
 
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------  Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2010

THÔNG T Ư  
Quy định phí duy tư, tái tạo cơ sở hạ tầng  

Khu Kinh tế Vũng Áng tĩnh Hà Tĩnh

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy 
định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngàv 22/9/2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của khu kinh tế Vũng 
Áng, tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phu quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản sô 
2322/TTg-KTTH ngày 26/11/2009 của Văn phòng Chính phủ về cơ chế, chính 
sách đối với các Dự án trọng điếm tại Khu Kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh;

Sau khi thống nhất với Ưỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài chính quy 
định phí duy tu, tái tạo cơ sớ hạ tầng Khu Kinh tế Vũng Áng tinh Hà Tĩnh (sau đây 
gọi là khu kinh tê) như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm:

1. Doanh nghiệp có đầu tư và hoạt động tại khu kinh tế Vũng Áng tình Hà
Tĩnh;

2. Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng khu kinh tế (sau đây gọi là Công ty kinh 
doanh cơ sở hạ tầng);

3. Ban Quán lý khu kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Ban quản

lý).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cơ sở hạ tầng khu kinh tế: Là các hạng mục kết cấu hạ tầng khu kinh tế 
theo luận chứng đã được duyệt hoặc điều chỉnh bởi cơ quan có thâm quyền và các 
tài sản tiện ích công cộng.
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2 Tài sản tiện ích công cộng: Là các tài sản được trang bị nhằm cung cấp 
các dịch vụ tiện ích cho hoạt động của các doanh nghiệp, không nằm trong các 
hạng mục hạ tầng khu kinh tế theo luận chứng đã được duyệt hoặc điều chỉnh bởi 
cơ quan có thấm quyền, được hình thành từ nguồn phí tiện ích công cộng do doanh 
nghiệp đóng góp. Các tài sản này phải đáp ứng các điều kiện của tài sản cô định 
theo quy định của Bộ Tài chính.

3. Phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng: Là khoản phí do các doanh nghiệp đóng 
góp, đê vận hành, duy tu, và tái tạo cơ sở hạ tầng khu kinh tế, không bao gồm phí
tiện ích công cộng.

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy tu, tái 
tạo cơ sở hạ tầng tại Thông tư này

1. Việc thực hiện thu phí không làm ảnh hưởng tới môi trường đầu tư của 
khu kinh tê cũng như môi trường đầu tư chung.

2. Chỉ áp dụng đối với phí duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng do Công ty kinh 
doanh cơ sở hạ tầng thu từ các doanh nghiệp có đầu tư và hoạt động tại khu kinh
tế.

3. Nội dung các công việc duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng của Công ty kinh 
doanh cơ sớ hạ tầng được sử dụng từ nguồn thu phí quy định tại Thông tư này phải 
được sự thông nhất với Ban quản lý.

4. Việc sử dụng số phí được trích của Ban quản lý phải theo quy định của Bộ 
Tài chính vê cơ chê tài chính đối với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu kinh tế.

Điều 4. Hạch toán kế toán và thuế

1. Số phí mà doanh nghiệp đã thực nộp theo thông báo của Công ty kinh 
doanh cơ sở hạ tầng được hạch toán vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và 
được khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Phí duy tu và tái tạo cơ sở hạ tầng (sau đây gọi là phí) do Công ty kinh 
doanh cơ sớ hạ tầng thu không phải chịu thuế. Côns ty kinh doanh cơ sở hạ tầng 
phải hạch toán riêng phí này với các khoản doanh thu hoạt động khác của Công ty.

3. Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng mở sổ kế toán chi tiết để theo dồi tình 
hình biên động tăng, giảm phí (thu, phân chia, sử dụng). Ban quản lý quy định biểu 
mẫu báo cáo nghiệp vụ và chế độ công khai về thu, phân chia, sử dụng phí.

Điều 5. Mức thu phí

1. Mức thu phí được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên một trong các chỉ tiêu
sau:

a) Tông doanh thu xuất khẩu;

b) Tổng doanh thu hoạt động sản xuất, dịch vụ;

c) Tổng số tiền thuê lại đất đã có cơ sở hạ tầng.
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2. Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng xác định chỉ tiêu tính phí báo cáo Ban 
quản lý trước khi thực hiện.

