B ăTÀIăCHệNH

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAM

--------Số: 293/2016/TT-BTC

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
----------------------------------------------Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THÔNGăT ă
Quyăđ nhăm căthu, ch ăđ ăthu,ăn p,ămi n,ă
qu nălỦăvƠăs ăd ng phíăs ăd ngăđ ngăb ă
-------------------------Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí
và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 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 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012, Nghị
định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và Nghị định số
28/2016/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về quỹ bảo trì
đường bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
Ch

ngăI

QUYăĐ NHăCHUNG

Đi uă1.ăPh măviăđi uăch nh
1. Thông tư nƠy quy định mức thu, chế đ thu, n p, miễn, qu n lý vƠ sử
dụng phí sử dụng đường b (phí thu trên đầu phư ng tiện).
2. Thông tư nƠy không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng, xe mô tô
theo quy định t i kho n 18 vƠ kho n 20 Điều 3 Luật giao thông đường b .
Đi uă2.ăĐốiăt

ngăch uăphí

1. Đối tượng chịu phí sử dụng đường b lƠ các phư ng tiện giao thông
c giới đường b đã đăng ký lưu hƠnh (có gi y chứng nhận đăng ký xe và
biển số xe), bao gồm: Xe ô tô, máy kéo vƠ các lo i xe tư ng tự (sau đơy gọi
chung là ô tô).

2. Xe ô tô quy định t i kho n 1 Điều nƠy không chịu phí sử dụng đường
b trong các trường hợp sau:
a) Bị hủy ho i do tai n n hoặc thiên tai.
b) Bị tịch thu hoặc bị thu hồi gi y chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
c) Bị tai n n đến mức không thể tiếp tục lưu hƠnh ph i sửa chữa từ 30
ngƠy trở lên.
d) Xe kinh doanh vận t i thu c các hợp tác xã, doanh nghiệp kinh
doanh vận t i t m dừng lưu hƠnh liên tục từ 30 ngƠy trở lên.
đ) Xe ô tô không tham gia giao thông, không sử dụng đường thu c hệ
thống giao thông đường b , chỉ sử dụng trong ph m vi đ t thu c qu n lý của
doanh nghiệp, hợp tác xã như: nhƠ ga, c ng, khu khai thác khoáng s n, nông,
lơm nghiệp và xe ô tô dùng để sát h ch của tổ chức đƠo t o d y nghề lái xe.
e) Xe ô tô đăng ký, đăng kiểm t i Việt Nam nhưng ho t đ ng t i nước
ngoài liên tục từ 30 ngƠy trở lên.
g) Xe ô tô bị m t tr m trong thời gian từ 30 ngƠy trở lên.
3. Các trường hợp nêu t i kho n 2 Điều này không chịu phí nếu có đủ
hồ s đáp ứng các quy định t i Điều 9 Thông tư nƠy. Trường hợp xe ô tô đó
đã được n p phí sử dụng đường b , chủ phư ng tiện sẽ được tr l i số phí đã
n p (áp dụng cho xe ô tô bị hủy ho i; bị tịch thu hoặc bị thu hồi gi y chứng
nhận đăng ký xe, biển số xe không tiếp tục lưu hƠnh) hoặc được trừ vƠo số phí
ph i n p của kỳ sau (áp dụng đối với xe ô tô vẫn tiếp tục được lưu hƠnh)
tư ng ứng với thời gian không sử dụng đường b .
4. Không áp dụng kho n 2 Điều nƠy đối với xe ô tô của lực lượng quốc
phòng và công an.
5. T m thời chưa thu phí đối với xe ô tô mang biển số nước ngoƠi (bao
gồm c trường hợp xe được c p đăng ký vƠ biển số t m thời) được c quan
có thẩm quyền cho phép t m nhập, tái xu t có thời h n theo quy định của
pháp luật.
Đi uă3.ăCácătr

ngăh pămi n phí

Miễn phí sử dụng đường b đối với các trường hợp sau đơy:
1. Xe cứu thư ng.
2. Xe chữa cháy.
3. Xe chuyên dùng phục vụ tang lễ gồm:
a) Xe có kết c u chuyên dùng phục vụ tang lễ (bao gồm xe tang, xe t i
l nh dùng để lưu xác vƠ chở xác).
b) Các xe liên quan phục vụ tang lễ (bao gồm xe chở khách đi cùng xe
tang, xe t i chở hoa, xe rước nh) lƠ xe chỉ sử dụng cho ho t đ ng tang lễ mƠ
trên Gi y đăng ký xe mang tên đ n vị phục vụ lễ tang. Đ n vị phục vụ lễ tang
ph i có văn b n cam kết các lo i xe nƠy chỉ sử dụng cho ho t đ ng lễ tang
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(trong đó nêu cụ thể số lượng xe, biển số xe theo từng lo i) gửi Cục Đăng
kiểm Việt Nam, Quỹ b o trì đường b trung ư ng vƠ xu t trình cho đ n vị
đăng kiểm (khi đăng kiểm xe).
4. Xe chuyên dùng phục vụ quốc phòng bao gồm các phư ng tiện c
giới đường b mang biển số: nền mƠu đỏ, chữ vƠ số mƠu trắng dập chìm có
gắn các thiết bị chuyên dụng cho quốc phòng (xe chở lực lượng vũ trang hƠnh
quơn được hiểu lƠ xe ô tô chở người có từ 12 ch ngồi trở lên, xe ô tô t i có
mui che vƠ được lắp đặt ghế ngồi trong thùng xe, mang biển số mƠu đỏ).
5. Xe chuyên dùng phục vụ an ninh của các lực lượng công an (B
Công an; Công an tỉnh, thƠnh phố; Công an quận, huyện,...) bao gồm:
a) Xe ô tô tuần tra kiểm soát giao thông của c nh sát giao thông có đặc
điểm: Trên nóc xe ô tô có đèn xoay vƠ hai bên thơn xe ô tô có in dòng chữ:
“C NH SÁT GIAO THÔNG”.
xe.

b) Xe ô tô c nh sát 113 có in dòng chữ: “C NH SÁT 113” ở hai bên thơn

c) Xe ô tô c nh sát c đ ng có in dòng chữ “C NH SÁT C Đ NG” ở
hai bên thân xe.
d) Xe ô tô vận t i có mui che vƠ được lắp ghế ngồi trong thùng xe chở
lực lượng công an lƠm nhiệm vụ.
đ) Xe đặc chủng chở ph m nhơn, xe cứu h , cứu n n.
Đi uă4.ăNg

iăn păphí vƠăt ăch căthuăphí

1. Tổ chức, cá nhơn sở hữu; sử dụng hoặc qu n lý phư ng tiện (sau đơy
gọi chung lƠ chủ phư ng tiện) thu c đối tượng chịu phí theo quy định t i Điều
2 Thông tư nƠy lƠ người n p phí sử dụng đường b .
2. Tổ chức thu phí bao gồm:
a) Văn phòng Quỹ b o trì đường b trung ư ng (sau đơy gọi tắt lƠ Văn
phòng Quỹ) thu phí đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an.
b) Các đ n vị đăng kiểm thu phí đối với xe ô tô của các tổ chức, cá
nhơn đăng ký t i Việt Nam (trừ xe ô tô của lực lượng công an, quốc phòng).
Ch

ngăII

QUYăĐ NHăC ăTH

Đi uă5. M căthuăphí
Mức thu phí sử dụng đường b được thực hiện theo quy định t i Biểu
mức thu t i Phụ lục số 01 ban hƠnh kèm theo Thông tư nƠy.
Trường hợp số tiền phí ph i n p lƠ số tiền lẻ thì tổ chức thu phí tính
tròn số theo nguyên tắc số tiền phí lẻ dưới 500 đồng thì tính tròn xuống, số
tiền phí lẻ từ 500 đồng đến dưới 1.000 đồng thì tính tròn lên 1.000 đồng.
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Đi uă6.ăPh

