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

Số: 102/200 8/TT-BTC  
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008 

THÔNG TƯ
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 

cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với 
máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải.

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 
7104/BGTVT ngày 26/9/2008;

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp 
giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết 
bị, phương tiện giao thông vận tải như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU

1.Tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất 
lượng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biến, 
đường thuỷ nội địa, giản khoan, phương tiện nối và các thiết bị bảo đảm an toàn 
giao thông vận tải theo quy định của pháp luật phải nộp lệ phí theo quy định tại 
Thông tư này.

Trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác thì thực hiện theo quy định đó.

2.B an hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu lệ phí cấp giấy chứng 
nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương 
tiện giao thông vận tải.

-Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thu bằng 50% mức lệ phí tương 
ứng ở các mức thu tại phụ lục nêu trên.
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- cấp giấy chứng nhận tạm thời, thu bàng 70% mức lệ phí cấp giấy chứng
nhận chính thức.

3 Lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối 
với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải thu bằng Đồng Việt Nam. 
Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu nộp lệ phí bằng 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 thời điểm thu 
tiền.

II. TỔ CHỨC THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

1. Cơ quan, đơn vị thực hiện công việc kiểm định và cấp giấy chứng nhận 
bảo đám chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biến, đường thuỷ nội địa; giàn 
khoan; phương tiện nồi và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông vận tải là cơ 
quan, đ ơ n  vị thu lệ phí theo quy định tại Thông tư này, có trách nhiệm đăng 
ký. kê khai và nộp lệ phí vào ngân sách nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư 
số 60/2907/TT-BTC ngày 14/6/2007-của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một 
số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn 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 Lệ phí cấp giấy chúng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối 
với máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải là khoản thu thuộc ngân 
sách nhà nước, được quản lý và sử dụng như sau:

a) Đối với lệ phí cấp giấy chứng nhận quy định tại khoản 1, khoản 2 và 
khoản 7 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này, cơ quan, đơn vị 
thu lệ phí được trích để lại 35% trên tống số tiền lệ phí thực thu được để trang 
trải chi phí cho việc thu lệ phí theo quy định tại điểm c khoản này.

b) Đôi với lệ phí cấp giấy chứng nhận quy định tại khoản 3, khoản 4, 
khoản 5 và khoản 6 Biểu mức thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này, cơ 
quan, đơn vị thu lệ phí được trích để lại 10% trên tổng số tiền lệ phí thực thu 
được đê trang trải chi phí cho việc thu lệ phí theo quy định tại điểm c khoản
này.

c) Số tiền lệ phí trích để lại được sử dụng đê chi phí cho công việc thu lệ 
phí theo những nội dung cụ thể sau:

- Chi in hô sơ, giấy, sô chứng nhận kiêm định;

- Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thu lệ phí như: văn phòng phẩm, vật 
tư vãn phòng, điện thoại, điện, nước, công vụ phí theo tiêu chuẩn, định mức
hiện hành;

- Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực
tiếp đến việc thu lệ phí.



3. Tổng số tiền lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ 
lệ nêu tại điểm 2 trên đây, số còn lại cơ quan thu phải nộp vào ngân sách nhà 
nước (chương, loại, khoản tương ứng, mục 047, tiều mục 56 của Mục lục ngân 
sách nhà nước hiện hành).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công 
báo, thay thế Thông tư số 14/2004/TT-BTC ngày 8/3/2004 của Bộ Tài chính 
quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo 
đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đôi với máy móc, thiết bị, phương tiện giao 
thông vận tải

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí, cơ quan thu lệ phí 
cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, 
thiết bị, phương tiện giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường 
thuỷ nội địa, giàn khoan, phương tiện nối và các thiết bị bảo đảm an toàn giao 
thông vận tải và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng quy định 
tại Thông tư này.

3.Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng 
từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực hiện 
theo hướng dần tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư 
số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT- 
BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp 
luật về phí, lệ phí.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tố 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dan bô

- Cục kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp);
- Cục Đăng kiểm  Việt Nam 
-V ụ  Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- W ebsite Bộ Tài chính;
-L ư u : V T .C S T  (3).

s u n g
Nơi nhận :
- Văn phòng t rung ương và các Ban của Đảng,
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- V iện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
-K iểm  toán Nhà nước;
- Các Bộ, cư quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, 
Cục Thuế, Kho Bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương;
- Công báo;
- W ebsite Chính phủ;

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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   BIỂU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO 

ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY MÓC, 
THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI

B an  hành kèm theo Thông tư số 102/2008/TT-BTC 
  •  ngày 11 tháng 11 năm 2008của Bộ Tài chinh)

TT Nội dung các khoản thu Mức thu 
(đồng/giấy)

1 Giấy chứng nhận cấp theo quy định của công ước quốc 
tê hoặc theo tiêu chuẩn, quy phạm Việt Nam cho tàu 
biển, công trình biển.

50.000

2 Giấy chứng nhận xét duyệt thiết kế phương tiện thuỷ 
nội địa; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường cấp cho phương tiện thuỷ nội địa.

20.000

3 - Giây chứng nhận bảo đảm chất lượng và an toàn cấp 
cho thiết bị nâng, nồi hơi, bình chịu áp lực, container, 
vật liệu, máy móc, thiết bị đặt lên tàu thuỷ, dàn khoan, 
các phương tiện giao thông vận tải khác.
- Giấy chửng nhận cơ sở chế tạo trạm thử, phòng thí 
nghiệm.

50.000

4 Giấy chứng nhận thâm định thiết kế xe cơ giới (trong 
sản xuất, lắp ráp hoặc hoán cải); Giấy chứng nhận bảo 
đảm kỹ thuật, chất lượng và an toàn cấp cho xe cơ giới, 
xe, máy thi công và linh kiện.

- Riêng ô tô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu 
thương).

50.000

100.000
5 Giấy chứng nhận hoạt động kiếm định xe cơ giới (cấp 

cho các Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới). 100.000

6 Giấy chứng nhận thợ hàn, đăng kiểm viên 20.000
7 Giây chứng nhận thâm định thiết kê; Giấy chứng nhận 

chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối 
với phương tiện, thiết bị giao thông đường s ắ t.

50.000
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