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Số: 193/2010/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 02 tháng 12 năm 2010 

THÔNG TƯ
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về 

an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy 
chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phỉ cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra 

Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/9/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
6/3/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/9/2002;

Căn cứ Nghị định số 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ 
khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2008 quy 
định về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ;

Căn cứ Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về 
quản lý và sử dụng con dấu và Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ quy 
định về quản lý sử dụng pháo;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật 
liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghi định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03/9/2009 của Chính phủ quy 
định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện;

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Nghị định số 109/2009/NĐ-CP ngày 01/12/2009 của Chính phủ quy 
định về tín hiệu của xe được quyền ưu tiên;

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

Bộ Tài chính hướng dẫn phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự; phí sát 
hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu 
dấu; lệ phí cấp giây phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí câp giây phép 
quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
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Thông tư này hướng dẫn về thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định điều 
kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp 
giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra 
Việt Nam; lệ phí câp giây phép quản lý vũ khí, vật liệu nô, công cụ hô trợ.



Điều 2. Đối tượng nộp phí, lệ phí

Tổ chức, cá nhân khi được cơ quan công an có thẩm quyền thâm định để 
cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh các ngành, nghề theo 
  thì phải nộp phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; cá nhân được co 

n h à  nước có thẩm quyền sát hạch để cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ thỉ phài 
 hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ.

c ơ  quan, tổ chức khi được cơ quan công an có thâm quyên câp giây chững 
đ ă n g  ký mẫu dấu thì phải nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu 

dâu:c ấ p  giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam thì phải nộp lệ phi cấp giấy 
phép IVang pháo hoa vào, ra Việt Nam; cấp giấy phép sử dụng, vận chuyên, mua. 
s ử a  chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải nộp lệ phi cap 
giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ 
  nộp lệ phí câp giây phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

c á c  đối tượng sau đây không phải nộp lệ phí cấp giấy phép quả n  l ý  
v ậ t  l i ệ u , công cụ hô trợ:

Tổ chức, đơn vị thuộc lực lượng Công an nhân dân, Công an xã, lực lượng 
d â n  p h ố , tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cấp xã được trang bị 
 v ũ khí, công cụ hỗ trọ phục vụ chiến đấu và giữ gìn an ninh quốc gia, trật  
tự, an toàn xă hội;

Tổ hức, cá nhân thuộc lực lượng bộ đội chủ lực, bộ đội biên phòng, cánh 
 hộ đội địa phương, dân quân tự vệ;

  bảo vệ nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phu, những 
người được Thủ tướng Chính phủ cho phép mang vũ khí vào, ra Việt Nam đẽ tự
v ệ ,  b ả o  v ệ

Điều 3. Mức thu
Mức thu phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng 

 nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp 
giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; ỉệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, 
vật liệu nổ. công cụ hỗ trợ, thực hiện theo Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành 'kèm 
theo Thông tư tày.

Điều 4. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng
1. Cơ quan Công an thu phí, lệ phí có trách nhiệm:
a) Niêm yết công khai mức thu phí, lệ phí tại trụ sở cơ quan thu phí, lệ phí.

 b) Khi thu tiền phí, iệ phí phải cấp cho người nộp tiền biên lai thu phí, lệ phí 
do  B ộ  tà i chính (Tổng cục Thuế) phát hành. Biên lai nhận tại Cục thuê địa
 p h ư ơ n g  cơ quan Công an thu phí, lệ phí đóng trụ sở và được quản lý, sử dụng 

các quy định của Bộ Tài Chính.
c) Mở tài khoản tạm giữ tiền thu phí, ỉệ phí tại Kho bạc Nhà nước nơi don¿- 

trụ sở chínhm hàng tuần phải ỉập bảng kê, gửi tiền phí, ỉệ phí đã thu được váo tai 
khoản mở tại kho bạc Nhà nước và quản ỉý theo đúng chế độ tài chính hiện hành
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d) Đăng ký, kê khai, nộp phí, lệ phí với cơ quan Thuế địa phương nơi cơ 
quan thu đóng trụ sở chính; thực hiện thanh toán, quyết toán biên lai thu phí, lệ phí 
và quyết toán thu, nộp tiền thu phí, lệ phí với cơ quan trực tiêp quản lý theo quy 
định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bọ Tài Chính hương 
dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và ỉệ phí và Thông tư so 45/2006/TT- 
BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bô sung Thông tư số 63/2002/TT- 
BTC ngày 24/7/2002.

2. Cơ quan thu phí, lệ phí được để lại 90% số tiền phí và 30% số tiền lệ phí 
thu được đê chi phí cho việc thu phí thâm định điêu kiện an ninh, trật tự, phí sát 
hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ và Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
về an ninh, trật tự; Lệ phí câp giãy chứng nhận đã đăng ký mâu dâu; Lệ phí câp 
giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; Lệ phí câp giây phép sử dụng, vận 
chuyên, mua, mang và sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nô, công cụ hô trợ theo 
nội dung chi cụ thể sau đây:

a) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện thẩm định, sát hạch, thu 
phí, lệ phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy 
định được tính trên tiền lương (bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và công đoàn phí), 
trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước theo chế độ quy định;

b) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện thẩm định, sát hạch thu phí, 
lệ phí như: văn phòng phẩm, vật tư vân phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công 
tác phí (chi phí đi lại, thuê chỗ ở, lưu trú) theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;

c) Chi sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết bị phục 
vụ trực tiếp cho thực hiện thẩm định, sát hạch thu phí, lệ phí; khấu hao tài sản cố 
định để thực hiện thẩm định, thu phí, lệ phí. Trường hợp tài sản cố định sử đụng 
cho cả hoạt động quản lý nhà nước hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh khác 
ngoài hoạt động thu phí thì chi phí này có thể được phân bổ theo tỷ lệ gỉữa thời 
gian sử dụng tài sản cố định vào từng loại hoạt động với tổng số thời gian sử dụng 
tài sản cố định hoặc phân bổ theo tỷ lệ giữa doanh thu từ hoạt động thu phí với 
tống doanh thu cùa cả hoạt động thu phí và hoạt động sản xuất kinh doanh khác.

d) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực 
tiếp đến việc thực hiện thẩm định và thu phí, lệ phí;

đ) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện thẩm 
định, sát hạch thu phí, lệ phí ừong đơn vị theo nguyên tăc bình quân một năm, một 
người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu sổ thu năm nay cao hơn 
năm trước và tối đa bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp 
hơn hoặc băng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy định tại điểm a, b, c và 
d khoản này.

