
PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 236/2009/ TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính)

Cơ quan đại diện Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tại...... .........:................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Đóng dấu Quốc huy của CQĐD) *_____________________________

BIÊN LAI THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ
(Liên 1: trả cho nguời nộp tiền) s ố .............

Tên đơn vị hoặc người nộp tiền :..........................................................................................................
Địa c h ỉ: .....................................................................................................................................................
Lý do nộp tiề n :............................................................. ..........................................................................

Số tiền :.....................................................................................................................................................
Số tiền viết bằng ch ữ :................................................ ............................................... ............................

Hình thức thanh toán: Tiền mặt o  Séc O  Chuyển khoản

(TP, tỉnh), ngày ........ tháng .... năm 200
Ngưòi viết phiếu Người thu tiền

(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Cơ quan đại diện Việt Nam CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
tại ...... ........................ .......... Độc lâp - Tự do - Hanh phúc
(Đỏng dấu Quốc huy của CQĐD) * ______*________ !_________

BIÊN LAI THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ
(Liên 2: gửi về Bộ Ngoại giao) s ố ..............

Tên đơn VỊ hoặc người nộp tiền:.....................................................................................................................
Địa c h ỉ: ........................................................................................................ ..................................................
Lv do nộp t iề n : ............ ...............................................................................................................................................
Số tiền:........................ ...................................................................................................................................

Số tiền viết bằng chữ:

Hình thức thanh toán: Tiền mặt n  Séc n  Chuyển khoản

(TP, tỉnh), ngày........tháng .... nám 200
Ngưíri viết phiếu Người thu tien

(Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên và ghi rõ họ tên)
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PHỤ LỤC 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 236 /2009 /TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính

Co quan đại diện V iệt Nam  
t ạ i .................... . ...................
(Đóng dấu quốc huy của CQĐD)

CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN LAI THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ
(Liên 3: lưu tại CQĐD) Số

rên đon vị hoặc người nộp tiền;
Địa chi: ...... ..................... .............
ỈẶ do nộp tiên: ........................ .

S ò  tiên: .............................
Sỏ tiên viêt bàng chữ:

Hình thức thanh toán: □  Tiền mặt

Ngưừi vỉct phiếu
( K y tên và ghi rõ họ tên)

□  Séc □  Chuyển khoản

(TP, tỉnh), ngày .......tháng .... năm 200
Người thu tiền

(Ký tên và ghi rõ họ tên)
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PHỤ LỤC 2
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 236 /2009/TT-BTC ngày 15/ 1 2 / 2 009 của Bộ Tài chính) 

CQĐD Việt Nam  t ạ i ........................

BÁO CÁO THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ
T h án g ..............  n ă m ..........

(Áp dụng tại các CQĐD)

Số

r

Đơn vị 
tính

Số lượng Đơn giá 
(USD

Thành tỉền

thứ
tự

DIỄN GIẢI
Tháng

này
Luỹ kể

hoặc tiền 
địa 

phương)

Tháng
này

Luỹ kế
Ghi chú

A B c 1 2 3 4 5 6

A Lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và phí xử 
lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực

I Hô chiếu:

1 1 Cấp mới Quyên
2 Gia han Quyển
3 Bô sung, sửa đôi, dán ảnh trẻ em Quyên
4 Cấp lại do để hỏng hoặc mất Quyên
II Giấy thông hành:
1 Câp mới Bản
2 Cấp lại do để hỏng hoặc mất Bản

III Thị thực các loại:
1 Loại có giá trị nhập cảnh, nhập xuât cảnh, 

quá cảnh 01 lần Chiếc

2 Loại có giá trị nhập xuất cảnh nhiều lần:
ciỊ Loại có giả trị không quá 0Ĩ tháng Chiêc
bị Loại cỏ giá trị không quá 06 tháng Chiêc
cị Loại có giả trị từ 06 tháng đen 0Ì nãm

