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THÔNG TƯ
Quy định một số nội dung chi, mức chi trong hoạt động 

triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn củ Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp;

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

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định một số nội dung chi, 
mức chỉ trong hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này quy định một số nội đung chi, mức 
chi trong hoạt động triển khai Luật thuế sử đụng đất phi nông nghiệp.

2. Đối tượng áp đụng: Cơ quan thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 2 
Luật Quản lý thuế, gồm: Tổng cục Thuế, Cục Thuế và Chi cục Thuế.

Điều 2. Nguồn kinh phí
1. Kinh phí triển khai Luật thuế sử đụng đất phi nông nghiệp đo ngân sách 

nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của 
Tổng cục Thuế.

2. Cùng với số kinh phí triển khai Luật thuế sử đụng đất phi nông nghiệp 
do ngân sách Trung ương đảm bảo, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, yêu



câu công việc và khả năng ngân sách; ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, 
quyết định bổ sung kinh phí từ ngân sách địa phương để phục vụ cho nhiệm vụ 
triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tại địa phương.

3. Các nguồn tài trợ hợp pháp khác (nếu có).

Điều 3. Nội dung chi, mức chi

Các nội dung chi và mức chi cho các hoạt động triển khai Luật thuế sử 
dụng đất phi nông nghiệp thực hiện theo chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi liêu 
tài chính hiện hành đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số nội dung  chi, mức chi có liên
quan trực liếp đến hoạt dộng triển khai Luật thuế sử dụng  đất phi nông nghiệp
nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ đã được Chính phủ quyết định trên cơ sở tuân 
thu chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật, cụ thê như sau:

1. Chi tố chức hội nghị, tập huấn, tổng kết, đánh giá triển khai thực hiện 
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nội dang và mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 6/7/2010 của Bộ Tài chính quy định 
chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan 
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Chi thù lao giảng viên, báo cáo viên, chi biên soạn chương trình, giáo 
trình phục vụ tập huấn triển khai thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp. Nội dung chi và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác dào lạo, 
bồi dường cán bộ, công chức và hướng dẫn thực hiện của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính đối với các đom vị thuộc Bộ Tài chính.

3. Chi nhập dữ liệu tờ khai thuế (trường hợp phải lạo lập các cơ sở dữ liệu
va cung cấp thông tin trên mạng máy tính để truyền nhận thông tin, phục vụ 
công tác quản lý, hoạt động chuyên môn nghiệp vụ). Mức chi thực hiện theo quy 
định tại Thông tư số 137/2007/TT-BTC ngày 28/11/2007 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử.

4. Chi ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Mức chi thực hiện 
theo quy định của Luật quản lý thuế và Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 
28/02/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và hướng 
dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ.

5. In ấn tài liệu, biểu mẫu, chi tuyên truyền, mua sam văn phòng phẩm và 
các nội dung liên quan khác (nếu có): thanh toán theo hợp đồng giữa các cơ 
quan, đơn vị và nhà cung cấp, bảo đảm tuân thủ quy định hoá đơn chứng từ và 
quy định của pháp luật về đấu thầu, mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ

6. Chi là chức các cuộc họp của Ban chỉ dạo, Ban triển khai các cấp để xử 
lý các công việc phát sính; khó khàn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đánh



giá, tống kết hoạt động triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: mức 
chi tối đa 50.000 đồng/người/cuộc họp trên cơ sở đảm bảo cá nhân dự họp thuộc 
phạm vi Ban chỉ đạo, Ban triển khai các cấp đã được cơ quan có thẩm quyền 
quyết định thành lập.

7. Chi phối hợp công tác với các ban ngành, Ủy ban nhân dân quận, 
huyện, phường xã để triển khai Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: thực 
hiện theo quy định tại Thông tư số 59/2011/TT-BTC ngày 12/5/2011 của Bộ Tài 
chính hướng đẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với t ổ ng 
cục Thuế và Tổng cục Mải quan giai đoạn 2011-2015 và quy định cụ thê về mức 
chi của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

8. Chi thù lao cho các cá nhân, tố chức thực hiện phát tờ khai, hướng dẫn 
kê khai, thu tờ khai, kiếm tra, xác nhận các chỉ tiêu thông tin trôn tờ khai thuế: 
mức chi tối đa 5.000 đồng/ tờ khai đạt yêu cầu.

9. Khi các văn bản quy định về chế độ, định mức chi dẫn chiếu tại Điều 
này có văn bản mới sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng theo văn bản mới.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2012 và được áp 
dụng cho cả kỳ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2012.

2. Đối với các khối lượng công việc các Bộ, ngành, địa phương đã triển 
khai thực hiện trước khi Thông tư này có hiệu lực; các cơ quan quản lý thuế căn 
cứ quy định tại Thông tư này và chứng từ chi tiêu thực tế, hợp lệ để quyết toán 
kinh phí theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, dơn 
vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

Nơi nhận  
- Ban bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng, các Phó THủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng B í thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, co quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP thuộc TW;
- Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc 
TW;

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Website Chính phủ, Website  Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, Vụ HCSN.
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