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

Số: 53/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2015 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 127/2013/TT-BTC ngày 06/9/2013 của Bộ Tài 
chính quy định chế độ thu, nộp, quản lỷ và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng kỷ 

và biến số phương tiện giao thông cơ giói đường bộ 

Căn cứ Luật giao thông đường bộ ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002; Nghị định sổ 
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 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chỉnh phủ về 
kinh doanh và điểu kiện kỉnh doanh vận tải bang xe ô tô; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư sổ 127/2013/TT-BTC 
ngày 06/9/2013 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy 
đăng ký và biến số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư sổ 127/2013/TT-BTC ngày 
06/9/2013, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 1 mục II Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và 
biến số phương tiện giao thông như sau: 

Đơn vị tính: đông/lân/xe 
Số 
TT 

CHỈ TIÊU Khu vực 
I 

Khu vực 
II 

Khu vực 
III 

II Câp lại hoặc đôi giây đăng ký 
1 Câp lại hoặc đôi giây đăng ký kèm theo biên sô 

a Ô tô (trừ ô tô con dưới 10 chồ ngồi (kể cả lái xe) không hoạt động kinh 
doanh vận tải hành khách di chuyển từ khu vực có mức thu thấp về khu 
vực có mức thu cao áp dụng theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều này) 

150.000 150.000 150.000 

b Sơ mi rơ móc đăng ký rời, rơ móc 100.000 100.000 100.000 
c Xe máy (trừ xe máy di chuyên từ khu vực có mức thu thâp vê khu vực 

có mức thu cao áp dung theo điểm 4.2 và 4.3 khoản 4 Điều này) 
50.000 50.000 50.000 



2. Sửa đội, bổ sung khoản 4 Điều 4 Thông tư số 127/2013/TT-BTC như 

"4. Một số chỉ tiêu quy định trong Biểu mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và 
biển số phương tiện giao thông áp dụng như sau: 

4.1. Xe ô tô con hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bao gồm: 

a) Xe ô tô con của các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải hành 
khách được cơ quan có thấm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 
tô. Trường hợp này khi đăng ký xe, to chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận 
tải hành khách phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: 

- Giấy giới thiệu của tố chức hoặc giấy đề nghị của cá nhân. Trong đó, ghi 
rõ số lượng, chủng loại xe đăng ký. 

- Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (trong đó có nội dung được 
phép kinh doanh vận tải hành khách) của cơ quan có thẩm quyền cấp (bản sao có 
chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính đế đối chiếu). 

b) Xe ô tô con cho thuê tài chính đổi với các tổ chức, cá nhân được cơ quan 
có thấm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Khi đăng ký xe, 
công ty cho thuê tài chính phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: 

- Giấy giới thiệu của công ty cho thuê tài chính, ghi rõ số lượng, chủng loại 
xe ô tô đăng ký đế cho thuê tài chính. 

- Hợp đồng cho thuê tài chính ký kết giữa công ty thuê là công ty kinh 
doanh vận tải hành khách và công ty cho thuê tài chính, trong đó phải ghi rõ: số 
lượng xe ô tô con cho thuê, thời hạn thuê (nếu là bản sao thì phải có công chứng 
hoặc chứng thực). 

Các trường hợp trên (a, b) nộp lệ phí cấp đăng ký và biển số theo mức thu 
quy định tại điểm 1 mục I Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này. 

4.2. Trường hợp cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký và biển số xe ô tô con không 
hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và xe máy chuyển từ khu vực phải nộp 
lệ phí quy định mức thu thấp về khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu cao 
(không phân biệt có đổi hay không đổi chủ tài sản), tổ chức, cá nhân phải nộp lệ 
phí theo mức thu cấp mới quy định tại điểm 2 (đối với ô tô), điếm 4 (đối với xe 
máy) mục I Biếu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường họp quy 
định tại điểm 4.3 Khoản này. 

Ví dụ 1: Ông A có hộ khẩu tại thành phố Hà Nội, đã được Công an thành 
phố Hà Nội cấp giấy đăng ký và biến số xe, sau đó ông A bán xe đó cho ông B 
cũng ở tại thành phố Hà Nội thì khi đăng ký ông B chỉ phải nộp lệ phí cấp lại 
hoặc đối giấy đăng ký và biển số theo mức thu quy định tại mục II Biểu mức thu 
quy định tại khoản 1 Điều này. 



Ví dụ 2: Ông H ở huyện Lục Ngạn tỉnh Bấc Giang, được Công an tỉnh Bẳc 
Giang cấp giấy đăng ký và biến số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông H bán cho 
ông B tại Hà Nội thì khi đăng ký ông B phải nộp lệ phí theo mức thu cấp mới tại 
Hà Nội quy định tại điềm 2 (đối với xe ô tô con), điểm 4 (đối với xe máy), mục I 
Biếu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này. 

4.3. Đối với ô tô, xe máy của cá nhân đã được cấp giấy đăng ký và biên sô 
tại khu vực phải nộp lệ phí quy định mức thu thấp, chuyến về khu vực phải nộp 
lệ phí quy định mức thu cao vì lý do di chuyển công tác hoặc di chuyến hộ khấu, 
mà khi đăng ký không thay đổi chủ tài sản và có đầy đủ thủ tục theo quy định 
của cơ quan Công an thì áp dụng mức thu cấp lại hoặc đối giấy đăng ký và biên 
số xe quy định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này. 

Ví dụ 3: Ông c đăng ký thường trú tại tỉnh Bắc Giang, được Công an tỉnh 
Bắc Giang cấp giấy đăng ký và biến số xe (ô tô hoặc xe máy), sau đó ông c 
chuyển hộ khẩu về Hà Nội thì khi đăng ký ông c phải nộp lệ phí theo mức thu 
cấp lại giấy đăng ký và biển số tại Hà Nội quy định tại điếm la (đối với xe ô tô 
là 150ỗ000 đồng/giấy), điểm lc (đối với xe máy là 50.000 đồng/giấy), theo quy 
định tại mục II Biểu mức thu quy định tại khoản 1 Điều này. 

4.4. Trị giá xe máy làm căn cứ áp dụng mức thu lệ phí cấp giấy đăng ký và 
biển số là giá tính lệ phí trước bạ tại thời điếm đăng ký". 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày X / Ế /2015. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tố 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế nghiên cứu, hướng dẫn bố 
sung./.^. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văng phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Ọuốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nưóc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Uỷ ban nhân dân, sỏ'Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà 
nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Website chính phủ; 
- Cục Kiếm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CST5).i?c 

ỉộ TRƯỞNG 
LU ỎNG 

i Mai 

3 


