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 Tổng thu NSNN trên địa bàn  (*) 308.101.315

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN 304.647.017
Tổng thu cân đối NSNN trừ dầu thô 290.432.705

 I. Thu nội địa 188.354.793
1. Thu từ khu vực kinh tế 126.416.021

1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý 20.318.543
Thuế GTGT 6.271.082

Thuế TNDN 5.430.973

Trong đó: hạch toán toàn ngành 225.344

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 8.592.954

Thuế môn bài 3.002

Thuế tài nguyên 1.219

Thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp

Thu khác 19.313

1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý 14.416.206
Thuế GTGT 2.523.776

Thuế TNDN 2.747.783

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 2.363.518

Thuế môn bài 3.851

Thuế tài nguyên 11.208

Thu sự nghiệp

Thu nhập sau thuế thu nhập 6.745.290

Thu hồi vốn và thu khác 20.780

1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 48.675.531
Thuế GTGT 15.666.869

Thuế TNDN 19.033.335

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 11.187.148

Thu từ khí thiên nhiên 1.793.578

Thuế chuyển thu nhập

Thuế môn bài 10.549

Thuế tài nguyên 2.440

Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển 869.112

Các khoản thu khác 112.500

1.4/ Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh 43.005.741
Thuế GTGT 23.861.262

Thuế TNDN 17.364.104

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa 834.120

Thu sử dụng vốn

Thuế môn bài 471.191

Thuế tài nguyên 11.332

Thu khác ngoài quốc doanh 463.732

2. Thu từ hoạt động khác 61.938.772
2.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 189.588

2.2 Thuế nông nghiệp 329

2.3 Thuế thu nhập cá nhân 23.704.062

2.4 Thuế bảo vệ môi trường 7.542.586
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2.5 Thu phí, lệ phí 2.608.476

2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã) 4.526.956

2.7 Thu tiền sử dụng đất (**) 12.337.707

2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0

2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN 570.364

2.10 Lệ phí trước bạ 5.884.629

2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 4.572.530

2.12 Thuế nhà đất 1.545

 II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải 

quan thu 
101.061.275

+ Thuế XNK, thuế TTĐB và thuế bảo vệ môi trường hàng hóa 35.842.993

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu 64.974.576

+ Thu khác 243.706

III. Thu từ dầu thô 14.214.312

IV. Thu viện trợ 1.016.637

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 3.454.298
- Thu từ sổ xố kiến thiết 2.391.603

- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 350.000

- Ghi thu ghi chi khác 712.695

Tổng thu ngân sách địa phương 112.678.255

A. Các khoản thu cân đối NSĐP 109.223.957
- Thu NS địa phương được hưởng theo phân cấp 69.663.438

  + Các khoản thu 100% 36.553.272

  + Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 33.110.166

- Thu bổ sung từ NSTW 3.047.707

- Thu kết dư 19.652.169

- Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN 5.000.000

- Thu chuyển nguồn NS năm trước 10.844.006

- Thu viện trợ 1.016.637

- Bổ sung từ nguồn CCTL năm trước chuyển sang

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua ngân sách 3.454.298
- Thu từ sổ xố kiến thiết 2.391.603

- Thu từ bảo vệ môi trường từ phí nước thải 350.000

- Ghi thu ghi chi khác 712.695

Ghi chú:

- (*): Kể cả số thu tiền sử dụng đất (1.373,513 tỷ đồng), Bộ Tài chính ghi thu cho Thành phố theo Công văn

số 6037/TCT-KK ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Tổng Cục thuế thì tổng thu NSNN trên địa bàn là:

309.474,828 tỷ đồng; bằng 102,88% so với dự toán HĐND giao.

- (**): Kể cả số thu tiền sử dụng đất (1.373,513 tỷ đồng), Bộ Tài chính ghi thu cho Thành phố theo Công

văn số 6037/TCT-KK ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Tổng Cục thuế thì số thu tiền sử dụng đất trên địa

bàn là: 13.711,22 tỷ đồng; bằng 102,32% so với dự toán trung ương giao.


