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Thông tin
Lĩnh vực:

Quản lý ngân sách nhà nước

Cơ quan có thẩm
quyền quyết định:

Kho bạc Nhà nước

Cơ quan trực tiếp thực Kho bạc nhà nước
hiện TTHC:
Cơ quan phối hợp
(nếu có):

Cơ quan thu

Cách thức thực hiện:

Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

01

Đối tượng thực hiện:

Tổ chức

TTHC yêu cầu trả phí,
lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực
hiện TTHC:

Các bước
Tên
Mô tả bước
bước
1. Bước - Cơ quan thu và Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp, kiểm tra, đối chiếu số
1:
thu nộp NSNN đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời.
- Trong quá trình kiểm tra, đối chiếu số thu nộp NSNN nếu cơ quan thu phát hiện sai
sót hoặc điều chỉnh các khoản thu nộp làm thủ tục gởi Kho bạc Nhà nước nơi đã thu
để điều chỉnh. Trường hợp người nộp phát hiện sai sót thỉ phải làm các thủ tục gởi
đến cơ quan thu, cơ quan thu kiểm tra, xác nhận trên giấy đề nghị điều chỉnh và gởi
Kho bạc Nhà nước nơi đã thu để thực hiện đều chỉnh.
2. Bước - Nếu cơ quan thu phát hiện sai sót hoặc điều chỉnh các khoản thu nộp NSNN thì cơ
2:
quan thu lập ba liên giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1-07/NS quy định tại
Thông tư 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ tài chính) gởi Kho bạc Nhà
nước nơi đã nộp để điều chỉnh, cơ quan thu không ghi vào phần xác nhận của cơ
quan thu trên giấy đề nghị điều chỉnh.
- Nếu người nôp phát hiện sai sót thì người nộp phải lập và gởi giấy đề nghị điều
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chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp tiền (bản sao và bản gốc) cho cơ quan
thu, cơ quan thu thực hiện kiểm tra, xác nhận trên giấy điều chỉnh và gởi KBNN để
thực hiện điều chỉnh.
3. Bước Công chức KBNN tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu các khoản đã thu với giấy đề
3:
nghị điều chỉnh:
- Trường hợp không phù hợp thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cơ quan thu
hoặc người nộp hoàn lại hồ sơ.
- Trường hợp đối chiếu các khoản thu với giấy đề nghị điều chỉnh đã khớp đúng và
phù hợp thì thực hiện điều chỉnh trên giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN.
4. Bước Kho bạc Nhà nước gởi các liên đã chấp nhận điều chỉnh:
4:
- 01 Liên lưu tại Kho bạc Nhà nước
- 01 liên gởi lại người nộp (hoặc cơ quan thu)
- 01 liên gởi cơ quan thu trực tiếp quản lý người nộp

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. - 03 liên Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN (mẫu C1-07NS)
- Giấy đã nộp tiền trước đây (bản sao và bản gốc)
2.
Số bộ hồ sơ:

01

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
1. Giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều
kiện để thực hiện
TTHC:

Không

Tài liệu gửi kèm (1)
TT128BTC8.DOC 115,50 kB
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Văn bản qui định
Thông tư số 128/2008/TT-BTC...

