếu số liệu thu phạt vi phạm hành 
chính giữa KBNN -  NHTM và các cơ quan ra quyết định xử phạt tại từng địa 
bàn để quyết đinh việc thực hiện quy trình ủy nhiệm thu phạt vi phạm hành 
chính theo quy trình sử dụng biên lai thu phạt lập thủ công hoặc quy trình sử 
dụng biên lai thu phạt in từ chương trình TCS - NHTM, đảm bảo việc ủy nhiệm 
thu phạt vi phạm hành chính được an toàn, thuận lợi và hiệu quả.

Điều 9. Đối chiếu cuối ngày:

l .G iữ a  KBNN v à  NHTM:

1.1. Giữa KBNN với NHTM noi mở tài khoản (tài khoản tiền gửi hoặc tài 
khoan chuyên thu NSNN):

a) Sau thời điểm “cut off time”, các đơn vị KBNN và chi nhánh NHTM 
nơi mở tài khoản thực hiện đối chiếu toàn bộ thông tin, số liệu về số đã thu 
NSNN phát sinh trong ngày, kể cả bằng tiền mặt và chuyển khoản (chi tiết theo 
từng chứng từ truyền/nhận giữa các đơn vị KBNN và chi nhánh NHTM) trên tài 
khoan của KBNN tại chi nhánh NHTM. Dữ liệu đối chiếu cho một ngày hoạt 
động là toàn bộ các chứng từ phát sinh trong ngày được truyền/nhận giữa 
NHTM với KBNN và được ghi nhận vào tài khoản của KBNN mở tại chi nhánh 
NHTM (bao gồm cả các khoản thu NSNN.phát sinh sau thời điểm “cut off time" 
của ngày làm việc hôm trước).

b) Nguyên tắc đối chiếu:

- Số phát sinh, số dư trên tài khoản của KBNN (tỉnh, huyện) tại chi nhánh 
NHTM phải khớp đúng với số liệu trên các tài khoản tương ứng tại KJBNN.

- Dữ liệu đối chiếu trong ngày giữa các chi nhánh NHTM và các đơn vị 
KBNN phải đảm bảo khớp đúng, chi tiết theo từng giao dịch. Trường hợp có 
phát sinh giao dịch nộp NSNN (kể cả bằng tiền mặt và chuyển khoản, nộp qua 
Intemetbanking,...) sau thời điểm “cut off time” giữa KBNN (tỉnh, huyện) và 
chi nhánh NHTM nơi mở tài khoản, thì chi nhánh NHTM nơi KBNN mở tài 
khoan phải có trách nhiệm đối chiếu với KBNN vào ngày giao dịch kế tiếp.

- Toàn bộ số phát sinh trên tài khoản chuyên thu trong ngày của Văn 
phòng KBNN tỉnh, thành phố hoặc KBNN quận, huyện sau khi đã đối chiếu 
khớp đúng giữa KBNN (tỉnh, huyện) vói chi nhánh NHTM nơi mở tài khoản, thì 
phai được thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này; trừ 
các giao dịch phát sinh sau thời điểm “cut off time” giữa KBNN và chi nhánh 
NHTM nơi mở tài khoản chuyên thu, thì được đối chiểu và chuyển về tài khoan 
cua KBNN (Trung ương) vào ngày làm việc kế tiếp.

- Dữ liệu ngày cuối tháng và cuối năm giữa các đơn vị KBNN và chi 
nhánh NHTM phải khớp đúng cả về số phát sinh và số dư. Mọi phát sinh trên tài
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khoản của KBNN (tỉnh, huyện) tại chi nhánh NHTM đều phải được phản ánh 
đây đủ, chính xác trên các tài khoản chi tiêt tương ứng của KBNN trước khi 
khóa số ngày cuối tháng, cuối năm.

c) Việc đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi của KBNN tại các chi nhánh 
NHTM được thực hiện theo quỵ định hiện hành, số dư trên tài khoản của 
KBNN (tỉnh, huyện) vào thời điểm cuối tháng, cuối năm sau khi đã thực hiện 
đối chiếu phải được chi nhánh NHTM nơi mở tài khoản và KBNN xác nhận, ký, 
đóng dấu đầy đủ để đảm bảo tính hợp pháp của chứng từ.

