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THÔNG TƯ

Quy định sửa đổi, bổ sung Mục lục ngân sách nhà nước

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;

Căn cử Nghị định số 1 18/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Đê đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính 
bô sung, sửa đổi mục lục ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 
33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được thực 
hiện từ năm ngân sách 2010. Cụ thể như sau:

Điều 1. Bổ sung mã số và sửa tên các Chương như sau:

1. Bổ sung mã số Chương:

a) Bổ sung mã số 177: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

b) Bổ sung mă số 178: Tập đoàn Công nehiệp Xây dựng; Việt Nam.

c) Bổ sung mà số 179: Tập đoàn Sông Đà.

2. Sửa tên mà số Chương:

a) Sửa tên mã số Chưong 125: “Tổng công ty Hoá chất Việt Nam”, thành 
tên: “Tập đoàn Hoá chất Việt Nam”.

b) Sửa tên mã số Chương 138: “Tổng công ty Xi màng Việt Nam”, thành 
tên: “Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam”.

c) Sửa tên mã số Chương 170: “Tổng công ty Đầu tư phát tnển nhà và đô 
thị", thành tên: “Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị” .

Điều 2. Bổ sung mã số và sửa đổi nội dung hạch toán ngành kinh tế (Loại, 
Khoan) như sau:

1. Bổ sung mã số Khoán 356: Quan hệ giữa các cấp ngân sách về bổ sung 
cân đối.



Khoản 356 dùng để phan ánh thu, chi chuyển giao giừa các cấp ngân sách 
vê bô sime cân đỏi.

2. Sưa tên và nội dung hạch toán của Khoản 346: Quan hệ giữa các cấp 
ngân sách, thành tên với nội dung là: Quan hệ giữa các cấp ngân sách vê bô
sung có mục tiêu.

Điều 3. Bổ sung, sưa đổi mã số Mục, Tiếu mục thu, chi ngân sách nhà
nước như sau:

1. Sưa đổi các Tiểu mục của Mục 1000 - Thuế thu nhập cá nhân, như sau:

a) Hủy bỏ các Tiểu mục:

Hủy bỏ Tiều mục 1002 - Thuế thu nhập từ tiền lương, tiên công của 
người lao động nước ngoài ở Việt Nam.

- Huy bỏ Tiêu mục 1011 - Thuế thu nhập từ nhượne quyền thương mại.

- Huy bỏ Tiêu mục 1013 - Thuế thu nhập từ quà biếu, quà tặng.

b) Sưa đỏi tên cua các Tiểu mục:

- Sửa đổi tên Tiểu mục 1001 “Thuế thu nhặp từ tiền lương, tiền công của 
người lao động Việt N a m , thành tên “Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công".

- Sưa đổi tên Tiêu mục 1006 “Thuế thu nhập từ chuyên nhượng bất động 
san ', thành tên “Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sán, nhận thừa kế và
nhận quà tặng là bất động sàn”.

Sửa đổi tên Tiểu mục 1008 “Thuế thu nhập từ bản quyền11, thành tên 
‘Thuê thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại1'.

- Sứa đôi tên Tiểu mục 1012 ‘Thuế thu nhập từ thừa kế”, thành tên “Thuế 
thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản".

2. Bổ sung nội dung hạch toán của Mục 1350 - Thuế chuyên quyên sử 
dụng đât, như sau: Khoản thu nợ thuế chuyển quyền sử dụng đất được hạch toán 
vào Mục 1350 - Thuế chuyến quyền sử dụng đất.

3. Sưa đôi, bổ sung Mục 1750 - Thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:

a) Sửa ten và nội dung hạch toán Tiểu mục 1754 "Mặt hàng rượu, bia sản 
xuất trong nước", thành “Mặt hàng rượu san xuất trong nước”.

b) Bổ sung Tiểu mục 1758: Mặt hàng bia san xuất trong nước.

4. Bổ sung mã số Tiêu mục 3706 - Phụ thu về dầu, khí.

5. Bổ sung mã số Tiểu mục 4908 - Thu điều tiết từ san phẩm lọc hoá dâu.
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6. Huỷ bỏ Tiếu mục và sứa đối nội dung hạch toán của Mục 6350 - Chi 
cho cán bộ xã, thôn, bản đương chức, như sau:

a) Huỷ bỏ Tiểu mục 6351 và Tiểu mục 6352.

b) Các khoản chi tiền lương, các khoản phụ càp của cán bộ chuyên trách, 
công chức cấp xã được hạch toán vào các Tiếu mục tương ứng của Mục 6000 
“Tiền lương” và Mục 6100 “Phụ cấp lương’' theo tửng nội dung của khoan chi 
tiền lương, phụ cấp.

7. Bổ sung mã số Mục 0012 - Thu tạm ứng từ ngân sách cấp trên.

Điêu 4. Bổ sung mã số Chương trình mục tiêu Quốc gia:

1. Mã số 0350 - Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đôi khí
hậu.

2. Mã số 0351 - Các dự án ứng phó với biến đỏi khí hậu.

Điều 5. Tổ chức thực hiện:

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tố 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đê nghiên cứu, hướng dẫn cụ
th h.Ị.V

Nơi nhận:
- Văn phòng TW vả các Ban của Đang;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- k iể m toán Nhà nước;
- Các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW các đoàn thể;
- VP Ban chỉ dạo quốc gia về phòng, chống tham nhũng;
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW:
- Sở TC, Cục Thuế, Cục Hải quan, KBNN các tinh, TP trực 
thuộc TW;
- Công báo:
- Cục Kiểm tra văn bán ( Bộ Tư pháp);
- Website Chính phù;
- W ebsite Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- L ư u : V T . N S N N .

KT. B ộ TRƯỞNG
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