ngăth c tính, n păphí

1. Đối với xe ô tô của các tổ chức, cá nhơn đăng ký t i Việt Nam (trừ xe
của lực lượng công an, quốc phòng quy định t i kho n 2 Điều này).
Đối với xe đăng kiểm lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường b tính
từ ngƠy phư ng tiện được c p Gi y chứng nhận đăng kiểm. Đối với xe c i
t o, chuyển đổi công năng hoặc chuyển đổi sở hữu từ tổ chức sang cá nhơn
(vƠ ngược l i) thì mức thu phí tính từ ngƠy chuyển đổi công năng hoặc
chuyển đổi sở hữu theo Gi y đăng ký mới của xe.
Phí sử dụng đường b tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ đăng kiểm
của xe. Đ n vị đăng kiểm c p Tem n p phí sử dụng đường b tư ng ứng với
thời gian n p phí. Cụ thể như sau:
a) Khai, n p phí theo chu kỳ đăng kiểm
a.1) Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm từ 01 năm trở xuống: Chủ
phư ng tiện thực hiện n p phí sử dụng đường b cho c chu kỳ đăng kiểm vƠ
được c p Tem n p phí sử dụng đường b tư ng ứng với thời gian n p phí.
Ví dụ 1: Xe ô tô của ông A có chu kỳ đăng kiểm 06 tháng (từ ngƠy
01/01/2016 đến ngƠy 30/6/2016). Ngày 01/01/2016, ông A mang xe đến đăng
kiểm, n p phí sử dụng đường b cho đ n vị đăng kiểm. Đ n vị đăng kiểm
thực hiện đăng kiểm xe, thu phí sử dụng đường b vƠ c p Tem n p phí sử
dụng đường b 06 tháng.
a.2) Đối với xe ô tô có chu kỳ đăng kiểm trên 01 năm (18, 24 vƠ 30
tháng): Chủ phư ng tiện ph i n p phí sử dụng đường b theo năm (12 tháng)
hoặc n p cho c chu kỳ đăng kiểm (18, 24 vƠ 30 tháng).
Trường hợp n p phí theo chu kỳ đăng kiểm (18, 24 và 30 tháng): đ n
vị đăng kiểm c p Tem n p phí sử dụng đường b tư ng ứng với chu kỳ đăng
kiểm.
Trường hợp n p phí theo năm (12 tháng): Đ n vị đăng kiểm c p Tem
n p phí sử dụng đường b tư ng ứng với thời gian n p phí 12 tháng. Hết thời
h n n p phí (12 tháng), chủ phư ng tiện ph i đến đ n vị đăng kiểm n p phí
vƠ được c p Tem n p phí của thời gian tiếp theo (12 tháng hoặc thời gian còn
l i của chu kỳ đăng kiểm).
Ví dụ 2: Xe ô tô của ông B có chu kỳ đăng kiểm 30 tháng (từ ngƠy
01/01/2016 đến ngƠy 30/6/2018). Ngày 01/01/2016, ông B mang xe đến đăng
kiểm. Ông B được lựa chọn n p phí 01 năm (12 tháng) hoặc n p phí cho c
chu kỳ đăng kiểm (30 tháng).
Trường hợp ông B n p phí cho c chu kỳ đăng kiểm, được c p Tem
n p phí sử dụng đường b 30 tháng.
Trường hợp ông B chọn n p phí theo năm: Đ n vị đăng kiểm c p Tem
n p phí sử dụng đường b có thời gian 12 tháng. Hết 12 tháng, ngƠy
01/01/2017, ông B ph i đến n p phí sử dụng đường b cho thời gian tiếp theo
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12 tháng (hoặc có thể n p cho thời gian còn l i của chu kỳ đăng kiểm lƠ 18
tháng) vƠ được c p Tem n p phí sử dụng đường b cho thời gian n p phí
tư ng ứng (12 tháng hoặc 18 tháng). Nếu n p phí 12 tháng thì đến ngƠy
01/01/2018, ông B ph i đến n p phí cho thời gian 06 tháng còn l i (từ
01/01/2018 đến 30/6/2018) vƠ được c p Tem n p phí sử dụng đường b 06
tháng. Ngày 01/7/2018, ông B đến đăng kiểm xe vƠ n p phí cho chu kỳ tiếp
theo.
a.3) Trường hợp chủ phư ng tiện đến đăng kiểm sớm h n hoặc chậm
h n thời gian theo chu kỳ đăng kiểm quy định, đ n vị đăng kiểm kiểm tra xe
vƠ tính tiền phí sử dụng đường b nối tiếp từ thời điểm cuối của kho ng thời
gian đã n p phí sử dụng đường b lần trước cho đến hết chu kỳ kiểm định của
kỳ tiếp theo (nếu chu kỳ kiểm định tiếp theo trên 12 tháng, chủ phư ng tiện
có thể n p đến 12 tháng hoặc n p c chu kỳ đăng kiểm). Trường hợp thời
gian tính phí không tròn tháng thì số phí ph i n p sẽ tính bằng số ngƠy lẻ chia
30 ngƠy nhơn với mức phí của 01 tháng.
Ví dụ 3: Về trường hợp đăng kiểm sớm, xe của ông C có chu kỳ đăng
kiểm 06 tháng tính từ ngƠy 01/3/2016 đến ngày 31/8/2016. Ngày 01/3/2016,
ông C mang xe đến đăng kiểm vƠ n p phí 06 tháng. Theo định kỳ thì đến
ngày 31/8/2016 ông C mới ph i đến đăng kiểm xe nhưng vì lý do nƠo đó ngƠy
20/8/2016 ông C mang xe đến đăng kiểm vƠ n p phí (đăng kiểm sớm 10
ngày).
Đ n vị đăng kiểm thực hiện đăng kiểm xe và c p Tem đăng kiểm cho
chu kỳ 06 tháng tiếp theo tính từ ngƠy 20/8/2016 đến ngƠy 19/02/2017. Do
ông C đã n p phí tính đến ngƠy 31/8/2016 nên tổ chức đăng kiểm sẽ tính và
thu phí sử dụng đường b từ ngƠy 01/9/2016 đến ngƠy 19/02/2017 (05 tháng
20 ngƠy), cụ thể như sau:
Số phí ph i n p = 5 tháng x 130.000 đồng/tháng + (20/30) tháng x
130.000 đồng/tháng = 736.670 đồng.
Ví dụ 4: Về trường hợp đăng kiểm mu n, vẫn các gi định như trường
hợp ví dụ 3 nêu trên nhưng đến ngƠy 15/9/2016, ông C mới mang xe đến đăng
kiểm (đăng kiểm chậm 15 ngƠy).
Đ n vị đăng kiểm kiểm tra vƠ c p Tem đăng kiểm 06 tháng tính từ
ngày 15/9/2016 đến ngày 14/3/2017. Do ông C mới n p phí đến ngƠy
31/8/2016 nên đ n vị đăng kiểm sẽ tính vƠ thu phí sử dụng tính từ ngƠy
01/9/2016 đến ngƠy 14/3/2017 (06 tháng 15 ngƠy), cụ thể như sau:
Số phí ph i n p = 6 tháng x 130.000 đồng/tháng + (15/30) tháng x
130.000 đồng/tháng = 845.000 đồng.
a.4) Trường hợp chủ phư ng tiện chưa n p phí sử dụng đường b của
các chu kỳ đăng kiểm trước theo thời h n quy định, thì ngoƠi số phí ph i n p
cho chu kỳ tiếp theo, chủ phư ng tiện còn ph i n p số phí chưa n p của chu
kỳ trước. Trường hợp chu kỳ đăng kiểm có thời gian trước ngƠy 01/01/2013
thì thời điểm xác định phí tính từ ngƠy 01/01/2013. Đ n vị đăng kiểm sẽ truy
5