1.2. Giữa KBNN với NHTM mà KBNN không mở tài khoản: KBNN 
không thực hiện đối chiếu số đã thu NSNN với các NHTM mà KBNN không 
mở tài khoản. Việc thanh toán, chuyển tiền và đối chiếu từ NHTM phục vụ 
người nộp NSNN về ngân hàng phục vụ KBNN được thực hiện theo quy định 
tại Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN ngày 26/3/2002 của Thống đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động thanh toán qua 
các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. KBNN và cơ quan Thuế, Hải quan 
thực hiện kiểm soát các khoản thu NSNN qua các NHTM nơi KBNN không mở 
tài khoản thông qua việc KBNN nhận thông tin số đã thu từ các ngân hàng này 
chuyển về NHTM nơi KBNN mở tài khoản để chuyển cho cơ quan Thuế, Hải 
quan trừ nợ thuế và đối chiếu trực tiếp với người nộp NSNN. Trường hợp phát 
hiện NHTM phục vụ người nộp NSNN không thực hiện chuyển tiền nộp thuế 
đúng quy định thì NHTM phục vụ người nộp NSNN sẽ phải bị xử phạt hành 
chính theo quy định tại Quyết định số 226/2002/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam. Ngoài ra, cơ quan Thuế, Hải quan và KBNN sẽ đình chỉ việc 
phối hợp thu NSNN với các NHTM nếu vi phạm đến lần thứ 2.

2. Giữa NHTM và Tổng cục Thuế/Tổng cục Hải quan:

2.1. Giữa NHTM và Tổng cục Thuế: Tổng cục Thuế chỉ cung cấp số phải 
thu NSNN cho các NHTM có tham gia quy trình phối hợp thu NSNN; Tổng cục 
Thuế không thực hiện đối chiếu số liệu với các NHTM.

2.2. Giữa NHTM và Tổng cục Hải quan:

a) Tại trung ương: Cuối ngày, NHTM và Tổng cục Hải quan tiến hành đối 
chiêu các thông tin, dữ liệu điện tử đã được trao đổi thông qua cổ ng thông tin 
điện tử của Tổng cục Hải quan, đảm bảo sự khớp đúng thông tin về số thuế đã 
thu tại NHTM được truyền đầy đủ sang Tổng cục Hải quan ngay trong ngày.

Trường hợp NHTM truyền dữ liệu về số đã thu sang Tổng cục Hải quan 
không chính xác và cơ quan Hải quan đã thực hiện thông quan hàng ho á xuất, 
nhập khâu cho người nộp NSNN, thì NHTM phải có trách nhiệm đền bù phàn 
thiệt hại phát sinh từ việc truyền dữ liệu số đã thu không chính xác đó.

b) Tại địa phương: Các cơ quan Hải quan (Cục, Chi cục) có nghĩa vụ định 
kỳ tiêp nhận thông tin từ KBNN và NHTM cung cấp về các tổ chức, cá nhân 
còn nợ thuê đê thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế. Cuối ngày, các cơ quan 
Hải quan (Cục, Chi cục) thực hiện đối chiếu tổng số tiền đã thu NSNN theo từng 
tờ khai hải quan (dữ liệu nhận từ KBNN) với các tờ khai hải quan đã thông quan
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tương ứng trong ngày để kịp thời phát hiện sai lệch (nếu có) và có biện pháp xư 
lý, đảm bảo khớp đúng dữ liệu về số đã thu NSNN nhận từ KBNN với dữ liệu 
nhận từ NHTM.

Đối với những Tờ khai hải quan mà cơ quan Hải quan đã làm thủ tục 
thông quan (trên cơ sở dữ liệu nhận từ NHTM), song số thu NSNN của tờ khai 
hải quan này chưa được phản ánh trong dữ liệu về số đã thu NSNN mà cơ quan 
Hải quan nhận được từ KBNN, thì cơ quan Hải quan phải tiếp tục theo dõi và 
đối chiếu, đảm bảo khớp đúng với KBNN vào ngày làm việc kế tiếp.

3. Giữa KBNN và cơ quan Thuế, Hải quan:

Việc đối chiếu dữ liệu thu NSNN giữa KBNN với cơ quan Thuế, Hải 
quan được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC.

Điều 10. Sai sót và xử lý sai sót:
1. Việc xử lý sai sót trong thu NSNN được thực hiện theo quy định của 

Bộ Tài chính và trên cơ sở dữ liệu của các bên liên quan.

