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NGHỊ QUYẾT 

Quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với 

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ điểm d, khoản 5, Điều 13 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 

tháng 9 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc đề nghị ban hành Nghị quyết quy định phân bổ hạch toán thu thuế 

giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Báo cáo 

thẩm tra số 89/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân 

sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định phân bổ hạch toán thu thuế giá trị gia tăng đối với hoạt 

động xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, như sau: 

1. Đối với công trình xây dựng cơ bản trong cùng một tỉnh (công trình liên 

huyện, công trình ở huyện khác với nơi nhà thầu đóng trụ sở) do nhà thầu trong 

tỉnh thực hiện: Hạch toán thu ngân sách cho huyện, thị xã, thành phố nơi nhà thầu 

đóng trụ sở chính (do các Chi cục Thuế quản lý thu); hạch toán thu cho ngân sách 

nhà nước cấp tỉnh đối với các nhà thầu do Cục Thuế tỉnh quản lý thu. 

2. Đối với công trình xây dựng cơ bản do nhà thầu ngoài tỉnh (trụ sở chính ở 

tỉnh khác) thực hiện: Kê khai thuế và hạch toán thu vào ngân sách nhà nước cấp 

tỉnh. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết và báo 

cáo kết quả thực hiện tại các Kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có 

trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, Kỳ họp thứ 

Tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 

7 năm 2022./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ban Công tác đại biểu; 

- Bộ Tài chính; 

- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- TT. HĐND, UBND các huyện, TX, TP; 

- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh; 

- Trung tâm CN và Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, CTHĐND. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Y Vinh Tơr 
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