
Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn nộp ngân 

sách Nhà nước theo phương thức điện tử 

 Ngày 20/01/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định 

về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. 

 

 Theo đó, nộp tiền vào ngân sách Nhà nước có thể theo phương thức nộp trực 

tiếp hoặc theo phương thức điện tử. 

Cụ thể, trình tự thực hiện đối với nộp ngân sách nhà nước theo phương thức 

điện tử quy định tại Khoản 4 Điều 4 của Nghị định 11/2020/NĐ-CP như sau: 

1. Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan 

quản lý thuế: 

Người nộp ngân sách nhà nước sử dụng tài khoản giao dịch thuế điện tử đã 

được cơ quan quản lý thuế cấp đăng nhập vào hệ thống nộp thuế điện tử trên Cổng 

thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để lập chứng từ nộp ngân sách nhà nước, 

xác nhận chấp nhận nộp tiền và gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước tới cơ quan 

quản lý thuế theo phương thức điện tử. 

Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế gửi thông báo xác nhận đã 

nhận chứng từ nộp ngân sách nhà nước hoặc lý do không nhận chứng từ nộp ngân 

sách nhà nước cho người nộp ngân sách nhà nước.  

Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán kiểm tra điều 

kiện trích nợ tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước: 

- Nếu số dư tài khoản của người nộp đủ để trích nộp ngân sách nhà nước, ngân 

hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán làm thủ tục chuyển tiền 

đầy đủ, kịp thời vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thông tin ghi trên chứng từ 

nộp ngân sách nhà nước (thời hạn chuyển tiền theo quy định tại Luật Quản lý thuế); 

đồng thời, gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước có chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ 



chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho người nộp ngân sách nhà nước qua 

Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để xác nhận việc nộp ngân sách nhà 

nước thành công.  

- Nếu số dư tài khoản của người nộp không đủ để trích nộp ngân sách nhà 

nước, ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi thông báo 

có chữ ký số về việc nộp ngân sách chưa thành công cho người nộp ngân sách nhà 

nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế để người nộp ngân sách 

nhà nước thực hiện lại các bước theo trình tự nêu trên. 

2. Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua dịch vụ thanh toán điện tử của ngân 

hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán: 

Người nộp ngân sách nhà nước sử dụng tài khoản có tên và mật khẩu truy cập 

do ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cung cấp để đăng 

nhập vào hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng của ngân hàng hoặc tổ 

chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (như ATM, Internet 

Banking, Mobile Banking hoặc các hình thức thanh toán điện tử khác); lập chứng từ 

nộp ngân sách nhà nước theo chỉ dẫn trên hệ thống ứng dụng thanh toán điện tử của 

từng hệ thống ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán. 

Ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện kiểm 

tra thông tin về tài khoản trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước và điều kiện trích nợ 

tài khoản của người nộp ngân sách nhà nước: 

- Nếu Ngân hàng  kiểm tra thấy phù hợp thì làm thủ tục chuyển tiền đầy đủ, kịp 

thời vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước theo thông tin ghi trên chứng từ nộp ngân 

sách nhà nước (thời hạn chuyển tiền theo quy định tại Luật Quản lý thuế); đồng thời, 

gửi chứng từ nộp ngân sách nhà nước có chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ chức cung 

ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho người nộp ngân sách nhà nước và gửi thông tin 

đã trích nộp vào ngân sách nhà nước thành công cho cơ quan quản lý thuế và các đơn 

vị có liên quan (nếu có). 

- Nếu Ngân hàng  kiểm tra thấy không phù hợp, thì gửi thông báo phản hồi có 

chữ ký số của ngân hàng hoặc tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán về việc 

nộp ngân sách nhà nước chưa thành công cho người nộp ngân sách nhà nước qua hệ 

thống ứng dụng thanh toán điện tử tương ứng để người nộp ngân sách nhà nước thực 

hiện lại các bước theo trình tự nêu trên. 

3. Trường hợp nộp ngân sách nhà nước qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:  



 

Sau khi đăng nhập thành công vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, người nộp 

ngân sách nhà nước thực hiện các bước tiếp theo tương tự như trường hợp nộp ngân 

sách nhà nước qua Cổng thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. 

 Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/3/2020 và bãi bỏ các quy định về 

thủ tục hành chính trong lĩnh vực thu và hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước 

qua Kho bạc Nhà nước; lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà 

nước; lĩnh vực đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tại các văn bản 

quy phạm pháp luật hiện hành. 

                                                                   Phạm Hồng Ngọc- Văn phòng 

 