2. Trường hợp các khoản thu NSNN qua chi nhánh NHTM thiếu/sai yếu 
tố đê hạch toán thu NSNN, thì các đơn vị KBNN (tỉnh, huyện) hạch toán vào tài 
khoản tạm thu mở chi tiết cho từng cơ quan thu; đồng thời, truyền đày đủ dữ liệu 
về số đã thu NSNN được hạch toán vào các tài khoản tạm thu này cùng với dừ 
liệu về số đã thu NSNN khác cho cơ quan Thuế/hoặc cơ quan Hải quan theo 
đúns quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC.

Cơ quan Thuế, Hải quan có trách nhiệm phối hợp với KBNN đế kịp thời 
xử lý các chứng từ thu NSNN có sai sót, đảm bảo việc xử lý phải được thực hiện 
vào ngàv làm việc kế tiếp. Trường hợp KBNN và cơ quan Thuế, Hải quan vẫn 
không xác định được chính xác, đây đủ thông tin, thỉ KBNN có văn bản gửi chi 
nhánh NHTM kiểm tra, đối chiếu và bổ sung thông tin để hạch toán thu NSNN 
theo đúng quy định.

3. Trường hợp nhập sai dữ liệu và được phát hiện sau khi chi nhánh 
NHTM đã in Giấy nộp tiền vào NSNN, thì chi nhánh NHTM thực hiện hủy Giấy 
nộp tiền vào NSNN sai đã được in trong chương trình TCS-NHTM; sau đó, lập 
lại và in Giấy nộp tiền vào NSNN mới theo dữ liệu đúng. Chi nhánh NHTM có 
trách nhiệm quản lý và lưu trữ toàn bộ các liên Giấy nộp tiền vào NSNN (kể ca 
các Giấy nộp tiền vào NSNN đã bị hủy trong chương trình TCS-NHTM), đảm 
bao khớp đúng giữa chứng từ giấy với chứng từ điện tử trong chương trình TCS- 
NHTM.

4. Khi truyền dữ liệu về số đã thu NSNN cho KBNN, chi nhánh NHTM 
có trách nhiệm truyền toàn bộ dữ liệu điện tử về các liên Giấy nộp tiền (bao gôm 
ca dừ liệu về các liên Giấy nộp tiền sai đã bị hủy trong chương trình) và dữ liệu 
điện tử về các liên biên lai thu phạt vi phạm hành chính (trường hợp sử dụng 
biên lai thu phạt được in từ chương trình TCS-NHTM) kèm theo bảng kê chứng 
từ; trong đó, liệt kê chi tiết các chứng từ đúng và chứng từ bị hủy (chi tiết số 
chứng từ đúng thay thế cho chửng từ bị hủy), đảm bảo khớp đúng với dữ liệu 
điện tử đã truyền cho KBNN.
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5. Trường hợp các sai sót khác được phát hiện sau khi chi nhánh NHTM 
đã hạch toán vào tài khoản của KBNN, thì các cơ quan, đơn vị liên quan phối 
hợp giải quyết theo nguyên tắc xử lý sai sót trong thu NSNN do Bộ Tài chính 
quy định.

Chương II 

QUY TRÌNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN
Điều 11. Quy trình trao đổi danh mục dùng chung và danh mục 

người nộp NSNN:
Quy trình trao đồi danh mục dùng chung và danh mục người nộp NSNN 

được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC. NHTM nhận 
danh mục dùng chung và danh mục người nộp NSNN từ cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục Thuế/hoặc Tổng cục Hải quan.

Điều 12. Quy trình trao đổi các khoản phải thu NSNN:
1. Cơ quan Thuế, Hải quan:

1.1. Cơ quan Thuế, Hải quan tổng hợp và truyền dữ liệu về số phải thu 
NSNN (kỳ thuế, số tiền, mục lục NSNN của từng người nộp NSNN; danh sách 
tờ khai hải quan) lên Trung tâm trao đôi trung ương theo quy định tại Quyết 
định số 1027/QĐ-BTC.

1.2. Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan thực hiện cập nhật thông tin về 
số phải thu NSNN qua cổng thông tin điện tử của mình để truyền cho các 
NHTM có tham gia phối hợp thu NSNN.

2. Ngân hàng thương mại:

NHTM nhận dữ liệu về số phải thu NSNN do Tổng cục Thuế/hoặc Tổng 
cục Hải quan truyền đến và truyền vào hệ thống tác nghiệp của từng chi nhánh 
NHTM.

Điều 13. Quy trình trao đổi số đã thu NSNN:
1. Ngân hàng thương mại:

1.1. Với Tổng cục Hải quan: Sau khi hoàn tất giao dịch thu NSNN, chi 
nhánh NHTM truyền ngay các thông tin, dữ liệu về số đã thu NSNN về NHTM 
(Trung ương) để truyền cho Tổng cục Hải quan (thông qua cổng thông tin điện 
tử của Tổng cục Hải quan).