thu số phí ph i n p của chu kỳ trước, số phí ph i n p bằng mức thu phí của
01 tháng nhơn với thời gian n p chậm.
a.5) Trường hợp chủ phư ng tiện muốn n p phí cho thời gian dƠi h n
chu kỳ đăng kiểm, đ n vị đăng kiểm thu phí và c p Tem n p phí sử dụng
đường b tư ng ứng với thời gian n p phí.
a.6) Đối với các xe bị tịch thu sau đó được bán phát m i, thanh lý bởi
các Ngơn hƠng hoặc Tổ chức bán đ u giá tƠi s n thì thời điểm tính phí sử
dụng đường b được tính kể từ thời điểm xe đi đăng kiểm để lưu hƠnh.
Trường hợp xe bán thanh lý, phát m i đã n p phí qua thời điểm đi đăng kiểm
l i để lưu hƠnh thì chủ phư ng tiện n p phí tính từ thời điểm nối tiếp theo kỳ
h n đã n p phí của chu kỳ trước.
b) N p phí theo năm dư ng lịch
Các c quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu n p phí theo năm
dư ng lịch gửi thông báo bằng văn b n (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, gi m
phư ng tiện) đến đ n vị đăng kiểm và thực hiện n p phí theo năm dư ng
lịch đối với các phư ng tiện của mình.
HƠng năm, trước ngƠy 01 tháng 01 của năm tiếp theo, chủ phư ng tiện
ph i đến đ n vị đăng kiểm n p phí cho năm tiếp theo. Khi thu phí, đ n vị
đăng kiểm c p Tem n p phí cho từng xe tư ng ứng thời gian n p phí.
Ví dụ 7: Doanh nghiệp A có văn b n gửi đ n vị đăng kiểm Y về việc
khai, n p phí cho 10 xe của mình theo năm dư ng lịch 2017 thì trước ngƠy
01/01/2017, Doanh nghiệp A ph i đến đ n vị Y khai, n p phí cho năm 2017
vƠ được c p Tem n p phí cho 10 xe (từng xe) của doanh nghiệp.
c) N p phí theo tháng
Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận t i có số phí ph i n p từ 30
triệu đồng/tháng trở lên được thực hiện n p phí theo tháng. Doanh nghiệp,
hợp tác xã có văn b n (lần đầu hoặc khi phát sinh tăng, gi m phư ng tiện) gửi
đ n vị đăng kiểm vƠ thực hiện n p phí đối với các phư ng tiện của mình.
HƠng tháng, trước ngƠy 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp, hợp tác xã ph i
đến đ n vị đăng kiểm (đã đăng ký n p theo tháng) n p phí cho tháng tiếp
theo. Khi thu phí, tổ chức thu phí c p Tem n p phí tư ng ứng thời gian n p
phí.
Ví dụ 8: Doanh nghiệp B có 50 xe ô tô, số phí ph i n p hƠng tháng lƠ
30 triệu đồng/tháng thì doanh nghiệp B được n p phí theo tháng. Để thực hiện
n p phí tháng 9/2016 thì trước ngƠy 01/9/2016, doanh nghiệp B ph i có văn
b n gửi đ n vị đăng kiểm X vƠ thực hiện n p phí đối với 50 xe; sau khi n p
phí, chủ phư ng tiện được c p Tem n p phí của tháng 9/2016. Hàng tháng,
trước ngƠy 01 của tháng tiếp theo, doanh nghiệp B đến n p phí cho xe của
mình.
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2. Đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an: Phí n p theo
năm vƠ mức thu theo quy định t i Biểu mức thu phí t i Phụ lục số 01 ban
hƠnh kèm theo Thông tư nƠy.
Định kỳ hƠng năm, B Quốc phòng, B Công an lập dự trù số lượng,
chủng lo i vé “phí đường b toƠn quốc” cần sử dụng gửi Văn phòng Quỹ.
Văn phòng Quỹ thực hiện in vƠ phát hƠnh lo i vé “phí đường b toƠn
quốc” áp dụng riêng đối với xe quốc phòng, công an.
B Quốc phòng, B Công an thực hiện mua vé “phí đường b toƠn
quốc” t i Văn phòng Quỹ theo thủ tục như sau:
Đến kỳ mua vé, người mua vé mang gi y giới thiệu của B Quốc
phòng, B Công an ghi rõ: họ tên, chức vụ của người mua vé; số lượng,
chủng lo i vé cần mua kèm theo chứng minh thư đến Văn phòng Quỹ để mua
vé.
Văn phòng Quỹ thực hiện cung c p cho người mua vé số lượng, chủng
lo i vé “phí đường b toƠn quốc” theo yêu cầu. Trên c sở số vé đã c p, Văn
phòng Quỹ có trách nhiệm tổ chức thu phí sử dụng đường b đối với xe ô tô
quốc phòng, công an.
Đi uă7. Ch ngăt ăthuăphíă
1. Khi thu phí, tổ chức thu phí ph i lập vƠ c p biên lai thu phí cho
người n p phí theo quy định.
2. Riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an, khi thu phí
tổ chức thu phí c p biên lai thu phí vƠ vé “phí đường b toƠn quốc”.
a) Vé “phí đường b toƠn quốc” áp dụng đối với các phư ng tiện thu c
B Quốc phòng mang biển số mƠu đỏ, không áp dụng đối với các phư ng tiện
mang biển số khác (kể c phư ng tiện của B Quốc phòng không mang biển
số mƠu đỏ). N i dung vé “phí đường b toƠn quốc” áp dụng đối với xe quốc
phòng bao gồm các thông tin sau: C quan phát hƠnh (Văn phòng Quỹ); lo i
phư ng tiện sử dụng (gồm 02 lo i: vé sử dụng cho xe ô tô con quơn sự vƠ vé
sử dụng cho xe ô tô t i quơn sự; kích cỡ vé có tổng chiều dƠi nhơn (x) chiều
r ng lƠ 12 cm x 8 cm, có mƠu sắc; nền vé mƠu đỏ, chữ vƠ số mƠu trắng; biển
số xe).
b) N i dung vé “phí đường b toƠn quốc” áp dụng đối với xe của B
Công an bao gồm các thông tin sau: C quan phát hƠnh (Văn phòng Quỹ);
lo i phư ng tiện sử dụng gồm 02 lo i (theo biểu mức thu ban hành kèm theo
Thông tư nƠy); kích cỡ vé có chiều dƠi nhơn (x) chiều r ng lƠ 12 cm x 8 cm
vƠ có mƠu sắc; nền vé mƠu vƠng có g ch mƠu đỏ dọc theo thơn vé ở vị trí 1/3
vé tính từ trái sang ph i, chữ vƠ số mƠu đen; biển số xe.
Đi uă8.ăQu nălỦăvƠăs ăd ngăphí
1. Văn phòng Quỹ được trích để l i m t phẩy hai phần trăm (1,2%) số
tiền phí thực thu để trang tr i chi phí qu n lý ho t đ ng thu phí sử dụng
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đường b theo quy định. Số tiền còn l i, Văn phòng Quỹ ph i n p vƠo tƠi
kho n phí chờ n p ngơn sách của Văn phòng Quỹ mở t i Kho b c NhƠ nước
trong thời h n tối đa không quá 03 ngƠy lƠm việc kể từ ngƠy thu phí.
2. Đối với đ n vị đăng kiểm
a) Đ n vị thu phí được trích để l i m t phẩy hai phần trăm (1,2%) số
tiền phí sử dụng đường b thực thu để chi cho các n i dung sau:
- Trang tr i chi phí tổ chức thu theo quy định;
- Trích chuyển về Cục Đăng kiểm Việt Nam ba phần trăm (3%) số tiền
phí được để l i, để phục vụ công tác qu n lý thu, n p phí sử dụng đường b
(bao gồm: chi phí xơy dựng phần mềm, xơy dựng c sở dữ liệu, thuê bao
đường truyền internet dƠnh riêng, tập hu n nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra vƠ
các chi phí có liên quan khác) của hệ thống đ n vị đăng kiểm trên toƠn quốc.
b) Tr l i tiền phí đối với các trường hợp không chịu phí quy định t i
kho n 2 Điều 2 Thông tư nƠy.
c) Số tiền còn l i (sau khi trừ số tiền quy định t i điểm a vƠ điểm b
Kho n nƠy) tổ chức thu phí chuyển về Cục Đăng kiểm Việt Nam (việc chuyển
tiền có thể thực hiện thông qua các ngơn hƠng thư ng m i). Cục Đăng kiểm
Việt Nam n p vƠo tƠi kho n phí chờ n p ngơn sách mở t i Kho b c NhƠ nước
trong thời h n tối đa không quá 03 ngƠy lƠm việc kể từ ngƠy thu phí.
3. Cục Đăng kiểm Việt Nam vƠ Văn phòng Quỹ thực hiện kê khai, n p
phí thu được theo tháng, quyết toán theo năm theo hướng dẫn t i kho n 3
Điều 19 vƠ kho n 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11
năm 2013 của B trưởng B TƠi chính hướng dẫn thi hƠnh m t số điều của
Luật qu n lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung m t số điều của Luật qu n lý thuế vƠ
Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngƠy 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; n p
số tiền phí còn l i (quy định t i kho n 1 vƠ điểm c kho n 2 Điều nƠy) vƠo
ngơn sách nhƠ nước theo Chư ng của B Giao thông vận t i, Tiểu mục 2301
phí thu c lĩnh vực đường b ; để chi cho công tác b o trì hệ thống kết c u giao
thông đường b theo quy định t i Luật Giao thông đường b , Nghị định số
18/2012/NĐ-CP ngƠy 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ vƠ các văn b n
quy ph m pháp luật khác có liên quan về Quỹ b o trì đường b .
4. Số tiền được để l i chi tổ chức thu: Trường hợp tổ chức thu phí h ch
toán theo c chế tƠi chính doanh nghiệp, số tiền phí được để l i lƠ doanh thu
của đ n vị; trường hợp tổ chức thu phí lƠ đ n vị hƠnh chính, đ n vị sự nghiệp,
số tiền phí được để l i được hoƠ chung vƠo nguồn kinh phí của đ n vị và qu n
lý, sử dụng theo quy định Luật ngơn sách nhƠ nước.
Đi u 9.ăTr ăl i hoặcăbùătr phíăđưăn p
1. Đối với trường hợp xe quy định t i điểm a, b vƠ c kho n 2 Điều 2
nếu đã n p phí thì chủ phư ng tiện được tr l i phí đã n p hoặc được trừ vào
số phí ph i n p của kỳ sau.
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1.1. Đối với xe ô tô quy định t i điểm c kho n 2 Điều 2 trước khi mang
xe đi sửa chữa, chủ phư ng tiện ph i xu t trình Biên b n hiện trường tai n n
có xác nhận của c quan công an vƠ n p l i tem kiểm định, gi y chứng nhận
kiểm định cho đ n vị đăng kiểm gần nh t để có căn cứ tr l i phí sau khi
phư ng tiện hoƠn thƠnh việc sửa chữa vƠ kiểm định l i để tiếp tục lưu hƠnh.
1.2. Hồ s tr l i phí hoặc trừ vƠo số phí sử dụng đường b kỳ sau (sau
đơy gọi chung lƠ tr phí) bao gồm:
a) Gi y đề nghị tr phí theo mẫu t i Phụ lục số 02 ban hành kèm theo
Thông tư này;
b) B n phô tô các gi y tờ chứng minh thời gian không được sử dụng
phư ng tiện quy định t i điểm a vƠ b kho n 2 Điều 2 (như: Quyết định tịch
thu xe của c quan có thẩm quyền, văn b n thu hồi gi y đăng ký vƠ biển số
xe);
c) B n phô tô biên lai thu phí. Trường hợp bị m t biên lai thu phí, chủ
phư ng tiện đề nghị đ n vị đăng kiểm n i n p phí c p l i b n sao biên lai thu
phí;
d) Riêng đối với xe ô tô quy định t i điểm c kho n 2 Điều 2 ngoƠi các
gi y tờ nêu trên, chủ phư ng tiện còn ph i cung c p Biên b n thu tem kiểm
định vƠ gi y chứng nhận kiểm định theo mẫu t i Phụ lục số 03 ban hành kèm
theo Thông tư nƠy. Thời gian tính tr l i hoặc bù trừ phí từ thời điểm c quan
chức năng thu giữ tem và gi y chứng nhận kiểm định.
1.3. Hồ s tr phí được n p t i đ n vị đăng kiểm. Khi n p hồ s , đối
với các gi y tờ phô tô, người đề nghị tr phí ph i mang theo b n chính để đ n
vị đăng kiểm đối chiếu. Khi tiếp nhận hồ s , đ n vị đăng kiểm đóng d u tiếp
nhận, ghi thời gian nhận và ghi nhận các tƠi liệu trong hồ s .
Trường hợp hồ s tr phí chưa đầy đủ, trong thời h n 03 ngƠy lƠm việc
kể từ ngƠy tiếp nhận hồ s , đ n vị đăng kiểm ph i thông báo cho người n p
hồ s để hoƠn chỉnh.
1.4. Chậm nh t lƠ 03 ngƠy lƠm việc, kể từ ngƠy nhận được đủ hồ s đề
nghị tr phí, căn cứ hồ s đề nghị tr phí của chủ phư ng tiện, thủ trưởng đ n
vị đăng kiểm ra Quyết định tr phí theo mẫu t i Phụ lục số 04 hoặc Thông báo
về việc không được tr phí theo mẫu t i Phụ lục số 05 ban hành kèm theo
Thông tư nƠy gửi người đề nghị tr phí.
1.5. Số phí được tr l i hoặc bù trừ cho chủ phư ng tiện tư ng ứng với
số phí đã n p cho thời gian phư ng tiện không sử dụng.
1.6. Quyết định tr phí lƠ căn cứ để đ n vị đăng kiểm kê khai, quyết
toán số tiền phí đã tr l i hoặc trừ vƠo số phí ph i n p kỳ sau.
2. Đối với xe kinh doanh vận t i thu c các hợp tác xã, doanh nghiệp
kinh doanh vận t i (sau đơy gọi chung lƠ doanh nghiệp) t m dừng lưu hƠnh
liên tục từ 30 ngƠy trở lên.
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2.1. Khi t m dừng lưu hƠnh
a) Doanh nghiệp gửi hồ s cho Sở Giao thông vận t i n i qu n lý, c p
phép ho t đ ng kinh doanh vận t i hoặc n i sử dụng phư ng tiện (đối với
trường hợp mang phư ng tiện đến địa phư ng khác sử dụng), bao gồm: Đ n
xin t m dừng lưu hƠnh theo mẫu t i Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông
tư nƠy; Gi y phép kinh doanh vận t i bằng ô tô (b n sao).
b) Sở Giao thông vận t i có trách nhiệm kiểm tra hồ s (kiểm tra các
điều kiện: Các xe đề nghị t m dừng lưu hƠnh lƠ xe kinh doanh vận t i vƠ
thu c sở hữu của doanh nghiệp; thời gian đề nghị t m dừng lưu hƠnh của từng
xe ph i liên tục từ 30 ngƠy trở lên).
- Trường hợp chưa đủ điều kiện thì ra Thông báo theo mẫu t i Phụ lục
số 07 ban hƠnh kèm theo Thông tư nƠy tr l i doanh nghiệp để hoƠn thiện l i
hồ s . Thời gian thực hiện 02 ngƠy lƠm việc kể từ ngƠy nhận đ n;
- Trường hợp đủ điều kiện, Sở Giao thông vận t i ký xác nhận vƠo Đ n
xin t m dừng lưu hƠnh, đồng thời lập Biên b n t m giữ phù hiệu, biển hiệu
(nếu có) theo mẫu t i Phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư nƠy; thời
gian thực hiện 03 ngƠy lƠm việc kể từ ngƠy nhận đ n.
c) Doanh nghiệp lập hồ s n p cho đ n vị đăng kiểm xe c giới bao
gồm: Đ n xin nghỉ lưu hƠnh b n chính (có xác nhận của Sở Giao thông vận
t i); biên b n t m giữ phù hiệu, biển hiệu (đối với xe thu c diện c p biển
hiệu, phù hiệu); biên lai thu phí sử dụng đường b (b n sao).
d) Đ n vị đăng kiểm nhận vƠ kiểm tra hồ s
- Trường hợp hồ s chưa phù hợp thì ra Thông báo theo mẫu t i Phụ lục
số 09 ban hƠnh kèm theo Thông tư nƠy tr l i doanh nghiệp để hoƠn thiện l i
hồ s , thời gian thực hiện 02 ngƠy lƠm việc. Trường hợp không thông báo
đồng nghĩa với việc Hồ s của doanh nghiệp lƠ phù hợp.
- Trường hợp đủ điều kiện thì lập Biên b n thu tem n p phí sử dụng
đường b theo mẫu t i Phụ lục số 13 ban hƠnh kèm theo Thông tư nƠy. Thời
gian thực hiện 02 ngƠy lƠm việc.
đ) NgƠy Sở Giao thông vận t i xác nhận vƠo đ n đề nghị nghỉ lưu hƠnh
lƠ căn cứ xác định thời gian t m dừng lưu hƠnh, để xét thu c trường hợp
không chịu phí.
e) Trường hợp doanh nghiệp chưa n p phí sử dụng đường b đối với xe
đề nghị t m dừng lưu hƠnh tính đến thời điểm t m dừng lưu hƠnh (theo quy
định t i điểm đ nêu trên) thì ph i n p đủ phí sử dụng đường b cho đ n vị
đăng kiểm tính đến thời điểm dừng lưu hƠnh.
2.2. Khi doanh nghiệp muốn lưu hƠnh l i các xe đã đề nghị t m dừng
lưu hƠnh thực hiện các thủ tục sau:
a) Doanh nghiệp gửi đ n vị đăng kiểm (n i đã n p hồ s đề nghị dừng
lưu hƠnh) hồ s đề nghị c p l i tem n p phí sử dụng đường b , gồm: Đ n đề
10