Chiếc

3 Chuyển thị thực còn giá Irị từ hộ chiếu cũ 
sang hô chiếu mới

Chiếc

IV Cấp tem AB (cấp cho hộ chiếu phổ thông 
đi việc công) Chiếc

V Phí xử lý hồ sơ cấp Giấy miễn thị thực 
đối với người Việt Nam ở nước ngoài
(theo Quyết định số 135/2007/QĐ“TTg 
ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ)
a/ Câp lân đâu Chiêc
b/ Câp từ lân thứ 2 trở đi Chiếc

B Các lệ phí khác
ĩ Công chứng, chứng thực các hợp đồng, 

giao dịch (trừ hợp đồng mưa bán, chuyển 
đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, 
thế chấp bất động sản, hợp đồng góp vốn 
bằng bất động sản, văn bản thoả thuận 
phân chia di sản, văn bản khai nhận đi sản 
là bất động sản)

Bản
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[ ’ I

Sn
SỐ lượng Đơn giá 

(USD

[
Thành tiền !ị

I thừ
ị tư
I

1)1 ẺN GIẢI
Đơn vị 

tính Tháng
này

Luỹ kế
hoặc tiên 

địa 
phưotig)

Tháng
này

Ị Ghi <:hú ! 

Luỹ kế 1

A B c 1 2 3 4 5 Ị _r , ^

11

Chirríe Thực hán sao từ bản chính; chứng 
thực chừ kỷ trong các giấy tờ, vãn bản 
bà fit’ liếng Việt; chứng thực chữ ký người 
dịch ! ron tí các văn bản dịch từ tiếng nước 
ngoài sang liếng Việt hoặc từ tiếng Việt 
san ụ liêng mrớc ngoài

Bản

! ! 

•Ị\ >■
!
1 ; 
;

> ỊCône chúm’ di chúc và việc sửa đổi, bổ 
suim, ihay Ihế hoặc huỷ bỏ di chúc; công 
chửng vãn bản từ chối nhận di sản Bản

’ ị 

! 1
I 1 
ỉ !

4 Càp ban sao vãn bán công chứng Bản
t ị

......
5 Họp pháp hoá giấv tờ, tài liệu Bản

! • 
Ị i

6 LA Ihác lư pháp. Xác minh giấy tờ, tài liệu 
(không kt lici! cước phí)

Hồ
sơ/bản

¡ 1

i,
■7

\

cấp hoặc chửrm thực các giấy tờ và tài liệu 
lién quan đến tàu biên, làu bay và các loại 
phương tiện ưiao thông khác

Bản
Ị
¡i ’

1 ‘s Cấp giắv Xác nhận đăng ký công dân Bản
Ị 1
Ị Ị

1 g
Lệ phí chừng nhận lãnh sự i
a Chứng nhận con dâu, chừ kỷ Bản 1

i
ỉ b: Chimg nhận con dâu, chữ ký và nội

duna y (ìn hưrĩ Bản

1 ỈƯ ChuTH2 nhân lãnh sự theo yêu cầu của công 
dâ)i Bản

!
1

1 11

Ịịl'1

Nhận lưu gi ù đi chúc, bảo quản giây tờ, tài 
liệu vồ các đồ vật có giá trị của công dân 
Việt Nam.

Bản 
hoặc 1 

hiện 
vật/năm

Ị
i1
Ị

Ị ! 2 Tièp nhặn và vận chuyên đơn, chứng cứ 
¡cua công dân và pháp nhân Việt Nam cho 
các co quan có thảm quyền trong nước 
(khỏnii ké tiền cước phí)

Bản

ị

i
1
ỉ

Lệ phí về quốc tịch 1
1i Nhập quốc lịch Người
7 Trỏ ìạị quoi- tịch Người
3 Thoi quôc tịch Người !

1 4 Đãnẹ k\ ¿;iữ quỏc tịch Người 1... . ị
I 1) l.è phí đăng ký hộ tịch !

