
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
' Độc lập - Tự do-Hạnh phúc 

Số: 98/2011/TT-BTC — : 

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 20ỉ ỉ 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của 

Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản iỷ sử dụng 
ỉệ phí hợp pháp hoá, chửng nhận lãnh sự 

Cản cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh phí và lệ phí; 

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

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 10/12/2010 của Chính phủ về 
việc đom giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vì chức năng quản lý của Bộ 
Ngoại giao; 

Sau khi có ý kiến của Bộ Ngoại giao tại công vãn sổ 1738/BNG-LS ngày 
31/5/2011, Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp 
pháp hoá và chứng nhận lãnh sự như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 36/2004/TT-BTC như 
sau: 

"3. Mức thu lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự cụ thế như sau: 

a) Hợp pháp hoá lãnh sự, thu 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần. 
b) Chứng nhận lãnh sự, thu 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/lần. 
c) Cấp bản sao giấy tờ, tài liệu, thu 5-000 (năm nghìn) đồng/lần". 

Điều 2. 

1. Thông tư này có hiệu ỉ ực thi hành kể từ ngày 01 /9/2011. 

2. Các nội dung khác liên quan đến lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh 
sự không được đề cập trong Thông tư này vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ 
thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự. 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu 



co V ương măc, đê nghị các tô chức, cá nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đé 
xem xét. hướng dẫn./. 
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I V han nỉ lân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, 

Khi bạc nhà nước các tinh, thành phố trực 
thuòi 1 nin ki Ươrm: 
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