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Số: 51/2011/TT-BTC ------------------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

THÔNG TƯ

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ;

Căn cứ 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; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 
06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002;

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;

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 746/BGTVT- 
TCngày 14/02/2011;

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC 
ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí sử dụng đường bộ, như sau:

Điều 1, Bãi bỏ quy định về Vé “Phí quốc lộ lượt” được quy định tại điểm 
2.3 mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tai chính 
hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Điều 2.
1. Đối với số vé các đơn vị thu phí đã đặt in, chưa bán cho các tổ chức, cá 

nhân sử dụng, đơn vị thu phí thực hiện báo cáo lượng vé tồn kho với cơ quan thuế 
và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thanh huỷ theo quy định; chi phí in vé được 
quyết toán bổ sung vào chi phí tổ chức thu của các đơn vị thu phí.

2. Đối với số vé các tổ chức, cá nhân đã mua được phép sử dụng đến hết 
ngày 31/12/2011 và không hoàn trả lại tiền đã mua vé. Sau ngày 31/12/2011, vé 
uPhí quốc lộ lượt” không còn giá trị sử dụng.

Điều 3
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2011.



2. các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp. 
quản lý và sủ dụng phí sử dụng đường bộ.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chứ c  c á nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn b ổ 
sung . .ẬrM-

N ơ i n h ậ n
Văn phòng trung ương và các Ban của Đảng;
Văn phòng  quốc hội;
Văn phòng  chủ t ị ch nước
v iện  kiểm sát  nhân dân tối cao;
tòa án nhân dân tối cao;
k iể m  to á n  n h à  n ư ớ c
các bộ và cơ quan ngang bộ. 
cơ quan thuộc chính phủ;
V P  b a n  C Đ T Ư  v ề  phòng, chống tham nhũng;
cơ  quan  trung  ươ ng  của  các đoàn thể; 
Ủy ban nhân dân  các  t ỉnh,  t h àn h  phố  
T r ự c  t h u ộ c  t r u n g  ư ơ n g;

■công báo
w ebsite chính phủ;
Sở  t à i  c h ín h . Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;

cụ c  k i ể m  tr a  v ăn  b ản  (Bộ Tư pháp);
c á c  đ ơ n  v ị th u ộ c  b ộ  tà i c h ín h

- w eb s i t e  b ộ  tà i  ch ín h; 
l ư u  V T  ( C S T 5 ) .
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