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BỘ TÀI CHÍNH  
 

BỘ TÀI CHÍNH  
 
 

Số: 55/2021/TT-BTC 

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

 
Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2021 

 
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế  
thi hành án đối với pháp nhân thương mại 

 

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

Căn cứ Luật thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;  

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, 
tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí 
cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi là cưỡng chế) 
theo quy định tại Điều 44, Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 
của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại 
(sau đây gọi là Nghị định số 44/2020/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người ra quyết định cưỡng chế. 
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2. Cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế (sau đây gọi là cơ quan ra quyết 

định cưỡng chế), cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế. 

3. Pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản 

án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị áp dụng biện pháp cưỡng chế 

thi hành án (sau đây gọi là đối tượng bị cưỡng chế). 

4. Cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước các cấp. 

5. Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại và cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác liên quan đến thi hành cưỡng chế. 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí cưỡng chế 

1. Pháp nhân thương mại bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho hoạt động 

cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP. 

2. Pháp nhân thương mại bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp toàn bộ chi phí 

cưỡng chế cho cơ quan ra quyết định cưỡng chế theo quy định của Thông tư này. 

Điều 4. Nội dung chi phí cưỡng chế 

1. Việc xác định chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 43 Nghị 

định số 44/2020/NĐ-CP. 

2. Nội dung chi: 

a) Các chi phí quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện căn cứ vào hợp 

đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên (đối với chi phí thuê giữ 

hoặc bảo quản tài sản đã kê biên), hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, 

hợp lệ theo quy định hiện hành và được người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt. 

b) Riêng chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia 

cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế như sau: 

Mức chi cho người chủ trì thi hành quyết định cưỡng chế thuộc cơ quan thi 

hành quyết định cưỡng chế là 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế, mức 

chi cho người được huy động tham gia thi hành quyết định cưỡng chế là 100.000 

đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế. 
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Điều 5. Cấp phát chi phí cưỡng chế 

Việc cấp phát chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại 
thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và Nghị định số 
11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục 
hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. 

Điều 6. Nộp và tạm ứng chi phí cưỡng chế 

1. Trước khi tổ chức việc cưỡng chế, cơ quan ra quyết định cưỡng chế phê 
duyệt dự toán chi phí cưỡng chế. Dự toán chi phí cưỡng chế được lập căn cứ vào 
biện pháp cưỡng chế cần áp dụng, thời gian, địa điểm cưỡng chế, phương án tiến 
hành cưỡng chế, lực lượng tham gia (số lượng, thành phần tham gia) phục vụ cho 
cưỡng chế. 

Dự toán chi phí cưỡng chế sau khi được phê duyệt phải được gửi cho đối 
tượng bị cưỡng chế 01 bản cùng với quyết định cưỡng chế, quyết định về khấu trừ 
tiền trong tài khoản của pháp nhân thương mại phải thi hành biện pháp tư pháp 
(đối với biện pháp phong tỏa tài khoản) để nộp chi phí cưỡng chế (văn bản ghi rõ 
ngày, tháng, năm xử phạt, số tiền phải thanh toán, địa chỉ thanh toán bằng tiền mặt 
hoặc số tài khoản nếu thanh toán bằng chuyển khoản và các thông tin cần thiết 
khác). Đồng thời, cơ quan ra quyết định cưỡng chế phải gửi tổ chức tín dụng, kho 
bạc nhà nước, công ty chứng khoán đang quản lý tài khoản của pháp nhân thương 
mại phải thi hành biện pháp tư pháp và cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng 
cấp (trường hợp áp dụng Điều 42 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP). 

Trường hợp thực hiện việc cưỡng chế bằng biện pháp phong tỏa tài khoản, thì 
Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản 
của pháp nhân thương mại, số tiền khấu trừ không được vượt quá số tiền để thi 
hành biện pháp tư pháp và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế. Ngay sau 
khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của pháp nhân thương 
mại phải thi hành biện pháp tư pháp thì tổ chức tín dụng, kho bạc nhà nước đang 
quản lý tài khoản của pháp nhân thương mại, công ty chứng khoán nơi pháp nhân 
thương mại mở tài khoản chứng khoán phải khấu trừ tiền trong tài khoản và 
chuyển cho cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền để tổ chức cưỡng chế thi 
hành biện pháp tư pháp. 
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2. Trường hợp chưa thu được chi phí cưỡng chế từ đối tượng bị cưỡng chế do 
đối tượng bị cưỡng chế không tự nguyện nộp hoặc lý do khách quan khác, căn cứ 
dự toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế 
(hoặc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng cấp trường hợp áp dụng Điều 42 
Nghị định số 44/2020/NĐ-CP) đề nghị cơ quan ra quyết định cưỡng chế tạm ứng 
chi phí cưỡng chế từ dự toán kinh phí cưỡng chế để thực hiện. Mức tạm ứng tối đa 
bằng dự toán kinh phí cưỡng chế được giao của cơ quan ra quyết định cưỡng chế. 