nghị c p l i tem n p phí sử dụng đường b theo mẫu t i Phụ lục số 14 ban
hƠnh kèm theo Thông tư nƠy, biên b n thu tem n p phí sử dụng đường b
(b n chính);
b) Đ n vị đăng kiểm kiểm tra hồ s
- Trường hợp hồ s chưa đ m b o hoặc số ngƠy thực tế xe dừng lưu
hƠnh (tính từ thời điểm t m dừng lưu hƠnh quy định t i điểm 2.1 nêu trên đến
ngƠy đề nghị lưu hƠnh trở l i) chưa đ m b o thời gian liên tục từ 30 ngƠy trở
lên thì đ n vị đăng kiểm ra Thông báo chưa đủ điều kiện xét thu c diện
không chịu phí theo mẫu t i Phụ lục số 9 ban hƠnh kèm theo Thông tư nƠy.
- Trường hợp thời gian xe t m dừng liên tục từ 30 ngày trở lên, đ n vị
đăng kiểm tính toán số phí được bù trừ, số phí ph i n p bổ sung (nếu có) trên
c sở mức thu của m t tháng chia cho 30 ngƠy vƠ nhơn với số ngƠy nghỉ lưu
hƠnh, cụ thể như sau:
+ Trường hợp xe chưa được n p phí kể từ ngƠy dừng lưu hƠnh thì số
phí ph i n p sẽ được tính từ thời điểm đăng ký lưu hƠnh trở l i cho đến chu
kỳ đăng kiểm tiếp theo, theo quy định.
+ Trường hợp xe đã được n p phí thì sẽ được bù trừ số phí tư ng ứng
trong thời gian nghỉ lưu hƠnh vƠo số tiền phí ph i n p của kỳ tiếp theo. Đ n
vị đăng kiểm ký Quyết định bù trừ phí sử dụng đường b theo mẫu t i Phụ lục
số 04 và c p Tem n p phí theo số tiền phí được bù trừ.
Ví dụ 9: NgƠy 01/01/2016, Doanh nghiệp X n p phí cho xe ô tô với chu
kỳ 18 tháng (đến ngƠy 30/6/2017). Sau 01 tháng ho t đ ng, doanh nghiệp xin
dừng ho t đ ng xe vƠ được c quan qu n lý cho dừng ho t đ ng 11 tháng.
ngày 01/01/2017, khi xe đăng ký lưu hƠnh trở l i, đ n vị đăng kiểm c p Tem
n p phí có thời h n từ ngƠy 01/01/2017 đến hết ngày 31/5/2018 (c ng thêm
11 tháng kể từ ngƠy 30/6/2017).
Ví dụ 10: Cũng với gi định nêu trên, doanh nghiệp X xin dừng ho t
đ ng xe 20 tháng (từ ngƠy 01/02/2016 đến ngƠy 30/9/2017). Đến ngƠy
01/10/2017, doanh nghiệp xin lưu hƠnh xe, đ n vị đăng kiểm tính c p Tem
n p phí tính từ ngƠy 01/10/2017 đến 28/02/2019 (17 tháng).
Trường hợp số tiền được bù trừ nhỏ h n số phí ph i n p của kỳ n p phí
sau thì doanh nghiệp ph i n p số phí bổ sung cho kho ng thời gian chênh lệch
giữa thời gian ph i n p phí theo chu kỳ vƠ thời gian được tính đối trừ phí, đ n
vị đăng kiểm c p biên lai thu phí theo số tiền ph i n p bổ sung.
Ví dụ 11: Doanh nghiệp Y có xe ô tô đã n p phí 12 tháng. Sau khi n p
phí 05 tháng, xe dừng ho t đ ng 07 tháng. Đến hết 12 tháng, Doanh nghiệp Y
đưa xe vƠo ho t đ ng, được đ n vị đăng kiểm quyết định cho bù trừ phí vƠo
kỳ sau. Kỳ n p phí sau lƠ 12 tháng, doanh nghiệp Y sẽ được bù trừ số phí của
07 tháng đã n p (tư ng ứng thời gian nghỉ lưu hƠnh) vƠ ph i n p phí bổ sung
thêm 05 tháng. Đ n vị đăng kiểm c p tem n p phí 12 tháng vƠ c p biên lai
thu phí theo số tiền doanh nghiệp n p 05 tháng.
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Đối với xe bị t m giữ phù hiệu, biển hiệu, doanh nghiệp n p hồ s xin
c p l i biển hiệu, phù hiệu cho Sở Giao thông vận t i (n i t m giữ phù hiệu,
biểu hiệu) bao gồm: Đ n đề nghị tr l i phù hiệu, biển hiệu theo mẫu t i Phụ
lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư nƠy, Quyết định về việc bù trừ phí sử
dụng đường b hoặc biên lai thu phí trong trường hợp chưa n p phí cho thời
gian dừng lưu hƠnh (n p b n phô tô và mang b n chính để đối chiếu).
Sở Giao thông vận t i xem xét hồ s , c p l i phù hiệu, biển hiệu (nếu
có) cho doanh nghiệp.
3. Đối với xe ô tô quy định t i điểm đ kho n 2 Điều 2, các Trung tơm
đƠo t o d y nghề lái xe, hợp tác xã, doanh nghiệp (sau đơy gọi tắt lƠ doanh
nghiệp) lập hồ s gửi Sở Giao thông vận t i gồm:
- Đ n đề nghị xác nhận xe ô tô không sử dụng đường thu c hệ thống
giao thông đường b , chỉ sử dụng trong ph m vi đ t thu c qu n lý của doanh
nghiệp vƠ xe dùng để sát h ch thu c sở hữu của doanh nghiệp theo mẫu t i
Phụ lục số 11 ban hành kèm theo Thông tư nƠy;
- B n sao gi y đăng ký kinh doanh;
- B n sao gi y đăng ký xe (của từng xe đề nghị);
Sở Giao thông vận t i tiếp nhận và kiểm tra hồ s . Trường hợp hồ s
chưa đầy đủ, Sở Giao thông vận t i thông báo cho doanh nghiệp bổ sung hồ
s chậm nh t trong 03 ngƠy lƠm việc kể từ ngƠy nhận hồ s . Trường hợp hồ
s đủ điều kiện xem xét, Sở Giao thông vận t i tiến hƠnh kiểm tra thực tế
doanh nghiệp vƠ xác nhận vƠo Đ n đề nghị nếu các phư ng tiện đủ điều kiện
theo n i dung kê khai của doanh nghiệp, thời gian thực hiện chậm nh t lƠ 10
ngƠy lƠm việc kể từ khi nhận đủ hồ s . Trường hợp kết qu kiểm tra không
đúng với đ n đề nghị, doanh nghiệp có trách nhiệm hoƠn thiện l i hồ s , để
Sở Giao thông vận t i xác nhận.
Doanh nghiệp n p 01 b n Đ n đề nghị (có xác nhận của Sở Giao thông
vận t i) cho đ n vị đăng kiểm, n i doanh nghiệp đưa xe đến kiểm định.
Khi đăng kiểm xe, doanh nghiệp n p b n sao Đ n đề nghị (có đóng d u
chứng thực của doanh nghiệp). Đ n vị đăng kiểm kiểm tra, đối chiếu với Đ n
đề nghị có d u xác nhận của Sở Giao thông vận t i, nếu phù hợp sẽ không thu
phí sử dụng đường b đối với các xe nƠy kể từ ngƠy Sở Giao thông vận t i
xác nhận.
Trong quá trình ho t đ ng của doanh nghiệp, nếu có sự tăng thêm về số
lượng xe thu c đối tượng nƠy, doanh nghiệp lƠm đ n đề nghị xác nhận bổ
sung gửi Sở Giao thông vận t i theo thủ tục nêu trên.
Trường hợp doanh nghiệp đề nghị cho phép lưu hƠnh xe trên hệ thống
giao thông đường b (từ diện không chịu phí sang chịu phí), doanh nghiệp gửi
thông báo bằng văn b n tới Sở Giao thông vận t i và đ n vị đăng kiểm. Sau
đó, đến đ n vị đăng kiểm n p phí sử dụng đường b để được tham gia giao
thông. Đ n vị đăng kiểm kiểm tra, tính vƠ thu phí cho phư ng tiện kể từ ngƠy
chủ phư ng tiện đến đăng ký lưu hƠnh trở l i.
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4. Đối với xe ô tô quy định t i điểm e kho n 2 Điều 2 có các gi y tờ
xu t c nh, nhập c nh của c p có thẩm quyền nếu thời gian ho t đ ng ở nước
ngoƠi từ 30 ngƠy trở lên thì chủ phư ng tiện không ph i chịu phí cho thời
gian này. Chủ phư ng tiện cung c p gi y tờ chứng minh xe được xu t c nh,
nhập c nh cho đ n vị đăng kiểm khi đăng kiểm; gi y tờ nƠy được công
chứng, chứng thực; nếu lƠ b n phô tô thì chủ phư ng tiện ph i có b n gốc để
đối chiếu. Trường hợp xe đã được n p phí cho thời gian ho t đ ng t i nước
ngoài thì đ n vị đăng kiểm sẽ tính bù trừ số phí ph i n p của kỳ tiếp theo.
5. Đối với xe ô tô quy định t i điểm g kho n 2 Điều 2 chủ phư ng tiện
ph i xu t trình Tờ khai m t tƠi s n có xác nhận của c quan công an. Trường
hợp xe đã được n p phí cho thời gian bị m t từ 30 ngƠy trở lên thì đ n vị
đăng kiểm sẽ tính tr l i (hoặc bù trừ số phí ph i n p của kỳ tiếp theo nếu tìm
l i được phư ng tiện).
Trường hợp tìm th y phư ng tiện thì chủ phư ng tiện ph i cung c p
cho đ n vị đăng kiểm Biên b n bƠn giao tƠi s n do c quan công an thu hồi
giao cho chủ phư ng tiện. Thời gian không chịu phí ph i đ m b o điều kiện
từ 30 ngƠy trở lên kể từ ngƠy khai báo m t đến ngƠy nhận được xe.
6. Trong trường hợp tổ chức thu phí phát hiện việc thu sai mức phí quy
định hoặc nhầm lo i phư ng tiện, đ n vị đăng kiểm ph i liên hệ với chủ
phư ng tiện để thu bổ sung (nếu thu thiếu) vƠ tr l i phí (nếu thu thừa) cho
chủ phư ng tiện. Trong các trường hợp nƠy, đ n vị đều ph i lập Biên b n
giữa tổ chức thu phí vƠ chủ phư ng tiện theo mẫu t i Phụ lục số 12 ban hành
kèm theo Thông tư nƠy để lƠm c sở thu bổ sung hoặc tr l i phí.
Ch

