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BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 216/2013/TT-BTC 

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

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16/3/2011 quy định 
mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp 

dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán 
 

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật 
số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 
tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 
năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định 
số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;  

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

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 38/2011/TT-BTC 

ngày 16 tháng 3 năm 2011 quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng 
phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng 
khoán, như sau:  

Điều 1. Sửa đổi điểm 5 Biểu phí hoạt động chứng khoán ban hành kèm theo 
Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 năm 2011 quy định mức thu, chế 
độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các tổ chức 
kinh doanh dịch vụ chứng khoán, như sau: 

Số 
TT 

Tên khoản 
thu phí Mức thu Đơn vị 

thu phí 
Đối tượng 

nộp phí 

5 

Phí dịch vụ bảo quản, giám sát 
tài sản của Quỹ đóng, Quỹ thành 
viên, công ty đầu tư chứng 
khoán (Dịch vụ bảo quản, giám 
sát tài sản của Quỹ mở thực hiện 
thu theo giá thỏa thuận) 

Tối đa 
0,15% giá 
trị tài sản 
giám sát 

Ngân hàng 
giám sát 

Quỹ đóng, 
Quỹ thành 
viên, công ty 
đầu tư chứng 
khoán 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2014. 
2. Các nội dung khác liên quan đến phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại 

các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán không đề cập tại Thông tư này vẫn 
được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 3 
năm 2011 của Bộ Tài chính. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Thị Mai 
 


