Bộ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số-JSữ /QĐ-BTC

Hà Nội, ngày/Ịế tháng £ năm 2019

QUYÉT ĐỊNH

về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực
Tài chính Ngân hàng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

Bộ TRƯỞNG Bộ TÀI CHÍNH
B

•

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghi của Vụ trưởng Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính cấp bù
lãi suất, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng thuộc phạm
vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2019ể Bãi bỏ
thủ tục hành chính số 11, cơ chế hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 67/2014/NĐCP về một số chính sách phát triển thủy sản, thuộc danh mục thủ tục hành chính

được công bố tại Quyết định sổ 1853/QĐ-BTC ngày 30 tháng 8 năm 2016 của
Bộ Tài chính. Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính thực hiện việc
nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Vụ
trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định nàyẻ/.
Nơi nhận: t,
- Nhu Điều 3;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; /
- Lưu: VT, Vụ TCNH ( 6b).
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỎ SƯNG TRONG LĨNH vực TÀI
CHÍNH NGÂN HÀNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA
Bộ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định Số4íhi/QĐ-BTC ngàyÁb tháng $ năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
PHÀN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
•

•

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Tài chính
STT
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SỐ HỒ Sơ

TÊN THỦ

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH NỘI

LĨNH

Cơ QUAN

TTHC

TỤC HÀNH

DUNG SỬA ĐỎI, BỔ SUNG,

Vực

THỰC HIỆN

CHÍNH

THAY THÉ

Thủ
tục
hướng dẫn cơ
chế hỗ trợ lãi
suất do thưc
hiện
chính
sách tín dụng
theo
Nghị
định
số
67/2014/NĐngày
CP
07/7/2014
Chính
của
phủ về một
số chính sách
phát
triển
thủy sản

Thông tư số 123/2018/TT-BTC
sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 114/2014AT-BTC
ngày 20/8/2014 hưóng dẫn cấp bù
lãi suất do thực hiện chính sách tín
dụng theo Nghị định số
67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014
cùa Chính phủ về một số chính
sách phát triển thủy sản, Thông tư
số
13/2016/TT-BTC
ngày
20/01/2016 sửa đổi, bổ sung một
số điều cùa Thông tư số
114/2014/TT-BTC
ngày
20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi
suất do thực hiện chính sách tín
dụng theo Nghị định số
67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014của
Chính phủ về một số chính sách
phát triển thủy sản và Thông tư số
ngày
117/2014/TT-BTC
21/8/2014 hướng dẫn thực hiện
một số diều Nghị định số
67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014
của Chính phủ về một số chính
sách phát triển thủy sản

B-BTC287393-TT

Tài
chính
ngân
hàng

Vụ Tài chính
các ngân hàng
và tổ chức tài
chính (Bộ Tài
chính)
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PHẦN IIệ NỘI DUNG CỤ THẺ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC
SỬA ĐỔI, BỎ SUNG TRONG LĨNH vực TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Thủ tục quyết toán cấp bù lãi suất:
1. Trình tư thưc hiên:
•

»