1 Khai ^nh
i
ị

u -Oãníỉ kv kh.ai sinh Bản
h Dăf}% kv kỉiưi sinh quả hạn Bản

1

c Dãrtíĩ Áry lại việc sinh Bản 1i1



Số
thứ
tự

DIỄN GIẢI
Đơn vị 

tính

Số lưựng Đơn giá 
(USD 

hoặc tiên 
địa 

phương)

Thành tiền

Ghì chú
Tháng

này
Luỹ kế

Tháng
này

Luỹ kế

A B c 1 2 3 4 5 6
2 Kêt hôn -------------

a/ Đăng ký kết hôn Bản
b/ Đăng ký lại việc kết hôn Bản -------------

3 Khai tử

"~4~

a/ Đãng ký khai tử Bản
b/ Đăng ký khai từ quá hạn Bản ----------
c/ Đăng kỷ lại việc khai tử Bản
Nuôi con nuôi
a/ Đăng kỷ việc nuôi con nuôi Bản

........— -

5 ~~

' 7...

8

b/ Đăng ký ỉại việc nuôi con nuôi Bản
Nhận cha, me, con

...... ......... ------------- ------------ — — ------
Đàng ký việc nhận cha, mẹ, con Bản
Cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, Iháng, 
năin sinh Bản

Đãng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam 
cư trú ở nước ngoài với nhau hoặc giữa 
công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài 
với người nước ngoài

Bản

Các việc đăng ký hộ tịch khảc -------------
ai cẩ p  bản sao các giấy tờ hộ tịch Bản
bỉ Cấp, xác nhận giấy tờ để làm thủ tục 
đãng ký kết hôn, nuôi con nuôi, giám kộ 
Ịại cơ quan có thẩm qưyền của nước ngoài Bản

cị Cấp, xác nhận giấy tờ hộ tịch khác Bản -------------
dị Cấp lại bản chính Gỉay khai sinh từ so 
gổc Bản

đ/ Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ 
ỉ Ịch, xác định lại dẫn tộc, xác định ỉại giới 
tính, bô sung hộ tịch, điều chình hộ tịch đã 
đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam 
hoặc đã đãng ký tại cơ quan có thẩm 
quyền của nước ngoài và đã ghi chú vào 
sô hộ tịch tại Cơ quan đại điện Việt Nam.

Bản

..... ...........
eị Cấp giấy xấc nhận tình trạng hôn nhân 
cho công dân Việt Nam trong thời gian cư 
írú ở nước ngoài

Bản

f /  Ghì vào sô các thay đôi hộ tịch khác 
bao gồm: xấc định cha, mẹ, con; thay đắì 
quôc tịch, ỉy hôn; huỷ việc kêt hôn trái 
pháp luật; chẩm dứt việc nuôi con nuôi 
đoi với các việc hộ tịch đã đãng kỷ tại Cơ 
quan đại diện Việt Nam

Bản
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số
Đơn vị 

tính

SỐ lượng Đơn giá 
(USD

.......  — -- - y

Thành tiền

thứ
tụ

1

DIEN GIAI
Tháng

này
Luỹ kế

hoặc tiên 
địa 

phương)

Tháng
này

Luỹ kể

(¿hi chú

A B c 1 2 3 4 5 6
g 1 (ìhi vào sô các việc: khai sinh; kết 

hỏn, nhdìi < hư, mẹ, con; nuôi con nuôi 
cua còìĩịị dán Vịệí Nam cư trú ở nước 
ngoai đã đưnọ, ký tại cơ quan có thẩm 
íỊuyèp cihj ĩUi-ớc ngoìù và cáp cấc giây tờ 
hò lịch 1fỉu’0 hiẽĩỉ màu của Việt Nam

Bản

ị
ị

Ii
Ị

j
E Một sô quy định khác: Ị  ị 

ị
Thu lệ phi lam tĩâp và ngoài giờ ngoài mức 
phí quv định Ircn (khi hồ sơ đã hợp lệ, trừ 
K.hoan 3 Mục D), thu thêm:
a Trong <24 tiéng) ]'
b Ngáy hỏm sau (3Ố tiếng)
c Ngoài giờ làm việc, ngoài giờ nhận ho
?,<)' ngíỉỴ nghi nẹày ìê

11
<

TỜN() CỌNG THU:
1i
1

h , m i r . . . . . . . . . . . . . . . j
11 PHẢN PHÓI CẮC QUỶ (nhập số liệu

vào cột 4 và CỘI 5 ):
1;
i!