ngăIII

T ăCH CăTH CăHI N

Đi uă10.ăT ăch căth căhi n
Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm:
1. Hướng dẫn vƠ qu n lý thu, n p, tr l i phí sử dụng đường b của các
c quan đăng kiểm trên toƠn quốc; báo cáo Văn phòng Quỹ số tiền phí thu
được từ các c quan đăng kiểm.
2. Tổ chức in n, c p phát vƠ qu n lý sử dụng tem n p phí sử dụng
đường b đối với ô tô theo mẫu được B Giao thông vận t i phê duyệt.
3. Báo cáo Văn phòng Quỹ số phí sử dụng đường b thu được hàng
năm, để Quỹ B o trì đường b Trung ư ng tổng hợp, báo cáo c quan có
thẩm quyền.
Đi uă11.ăHi uăl căthiăhƠnh
1. Thông tư nƠy có hiệu lực thi hƠnh kể từ ngƠy 01 tháng 01 năm 2017
và thay thế: Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của
B trưởng B TƠi chính hướng dẫn chế đ thu, n p, qu n lý vƠ sử dụng phí sử
dụng đường b theo đầu phư ng tiện vƠ Thông tư số 78/2016/TT-BTC ngày
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03 tháng 6 năm 2016 của B trưởng B TƠi chính sửa đổi, bổ sung m t số
điều của Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngƠy 11 tháng 9 năm 2014.
2. Các n i dung khác liên quan đến việc thu, n p, qu n lý, sử dụng,
chứng từ thu, công khai chế đ thu phí sử dụng đường b không quy định t i
Thông tư nƠy, được thực hiện theo Luật phí vƠ lệ phí vƠ Nghị định số
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
vƠ hướng dẫn thi hƠnh m t số điều của Luật phí vƠ lệ phí; Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của B trưởng B Tài chính
hướng dẫn thi hƠnh m t số điều của Luật qu n lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung
m t số điều của Luật qu n lý thuế vƠ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22
tháng 7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17
tháng 9 năm 2012 của B trưởng B TƠi chính hướng dẫn việc in, phát hành,
qu n lý vƠ sử dụng các lo i chứng từ thu tiền phí, lệ phí thu c ngơn sách nhƠ
nước vƠ các văn b n sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các c quan, tổ
chức, cá nhơn ph n ánh về B TƠi chính để xem xét, hướng dẫn./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Trung ư ng vƠ các Ban của Đ ng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc H i;
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng Chính phủ;
- ToƠ án nhơn dơn tối cao;
- Kiểm toán NhƠ nước;
- Viện Kiểm sát nhơn dơn tối cao;
- Các B , các c quan ngang B , c quan thu c CP;
- C quan trung ư ng của các ĐoƠn thể;
- UBND, Sở GTVT các tỉnh, thƠnh phố trực thu c
Trung ư ng;
- Sở TƠi chính, Cục Thuế, KBNN thƠnh phố HƠ N i;
- Cục Kiểm tra văn b n (B Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Quỹ b o trì Trung ư ng, Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Website B TƠi chính;
- Các đ n vị thu c B TƠi chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (5).