•

- Đối với ngân hàng thương mại:
Bước 1: Chậm nhất trong vòng 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài
chính, các ngân hàng thương mại phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ quyết toán và gửi
Bộ Tài chính công văn đề nghị quyết toán, báo cáo tổng hợp số liệu đề nghị
quyết toán cấp bù lãi suất
- Đổi với cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Tài chính):
Bước 2: Bộ Tài chính thẩm tra số liệu đề nghị quyết toán cấp bù lãi suất.
2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ quyết toán trực tiếp hoặc qua đường
bưu điện
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Hồ sơ đề nghị quyết toán đối với khoản vay được cấp bù lãi suất vay vốn
gồm có:
+ Báo cáo tổng hợp số liệu đề nghị quyết toán cấp bù lãi suất của từng
khoản cho vay đã được kiểm toán bởi kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán Nhà
nước.
+ Công văn đề nghị Bộ Tài chính quyết toán cấp bù lãi suất trong đó số đề
nghị quyết toán không vượt quá số liệu đã được cơ quan kiểm toán xác nhận.
+ Các tài liệu (bản chính hoặc bản sao do ngân hàng thương mại đóng dấu
sao y) bao gồm: hợp đồng tín dụng, khế ước hoặc các giấy tờ tương đương để
xác định, chứng minh khách hàng thuộc đối tượng vay vốn đủ điều kiện được
cấp bù lãi suất, tình hình thực hiện cho vay, dư nợ, dư nợ được cơ cấu lại thời
hạn trả nợ do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, thu nợ; bảng kê tích số
để xác định số tiền cấp bù lãi suất; hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu. Các tài
liệu này được ngân hàng thương mại lưu trữ tại trụ sở chính của ngân hàng để
phục vụ cho công tác thẩm tra quyết toán trong trường hợp cần thiết.
+ Phụ lục 01/BC (Đính kèm).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ gửi Bộ Tài chính.
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4. Thời hạn giải quyết: Việc thẩm tra số liệu quyết toán cấp bù lãi suất
được thực hiện trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ quyết
toán cấp bù lãi suất của các ngân hàng thương mại.
+ Trường hợp có chênh lệch giữa số thẩm tra quyết toán và số đề nghị
quyết toán thì việc xử lý chênh lệch được thực hiện trong thời gian 45 ngày kể
từ ngày Bộ Tài chính ra thông báo duyệt quyết toán.
+ Trường họp phải kéo dài thời gian xử lý chênh lệch giữa số thẩm tra
quyết toán và số đề nghị quyết toán và các trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ
trưởng Bộ Tài chính xem xét, quyết định.
- Trường hợp hồ sơ khi tiếp nhận qua đường bưu chính không họp lệ thì cơ
quan giải quyết thủ tục hành chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài
chính/Bộ phận một cửa) sẽ chuyển lại nguyên trạng theo địa chỉ nơi gửi.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các ngân hàng thương mại.
6ề Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực
hiện (nếu có):
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Các ngân hàng thương
mại.
- Cơ quan phối hợp (nếu có):
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết toán cấp bù lãi suất các
ngân hàng thương mại.
8ắ Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
9ế Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Báo cáo quyết toán Phụ lục
01/BC ban hành kèm theo Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách túi dụng theo Nghị định số
67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Báo cáo phải được kiểm toán bởi Kiểm toán độc lập hoặc Kiểm toán Nhà
nước và các điều kiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 114/2014/TT-BTC
ngày 20/8/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín
dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính
sách phát triển thủy sản.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
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- Căn cứ Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về
một số chính sách phát triển thủy sản;
- Căn cứ Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hướng dẫn cấp bù lãi
suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014
của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản;
- Căn cứ Thông tư số 123/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014 hưóng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện
chính sách túi dụng theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về
một số chính sách phát triển thủy sản, Thông tư số 13/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016
sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/2014
hướng dẫn cấp bù lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số
67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản
và Thông tư số 117/2014/TT-BTC ngày 21/8/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát
triển thủy sản.
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NGÂN HÀNG
Phụ lục 01/BC
BÁO CÁO SỐ LIỆU ĐÊ NGHỊ QUYẾT TOÁN CÁP BÙ LÃI SUẤT DO
THựC HIỆN CHO VAY ĐÓNG MỚI, NÂNG CÁP TÀU THEO NGHỊ ĐỊNH SÓ 67/2014/NĐ-CP

(Ban hành kèm theo Thông tư số 114/2014/TT-BTC ngày 20/8/ 2014 của Bộ Tài chỉnh)
\

Đơn vị: đông
Phát sinh trong năm

Tên chi nhánh

Dư nơ đầu
năm

Cho vay

(1)

(2)

(3)

Thu nợ

Dư nợ cuối
năm

Số tiền đề nghị
được cấp bù lãi
suất trong năm

Số tiền đã tạm
cấp bù lãi suất
trong năm

Số đâ cấp bù
lãi suất bị thu
hồi trong năm

Số tiền còn được
cấp bù lâi suất
trong năm

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)=(6)-(7)-(8)

1.

2.
....

Tổng số

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm.

NGƯỜI LẬP BIẺU

KIẺM SOÁT

TỎNG GIÁM ĐỐC

(kỷ, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

(Kỷ tên, đóng dấu)