3. Hồ sơ tạm ứng bao gồm dự toán năm được cấp có thẩm quyền giao, văn bản 
phê duyệt dự toán chi phí cưỡng chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và giấy 
rút dự toán ngân sách (tạm ứng) theo quy định. 

Điều 7. Quyết toán và hoàn trả tạm ứng chi phí cưỡng chế 

1. Khi kết thúc việc thi hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết 
định cưỡng chế (hoặc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng cấp trường hợp áp 
dụng Điều 42 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP) trình người ra quyết định cưỡng chế 
phê duyệt quyết toán chi phí cưỡng chế. Cơ quan ra quyết định cưỡng chế có trách 
nhiệm gửi quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt cho đối tượng bị cưỡng 
chế (trường hợp đối tượng bị cưỡng chế đã nộp chi phí cưỡng chế). 

Nếu số tiền quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt thấp hơn số tiền đối 
tượng bị cưỡng chế đã nộp thì cơ quan ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm 
hoàn trả lại cho đối tượng bị cưỡng chế số tiền chênh lệch. Trường hợp quyết toán 
chi phí cưỡng chế được phê duyệt cao hơn số tiền đối tượng bị cưỡng chế đã nộp 
thì đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp số tiền còn thiếu cho cơ quan ra 
quyết định cưỡng chế. 

2. Trường hợp đã thực hiện tạm ứng chi phí cưỡng chế theo quy định tại khoản 2 
Điều 6 Thông tư này, căn cứ quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, cơ 
quan ra quyết định cưỡng chế có thông báo bằng văn bản về quyết toán chi phí 
cưỡng chế được phê duyệt gửi cho đối tượng bị cưỡng chế để nộp chi phí cưỡng 
chế (văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm xử phạt, số tiền phải thanh toán, địa chỉ thanh 
toán bằng tiền mặt hoặc số tài khoản nếu thanh toán bằng chuyển khoản và các 
thông tin cần thiết khác). 
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Chậm nhất 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng 

chế được phê duyệt, đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp chi phí cưỡng 

chế cho cơ quan ra quyết định cưỡng chế. Khi thu được tiền từ đối tượng bị 

cưỡng chế, cơ quan ra quyết định cưỡng chế phải làm thủ tục hoàn ứng cho 

ngân sách nhà nước. 

3. Trường hợp thu được tiền chi phí cưỡng chế từ tiền bán đấu giá tài sản (theo 

quy định tại Điều 32, Điều 33 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP), sau khi đã khấu trừ 

chi phí bán đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản thì cơ 

quan thi hành quyết định cưỡng chế (hoặc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế cùng 

cấp trường hợp áp dụng Điều 42 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP) thực hiện hoàn trả 

chi phí cưỡng chế. Trường hợp đối tượng bị cưỡng chế đã thực hiện nộp chi phí 

cưỡng chế thì cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế (hoặc cơ quan có thẩm quyền 

cưỡng chế cùng cấp trường hợp áp dụng Điều 42 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP) 

trả lại số tiền chi phí cưỡng chế từ khoản thu bán đấu giá tài sản cho đối tượng bị 

cưỡng chế. 

4. Trường hợp không có khả năng thu hồi chi phí cưỡng chế do đối tượng bị 

cưỡng chế bị phá sản, giải thể mà không còn tiền, tài sản để nộp chi phí cưỡng chế 

thì cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế báo cáo người ra quyết định theo quy 

định tại khoản 5 Điều này. 

5. Định kỳ hàng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, người ra 

quyết định cưỡng chế báo cáo việc sử dụng kinh phí tạm ứng để thực hiện việc 

cưỡng chế bao gồm: số kinh phí đã tạm ứng, số kinh phí đã thu hồi được; số kinh 

phí chưa thu hồi được; số kinh phí không có khả năng thu hồi (nếu có); nguyên 

nhân chưa thu hồi và kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính 

cùng cấp. 

Hồ sơ hoàn tạm ứng chi phí cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này và quy định của pháp luật hiện 

hành về hoàn tạm ứng dự toán. 
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Điều 8. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán 

1. Việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán chi thường xuyên hàng năm của 
cơ quan ra quyết định cưỡng chế thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn. Kinh phí cưỡng chế được giao trong dự toán hàng 
năm của cơ quan ra quyết định cưỡng chế. 

2. Cuối năm, đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của Luật ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn, số dư dự toán chưa sử dụng sẽ bị hủy bỏ 
theo quy định, số dư tạm ứng chi phí cưỡng chế còn lại sẽ thu hồi bằng cách 
chuyển vào số tạm ứng năm sau trong phạm vi dự toán hàng năm của cơ quan ra 
quyết định cưỡng chế. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2021. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, phối hợp 
giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
  
 
 
 