1.2. Với KBNN: Cuối ngày, chi nhánh NHTM tập hợp dữ liệu về số đã 
thu NSNN truyền về trung tâm trao đồi của NHTM; càn cứ dữ liệu về số thuế đã 
thu do các chi nhánh NHTM chuyển về, NHTM (Trung ương) tổng hợp và 
truyền ngay sang KBNN.

Đối với các NHTM mà KBNN không có tài khoản, thì không thực hiện 
truyền dữ liệu về số đã thu NSNN sang KBNN.

2. Kho bạc Nhà nước:
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2.1. Khi nhận được dữ liệu về số đã thu NSNN do NHTM truyền sang, 
KBNN tăng hợp và truyền lên Trung tâm trao đổi dữ liệu trung ương.

2.2. Tại Trung tâm trao đổi dữ liệu trung ương thực hiện truyền dữ liệu vê 
số đã thu NSNN sang Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục thuế và KBNN 
tinh, thành phố theo quy trình quy định tại Quyết định số 1027/QĐ-BTC.

3. Cơ quan Hải quan:

3.1. Đối với thông tin, dữ liệu nhận được từ NHTM:

a) Khi nhận được các thông tin về số đã thu NSNN do NHTM truyền qua 
Cône thông tin điện tử, Tổng cục Hải quan truyền ngay vào Trung tâm cơ sơ dữ 
liệu tập trung của Tổng cục Hải quan.

b) Căn cứ dữ liệu về số đã thu NSNN tại cổng thông tin điện tử của Tổng 
cục Hải quan, các Cục/Chi cục Hải quan sử dụng làm căn cứ thông quan hàng 
hoá xuất, nhập khẩu cho người nộp NSNN theo chế độ quy định.

3.2. Đối với dữ liệu nhận được từ KBNN:

a) Khi nhận được dữ liệu về số thuế đã thu từ Trung tâm trao đổi dữ liệu
trung  ương, Tổng cục Hải quan chuyển vào hệ thống tác nghiệp của mình, chi
tiết theo từng tờ khaỉ hải quan.

b) Cục và Chi cục Hải quan khai thác dữ liệu tại Tổng cục Hải quan, phân 
loại và cập nhật vào hệ thống tác nghiệp; định kỳ, thực hiện đối chiếu với dừ 
liệu về số đã thu NSNN theo quy định.

4. Cơ quan Thuế:

4.1. Tổng cục Thuế nhận dữ liệu về số đã thu NSNN vào hệ thống tác 
nghiệp tại Tống cục Thuế.

4.2. Cục Thuế nhận dữ liệu về số đã thu từ Trung tâm trao đổi trung ương 
vào hệ thống tác nghiệp tại Cục Thuế; đồng thời, phân tách và gửi dữ liệu thu 
theo từng Chi cục Thuế trực thuộc. Chi cục Thuế nhận dữ liệu về sô đã thu 
NSNN vào hệ thống tác nghiệp tại Chi cục Thuế. Định kỳ, Cục Thuế/Chi cục 
'Thuế thực hiện đối chiếu dữ liệu thu NSNN theo quy định.

Điều 14. Quy trình vận hành, giám sát, hỗ trợ khắc phục lỗi hệ thống:
1. Vận hành hệ thống:

1.1. Từng đơn vị (KBNN, cơ quan Thuế, Hải quan, NHTM) phải cư cán 
bộ tin học làm đầu mối để duy trì hoạt động của hệ thống trao đổi thông tin, 
cung  cấp số điện thoại, e-mail liên hệ cho các đơn vị khác.

1.2. Cán bộ nghiệp vụ của từng đơn vị thực hiện truyền, nhận dữ liệu theo 
quỵ định tại Thông tư này.

2. Theo dõi giám sát: Hàng ngày, cán bộ quản trị của từng đơn vị phải 
kiêm tra hệ thống, đảm bảo không bị sự cố tồn đọng dữ liệu trao đổi.

3. Hỗ trợ, khắc phục lỗi: Cán bộ cấp trung ương chịu trách nhiệm hỗ trợ 
cho cấp tỉnh, thành phố trong trường hợp cán bộ cấp tỉnh, thành phố không thẻ
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khắc phục được sự cố. Cán bộ cấp tỉnh, thành phố hỗ trợ cho cấp quận, huyện 
trong trường hợp cán bộ câp quận, huyện không thể khắc phục được sự cô.