Hàng năm, tổ chức thu phí, lệ phí phải lập dự toán thu, chi gửi: cơ quan 
quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên, cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, Kho 
bạc nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí, lệ phí để kiểm soát 
chi theo quy định hiện hành và hướng đẫn tại Thông tư này; hàng năm phải quyết 
toán thu chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, sô tiền phí, lệ phí chưa 
chi trong năm được phép chuyển sang năm sau tiếp tục chi theo chế độ quy định.
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T hông số tiền phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự và Lệ phí sau khi 
trừ trích để lại theo tỷ lệ quy định tại khoản 2 trên đây, số còn lại (10% tiền phi. 
70°  tiền lệ phí) phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục. 
tiêu mục tương ứng của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện  

1 Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thông tư 
nay thay thế Quyết định số 19/2001/QĐ-BTC ngày 28/3/2001 của Bộ Trưởng Bộ 
Tai chinh vê việc ban hành mức thu lệ phí về cấp giấy phép sử dụng, vận chuyên, 
mua vá sửa chữa các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Thông tư soso 
78/2()02'TT'-BTC ngày 11/9/2002 của Bộ Tài chính quy đinh chế độ thu, nộp va 
quan lý sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự để kinh 
doanh dịch vụ bảo vệ và lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu và Thông 
tư số ì 24 2003/TT-BTC ngày 18/12/2003 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, 
nộp phí thâm định kinh doanh thương mại có điều kiện thuộc lĩnh vạc an ninh.

2. Phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự đối với những ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện về an ninh ưật tự do Chính phủ quy định thì thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư này.

  Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, còng 
khai chế độ thu phí, lệ phí hướng dẫn tại Thông tư này dược thực hiện theo hướng 
dẫn tại Thông tư so 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 
85 2007 \Đ -CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Quản lý thuế và Thông tư số 157/2009/TT-BTC ngày 6/8/2000 cua 
Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007.

-4. Trong quá trình thực hiện nếu có vưởng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
c h ứ cphản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.
nơi  nhận: KT. BỘ TRƯỞNG     THỨ TRƯỞNG

V ă n  p h ò n g  t r u n g  ư ơ n g  Đ ả n g ;
■ VĂN PHÒNG QUỐC HỘI;

VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ PHÒNG,
CHỐNG THAM NHŨNG

C Á C  C Ơ  Q U A N  T R U N G  Ư Ơ N G  C Ủ A  C Á C  Đ O À N  T H Ể ;            Đ Ỗ  H O À N G  A N H  T U Ấ N

S Ở  T À I  C H ÍN H , C Ụ C  T H U Ế , K H O  B Ạ C  
TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG; 

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TÀI CHÍNH
WEBSITE CHÍNH PHỦ
WEBSITE BỘ TÀI CHÍNH
KIỂM TRA VĂN BẢN ( BỘ TƯ PHÁP)
L Ư U :  V T ,  C S T  
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 BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ

( Ban hành kèm theo Thông tư số 193 /2010/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2010)

-STT 7 Danh mục Đơn vị 
tính

Mức thu
(đồng)

V Phí thẩm định điều kiện về an ninh, trật tự l ầ n 300.000
II Phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ Lần 20.000
III Lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu Giấy 50.000
IV Lệ phí câp giây phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam Giấy 150.000

V Lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công 
cụ hỗ trợ:

1 Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thế thao, 
công cụ hỗ trợ Giấy 10.000

2 Giây phép sử dụng súng săn Giấỵ... 100.000
3 Giấy phép vận chuyển vũ khí, công cụ hồ trợ Giấy 100.000
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Giây phép vận chuyên vật liệu nô:
- Dưới 5 tấn
- Từ 5 tấn đến 15 tấn
- Trên 15 tấn

Giấy
50.000
100.000 
150.000

5 Giấy phép mua vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ Khẩu,
Chiếc 10.000

6 Giây phép mua sủng săn Khâu 50.000

7 Giây phép mang vũ khí quân dựng, vũ khí thể thao, vũ 
khí thô sơ, công cụ hỗ trợ

Khẩu,
Chiếc 10.000

8 Giây phép mang súng săn Khâu 100.000

9

10

Giấy phép mang các loại đạn:
- Dưới 500 viên
- Từ 500 viên đến 5000 viên
- Trên 5000 viên

Giấy
50.000
100.000 
150.000

Giấy phép mang vỏ đạn hoặc hạt nố:
- Dưới 500 vỏ đạn hoặc hạt nổ
- Từ 500 viên đến 5000 vỏ đạn hoặc hạt nổ
- Trên 5000 vỏ đạn hoặc hạt nổ

Giấy
20.000
50.000
150.000

11 Giây phép mang linh kiện vũ khí quân dụng, vũ khí 
thể thao, súng săn và công cụ hỗ trợ

Linh
kiên 500

12 Giấy phép sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, 
súng sàn, công cụ hỗ trợ

Khâu,
Chiếc 10.000


