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NG H Ị QUYẾT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ ỉệ phần ! 
trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam giai đoạn 2017 - 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HDND 
ngày 08/12/2016 của Hôi đồng nhân dân tình Hà Nam

H ỘI ĐỒ NG  NHÂN DÂN TỈNH  H À N A M

K H Ó A XVIIĨ, KỲ HỌP T H Ứ  NĂ M  í

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cử Thông tư sổ 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 quy định về sửa 
đổi, bổ sunghệ thống mục lục ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 quy định về tổ 
chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Xét Tờ trình sổ 3460/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của ủy ban 
nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đối, bổ sung một sổ hội 
dung của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm từng nguồn thu, nhiệm 
vu chỉ cho các cap ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 
ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Hà Nam; Báo cảo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và 
ỷ kiến thảo luân, thong nhất của các Đai biểu Hôi đồng nhăn dân tai kỳ hop.

QUYẾT NGHỊ: I

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung phần I của Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ 
lê phần trăm từng nguồn thu, nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách trên địa 
bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết I số 
33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của H ội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam  
cụ thể như sau:

Bổ sung thêm mục 3 vào phần I: Tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền 
chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng:

“3. Tỷ lệ điều tiết đối với nguồn thu tiền chậm nộp ngân sách địa 
phương được hưởng:
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- Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng và 
được hạch toán riêng theo từng tiểu mục quy định tại Thông tư số 300/2016/TT- 
BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính: Thực hiện điều tiết cho các cấp ngân 
sách theo khoản thu phát sinh tiền chậm nộp theo quy định tại Mục 1 và Mục 2 
phần I Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh. Riêng tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh 
doanh trong nước khác còn lại (tiểu mục 4931) và tiền chậm nộp thuế tiêu thụ 
đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại (tiểu mục 4934) 
thu từ cá nhân, hộ kinh doanh thuộc khu vực công thương nghiệp và dịch vụ 
ngoài quốc doanh điều tiết cho ngân sách cấp huyện (thành phố) 100%.

- Đối với khoản thu tiền chậm nộp ngân sách địa phương được hưởng 
nhưng không được hạch toán riêng theo từng khoản thu {chưa có tiểu mục để 
hạch toán riêng tiền chậm nộp) thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách theo 
nguyên tắc: số thu tiền chậm nộp từ khoản thu gắn với chính quyền cấp nào 
quản lý thì điều tiết cho ngân sách cấp đó 100%. Riêng khoản thu tiền chậm nộp 
do đơn vị thuộc cấp trung ương quản lý nộp ngân sách nhưng địa phương được 
hưởng thì điều tiết cho ngân sách cấp tỉnh 100%.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao ủy  ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

và các đại biêu Hội đông nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyêt này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ 

họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận:
-ủ y  ban TVQH;
-Chính phủ;
- Bộ Tài chính; Cục KTVB- Bộ Tư pháp;
- BTV Tinh ủy;
- TT HĐND tinh;
- UBND tinh;
- ƯBMTTQ tinh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sờ: Tài chính; Tư pháp; Cục thuế tỉnh; KBNN tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tinh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Sờ Tài chính tỉnh; Cục thuế tỉnh; KBNN tinh;
- Lưu: VT.

Phạm  Sỹ Lợi