Điều 15. Quy trình phối hợp thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ
thuế:

1. Tại cơ quan Thuế, Hải quan:

1.1. Việc thu thập thông tin về người nợ thuế giữa cơ quan Thuế, Hải quan 
và NHTM được thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch s ố  
102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của liên Bộ Tài chính, Ngân hàng 
Nhà nước hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan quản lý 
thuế và các tổ chức tín dụng.

1.2. Khi cần thực hiện các thủ tục cưỡng chế thu thuế đối với người nộp 
thuế theo quy định, cơ quan Thuế, Hải quan lập và gửi Quyết định cưỡng chế 
thuế, Lệnh thu NSNN đến chi nhánh NHTM nơi người nợ thuế mở tài khoản đê 
nghị trích tài khoản của người nợ thuế để nộp NSNN theo chế độ quy định.

2. Tại chi nhánh NHTM:

2.1. Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin, chi nhánh NHTM nơi 
người nợ thuê mở tài khoản có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin theo 
yêu cầu của cơ quan Thuế, Hải quan như: số, ký hiệu tài khoản; số dư tài khoản; 
công nợ đến hạn phải trả; tài sản, giấy tờ, chứng chỉ có giá nhờ giữ hộ.

2.2. Khi nhận được Quyết định cưỡng chế thuế, Lệnh thu NSNN do cơ 
quan Thuê, Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thâm quyên ban hành, chi nhánh 
NHTM có trách nhiệm trích tài khoản của người nợ thuế để làm thủ tục nộp 
NSNN; cập nhật số đã thu vào chương trĩnh TCS-NHTM để truyền thông tin ve 
số đã thu NSNN cho KBNN; đồng thời, thông báo kết quả thu bằng văn bản cho 
cơ quan Thuế, Hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền được biết. 
Trường hợp trên tài khoản của người nợ thuế không có số dư, thì chi nhánh 
NHTM có trách nhiệm thông báo cho cơ quan Thuể, Hải quan, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền ra Quyết định cưỡng chế thuế, Lệnh thu NSNN được biết.

Chương ra
ĐIÊU KIỆN VÀ QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ THAM GIA

Điều 16. Điều kiện tham gia:
1. Các NHTM có đủ các điều kiện sau được đăng ký tham gia phối hợp 

thu NSNN với KBNN và cơ quan thu:

1.1. Đã tiến hành cải cách, hiện đại hóa và triển khai hệ thống Core 
Banking.

1.2. Có phần mềm thu NSNN tích hợp với Core Banking và có khả năng 
kết nối và trao đổi thông tin với Dự án Hiện đại hóa thu NSNN của Bộ Tài 
chính.

1.3. Có mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng; số lượng khách hàng 
giao dịch lớn để tạo thuận lợi và hiệu quả khi tổ chức phối hợp thu.
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1 .4. Có đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn nhân lực đáp 
ứng tốt yêu cầu tổ chức phối hợp thu NSNN.

1.5. Có văn bản cam kết tuân thủ nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình, 
trách nhiệm trong việc thực hiện phối hợp thu NSNN được quy định tại Thông 
tư này.

2. Giao KBNN căn cứ vào tình hình thực tế, khả nàng hạ tầng kỹ thuật để 
quy định cụ thể điều kiện tham gia và chuẩn dữ liệu trao đổi thông tin về thu
NSNN với các NHTM.

Điều 17. Quy trình đăng ký tham gia:

Khi có nhu cầu tham gia phối hợp thu NSNN, NHTM có công văn đề 
nghị gửi KBNN, Tổng cục Thuê hoặc Tổng cục Hải quan.

Căn cứ đề nghị của NHTM, K BN N , chủ trì phối hợp với Tổng cục 
Thuế/hoặc Tổng cục Hải quan xem xét đối chiếu với các điều kiện quy định tại 
Điều 16 Thông tư này để có văn bản trả lời chấp thuận hoặc không chấp thuận 
đối với đề nghị của NHTM.

Phần III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 18. Hiệu lực thi hành:
1 - Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2011.