Điều 6. Tổ chức thu phí

1. Công tv kinh doanh cơ sở hạ tầng có trách nhiệm tố chức thu phí từ các 
doanh nghiệp trong khu. Trình tự và thủ tục thu nộp phí do Công ty thoả thuận với 
các doanh nghiệp. Việc thu nộp phí phải được thông báo công khai bằng văn bản 
tới doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp đầy đú số phí theo thông báo của Công ty 
kinh doanh cơ sở hạ tầng. Trường hợp có vướng mắc, doanh nghiệp có quyền phản 
ánh với Ban quản lý đề nghiên cứu giải quyết.

3. Căn cứ chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính quy định, Công ty 
kinh doanh cơ sở hạ tầng khi thu phí cấp phiếu thu cho doanh nghiệp nộp phí. 
Phiếu thu này là chứng từ hợp lệ xác định việc đóng phí của doanh nghiệp trong 
khu.

4. Hàng năm, Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng lập kế hoạch thu phí (chi tiết 
theo quý, 6 tháng và cả năm) gửi Ban quản lý đê được xem xét, chấp thuận trước 
khi thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh yêu cầu phải điều chỉnh kế 
hoạch thu thì Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng lập kế hoạch điều chỉnh và gửi tới 
Ban quản lý đê xem xét, chấp thuận.

Điều 7. Phân chia phí

1. Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng thực hiện việc phân chia số phí thu 
được như sau:

a) Trích tối đa 20% sô phí chuyến về cho Ban quản lý đê sử dụng cho các 
hoạt động của Ban quản lý.

b) Dành tối thiểu 80% số phí đế sử dụng cho việc duy tu, tái tạo cơ sở hạ 
tầng và tiện ích công cộng trong khu.

2. Tỷ lệ phân chia phí cụ thể do Ban quản lý và các Công ty kinh doanh cơ 
sở hạ tâng thống nhất thoả thuận tuỳ theo tình hình thu nộp, sử dụng phí thực tê và 
phải thông báo với Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

3. Trên cơ sở số phí thu được hàng tháng, trong vòng 10 ngày đầu của tháng 
sau, Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng tạm chuyển về tài khoản của Ban quản lý 
mở tại Kho bạc nhà nước tỉnh Hà Tĩnh số phí Ban quản lý được hưởng theo tỷ lệ 
phân chia đã thống nhất.

4. Kết thúc năm tài chính, Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng và Ban quản iý 
thực hiện quyết toán việc thu, phân chia và sử dụng phí theo chế độ quy định.

Điều 8. Sử dụng phí

1. Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng sử dụng số phí thu được sau khi trích 
nộp về Ban quản lý để duy tu và tái tạo cơ sở hạ tầng trong khu theo các nội dung



4

chi đã dược trao đôi,thống nhất vởỉ Ban quản lý nhằm duy trì tình trạng hoạt động 
bình thường của cơ sở hạ tầng trong khu để phục vụ các doanh nghiệp.

2. Việc quản lý và sử dụng số phí do Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng trích 
nộp về Ban quản lý thực hiện theo quy định quy định của Bộ Tài chính vê cơ chế 
tài chính đối với Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

3. Hàng năm, trong 10 ngày đầu tiên của tháng 01, Công ty kinh doanh cơ sở 
hạ tầng lập và gửi tới Ban quản lý kế hoạch sử dụng phí cho các công việc duy tu, 
tái tạo cơ sở hạ tầng các khu phù hợp với nội dung công việc và nhu cầu chi đã trao 
đổi. thống nhất với Ban quản lý theo quy định tại khoản 1 Điêu này.

4. Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh các nhu cầu duy tu, tái 
tạo cơ sở hạ tâng đột xuât ngoài kê hoạch đã lập, hoặc có những thay đôi lớn trong 
việc thực hiện kế hoạch, Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng có trách nhiệm lập kế 
hoạch bô sung hoặc kế hoạch điều chỉnh và thông báo tới Ban quản lý đê xem xét, 
chấp thuận làm căn cứ thực hiện.

5. Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng sử dụng số phí thu được cho việc duy 
tu, tái tạo cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đã được Ban quản lý chấp thuận. Chậm nhât 
vào ngày 31 thảng 1 năm tiếp theo, Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng báo cáo Ban 
quán lý tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng phí của năm trước đó.

Điều 9. Quản lý và theo dõi việc thu và sử dụng phí

1. Cô ng ty kinh doanh cơ sở hạ tầng hạch toán chi tiết chi phí duy tu, tái tạo 
cơ sở hạ tầng trong năm vào sô kế toán theo quy định hiện hành vê chế độ kê toán 
và theo quy định tại Điều 4 Thông tư này.

2. Cồng ty kinh doanh cơ sở hạ tầng mở tài khoản riêng tại một ngân hàng 
thương mại đang hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (gọi là tài khoan 
tích huỷ phí) để theo dồi, quản lý số chênh lệch thu và sử dụng phí hàng năm. 
Chênh lệch giữa số thu và sử dụng phí hàng năm của Công ty kinh doanh cơ sở hạ 
tâng được gửi vào tài khoản tích luỹ phí này. Ban quản lý có trách nhiệm cùng 
Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng xác định phần chênh lệch gửi vào tài khoán tích 
luỹ phí theo quy định tại Điêu này.

3. Số dư tiền gửi trong tài khoản tích luỹ phí chỉ được sử dụng cho hoạt 
động duv tu, tái tạo cơ sở hạ tầng trong khu phù hợp với kế hoạch sử dụng phí quy 
định tại Điêu 8 và Điều 9 Thông tư này.

4. Việc thu và sử dụng phí theo quy định tại Điều 6, Điều 8 Thông tư này là 
một nội dung của kế hoạch kiểm toán hàng năm tại Công ty kinh doanh cơ sở hạ
tầng.

5. Việc thu và sử dụng phí tại Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng phải được 
thâm tra và công bố công khai cho các doanh nghiệp biết theo các quy định dưới
đây:

a) Nội dung công khai: Chậm nhất không quá 90 ngày sau khi kết thúc năm 
tài chính, Công ty kinh doanh cơ sở hạ tầng có trách nhiệm báo cáo với Ban quán 
lý (nộp kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán) về:
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- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch thu phí trong năm tài chính;

- Tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch duy tu, tái tạo cơ sở hạ tầng trong 
nàm tài chính;

- Số dư tài khoản tích luỹ phí tại thời điếm 3 ] tháng 12 năm báo cáo.

b) Thẩm tra và công bố thông tin: Trong thời hạn 30 ngày sau khi nhận được 
báo cáo quyết toán của Công ty kinh doanh cơ sở hạ tâng, Ban quản lý có nhiệm 
vụ thẩm tra tính xác thực của số liệu đã được kiếm toán và công bố công khai với 
các doanh nghiệp trong khu về các nội dung trên; đồng thời gửi Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Hà Tĩnh. Các nội dung công khai được niêm yết tại trụ sở Công ty kinh doanh 
cơ sở hạ tầng và gửi tói từng doanh nghiệp trong khu hoặc thông báo bằng hình 
thức khác nếu cần thiết.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kế từ ngày ký.

2. Trong quá trình thực hiện nêu có vướng mắc đề nghị của các tô chức, cá 
nhân có Jiên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính đê sửa đối, bổ sung cho phù 
hợp./.

Nơi nhộn:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP (để b/c);
- Văn phòng TW và các ban của Đáng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;  

 '
- Văn phòng BCDTW vê phòng chông tham nhũng;  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ'; s
- Uy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;
- Sờ Tài chính, Kho bạc NN, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Ban Q uản lý Khu Kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà 'lình 

(sao gửi cho Công ty cơ sở hạ tầng);
- Cục Kiềm tra vãn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, CST (Pxnk).

KT. B ộ  TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn


