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               Kính gửi:  Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  

Thực hiện điểm 2 Điều 2 Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 05 

tháng 8 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc Quy định mức 

thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương 

tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là phí sử dụng 

đường bộ), Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn một số nội dung về chế độ thu, 

nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ, cụ thể như sau: 

1. Về đối tượng chịu phí, đối tượng nộp phí, các trường hợp miễn phí, 

mức thu phí, cơ quan thu phí và tỷ lệ % để lại cho cơ quan thu phí (UBND cấp 

xã) sử dụng đường bộ: thực hiện theo qui định tại Điều 1 Quyết định số 

26/2013/QĐ-UBND ngày 05/8/2013 của UBND tỉnh. 

2. UBND cấp xã thực hiện niêm yết, thông báo công khai các quy định về 

phí sử dụng đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Định: 

 Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết, thông báo công khai tại 

địa điểm thu phí và Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn các quy định về việc 

thu phí sử dụng đường bộ để các đối tượng nộp phí biết và thực hiện. 

3. Về chứng từ thu phí sử dụng đường bộ:  

- Uỷ ban nhân dân cấp xã liên hệ trực tiếp với Chi cục Thuế địa phương 

để mua biên lai thu tiền phí sử dụng đường bộ (theo mẫu biên lai thu tiền phí sử 

dụng đường bộ áp dụng đối với xe mô tô tại Phụ lục số 02, ban hành kèm theo 

Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính). 

- Uỷ ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết 

toán biên lai thu phí sử dụng đường bộ theo hướng dẫn của Chi cục Thuế địa 

phương.   

4. Phương thức quản lý thu, nộp phí sử dụng đường bộ: 

4.1. Chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí như sau: 

4.1.1. Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì tháng 

10/2013 thực hiện khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí 12 tháng. 

4.1.2. Đối với xe mô tô phát sinh từ ngày 01/01/2013 đến 31/12/2013, thì 

việc khai, nộp phí thực hiện như sau: 

V/v hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản 

lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo 

đầu phương tiện đối với xe mô tô. 
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- Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2013, chủ phương tiện 

phải khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm. Thời 

điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 31/10/2013. 

- Thời điểm phát sinh từ 01/7/2013 đến 31/12/2013, thì chủ phương tiện 

thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1/2014 (chậm nhất ngày 31/1/2014) cho phí 

phải nộp năm 2014 và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm 

2013. 

4.1.3. Đối với xe mô tô phát sinh từ 01/01/2014 trở đi thì việc khai, nộp 

phí thực hiện như sau: 

- Thời điểm phát sinh từ ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện 

phải khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm. Thời 

điểm khai, nộp chậm nhất là ngày 31/7 hàng năm. 

- Thời điểm phát sinh từ 01/7 đến 31/12 hàng năm, thì chủ phương tiện 

thực hiện khai, nộp phí vào tháng 1 năm sau (chậm nhất ngày 31/1) bằng mức 

thu năm và không phải nộp phí đối với thời gian còn lại của năm phát sinh. 

4.2. Uỷ ban nhân dân cấp xã: Là cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ 

chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) trên địa bàn có trách nhiệm:  

- Chỉ đạo Tổ dân phố (hoặc thôn) hướng dẫn đối tượng nộp phí lập và nộp 

“Tờ khai phí sử dụng đường bộ” theo mẫu số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban 

hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của 

Bộ Tài chính để làm căn cứ lập danh sách quản lý thu phí trên địa bàn theo từng 

năm. Trường hợp không thay đổi đối tượng chịu phí so với lần kê khai đầu tiên 

thì đối tượng nộp phí không phải lập và nộp “Tờ khai phí sử dụng đường bộ” 

cho các năm sau. Mỗi tổ dân phố (hoặc thôn) lập một danh sách thu phí và được 

UBND cấp xã phê duyệt trước khi tổ chức thu. Khi thu phí sử dụng đường bộ, 

cán bộ được Uỷ ban nhân dân cấp xã giao nhiệm vụ thu phải lập và cấp biên lai 

thu phí cho đối tượng nộp phí theo qui định.  

- Số tiền phí thu được (sau khi trừ số tiền trích để lại), Uỷ ban nhân dân 

cấp xã phải nộp hàng tuần vào tài khoản của Quỹ bảo trì đường bộ địa phương 

mở tại Kho bạc Nhà nước. 

- Hàng tháng và kết thúc năm, Uỷ ban nhân dân cấp xã lập “Tờ khai phí 

sử dụng đường bộ” và “Tờ khai quyết toán phí sử dụng đường bộ” theo mẫu ban 

hành kèm theo công văn này gửi Chi cục Thuế để theo dõi quản lý cùng với 

công tác quản lý chứng từ thu phí; đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch để 

tổng hợp báo cáo Sở Tài chính theo dõi, quản lý số thu phí sử dụng đường bộ.    

5. Tổ chức thực hiện: 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị , bộ 

phận chức năng liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện theo 

hướng dẫn tại công văn này.  

- Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng 

từ thu, công khai chế độ thu phí sử dụng đường bộ không đề cập tại công văn 
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này được thực hiện theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường 

bộ theo đầu phương tiện; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư 

số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông 

tư số 63/2002/TT-BTC và các văn bản qui định hiện hành của cấp có thẩm 

quyền có liên quan; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông tư 

153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát 

hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách 

nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục thuế Tỉnh để được hướng dẫn bổ sung./. 

Nơi nhận:                                             CỤC TRƯỞNG  
- Như trên;        

- UBND tỉnh (thay B/Cáo); 

- Sở Tài chính, KBNN tỉnh; 

- Sở Giao thông - vận tải;      (Đã ký)  

- Lãnh đạo Cục;       

- CCT các huyện, thị xã, thành phố;              

- Phòng TT&HT, Phòng KK-Kế toán thuế;    Nguyễn Đình Dương       

- Phòng T.Tra, Phòng Kiểm tra; 

- Phòng HC-QT-TV-AC;                 

- Lưu VP, TH.NV.DT (02b).          


