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Đồng Nai, ngày    12       tháng    01      năm 2023 

Kính gửi: Các Sở Ban ngành trên địa bàn tỉnh 

Năm 2022, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh lớn khoản thu về xử 

phạt vi phạm hành chính. 

Theo điểm q khản 1 Điều 37 Luật ngân sách năm 2015 quy định: “tiền 

thu từ xử phạt vi phạm hành chính, phạt, tịch thu khác theo quy định của 

pháp luật do các cơ quan nhà nước địa phương thực hiện thì ngân sách địa 

phương hưởng 100%”. 

Thực hiện theo Văn bản số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ 

Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Mục lục NSNN 

có nêu: “Đối với các khoản thu phạt, tịch thu (trừ các khoản phạt, tịch thu 

của cơ quan thuế, hải quan ra quyết định), hạch toán số thu của cơ quan 

ra quyết định xử phạt, tịch thu; các khoản thuế chậm nộp hạch toán theo 

chương của đơn vị nộp thuế”. 

Để đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, Sở Tài chính đề nghị các 

cơ quan đơn vị khi tham mưu UBND cùng cấp ban hành quyết định xử phạt, 

tịch thu thì hạch toán theo chương của UBND tương ứng cấp đó. Cụ thế: Đối 

với cấp tỉnh nộp theo Chương 405, cấp huyện Chương 605 và cấp huyện 

Chương 805). (Chi tiết quy định tại thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 

21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định Hệ thống mục lục ngân sách nhà 

nước). 

Sở Tài chính đề nghị các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Đăng cổng TTĐT STC; 

- Ban giám đốc;    

- Lưu VT, QLNS. 
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