2. Các mẫu chứng từ ban hành kèm theo Thông tư này, bao gồm: Mẫu 
Bảng kê nộp thuế (Mẫu số 01/BKNT), Giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số c  1- 
02/NS), Giấy nộp tiền vào NSNN bằng ngoại tệ (Mẫu số C1-03/NS), Bảng kê 
giấy nộp tiền vào NSNN (Mẫu số C1-06/NS), Bảng kê chứng từ nộp NSNN 
(Mẫu số 04/BK-CTNNS), Bảng kê biên lai thu (Mẫu số 02/BK- BLT/ thay thế 
các mẫu tương ứng tại Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua K B N N ./^ ^

Nơi nhận:
Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
Tòa án nhân dân tối cao;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Kiêm toán Nhà nước;
Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Cơ quan trung ương của các đoàn thê;
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 

tham nh ũ n g
U BND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
So Tài chính, KBNN, Cục Thuế, Cục Hải quan các 

tỉnh, thành pỉìố trực thuộc trung ương;
Các đơn vị thuộc, trực thuộc BTC;

- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;

Website Chinh phủ; Website Bộ Tài chính; 
Lưu VT. K B N N .

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Phạm Sỹ Danh



BẢNG KÊ NỘP THUẾ ■

Mẫu số: 01/BKNT
Theo TT số ... ,/TT-BTC 
n g à y c ủ a  BTC

Người nộp thuế :...................................................................................................Mã số thuế :

Địa c h ỉ: ..........................................................................Huyện...........................Tỉnh, TP........

Người nộp thay:................................................ Mã số thuế của người nộp thay...................

Đề nghị KBNN (NH) ................................................... trích TK sổ............................................

hoặc thu bằng tiền mặt

Đ ể  nộp  và o  NSNN □  (hoặc) TK tạm thu □  của cơ quan thu ................... tại KBNN

Tên cơ quan quản lý thu : .............................................................................................................

Tờ khai HQ số :................. ngày ^ .................................................................................................................

QĐ số :.................. ngày............................. (hoặc) Bảng kê s ố ........................ ngày............................. ^

STT
Nội dung 

các khoản nộp NS
Kỳ thuế

Sổ tiền

Tổng cộng

Tồng sổ tiền ghi bằng chữ'.

Ngày... tháng... năm...
ĐÓI TƯỢNG NỘP TIỀN KBNN (NGÂN HÀNG)

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trường đ ơ n  v ị  Người nhận tiền
(Ký, ghi họ tên)

Ghí chú: - (1) Dùng trong trường hợp người nộp tiền trích tài khoản tại KBNN (hoặc trích tài khoản
tại Ngân hàng) nơi đã tham gia Hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- (2) Dùng trong trường hợp cơ quan thu hướng dẫn người nộp thuế nộp tiền vào tài 
khoan tạm thu;
- (3) Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu;
- (4) Dùng trong trường hợp thu theo Quyết định thu cùa cơ quan có thẩm quyền;
- (5) Ghi theo số, ngày cùa Bảng kê biên lai thu/hoặc Bảng kê thu tiền phạt;
- (6) Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.
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Không ghi vào 

khu vực này
GIẤY NỘP T IỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □  Chuyền khoản L j
(Đánh dấu X vào ô tương ứng)

Mẫu số: C1-02/NS
TheoTT số . ,/TT-BTC 
ngày.../. . / .  của BTC

Mã hiệu: iA) ... .

S ố  ) .

Người nộp thuê : ..................................................................................................  Mã số thuế :.....

Địa c h ỉ..............................................................................................Huyện.......................Tỉnh, TP

Người nộp thay ................................................ Mã số thuế của người nộp thay.........................

Đẻ nghị KBNN ( N H ) .................................................... trích TK số ..................................................

hoặc thu bằng tiền mặt

Để nôp vào NSNN □  (hoặc) TK tạm thu □  của cơ quan thu ^ ...................... tại KBNN

Tên cơ quan quản lý thu : .....................................................................................................................

Tờ khai HQ số:................. ngày...............................................................................................................

(5

STT

' ....................
Nội dung 

các khoản nộp NS
Mã

chương
Mã 

NDKT (TM)
Kỳ,

thuế Số tiền

Tổng cộng

Tổnc số tiền ghi bằng chữ:.

PHẦN KBNN GHI

Mã q u ỹ ....................

Mã KBNN: ............

•Mã ĐBHC: ................................... NợTK;.

-Mã nguồn NS:..............................  Có TK:

ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN
Ngày... tháng... năm...

Người nộp tiền Kế toán trưởng Thủ trường (10)

NGÂN HÀNG A (11)
Ngày...... tháng.......năm.......

