Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ
Thứ ba, 01 Tháng tám 2017 07:44

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2017/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử
dụng, thanh toán và quyết toán kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ.

Quỹ bảo trì đường bộ là Quỹ của Nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
mở tại Kho bạc Nhà nước

Nguồn kinh phí của Quỹ Bảo trì đường bộ bao gồm nguồn kinh phí của Quỹ trung ương và
nguồn kinh phí của Quỹ địa phương;

Trong đó, Quỹ Trung ương gồm: Ngân sách trung ương cấp từ nguồn thu phí sử dụng đường
bộ nộp ngân sách trung ương (65% tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân
sách trung ương cấp bổ sung cho quỹ trung ương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường
bộ và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí của Quỹ địa phương, gồm ngân sách trung ương cấp bổ sung có mục tiêu
cho ngân sách địa phương từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương (35%
tổng số dự toán thu phí sử dụng đường bộ cả nước); ngân sách địa phương cấp bổ sung cho
quỹ địa phương; các nguồn thu liên quan đến sử dụng đường bộ và các nguồn khác theo quy
định của pháp luật.

Kinh phí quản lý, bảo trì quốc lộ do quỹ trung ương bảo đảm; kinh phí quản lý, bảo trì đường
bộ địa phương do quỹ địa phương bảo đảm.

Quy định về cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Quỹ trung ương trong quý đầu năm kế
hoạch thì căn cứ vào dự toán chi thực hiện công tác bảo trì, quản lý công trình quốc lộ được cấp
có thẩm quyền phê duyệt, Hội đồng quản lý Quỹ trung ương có văn bản đề nghị Bộ Giao thông
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Vận tải để Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí vào tài khoản của quỹ trung
ương, tối đa 25% dự toán chi năm.Trong các quý tiếp theo, căn cứ tiến độ triển khai công việc
và giải ngân kinh phí, mức cấp quý II tối đa là 35% và quý III tối đa là 20% dự toán chi năm, quý
IV tối đa là số dự toán chi còn lại của năm.
Trường hợp cấp kinh phí từ ngân sách nhà nước cho Quỹ địa phương, đối với phần bổ sung có
mục tiêu từ ngân sách trung ương cho Quỹ địa phương: Hàng năm, căn cứ vào dự toán chi bổ
sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương thực hiện công tác quản
lý, bảo trì đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được Bộ Tài chính thông báo cho
từng địa phương, Sở Tài chính thực hiện cấp phát kinh phí cho Quỹ địa phương theo kế hoạch
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách
2017. Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ
Tài chính, Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì
đường bộ ( sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT) hết hiệu lực
kể từ ngày thông tư này có hiệu lực thi hành

Kiều Tiên

2/2

