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Số:1 1 8 /2008/QĐ-BTC 

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2008  

Q UYẾT ĐỊNH
V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC ngày 18/12/2006 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan.

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 

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

Căn cứ N ghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính 
phủ quy định định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải 
quan, kiểm tra, giám sát hải quan;

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;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào cuối Điều 4 Quyết định số 73/2006/QĐ-BTC 
ngày 18/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực hải quan như sau:

“Tổng cục Hải quan được phép sử dụng biên lai thu tiền phí, lệ phí 
có mệnh giá ban hành kèm theo Quyết định số 85/2005./QĐ-BTC ngày 
30/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc in, phát hành và sử dụng 
các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí để thực hiện thu phí và lệ phí quy 
định tại Quyết định này.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ 
ngày đăng Công báo.



Điều 3. Tổng cục Hải quan, tổ chức, 
phí, lệ phí trong lĩnh vực Hải quan và các 
nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- V ăn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao; KTNN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ. cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể;

Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 
nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Hả i quan các tỉnh, liên t ỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

cá nhân thuộc đối tượng nộp 
cơ quan liên quan chịu trách

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG 
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