
BỘ TÀI CHÍNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------  Độc lập - T ự do  - Hạnh phúc

Số: 101/2008/TT-BTC — ---------------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 11  năm 2008

THÔNG T Ư  
Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng 

phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đôi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính hướng dẫn chế 
độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa 
như sau:

I - ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THƯ

1. Các phương tiện thủy ra, vào hoạt động tại các cang, bến thủy nội địa (kể 
cá cảng, bến chuyên dùng) đà được cơ quan nhà nước công bố cấp phép hoại 
động phải nộp phí, lệ phí áp dạng tại Cảng vụ đường thủy nội địa theo quy định 
tại Thông tư này (trừ trường họp không phải nộp quy định tại điểm 2 mục này).

Trường hợp  điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chu nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định về phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường 
thủy nội địa khác với quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của 
điều ước quốc tế đó.

2. Những trường hợp sau đây không phải nộp phí, lệ phí áp dụng tại Cảng 
vụ đường thủy nội địa:

a )P h ư ơng tiện sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc 
phòng và Bộ Công an (trừ các phương tiện sử dụng vào hoạt động kinh tê); 
phương tiện của cơ quan Hải quan đang làm nhiệm vụ (trử các phương tiện sử 
dụng vào hoạt động kinh tế); phương tiện của các cơ quan thanh tra giao thông, 

Cảng vụ đường thủy nội địa;
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b) Phương tiện tránh bão, cấp cứu;

c) Phương tiện vận chuyển hàng hóa có trọng tải toàn phân dưới 10 tấn
hoặc chở khách dưới 13 ghế;

d) Phương tiện vận chuyển phòng chống lụt bão.

3. Mức thu phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ Đường thủy nội địa quy định

như sau:

T T

1

a)

b)

N ội dung c á c  khoản thu Mức thu

Phí trọng  tái

Lượt vào (kê ca có tái, không tải) 

Lượt ra (kế cà có tái, không tải)

1

165 đồng/tấn  trọng tai toàn phần
'

165 đông/tân  trọng tải  toàn ph ần

2

a)

Lệ phí ra, vào cảng, bến thủy nội địa

Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần 
từ 10 tấn đến 50 tấn

5.000 đồng /chuyến

b)

Phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phân 
từ  5 1 tân đến 200 tấn hoặc chở  khách có sức

chở từ  13 ghế đến  50 t ấ n
10.000 đồng/chuyến

c)

Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải 
toàn phần  từ 201 đến 500 tấn hoặc chớ  khách 

có sức chở từ 51 ghế đến 100 ghế

1
20.000 đồng/chuyển

d)

Phương tiện chở hàng, đoàn lai có trọng tải 

toàn phần  từ 501 tấn trở lên hoặc chở  khách từ

101 ghế trở lên.

30.000 đồng /chuyến

a) Đối với tàu biển vào, ra cảng bến thuỷ nội địa phải nộp phí, lệ phí theo
quy định của Bộ Tài chính ban hành mức thu phí, lệ phí Hàng hải.

b) Trường họp trong cùng một chuyến đi phương tiện, tàu biên vào, ra 
nhiều cảng bến thủy nội địa trong cùng một đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa 
quản lý thỉ chí phải nộp một lần phí, lệ phí theo quy định tại khoản 3 mục này.

c) Phương tiện vào, ra cảng không nhằm mục đích bốc dờ hàng hóa, không
nhận trả khách áp dụng mức thu phí trọng tải bằng 70% (bảy mươi phần trăm) 
mức thu phí trọng tải quy định tại khoản 3 mục này.

d) Đối với các phương tiện không phải là phương tiện chở hàng hóa được
quy đổi khi tính phí trọng tải như sau:
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- Phương tiện chuyên dùng: 01 mã lực tương đương với 01 tấn trọng tái 
toàn phần;

- Phương tiện chở khách: 01 ghế hành khách tương đương với 01 tấn trọng 
tái toàn phần.

4.Phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa thu bằng đồng Việt 

Nam. Trường hợp tô chức, cá nhân nước ngoài có nhu câu nộp phí, lệ phí băng 
ngoại tệ thì thu bằng đô la Mỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thòi 
điểm thu tiền.

II - TỐ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ  DỤNG

1. Cơ quan thu phí, lệ phí áp dụng tại Càng vụ đường thủy nội địa là các Cang 
vụ đường thủy nội địa theo quy định tại Điều 71, khoản 10 Điều 72 của Luật Giao 
thông đường thủy nội địa. Cơ quan thu phí, lệ phí có trách nhiệm đăng ký, kê khai 
nộp phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư 
số 60/2007/TT-BTC ngày 14//2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 
25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản 
lý thuế.

2. Phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa là khoản thu thuộc 
ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí, lệ phí được trích để lại tiền phí, lệ phí thu 
được để trang trải chi phí cho hoạt động của Cảng vụ theo quy định tại khoản 3 
mục này theo tỷ lệ như sau:

- Đối với cơ quan thu phí, lệ phí là Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực II 
và khu vực IV: Được trích lại toàn bộ (100%) số tiền phí, lệ phí thu được.

- Đôi với cơ quan thu phí, lệ phí là Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực I 
và khu vực III: Được trích lại 95% (chín mươi lăm phần trăm) trên tổng số tiền 
phí, lệ phí thu được trước khi nộp ngân sách nhà nước và thực hiện nộp 5% (năm 
phần trăm) số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, 
khoản, mục, tiêu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

3. Nội dung chi cho hoạt động của Cảng vụ đường thủy nội địa:

a)Chi thường xuyên bảo đảm hoạt động thường xuyên cho bộ máy tổ chức 
của Cảng vụ đường thủy nội địa, bao gồm:
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- Chi thường xuyên trên cơ sở định mức phân bổ dự toán chi ngân sách nhà 
nước trên biên che được Bộ Giao thông vận tải giao (áp dụng mức cho cơ quan 
quán lý nhà nước có tổ chức tương đương).

Chi hoạt độne nghiệp vụ đặc thù:

+ ( hi bảo hộ lao động hoặc đồng phục theo chế độ quy định (nếu có);

Chi mua nhiên liệu phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ cứa cảng
vụ;

Chi mua biên lai, ấn chỉ phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí áp dụng tại 
Cảng vụ đường thủy nội địa;

+ Các khoản chi đặc thù khác.

b) Chi không thường xuyên:

- Thuê trụ sở đại diện (nếu có);

- Chi cho công tác tìm kiếm cứu nạn người, hàng hóa, phương tiện, tàu biên 
bị tai nạn; chi xử lý công việc có liên quan đến phòng ngừa ô nhiễm môi trường 
trong vùng nước cang, bên thủy nội địa;

Chi mua sắm, sửa chừa lớn phương tiện, thiết bị, trụ sở làm việc

c) Chi cho việc thực hiện chức năng quán lv nhà nước chuyên ngành về 
giao thông vận tai đường thúy nội địa tại cảng, bến thủv nội địa nhằm bảo đám 
việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường 
thu', nội địa và phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo phương án tự chủ tài chính 
được cap có thâm quyền giao.

- Trường hợp số tiền được trích để lại không đủ chi thi được ngân sách nhà 
nước cap bô sung từ nguồn sự nghiệp kinh tế đường thủy nội địa.

Trường hợp số thực thu phi, lệ phí cao hơn dự toán được giao, cơ quan 
thu phí, lệ phi được sử dụng sổ tiền phí, lệ phí được để lại đê chi bỏ sung cho hoạt 
động thường xuyên của đơn vị (trong trường hợp nhà nước điều chinh tăng tiền
lương tối thiểu , trượt giá xăng dầu) và không thường xuyên (đê mua sắm, sưa 
chữa trang thiết bị, phương tiện thủy nội địa), số  còn lại không sử dụng hết được 
chuyển sang năm sau để bố trí chi hoạt động của đơn vị.

4.Hàng năm, cơ quan thu phí, lệ phí thực hiện quyết toán việc sử dụng 
biên lai thu phí, lệ phí; sổ tiền phí, lệ phí thu được; số tiền phí, lệ phí đê lại cho 
đon vị: sô tiên phí, lệ phí phải nộp ngân sách; số tiền phí, lệ phí đã nộp và
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phải nộp ngân sách nhà nước với cơ quan thuế. Quyết toán việc sử dụng số tiền 
được trích đê lại với cơ quan tài chính cùng cấp theo đúng quy định hiện hành.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kế từ ngày đăng Công 
báo. Thông tư này thay thế Thông tư số 58/2005/TT-BTC ngày 18/7/2005 của Bộ 
Tài chính hướng đẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại 
cảng vụ đường, thủy nội địa.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí áp dụng tại Cảng 
vụ đường thủy nội địa và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng 
quy định tại Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính đế nghiên cứu, hướng dẫn bổ s u n g . / .

Nơi nhận. KT. BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Trung ương Đảng; T H Ứ  T R Ư Ở N G
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- K iể m toán nhà nước ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Công báo;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chinh, Cục Thuế,
Kho bạc nhà nước các tình, thành phố trực 
thuộc Trung ương;
- Các đ ơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Chinh phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lưu VT, CST (CST 3).

ĐỖ H o à n g  A n h  T u ấ n
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