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THÔNG Tư
Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lỷ, sử dụng tài sản
công; thực hành tiêt kiệm, chông lãng phí; dự trữ quôc gia; kho bạc nhà nước;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về các hành vi vi phạm hành chính, mức xử phạt,
biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực kho bạc nhà nước quy định tại Nghị
định sổ 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành
tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (sau đây gọi là Nghị
định sồ 63/2019/NĐ-CP).
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc
nhà nước.
2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc
nhà nước.
3. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho
bạc nhà nước.
4. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực kho bạc nhà nước.
Điều 3. Hành vi vi phạm quy định khoản chi ngân sách nhà nước phải
có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao
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1. Việc xác định các hành vi vi phạm quy định khoản chi ngân sách nhà nước
phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có thấm quyền giao được thực
hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 54 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
2. Mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi được xác định như sau:
a) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Khoản
1 Điều 54 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc tình
tiết giảm nhẹ.
b) Phạt tiền 4.500.000 đồng đối với các hành vi vi phạm quy định Khoản 2
Điều 54 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng hoặc tình
tiêt giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 3
Điều 54 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm bị phát hiện
sau khi Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả.
Điều 4. Hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai chế độ quy định và hành vi lập
hồ sơ, chứng từ sai so vói hồ sơ, chứng từ gốc tại đơn vị, nhưng chưa đến mức
truy cứu trách nhiệm hình sự
1. Việc xác định các hành vi lập hồ sơ, chứng từ sai chế độ quy định và hành
vi lập hồ sơ, chứng từ sai so với hồ sơ, chứng từ gốc tại đơn vị được thực hiện theo
quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
Trong đó, hành vi lập hồ sơ, chứng từ để đề nghị Kho bạc Nhà nước thanh toán sai
so với hồ sơ, chứng từ gốc tại đơn vị, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự là hành vi vi phạm hành chính được xác định sau khi có kết luận của cơ
quan tiến hành tố tụng hình sự.
2. Mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi được xác định như sau:
a) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 55
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
b) Phạt tiền 4.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 55
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
c) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với các hành vi quy định tại Khoản 3 Điều
55 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 4
Điều 55 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm bị phát hiện
sau khi Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả.
Điều 5. Hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà nước,
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
1 ẽ Việc xác định các hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách
nhà nước được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 56 Nghị định
số 63/2019/NĐ-CP. Hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo để chi ngân sách nhà
nước, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự là hành vi vi phạm hành
chính được xác định sau khi có kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự..
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2. Mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi được xác định như sau:
a) Phạt tiền 12.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 56
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
b) Phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 56
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 3
Điều 56 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP đối với các hành vi vi phạm bị phát hiện
sau khi Kho bạc Nhà nước đã thực hiện thanh toán, chi trả.
Điều 6. Hành vi vi phạm chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước
1. Việc xác định các hành vi vi phạm chế độ thanh toán các khoản chi ngân
sách nhà nước được thực hiện theo quỵ định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 57 Nghị
định sổ 63/2019/NĐ-CP.
2. Mức xử phạt cụ thể đối với các hành vi được xác định như sau:
a) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 57
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
b) Phạt tiền 3.000.000 đồng đổi với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 57
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 3
Điều 57 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
Điều 7. Hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi
1. Việc xác định các hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi được
thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
2. Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 58
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 2
Điều 58 Nghị định số 63/20 Ì9/NĐ-CPỆ
Điều 8. Hành vi vi phạm thủ tục, thời hạn thanh toán tạm ứng ngân sách
nhà nước
1. Hành vi vi phạm thủ tục, thời hạn thanh toán tạm ứng ngân sách nhà nước
là các hành vi vi phạm thủ tục, thời hạn thanh toán tạm ứng đối với các khoản chi
thường xuyên ngân sách nhà nước và các hành vi vi phạm thủ tục, thời hạn thu hồi
tạm ứng đối với các khoản chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân
sách nhà nước và nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương
trình mục tiêu hoặc chi thực hiện các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng
cấp, mở rộng cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà
nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định đế chi thường xuyên có tông
mức đầu tư trên 500.000.000 đồng.
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2. Việc xác định các hành vi vi phạm thủ tục, thời hạn thanh toán tạm ứng
ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 59
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
3. Mức xử phạt cụ thể đổi với các hành vi được xác định như sau:
a) Phạt tiền 1.500.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 59
Nghị định sổ 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
b) Phạt tiền 3.000.000 đồng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều 59
Nghị định sổ 63/2019/NĐ-CP nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 3
Điều 59 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho
bạc Nhà nước
1. Hành vi vi phạm về đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước
là các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày
12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản
lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
2. Phạt tiền 1.500.000 đồng đổi với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này
nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 2
Điều 60 Nghị định số 63/2019/NĐ-CP.
Điều 10. Hành vi lập hồ sơ, giấy tờ giả mao để làm thủ tục đăng ký và sử dụng
tài khoản tại Kho bạc Nhà nước, nhưng chua đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
1. Hành vi lập hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục đăng ký và sử dụng tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự
là hành vi vi phạm hành chính được xác định sau khi có kết luận của cơ quan tiến
hành tố tụng hình sự.
2. Phạt tiền 12.500.000 đồng đổi với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này
nếu không có tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả được thực hiện theo quy định tại Khoản 2
Điều 61 Nghị định số 63/20 i 9/NĐ-CP.
Điều 11. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2020.
2. Bãi bỏ Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số
192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước.
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3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu tại Thông tư
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới, thì thực hiện theo quy
định tại văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế đó.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền hạn
và nghĩa vụ trong việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực Kho bạc
Nhà nước quy định tại Nghị định số 63/2019/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan,
tổ chức, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:'
- Ban BỈ thư TƯ Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Yăn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Ban chì đạo Trung ương về PCTN; '
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ,
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: YT, KBNN (450 bản).
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