KT.ăB ăTR
TH ăTR

NG
NG

VũăTh ăMai
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Ph ăl căsốă01

BI UăM CăTHUăPHệăS ăD NGăĐ

NGăB

(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------1.ăM căthuăphíă(tr ăquyăđ nhăt iăđi mă2ăvƠăđi mă3ăd
Sốă
T
T
1

2

3

4

5

6

7

Lo iăph

ngăti năch uăphí

Xe chở người dưới 10 ch đăng ký
tên cá nhân
Xe chở người dưới 10 ch (trừ xe
đăng ký tên cá nhơn); xe t i, xe ô tô
chuyên dùng có khối lượng toƠn b
dưới 4.000 kg; các lo i xe buýt vận
t i hƠnh khách công c ng (bao gồm
c xe đưa đón học sinh, sinh viên,
công nhơn được hưởng chính sách trợ
giá như xe buýt); xe chở hƠng và xe
chở người 4 bánh có gắn đ ng c
Xe chở người từ 10 ch đến dưới 25
ch ; xe t i, xe ô tô chuyên dùng có
khối lượng toƠn b từ 4.000 kg đến
dưới 8.500 kg
Xe chở người từ 25 ch đến dưới 40
ch ; xe t i, xe ô tô chuyên dùng có
khối lượng toƠn b từ 8.500 kg đến
dưới 13.000 kg
Xe chở người từ 40 ch trở lên; xe
t i, xe ô tô chuyên dùng có khối
lượng toƠn b từ 13.000 kg đến dưới
19.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng
b n thơn c ng với khối lượng cho
phép kéo theo đến dưới 19.000 kg
Xe t i, xe ô tô chuyên dùng có khối
lượng toƠn b từ 19.000 kg đến dưới
27.000 kg; xe đầu kéo có khối lượng
b n thơn c ng với khối lượng cho
phép kéo theo từ 19.000 kg đến dưới
27.000 kg
Xe t i, xe ô tô chuyên dùng có khối
lượng toƠn b từ 27.000 kg trở lên; xe
đầu kéo có khối lượng b n thơn c ng
với khối lượng cho phép kéo theo từ
27.000 kg đến dưới 40.000 kg

iăđơy)

M căthuă(nghìn đồng)
1
3
6
12
18
24
30
tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng
130

390

780

1.560 2.280 3.000 3.660

180

540 1.080 2.160 3.150 4.150 5.070

270

810 1.620 3.240 4.730 6.220 7.600

390 1.170 2.340 4.680 6.830 8.990 10.970

590 1.770 3.540 7.080 10.340 13.590 16.600

720 2.160 4.320 8.640 12.610 16.590 20.260

1.040 3.120 6.240 12.480 18.220 23.960 29.270
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Sốă
T
T
8

Lo iăph

ngăti năch uăphí

M căthuă(nghìn đồng)
1
3
6
12
18
24
30
tháng tháng tháng tháng tháng tháng tháng

Xe ô tô đầu kéo có khối lượng b n
thơn c ng với khối lượng cho phép 1.430 4.290 8.580 17.160 25.050 32.950 40.240
kéo theo từ 40.000 kg trở lên

Ghi chú:
- Mức thu của 01 tháng năm thứ 2 (từ tháng thứ 13 đến tháng thứ 24
tính từ khi đăng kiểm vƠ n p phí) bằng 92% mức phí của 01 tháng trong Biểu
nêu trên.
- Mức thu của 01 tháng năm thứ 3 (từ tháng thứ 25 đến tháng thứ 30
tính từ khi đăng kiểm vƠ n p phí) bằng 85% mức phí của 01 tháng trong Biểu
nêu trên.
- Thời gian tính phí theo Biểu nêu trên tính từ khi đăng kiểm xe, không
bao gồm thời gian của chu kỳ đăng kiểm trước. Trường hợp chủ phư ng tiện
chưa n p phí của chu kỳ trước thì ph i n p bổ sung tiền phí của chu kỳ trước,
số tiền ph i n p = Mức thu 01 tháng x Số tháng ph i n p của chu kỳ trước.
- Khối lượng toƠn b lƠ: Khối lượng toƠn b cho phép tham gia giao
thông ghi trên gi y chứng nhận kiểm định của phư ng tiện.
2.ăM căthuăphíăđốiăv iăxeăc aăl căl
Sốă
Lo iăph
TT
1 Xe ô tô con quơn sự
2 Xe ô tô vận t i quơn sự

ngăquốcăphòngă
M căthu

ngăti n

3.ăM căthuăphíăđốiăv iăxeăc aăl căl

(nghìn đồng/vé/năm)

1.000
1.500
ngăcôngăană

Sốă
M căthu
Lo iăph ngăti n
(nghìn đồng/vé/năm)
TT
1 Xe dưới 7 ch ngồi
1.000
Xe ô tô từ 7 ch ngồi trở lên; Xe vận t i; Xe ô tô
2 chuyên dùng, gồm: xe khám nghiệm hiện trường, xe
1.500
thông tin, xe liên l c di đ ng chuyên dùng
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Ph ăl căsốă02
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------C NGăHOÀăXÃăH IăCH NGHĨAăVI TăNAM

Đ căl pă- T ădoăậ H nhăphúc
---------------------------------------------..., ngày ... tháng ... năm 201...
GI YăĐ ăNGH
Tr ăl i/bùătr ăphíăs ăd ngăđ ngăb
-----------------Kính gửi: .......(tên cơ quan trả phí)......
I. Thông tin về tổ chức, cá nhơn đề nghị tr /bù trừ phí
Tên tổ chức, cá nhơn .........................................................................
Số CMND/Căn cước/H chiếu: ..................... Điện tho i: ...................
Địa chỉ :.................Quận/huyện: ....................Tỉnh/thƠnh phố: ........
II. N i dung đề nghị tr l i/bù trừ phí sử dụng đường b
1. Thông tin về kho n phí đề nghị tr l i/bù trừ:
- Phư ng tiện đã n p phí:…..(loại xe, biển số xe)……..
- Thời gian đã n p phí: Từ ngƠy ……/…../…… đến ngƠy ……./…/…….
- Số tiền phí đã n p:………...........
- Số tiền phí đề nghị tr l i/bù trừ:............
- Lý do đề nghị tr l i/bù trừ:……....……
2. Hình thức đề nghị tr phí
2.1. Bù trừ:

2.2. Tr l i tiền phí:
- Tr l i bằng: Tiền mặt: 
Chuyển kho n: 
- Chuyển tiền vƠo tƠi kho n số: .............. …… t i ngơn hƠng……..
(hoặc) Người nhận tiền: ......................... Số CMND/Căn cước/HC: ........ c p
ngày ......................................................... t i......
III. TƠi liệu gửi kèm (ghi rõ tên tƠi liệu, b n chính, b n sao)
1………………………………………………..
2 ……………………………………….
Tôi cam đoan số liệu khai trên lƠ đúng vƠ chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những số liệu đã khai./.
Ng iăđ ăngh
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Ph ăl căsốă03
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TÊN CQ C P TRÊN
TểNăĐ NăV ăĐĔNGăKI M
-------------Số: ………

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
---------------------------------------------BIểNăB N

Thu Tem và Gi yăch ngănh năki măđ nh
-------------------------VƠo hồi …. giờ….. ngƠy ……tháng……năm 20….
T i đ n vị đăng kiểm xe c
điện tho i:………….

giới ……….., địa chỉ:……………….

Chúng tôi gồm:
I. Đ i diện cho đ n vị đăng kiểm xe c giới
1. Ông: ……………………, Chức vụ: Lãnh đ o;
2. Ông: ……………………, Chức vụ: nhân viên.
II. Đ i diện cho chủ phư ng tiện có biển số phư ng tiện: ………..
Ông: ……………………, lƠ chủ phư ng tiện/lái xe. Số điện
tho i:………… Số CMND/Căn cước/Gi y phép lái xe:………; n i
c p:……………, ngƠy c p…./…/20…
Cùng nhau lập Biên b n xác nhận thời điểm thu Tem kiểm định vƠ
Gi y chứng nhận kiểm định lƠm c sở để tính tr l i phí hoặc bù trừ phí sử
dụng đường b trong thời gian sửa chữa, phục hồi tình tr ng kỹ thuật sau tai
n n, cụ thể:
Ông ……………………….đã n p l i Tem vƠ Gi y chứng nhận kiểm
định có số sê ri: …..….
do… đơn vị đăng kiểm xe cơ giới ……c p
ngƠy:…/…/20… có hiệu lực đến ngƠy …/…/20….
Lý do: Xe bị tai n n giao thông không thể lưu hƠnh được ph i sửa chữa.
Biên b n được lập thƠnh hai b n có giá trị như nhau, 01 b n giao cho
chủ phư ng tiện, 01 b n lưu t i đ n vị đăng kiểm thu Tem kiểm định vƠ Gi y
chứng nhận kiểm định.
CH ăPH
NGăTI N
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHỂNăVIểNăĐ NăV ă
ĐĔNGăKI M

TH ăTR
NGăĐ NăV
ĐĔNGăKI M

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng
dấu)

Ph ăl căsốă04
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(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------QUY TăĐ NH
TÊN CQ C P TRÊN
C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă
C ăQUANăRAăQUY Tă
Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
Đ NH
---------------------------------------------------------Số: ………
........., ngày.... tháng.... năm 201...