ịi

!

!

1 Nộp Quỹ tạm giữ của NSNN ở  nước 
ngoài (Đầu tư xây dựng co sở vật chất cho 
eac ( w quan đạị diện Việt Nam ở nước 
n^oài) : 70 % số (hu phí và lệ phí lãnh sự 
iheo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư 
sỏ 236 2009/rr-B TC  ngày 15/12/2009 
cua Bộ l ài chính.

30% số thu phí và lệ phí lãnh sự (theo
qui định lại Khoán 2, 3 Điều 6 Thông tư số 
2 >6 '2009/TT-BTc ngày 15/12/2009 của 
Bộ Tai chinh ):

!

1ị
- 30% Số thu phí và lệ phí lãnh sự: i
Số chi úheo qui định tại Khoản 2 Điều 6 - 
Thong Ui so 236 /2009.0T-BTC ngày 
15 '12 2009 cua Bộ Tài chính):

I ‘ị
!

1
a ' Chi mua íhĩ phàm trăng lãnh sự
h Cức chi phí khác liên quan đến công 
ịviêc thu (cóng tác phí đi nhận ấn phâm  
ịiránụ ỉàtìh sự: ĩiền chi ph í vặn chuyển ấn 
ịphtini ỉ rùng ỉãnh sự: in tờ khai, hóa đơn, 
ịbiờu nìíĩii vân phòng phâm; chi phí điện 
ìthuui fa.\. ;:U'ỚC phí bưu điện).

; ii 1 ; 
c iì
! 1 
1 ¡1 
1 ỉ! 
; ỈI 
1

Quì ¡ylĩía ị ơi va khen thưởng.
1 !

1.. Ị í/ Phu cáp lam thêm giờ. í 1



Số
Đơn vị 

tính

Số Iưựng Đơn gỉá 
(USD

Thành tiền

thứ
tự

DIỄN GIẢI
Tháng

này Luỹ kể
hoặc tiền 

địa 
phương)

Tháng
này Luỹ kế

Ghì chú

A B c 1 2 3 4 5 6
2.2 30% còn lại (sau khi trừ chi phí tại Điểm 

2.1 Khoản 2 Phần II trên đây) phân phối 
như sau:

a/ Trích 1Ị3 (một phần ba) để chi theo quy 
định tại Tiết a Khoản 3 Điều 6 Thông tư 
sỗ 236I2009/TT-BTC ngày 1511212009 của 
Bộ Tài chính.

b! Trích 2Ị3 (hai phần ba) để chi theo quy 
định tại Khoản 4 và 5 Điều 6 Thông tư sẻ  
236/2009/TT-BTC ngày ĩ 5/12!2009 cùa 
Bộ Tài chính

............. . ngày ......  tháng..... năm ...
KÉ TOÁN PHỤ TRÁCH LÃNH s ự  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rô họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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PHỤ LỤC 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính)

B ộ  NGOẠI GIAO  

BÁO CÁO  
TỔ NG HỢP THU PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ NĂM

Mã sé 
CQĐD

Cơ QUAN 
ĐẠI DIỆN 

VIẸT NAM 
TẠI

Loại ngoại tệ

SỐ  THU PHÂN PHỐI

Thu tiền 
địa phương

Tỷ giá
Quì

đô ỉa Mỹ
Thu đô  

la Mỹ

TỔNG CỘNG 
THU  
(USD)