Kê toán Kê toán trưởng

NGÂN HÀNG KHO BẠC NHÀ Nước

Ngây.....thảng.......năm.......  N9ày...................... nâm
Kế toán Kế toán trưởng Thù quỹ ^  Kế toán Kế toán trường

Ghi chủ: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp lập thì để trống); (2) Ngán hàng (KBNN) nơi 
trich TK hoặc nơ! Ngân hàng thu TM; (3) chỉ dùng cho trường hợp cơ quan thu hướng dẫn người nộp thuê nộp tiên váo tai khoán 
tạm thu. (4) dùng trong trường hợp thu các khoản thu trong lĩnh vục xuất, nhập khẩu; (5) dùng trong trường hợp thu theo Quyêt 
định thu của cơ quan có thầm quyền; (6) Ghi theo số, ngày cùa Bàng kê biên lai thu/hoặc Bảng kê thu tiền phạt đê /áp Giổy nộp 
tiền, ị7) cán bộ KBNN thu TM; (8) Kế toán trưởng KBNN ký khỉ trích TK cùa người nộp tại KBNN; (9) chỉ in và sừ dụng tại 
KBNN/hoặc ngàn hàng chưa tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế (nếư KBNN/hũặc ngân hàng đã tham gia thì ngươi nõp tiền 
chỉ lập Bảng kê nộp thuế); (10) dùng cho tồ chức khi lập GNT đề nộp chuyển khoản; (11) chỉ in và sử dụng khi than ì' toán Hên 
ngân hàng dùng chứng từ giấy./.
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“ ;  Mẩu số: C1 - 03/NS
Khồng ghi vào I G IẤ Y  N Ộ P  T IỀ N   VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO TT số .../TT-BTC

khu vực này BÀNG NGOAI TẼ ngày của BTC
______ j Tiền mặt □  chuyển khoản □  Mã hiệu: ̂ ................

(Đánh dấu X vào ô tương ứng) số-

Người nộp thuế : ...................................................................................................Mã số thuế :...............................

Địa c h ỉ: ..........................................................................Huyện............................ Tỉnh, TP.......................................

Người nộp thay:................................................ Mã số thuế của người nộp thay...................................................

Đề nghị KBNN (NH) w .................................................... trích T K số ........................................................................

hoặc nộp bằng ngoại tệ tiền mặt

Để nộp vào NSNN (hoặc) TK tạm thu □  của cơ quan thu ^ ............................tại KBNN.............................

Tên cơ quan quản lý thu : ................................................................. ........................................................................

Tờ khai HQ sổ:...............ngày ^ ................................................................................................................................

QĐ số :.................. ngày ^ ....................... (hoặc) Bảng kê sổ ........................ ngày ..................................

STT
Nội dung 

các khoản nộp NS
Mã

chương
Mã NDKT 

(TM) Kỳ thuế Số nguyên ỉệ Số tiền VNĐ

............... ...................... ................. ---------------------------------

Tổng cộng

Tổng số tiền VNĐ ghi bằng chữ.:

PHẢN KBNN GHI

Mã quỹ:................................. Mã ĐBHC:..............................

Mã KBNN:.............................Mã nguồn NS:.........................

Nợ TK:.....................................................................................

CỎTK:......................................................................................

Tỷ giá hach toán:....................................................................

ĐÓI TƯỢNG NỘP TIỀN NGẮN H À N G A Í10)
Ngày... tháng... năm... Ngày...... tháng.......năm.......

Người nộp tiền Kê toán trưởng ^  Thủ trường ^ Kê toán Kâ toán trường

NGÂN HÀNG B (10) KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày...... tháng.......năm....... Ngày...... tháng..... năm........

Kế oán Kế toán trưởng Thù quỹ  Kế toán Kế toán trưởng

Ghi chú: (1) do hệ thống thông tin thu nộp thuế tự sinh (giấy nộp tiền do người nộp Ịập thì để trổng); (2) Ngân hàng 
(KBNN) nơi trích TK hoặc nơi thu ngoại tệ tiên mặt; (3) Chỉ dùng cho trường hợp co quan thu hướng dẫn người nộp thuế 
nộp tiên vào tài khoản tạm thu; (4) Dùng trong trường hợp thu các khoản thu trong ĩỉnh vực xuất, nhập khấu; (5) Dùng 
trong trường hợp thu theo Quyết định cùa cơ quan có thẩm quyền; (6) số, ngày của Bảng kê biên lai thu/hoặc Bảng kê 
thu tiên phạt để lập Giẩy nộp tiên; (7) Kiểm ngân KBNN thu ngoại tệ tiền mặt; (8) chỉ in và sử dụng đối với KBNN/hoặc 
ngân hàng chưs tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế; (9) sử dụng cho đối tượng là tồ chức nộp ngoại tệ chuyền 
khoản; (10) chỉ in và sử dụng khi thanh toan liên ngân hàng bằng chứng từ giấy./.
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Không ghi vào 
khu vực này KBNN.......ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ ....

NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu).

Mẫu số: C1
Theo TT số . . 
ngày .. ỉ ! 

Số ........

BẢNG KÊ GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Dùng cho điểm giao dịch của KBNN/ hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)

Ngày 

Mã quỹ 

Mã KBNN

Nợ TK:....
CÓTK:.....

MãĐBHC:

STT

Giấy nộp tiền
Mã

chương

Mã
NDKT
<TM)

Số
chứng

từ

Ngày
CT

Ngày
nộp
thuế

Tên người nộp

....... ....... ----- --—..................... ;

i

Tống sô tiền ghi bằng chữ..

ĐIẺM GIAO DỊCH SÓ

Ngày....... tháng .......  năm

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

- 06/NS
/TT-BTC 

cúa BTC

Số tiền

NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu), 

Thủ quỹ Kế toán Kể toán trường Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng



Không ghi vào I cơ  QUAN THU (KBNN).........................  Mâu số: 02/BK-BLT
khu vực này ị NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm thu)............

ị TheoTTsố ...VTT-BTC
\ ngày cùa BTC

SỐ :..........
N g à y ................

BẢNG KÊ BIÊN LAI THU
(Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN/hoặc ngân hàng nhận ủy nhiệm thu)

Mã chương:..... ...................................................................................................................................................

TT Biên lai thu Họ tên người nộp 
tiên

Số tiền (đồng)

SỐ Ngày Tổng số T.Mục... T.Mục... T.Mục... T.Mục...

--------

.................-

■--------
------- — — ....

--------
......... ........

_________
— -----------

— — ..-..-

_____
------------

------- — — .......—

......................... ......... .....

Tống cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ họ, tên)
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KHO BẠC NHÀ N ư ớ c . ... ĐIỂM GIAO DỊCH SỐ .... 
NGÂN HÀNG (Trường hợp ủy nhiệm th u )..................

Mẩu số: 02/BKTP
Theo TT số . TT-B K  
n g à v ................ cua BTC

BẢNG KÊ THU TIỀN PHẠT«
Từ ngày: .../..../20... Đến ngày: .../.../20...

Cơ quan ra quyết định: 

Loại hình th u :...............

STT
Họ tên 

người nộp tiền Địa chỉ
Quyết định phạt

SáQĐ NgàyQĐ

Biên lai thu

Ký hiệu BL Sổ BL
Ngày nộp Số tiền

Tổng tiền loại hình

Bằng chữ

Kế toán
N gà y .....th á n g .......năm 20

Kế toán trưởng



KHO BẠC N H À NƯỚC .. 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC .

Mâu số: 04/BK-CTNNS
Theo TT s ố ...... //TT-BTC
ngày của BTC

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Nộp NGÂN SÁCH
Liên s ố :.....  Lưu tạ i .............................

Từ ngày ............. đến ngày ..................

STT

Chứng từ (1)Tờ khai hải quan Mã
sổ

thuế

Tên
người

nộp

Kỳ
thuế

(2)

Mã
địa
bàn

Tài
khoản

Nợ

CH-
TM

Số
tiềnSêri Sô Ngày

Hạch
toán

Ngày
nộp
thuế

Số Ngày Mã loai 
hìnhXNK

A Tàì khoản thu N S N N :....

---------

----------

Cộng tiêu m ục...

Cộng TK

B Tài khoản ỉạm  thu :

-------

--------------------- --------- ----------

Cộng tiêu m ục...

Cộng TK

c Tài khoản ỉạm  giữ :

--------

------_

— .. ......
............

Cộng tiếu m ục...

Cộng TK

Tổng cộng

Tồng số tiền bằng chữ:

Ngày ... tháng ... năm 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC 
Kế toán Kê toán trưởng

(Kỷ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Bảng kê sử dụng cho các KBNN đã tham gia hệ thống thông tín thu nộp thuế;

- Bảng kê do KBNN lập hàng ngày, gửi cơ quan thu để đối chiếu với dữ liệu điện tử;

- Chỉ tiêu (1) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi CO' quan Hải quan;

- Chỉ tiêu (2) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi CO’ quan Thuế.
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