
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 45/2015/TT-BTC ' * * 
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015 

THÔNG Tư 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đườing bộ tuyến đường Pháp Vân - cầu Giẽ, thành phố Hà Nội 

Căn cứ Pháp ỉệnh phỉ và lệ phỉ so 38/2001/PL-UBTVQH11 ngày 
28/8/2001; 

Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; 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 sổ 2Ỉ5/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài 
chính; 

Theo ẩầ nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 
Bộ trưcnìg Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chê độ 

thu, nộp, qucìn ĩý và sử dụng phỉ sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân -
Câu Giẽ, thành pho Hà Nội như sau: 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 
Đối tưọng áp dụng thu phí sử dụng đường bộ tuyển đường Pháp Vân-

Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điêu 4 và 
Điều 5 Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 của Bộ Tài chính 
hưóng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đê hoàn 
vốn đầu tư xây dựng đường bộ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 159/2013/TT-
BTC). 

Điều 2. Biểu mức thu 
3an hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ 

tuyến đường Pháp Vân - cầu Giẽ, thành phố Hà Nội (mức thu đã bao gôm 
thuế giá trị gia tăng). 

Điều 3. Quy trình thu phí và chứng từ thu phí 

1. Quy trình thu phí 
à) Tại Trạm vào: Người điều khiển phương tiện dừng lại tại cabin làn 

vào. Nhân viên thu phí phát cho người điều khiển phương tiện Thẻ vào đường 
(thẻ thông minh; vé từ hoặc vé mã vạch). 

b) Tại Trạm ra: Khi tới làn ra, người điều khiển phương tiện dừng lại tại 
eabìn làn ra, đưa Thẻ vào đường oho nhân viên thu phí, thanh toán tiên phí và 
nhận chứng từ thu phí. 



c) Riêng Trạm thu phí tại Km 212+200 (trạm dùng chung với Dự án 
đường cao tốc Câu Giẽ - Ninh Bình): Trưòng hợp xe đi từ đường cao tôc Câu 
Giẽ - Ninh Bình vào đưòuig Pháp Vân - cầu Giẽ, đến trạm thu phí, chủ 
phương tiện trả Thẻ vào đường cao tốc, nộp tiền phí sử dụng đường cao tôc 
í theo quy định vè thu phí của Dự án đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình), 
nhận chứng từ tha phí của dự án đường cao tốc cầu Cĩiẽ - Ninh Bình và nhận 
Thẻ  và .o  đường  Pháp  Vân  -  cầu  Giẽ .  T rường  hợp  xe  đ i  từ đường  Pháp  Vân-
Cầu Gíẽ và đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình, đến trạm thu phí, chủ phương 
tiện trả Thẻ vảo đường Pháp Vân - cầu Giẽ, nộp phí sử dụng đường Pháp Vân 
- Cầu Giẽ (íheo mức thu quy 'định tại Thông tư này), nhận chứng từ thu phí 
đường Pháp Vân - cầu Giẽ và Thẻ vào đường cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình. 

2. Dối với phương tiện sử dụng vé tháng, vé quý 

Cb ả phương tiện mua vé tháng, vé quý sẽ được cấp thẻ vé tháng (có giá 
trị sư dạng kể từ ngày 01 đến ngày kết thúc tháng), thẻ vé quý (có giá trị sử 
dụng kể' từ ngà V 01 của tháng đầu quý đến ngày kết thúc quý) và chứng từ thu 
phí. Khi qua trạm thu phí, chủ phương tiện thực hiện quẹt thẻ tại trạm vào, 
trạm ra và không phải nộp phí khi qua trạm. 

Vé tháng, vé quý được sử dụng theo đúng đoạn tuyến theo quy định, nếu 
phương tiện đi vào các đoạn tuyến khác, chủ phương tiện phải mua vé của 
đoạn tuyến đó theo qay định. Khi hết hạn vé tháng, vé quý thì thẻ không còn 
giá trị sử dụng, chủ 'phương tiện phải mua vé tháng, vé quý tiếp theo đế sử 
dụng. 

3. Chứng từ thu phí 

Chứng từ thu phí đường bộ sử dụng tại trạm thu phí đường bộ tuyến 
đường Pháp Vân - cầu Giẽ, thành phố Hà Nội thực hiện theo quy định tại 
Điểu 9 Thong tư số 159/2013/TT-BTC. 

Điều 4Ế Quảri lý và sử dụng tiền phí thu được 

1. Phí sử dụng đường bộ tuyển đường Pháp Vân - cầu Giẽ, thành phố Hà 
Nội được thu, nộp, quản lý và sử dụng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 
159/2013/TT-BTC. Tổng số tiền thu phí hàng năm, sau khi trừ các khoản thuế 
theo quy địvih, được xác định là khoản tiền thu phí hoàn vốn theo phương án 
tả i  ch ính  của  Hợp  đồng  BOT Dự án  đầu  tư  nâng  cấp  tuyến  đường  Pháp  Vân-
Cầu Giẽ, thành phố Hà Nội. 

2. Đan vị được Bộ Giao thông vận tải giao nhiệm vụ tổ chức thu phí sử 
dụng đường bộ tuyến đường Pháp Vân - cẩu Giẽ, thành phố Hà Nội có trách 
nhiệm: 

a) Tô chức các điểm bán vé tại trạm thu phí thuận tiện cho người điều 
khiên phương tiện giao thông, tránh ùn tac giao thông, bán kịp thời đầy đủ các 
loạ.i vé theo yêu cầu của người mua, không hạn chế thời gian bán vé tháng, vé 
quý ;  

b) Thực hiện dung ký, kê khai, thu, nộp, sử dụng chứng từ thu, công khai 
cb.ể độ thu phí sử dụng đường bộ theo quy định; 
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c) Báo cáo kết quả thu phí định kỳ tháng, quý, năm theo quy định của 
Tông cục Đường bộ Viột Nam và Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

]. Thông tư nảy có hiệu lực thi hành kế từ ngày 23 tháng 5 năm 2015. 

Thời gian bẳt đầu thu phí theo mức phí tại Thông tư này kể từ khi có đủ 
điều kiện sau: Dự án được Bộ Giao thông vận tải cho phép và đã thực hiện 
nghiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng; được Bộ Giao thông vận tải ban 
hành Quyết định cho phép thu phí. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công 
khai C;hê độ thu phí sử dụng đường bộ tuyên đường Pháp Vân - Câu Giẽ, 
thành phố Hà Nội không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo 
hướng dẫn lại Thông tư số 63/20Ỏ2/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư sổ 
45/2006/TT-BTC ngàỵ 25/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các 
quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 
14/1 1/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí sử dụng đường bộ để hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ; Thông tư sô 
156/2013/TT-Ĩ3TC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hương dẫn thi hành 
rnột số điều của Luật Quản ]ý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của 
Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của 
Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị 
đinh số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định yề hoá đơn 
bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đối, bô sung (nêu có). 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, đơn vị được Bộ Giao thông 
vận tải giao nhiệm vụ cồ chức thu phí sử dụng đường bộ tuyến đường Pháp 
Vẫn - Cầu Giẽ, t.hành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Thông tư này. 

4. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 
quan, tố chức, cá nhản phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cún, 
hướng dẫn bổ sungắ/. 11̂  

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù vịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà ìiước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, co quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Sờ Tài chính, Cục Thuế thành phổ Hà Nội; 
- Công báo, Website chính phủ; 
- Cục kiểm tra vău bản (Bộ Tư pháp); 
- Công ty cổ phần BƠT Pháp Vân - cầu Giẽ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CS7 (CST5)ẽ^j 
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