Nộp
NSNN
70%

Phần Bộ Ngoại giao được trích ỉạỉ (30%) để chi theo qui định 
tại Khoản 2,3,4,5 Điều 6 Thông tư số 236/2009/TT-BTC 

của Bộ Tài chính

Tổng số Chi phí 
lãnh sự

Phụ cấp 
làm 

thêm giờ

Q u ĩ  

Khen 
thường, 
phúc lợi 

của 
CQĐD

Chi theo 
quy định tại 

Tiết a 
Khoản 3 
Điều 6

Chi theo 
quy định tại 
Khoản 4,5 

Điều 6

A B c 1 2 3 4 5 = 3+4 6 = 5 X 70% 7 = 5-6 8 9 10
ll=(7-8-9-10) X 

1/3
12=(7-8-9-10) 

X 2/3

____1____

2

3

BẢC KỈNH NĐT
QUẢNG CHẤU NDT
HONG KONG HK$

4 ĐÀI BÁC Đài Tệ

5

6

TOKYO Yên -----------

— ------- -------------

---------- CỘNG:
---------------

Ghi chú: Phụ lục 3 để báo cáo Bộ Tài chính Hà Nội, ngày tháng năm 200....
TL. B ộ  TRƯỞNG

NGƯỜI LẠP BẢNG cục TRƯỞNG cực QUẢN TRỊ TÀI v ụ
(ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên và đóng dấuj



PHỤ LỤC 4

/Ban hanh kèm theo Thông tư số 236/2009/TT-BTC ngày 15/12/2009 của Bộ Tài chính 

B Ộ  N G O Ạ I G IA O

QUYẾT TOÁN 
CHI TIẾT 30% SỐ TIỀN PHÍ VÀ LỆ PHÍ LÃNH SỰ  

ĐỂ LẠI CHO BỘ NGOẠI GIAO
Năm .......

(Quy ra đô la Mỹ)

T.T NỘI DUNG Số tiền Ghi chú

I TỐNG SỐ THU ĐỂ LẠI (1+2):
1 Số dư  đàu kỳ:
A Theo quy định tại Tiết a Khoản 3 Điều 6
b Chi phí lãnh sự
c Phúc lợi, khen thưởng tại các CQĐD
ỏ Theo quv định tại Tiêt b Khoản 3 Điêu 6
2 Số 30% đế lại ngành phân phối trong kỳ:
a Theo quy định tại Tiẽt a Khoản 3 Điều 6
b Chi phí lãnh sự
c Phúc lợi, khen thưởng tại các CQĐD
đ Theo quy định tại Tiểt b Khoản 3 Điều 6
11 TÓ N (; s ò  CH I T H ự C  TỂ:
1 Thanh toán ehi phí phục vụ thu:
£.1 Chi phí lãnh sự
h Chi phúc lợi. khen thưởng tại các CQĐD
c Chi phí làm thêm giờ tại các CQĐD
7 Các khoản chi theo qui định
ít Theo quy định tại Tiêt a Khoản 3 Điêu 6

- Chi tại các CQĐD
- Chi chuyên vê Bộ Ngoại giao

b ]'hco quv định tại Khoản 4 và 5 Điêu 6
- Chi tại các CQĐD Việt Nam
- Chi cho các cơ quan Việt Nam khác ở nước ngoài

Chi chu vẻn về Bộ Ngoại giao
111 s ò  M  CHUYẾN NẢM SAU:
a 1 heo quv định tại Tiêt a Khoàn 3 Điêu 6
t) Chi phí lãnh sự
c Phúc ỉựi, khen thưởng tại các CQĐD
d TÌ1CO quy định lại Tiêt b Khoản 3 Điêu 6

1
Ghi chú: Pha lục 4 đê báo cáo Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày thảng n ă m ....

NGƯỜI LẬP BẢNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN TRỊ TÀI VỤ
ị Ký, ghi rõ họ tẽn) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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