V ăvi cătr ăl i/bùătr ăphíăs ăd ngăđ ngăb
--------------------

CH CăDANHăTH ăTR

NGăC ăQUANăRAăQUY TăĐ NH

- Căn cứ Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của B trưởng
B TƠi chính quy định mức thu, chế đ thu, n p, miễn, qu n lý vƠ sử dụng phí
sử dụng đường b ;
- Căn cứ vƠo Gi y đề nghị tr l i/bù trừ tiền phí (hoặc đ n đề nghị lưu
hƠnh trở l i) ngƠy .../... /20.. kèm theo hồ s của: ....(Tên người nộp phí)...;
- Theo đề nghị của ......,
QUY TăĐ NH:
Đi uă1: Tr l i/bù trừ phí sử dụng đường b cho.. (Tên người nộp phí):....
- Tổng số tiền phí lƠ: ..................... đồng (bằng chữ: .............................)
- Phư ng tiện được tr l i/bù trừ: ..(Loại xe, biển số xe hoặc danh sách
phương tiện kèm theo)
- Thời gian phư ng tiện không sử dụng vƠ được tr l i/bù trừ phí: Từ ngƠy
…../……/…… đến ngƠy …../……/…..
Lý do tr l i/bù trừ phí: .....................................................................
Hình thức tr l i/bù trừ tiền: Bù trừ

; Tr l i: Tiền mặt

Chuyển kho n

Đi uă 2:ă Quyết định nƠy có hiệu lực kể từ ngƠy ký.....(Tên người nộp
phí)..., ...(bộ phận liên quan của tổ chức thu phí)... chịu trách nhiệm thi hƠnh
quyết định nƠy./.
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, ........

TH ăTR
NGăC ăQUANă
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ph ăl căsốă05
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
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11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TểNăĐ NăV ă...
------------Số: .......

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc

-------------------------------------------------------

..........., ngày tháng năm 201..

THÔNG BÁO
V ăvi căkhôngăđ cătr ăl i/bùătr ăti năphí
------------------Đ n vị đăng kiểm nhận được Gi y đề nghị tr l i/bù trừ kho n thu phí
sử dụng đường b ... ngƠy ... tháng ... năm ... của ...(Tên người nộp phí, mã số
thuế)... vƠ hồ s gửi kèm theo.
Căn cứ.......Thông tư của Bộ Tài chính có liên quan......
Hồ s đề nghị tr l i/bù trừ phí của ...(Tên người nộp phí)... không
thu c đối tượng, trường hợp được tr l i/bù trù phí hoặc có số tiền phí không
được tr l i/bù trừ lƠ ... ...........đồng.
Lý do: ...(nêu rõ lý do không được trả lại phí và căn cứ cụ thể)...
Nếu có vướng mắc, xin liên hệ với đ n vị đăng kiểm để được gi i đáp.
Số điện tho i: .................
Địa chỉ: ................/.
Nơi nhận:

- ...(Tên người nộp phí)...;
- ......;
- Lưu VT, ...

TH ăTR
NGăC ăQUANă
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Ph ăl căsốă06
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(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
-------------------

TÊN
C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă
Đ NăV ă
Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
...
------------------------------------------------------------..........., ngày tháng năm 201..
-----Số: .......

Đ NăXINăT MăD NGăL UăHÀNH
-------------Kính gửi: Sở Giao thông vận t i…..
Tên:.... doanh nghiệp, hợp tác xã …..
Số ĐKKD: .......... ....................... c p ngƠy:..........................
Địa chỉ c quan:......................................................................
Đề nghị Sở Giao thông vận t i xem xét, ch p thuận vƠ thực hiện t m
giữ phù hiệu, biển hiệu lƠm c sở cho… (Tên doanh nghiệp, hợp tác xã)... để
lƠm căn cứ xác định thu c diện không chịu phí sử dụng đường b đối với các
phư ng tiện nêu dưới đơy:
Sốă
TT

Lo iăxe

Bi năsốă Sốăphùăhi u, bi nă
hi u (nếu có)
xe

Th iăgianăd ăki năt mă
d ngăho tăđ ng
Từ ngƠy .... đến ngƠy ...

1
2

Sở Giao thông vận t i tỉnh……………………. xác nhận các xe nêu trên
đúng lƠ xe thu c sở hữu của doanh nghiệp; doanh nghiệp xin nghỉ lưu hƠnh từ
ngƠy... tháng... năm....
Sở Giao thông vận t i đã lập biên b n t m giữ phù hiệu, biển hiệu của xe
kể từ ngƠy ... tháng ... năm ....
Đ n nƠy được lập thƠnh 03 b n, 02 b n giao cho chủ phư ng tiện (01
b n lưu, 01 b n để kèm hồ s gửi đ n vị đăng kiểm lƠm thủ tục xác định xe
dừng sử dụng), 01 b n lưu t i Sở Giao thông vận t i.
LÃNHăĐ OăS ă
(Ký tên, đóng dấu)

Đ IăDI NăĐ NăV
(Ký tên, đóng dấu)
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Ph ăl căsốă07
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TÊN CQ C P TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO
------------

Số: .../TB-...

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAM

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
--------------------------------------------..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
V ăvi căkhôngăđ ăđi uăki năđĕngăkỦăt măd ngăl uăhƠnh
------------------------...(Cơ quan thông báo) ……….. nhận được hồ s của ...(doanh nghiệp,
hợp tác xã).............
Căn cứ quy định của Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
của B trưởng B TƠi chính quy định mức thu, chế đ thu, n p, miễn, qu n lý
vƠ sử dụng phí sử dụng đường b ;
Qua nghiên cứu, hồ s của ...(doanh nghiệp, hợp tác xã)............ chưa
đủ điều kiện để đăng ký t m dừng lưu hƠnh theo quy định.
Lý do: ...(nêu rõ lý do không được đăng ký tạm dừng lưu hành)...
đáp./.

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ theo số điện tho i: ............. để được gi i

Nơi nhận:

- ...(tên doanh nghiệp, hợp tác xã)...;
- ......;
- Lưu VT, ...

TH ăTR
NGăC ăQUANă
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Ph ăl căsốă08
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TÊN CQ C P TRÊN
TênăS ăGiaoăthôngăv năt i
-------Số: ………

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc

----------------------------------------------------

BIểNăB N
T măgi ăPhùăhi u, Bi năhi uăkinhădoanhăv năt i
---------------------VƠo hồi …… giờ …. ngƠy ….. tháng …. năm …….
T i Sở Giao thông vận t i: ………, điện tho i ……..
Địa chỉ: ……………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
1. Đ i diện cho Sở Giao thông vận t i
- Lãnh đ o: ………………………………….
- Nhơn viên: …………………………………
2. Đ i diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận t i
Ông (bƠ): …………………………………….
Số CMND/Căn cước: ……………, c p ngƠy ……… t i…………..
Cùng nhau lập biên b n xác nhận đã thực hiện t m giữ phù hiệu, biển
hiệu kinh doanh vận t i từ ngƠy….tháng….. năm 20… lƠm căn cứ xác định
phư ng tiện dừng lưu hƠnh để xét thu c trường hợp không chịu phí sử dụng
đường b đối với các phư ng tiện sau:
Sốă
TT

Lo iăxe

Bi năsốăxe

Đ năv ăc p

Sốăphù hi u,
bi năhi u

Biên b n được lập thƠnh 03 b n, 02 b n giao cho chủ phư ng tiện (trong
đó chủ phư ng tiện lưu 01 b n, 01 b n để kèm theo hồ s gửi đ n vị đăng
kiểm thực hiện thu Tem đăng kiểm), 01 b n lưu t i Sở Giao thông vận t i.
Đ IăDI NăDOANHăNGHI P

CÁNăB ăS ăGTVTăăăăăăăăăăLÃNHăĐ OăS ăGTVT
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(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ph ăl căsốă09
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TÊN CQ C P TRÊN
TÊN CQ RA THÔNG BÁO

---------Số: .../TB-...

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAM

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
-------------------------------------..., ngày ... tháng ... năm ...

THÔNG BÁO
V ăvi căch aăđ ăđi uăki năthu cădi n khôngăch uăphíăs ăd ngăđ
----------------------------------

ngăb ă

Đ n vị đăng kiểm nhận được Đ n đề nghị c p tem n p phí sử dụng
đường b ... ngƠy ... tháng ... năm ... của ...(doanh nghiệp, hợp tác xã)... vƠ hồ
s gửi kèm theo.
Căn cứ quy định của Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016
của B trưởng B Tài chính quy định mức thu, chế đ thu, n p, miễn, qu n lý
vƠ sử dụng phí sử dụng đường b .
Qua nghiên cứu, hồ s của ……… (doanh nghiệp, hợp tác
xã)……….chưa đủ điều kiện thu c đối tượng không chịu phí sử dụng đường
b trong thời gian t m dừng lưu hƠnh.
Lý do: ...(nêu rõ lý do không được đăng ký tạm dừng lưu hành)...
đáp.

