
PHỤ LỤC SỐ 05 
DANH MỤC MÃ SỐ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  

(MÃ NGUỒN) 
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 

 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
 

I/ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI: 
1. Nội dung phân loại:  
Phân loại theo nguồn ngân sách nhà nước được dựa vào nguồn gốc hình 

thành nguồn ngân sách nhà nước. Nguồn gốc hình thành nguồn ngân sách nhà nước 
được phân loại theo nguồn chi từ vốn trong nước và nguồn chi từ vốn ngoài nước 
để phục vụ yêu cầu kiểm soát chi theo dự toán. 

- Nguồn chi từ vốn trong nước là nguồn được xác định trên cơ sở dự toán 
được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân giao cho đơn vị dự toán 
(gồm cả bổ sung hoặc thu hồi trong quá trình điều hành ngân sách) theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước. 

- Nguồn chi từ vốn ngoài nước là nguồn được xác định trên cơ sở dự toán 
được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân giao (gồm cả bổ sung hoặc 
thu hồi trong quá trình điều hành) đối với vốn ngoài nước tài trợ theo nội dung, địa 
chỉ sử dụng cụ thể theo cam kết của Nhà nước (hoặc Nhà nước chấp thuận cho đơn 
vị cam kết với nhà tài trợ). Đối với nguồn vốn ngoài nước tài trợ không theo nội 
dung, địa chỉ sử dụng cụ thể được coi là nguồn vốn trong nước và được hạch toán 
theo mã nguồn chi từ vốn trong nước. 

2. Mã số hoá các nội dung phân loại:  
Các nội dung phân loại được mã số hoá 2 ký tự N1N2; quy định như sau: 
-  "Nguồn chi từ vốn trong nước" được đặt mã số 01 
-  "Nguồn chi từ vốn ngoài nước" được đặt mã số 50 và sẽ được chi tiết từng 

nhà tài trợ theo các giá trị từ 51 đến 98 khi có đủ điều kiện nêu ở Điểm 1, Mục I, 
Phụ lục này. 

3. Hạch toán mã số nguồn ngân sách nhà nước (mã nguồn): 
Khi rút dự toán ngân sách hoặc phát hành lệnh chi ngân sách nhà nước, đơn 

vị, chủ đầu tư, cơ quan tài chính phải hạch toán đầy đủ mã nguồn ngân sách nhà 
nước theo đúng mã số quy định ở Điểm 2 (nêu trên) của Phụ lục này. 

Ví dụ về hạch toán các nội dung chi ngân sách nhà nước: 
1/ Chi hoạt động được bổ sung từ nguồn dự phòng 1.000 triệu đồng: 
Xác định mã số nguồn ngân sách nhà nước 1.000 triệu đồng là: 01 - Chỉ 

nguồn chi từ vốn trong nước.  
2/ Chi xây dựng cơ bản từ nguồn tập trung trong nước 2.000 triệu đồng: 
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Xác định mã nguồn ngân sách nhà nước 2.000 triệu đồng là: 01 - Chỉ nguồn 
chi từ vốn trong nước.  

3/ Chi từ nguồn huy động đầu tư (của địa phương) theo Khoản 3, Điều 8, 
Luật Ngân sách nhà nước 300 triệu đồng: 

Xác định mã nguồn ngân sách nhà nước 300 triệu đồng là: 01 - Chỉ nguồn 
chi từ vốn trong nước.  

4/ Chi ngân sách từ nguồn vốn ngoài nước tài trợ để mua sắm trang thiết bị 
500 triệu đồng: 

Xác định mã nguồn ngân sách nhà nước 500 triệu đồng là: 50 - Chỉ nguồn 
chi từ vốn ngoài nước.  

5/ Chi ngân sách mua vật tư dự trữ quốc gia 100 tỷ đồng: 
Xác định mã nguồn ngân sách nhà nước 100 tỷ đồng là: 01 - Chỉ nguồn chi 

từ vốn trong nước.  
6/ Chi ngân sách viện trợ cho Lào theo hiệp định 2.000 triệu đồng: 
Xác định mã nguồn ngân sách nhà nước 2.000 triệu đồng là: 01 - Chỉ nguồn 

chi từ vốn trong nước.  
7/ Chi ngân sách từ nguồn huy động đóng góp 300 triệu đồng:  
Xác định mã nguồn ngân sách nhà nước 300 triệu đồng là: 01 - Chỉ nguồn 

chi từ vốn trong nước.  
 

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (MÃ 
NGUỒN): 
 

Mã nguồn  
ngân sách nhà nước 

(2 chữ số) 
NỘI DUNG 

01 Nguồn chi từ vốn trong nước 
50 Nguồn chi từ vốn ngoài nước 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 
 

  Nguyễn Công Nghiệp  