Nếu có vướng mắc, xin liên hệ theo số điện tho i: ........ để được gi i

Nơi nhận:

- ...(Tên doanh nghiệp, hợp tác xã)...;
- ......;
- Lưu VT, ...

TH ăTR
NGăC ăQUANă
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Ph ăl căsốă10
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TểNăĐ NăV ă
C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă
......
Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc
----------- -------------------------------------------------------Số: ...........
........, ngày ... tháng .. năm 201..

Đ NăĐ ăNGH ă
Tr ăl iăphùăhi u,ăbi năhi u
-------------Kính gửi: Sở Giao thông vận t i.......
Tên tôi là:........................
Số CMND/Căn cước.......... c p t i................... c p ngƠy:..............
Đ i diện cho:.......................................................................................
Gi y giới thiệu số:...............................................................................
NgƠy…/…/201.. , tôi đã có Đ n vƠ đã n p phù hiệu, biển hiệu để lƠm
căn cứ xác định thời gian t m dừng ho t đ ng của các phư ng tiện. Nay tôi
làm đ n nƠy đề nghị quý Sở xem xét tr l i phù hiệu, biển hiệu cho các
phư ng tiện sau đơy để được tiếp tục lưu hƠnh, bao gồm:
SốăTT

Lo iăxe

Bi năsốăxe

Đ năv ăc p Sốăphùăhi u, bi năhi u

Tôi xin c m n!
Ng

iălƠmăđ n

(Ký tên, đóng dấu)
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Ph ăl căsốă11
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă

TÊN
CQ
C P
TRÊN
TÊN
Đ Nă
V ăĐ ă
NGH

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc

---------------------------------------------------------

............, ngày

----------Số:
..........

tháng năm 201..

Đ NăXINăXÁCăNH Nă
Xeăôătôădùngăđ ăsátăh ch;ăxeăkhôngăthamăgiaăgiaoăthông,ăch ăs
d ngătrongăph măviăđ tăthu căqu nălỦăc aădoanhănghi p,ăh pătácăxư
-----------------------------Kính gửi: Sở Giao thông vận t i…..
Tên c quan đề nghị..............……………………………………
Số ĐKKD: .......... .................. c p ngƠy:.......................................
Địa chỉ:...........................................................................................
1. Đề nghị của đ n vị
Đề nghị Sở Giao thông vận t i kiểm tra vƠ xác nhận phư ng tiện thu c
sở hữu của doanh nghiệp chúng tôi lƠ xe dùng để:.... (sát hạch lái xe/xe không
tham gia giao thông, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc quản lý của doanh
nghiệp/hợp tác xã)...., để lƠm căn cứ xác định thu c diện không chịu phí sử
dụng đường b đối với các phư ng tiện nêu dưới đơy:
SốăTT
1

Lo iăxe
Ví dụ: Xe tải

Bi năsốăxe
14M-1234

Tuy năđ

ng/khuăv căho tăđ ng

Mỏ Than Mông Dương

2
2. Sở Giao thông vận t i đã kiểm tra vƠ xác nhận các phư ng tiện nêu
trên lƠ các xe dùng để.. (sát hạch lái xe/xe không tham gia giao thông, không
sử dụng đường thuộc hệ thống đường bộ, chỉ sử dụng trong phạm vi đất thuộc
quản lý của doanh nghiệp)...; theo đúng n i dung đã kê khai. Đ n vị ph i chịu
trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai vƠ sử dụng phư ng tiện.
26

Đ n nƠy được lập thƠnh 03 b n, 02 b n giao cho chủ phư ng tiện (01
b n lưu, 01 b n để kèm hồ s gửi đ n vị đăng kiểm lƠm thủ tục xác định xe
dừng sử dụng), 01 b n lưu t i Sở Giao thông vận t i.
............., ngày .....tháng.....năm.......

LÃNHăĐ OăS ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăĐ IăDI NăĐ NăV
(Ký tên, đóng dấu)
(Ký tên, đóng dấu)

Ph ăl căsốă12
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TÊN CQ C P TRÊN
TểNăĐ NăV ă
ĐĔNG KI M

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc

----------------------------------------------

----------

Số: ...................

BIểNăB N
X ălỦăvi căthuăsaiăm căphíăs ăd ngăđ ngăb
-----------------------VƠo hồi …. giờ….. ngƠy ……tháng……năm 20….
T i đ n vị đăng kiểm xe c
điện tho i:……

giới ……….......địa chỉ:........……

Chúng tôi gồm:
I. Đ i diện cho đ n vị đăng kiểm xe c giới
1. Ông: ……………………, Chức vụ: Lãnh đ o;
2. Ông: ……………………, Chức vụ: Nhân viên.
II. Đ i diện cho chủ phư ng tiện có biển số phư ng tiện: ………..
Ông: …………………… là chủ phư ng tiện/lái xe. Số điện
tho i:…………. Số CMND/Căn cước/Gi y phép lái xe:…………; n i
c p:…………………, ngƠy c p…….../……./20…
Cùng nhau lập Biên b n nƠy để xác định số phí ph i thu bổ sung (hoặc
ph i hoƠn tr ) bởi nguyên nhân:……………………………………………….
…………………………………………………………………………..
Số tiền thu bổ sung (hoặc tr l i) lƠ:…………………………..
Bằng chữ:……………………………………………………………….
Biên b n được lập thƠnh hai b n có giá trị như nhau, 01 b n giao cho
chủ phư ng tiện, 01 b n lưu t i đ n vị đăng kiểm thu phí.
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CH ăPH
NGăTI N
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHỂNăVIểNăĐ NăV ăĐĔNGă
KI M

TH ăTR
NGăĐ NăV
ĐĔNGăKI M

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng
dấu)
C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă
(Ký và ghi rõ họ tên)

TÊN CQ
C P
TRÊN
TÊN
Đ NăV ă
ĐĔNGă
KI M

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc

------------------------------------------ -----------------Số:
…………

Ph ăl căsốă13
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------BIểNăB N
ThuăTemăn păphíăs ăd ngăđ ngăb
-----------------VƠo hồi …… giờ …. ngƠy ….. tháng …. năm …….
T i đ n vị đăng kiểm xe c giới: ………, điện tho i ……..
Địa chỉ: …………………………………………………………
Chúng tôi gồm:
1. Đ i diện cho đ n vị đăng kiểm xe c giới
- Lãnh đ o: ………………………………….
- Nhơn viên: …………………………………
2. Đ i diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận t i:
Ông (bƠ): …………………………………….
Số CMND/Căn cước:…………, c p ngƠy …………… t i ………….
Cùng nhau lập biên b n xác nhận đã thu tem n p phí sử dụng đường b
để lƠm căn cứ xét phư ng tiện thu c diện không chịu phí sử dụng đường b
cho các phư ng tiện sau đơy.
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Số
TT

Temăn păphíăs ăd ngăđ
Số sê-ri
Đ n vị c p

Bi năsốăđĕngăkỦ

ngăb ă
Thời h n

Biên b n được lập thƠnh 02 b n, 01 b n giao cho chủ phư ng tiện, 01
b n lưu t i đ n vị đăng kiểm thu tem.
CH ăPH
NGăTI N
(Ký và ghi rõ họ tên)

NHỂNăVIểNăĐ NăV
ĐĔNGăKI M
(Ký và ghi rõ họ tên)

TH ăTR
NGăĐ NăV
ĐĔNGăKI M
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ph ăl căsốă14
(Kèm theo Thông tư số 293/2016/TT-BTC ngày 15 tháng
11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
------------------TểNăĐ NăV ă...
-------Số: ..........

C NGăHOÀăXÃăH IăCH ăNGHĨAăVI TăNAMă

Đ căl pă- T ădoă- H nhăphúc

------------------------------------------------

Đ NăĐ ăNGH ă
C păl iătemăn păphíăs ăd ngăđ ngăb
-------------------Kính gửi: Đ n vị đăng kiểm xe c giới.......
Tên tôi lƠ: ............, đ i diện cho ...(doanh nghiệp, hợp tác xã)...............
Số CMND/Căn cước............... c p ngƠy ................ c p t i:....................
Địa chỉ (theo h khẩu thường trú).......................................................
NgƠy…/…/201.., Tôi đã có Đ n vƠ đã n p Tem n p phí sử dụng đường
b để lƠm căn cứ xác định thời gian t m dừng ho t đ ng của các phư ng tiện.
Nay đề nghị được c p l i Tem n p phí sử dụng đường b cho các phư ng tiện
sau đơy để được tiếp tục lưu hƠnh, bao gồm:
SốăTT

Lo iăxe

Bi năsốăxe

Ghi chú

1
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2
Đ n đề nghị nƠy được lập thƠnh 02 b n, 01 b n giao cho chủ phư ng
tiện, 01 b n lưu t i đ n vị đăng kiểm.
DN/HTXăKDăV NăT I
(Ký tên và đóng dấu)

NHỂNăVIểNăĐ NăV
ĐĔNGăKI M
(Ký và ghi rõ họ tên)

TH ăTR
NGăĐ NăV
ĐĔNGăKI M
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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