
Ậ ế 6 

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

Số: 23/2013/TT-BTC — 
Hà Nội, ngày 27 thảng 02 năm 20ỉ3 

THÔNG Tư 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giói đường bộ 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ sổ 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008; 

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/ƯBTVQH10 ngày 28/8/2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí và Nghị định so 24/2006/NĐ-CP 
ngày 06/3/2006 sửa đồi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP 
ngày 03/6/2002; 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27/1 ỉ/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, ỉĩhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chỉnh; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quản lý vờ sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, như sau: 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

1. Người dự sát hạch (người Việt Nam và người nước ngoài) đế được cấp 
giấy phép lái xe cơ giới đường bộ là đối tượng nộp phí sát hạch lái xe cơ giới 
đường bộ theo quy định tại Thông tư này. 

2. Cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo 
quy định của pháp luật về giao thông đường bộ là cơ quan thu phí. 

3. Thông tư này không áp dụng đối với việc sát hạch để cấp giấy phép lái 
xe cho lực lượng quân đội, công an làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. 

Điều 2. Mức thu phí 

1. Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được quy định như sau: 

a) Đối với thi sát hạch lái xe mô tô (hạng xe Al, A2, A3, A4): 

- Sát hạch lý thuyết: 40.000 đồng/lần; 



- Sát hạch thực hành: 50.000 đồng/lần. 

b) Đối với thi sát hạch lái xe ô tô (hạng xe Bl, B2, c, D, E, F): 

- Sát hạch lý thuyết: 90.000 đồng/lần; 

- Sát hạch thực hành trong hình: 300.000 đồng/lần; 

- Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng: 60.000 đồng/lần. 

2. Mức thu phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ được áp dụng thống nhất 
trên cả nước khi cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe (không phân biệt 
cơ quan thuộc Trung ương hay địa phương quản lý) tô chức sát hạch cấp giấy 
phép lái xe cơ giới đường bộ. 

3. Người dự sát hạch đê được cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ phần 
nào thì nộp phí sát hạch phần đó (tính theo lần sát hạch: sát hạch lần đầu, sát 
hạch lại). 

Điều 3ẽ Quản lý và sử dụng phí 

1 ệ Phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ là khoản thu thuộc ngân sách nhà 
nước, cơ quan thu phí được trích lại một phần tiền phí thu được đế trang trải chi 
phí cho việc tổ chức sát hạch và thu phí, cụ thể như sau: 

a) Đối với những cơ quan thu phí có số thu từ phí sát hạch năm trước dưới 
15 tỷ đồng/năm (gọi tắt là cơ quan thu phí loại A): Tỷ lệ trích lại là 20% trên 
tông số tiền phí sát hạch thực thu được; đối với những cơ quan thu phí có số thu 
từ phí sát hạch năm trước từ 15 tỷ đồng/năm trở lên (gọi tắt là cơ quan thu phí 
loại B): Tỷ lệ trích lại là 15% trên tổng số tiền phí sát hạch thực thu được, số 
tiền được trích đê lại cho cơ quan thu phí đế chi trả các khoản sau: 

- Chi phí tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp, các khoản đóng góp 
theo tiền lương, tiền công theo chế độ hiện hành cho lao động trực tiếp phục vụ 
sát hạch cấp giấy phép lái xe và thu phí (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công 
chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định); 

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho sát hạch cấp giấy phép lái xe và thu phí, 
như: văn phòng phâm, vật tư văn phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, 
công vụ phí và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc sát hạch cấp giấy 
phép lái xe và thu phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành. 

b) Chi trả tiền thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm 
điếm, lưu giừ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu của các trung tâm sát hạch cấp giấy phép 
lái xe theo quy định sau: 

- Đối với trung tâm sát hạch loại 1 (sát hạch lái xe tất cả các hạng) và 
Trung tâm sát hạch loại 2 (sát hạch lái xe đến hạng C) 
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+ Trường họp trung tâm sát hạch không do ngân sách nhà nước đầu tư: Cơ 
quan thu phí được sử dụng không quá 80% tổng số tiền phí thực thu được để chi 
trả cho trung tâm sát hạch cấp giấy phép lái xe. 

+ Trường hợp trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư một phần, 
một phần vay vốn đầu tư: Cơ quan thu phí được sử dụng không quá 80% tổng số 
tiền phí thực thu được để chi trả cho trung tâm trong thời gian phải hoàn trả vốn 
và lãi vay theo khê ước vay hoặc do cơ quan có thấm quyền (Tong cục Đường 
bộ Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương) xác định. Sau khi đã hoàn trả đủ vốn và lãi vay đầu tư, cơ quan thu phí 
được sử dụng không quá 40% tổng số tiền phí thực thu được để chi trả cho trung 
tâm (để trung tâm trang trải chi phí duy trì cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị 
kiểm tra chấm điếm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu...). 

+ Trường hợp trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ: 
Cơ quan thu phí được sử dụng không quá 40% tổng số tiền phí thực thu được để 
chi trả cho trung tâm (để trung tâm trang trải chi phí duy trì cơ sở vật chât, 
phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu...). 

- Đối với trung sát hạch loại 3 (sát hạch lái xe đến hạng A4): Cơ quan thu 
phí được sử dụng không quá 60% tống số tiền phí thực thu được đế chi trả cho 
trung tâm (đế trung tâm trang trải chi phí duy trì cơ sở vật chất, phương tiện, 
thiết bị kiểm tra chẩm điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu...). 

c) Cơ quan thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp và quyết toán số tiền phí 
còn lại vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiêu mục của Mục lục ngân 
sách nhà nước hiện hành (cơ quan thu phí thuộc Trung ương quản lý thì nộp vào 
ngân sách Trung ương, cơ quan thu phí thuộc địa phương quản lý thì nộp vào 
ngân sách địa phương), cụ thể như sau: 

c.l) Đối với trung tâm sát hạch loại 1 và loại 2: 

- Đối với cơ quan thu phí loại A phải nộp ngân sách nhà nước với mức tối 
thiểu đối với từng trường hợp cụ thể như sau: 

+ Trường họp thuê trung tâm sát hạch không do ngân sách nhà nước đầu 
tư hoặc trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư một phần, một chần 
vay vốn đầu tư (trong thời gian hoàn trả vốn vay và lãi vay) với số tiền thuê thâp 
hơn mức 80% tổng số tiền phí thực thu được thì cơ quan thu phí phải nộp số tiền 
chênh lệnh vào ngân sách nhà nước. 

Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước = 80% tổng số tiền phí thu được - sổ 
tiền thuê trung tâm sát hạch. 

Ví dụ 1: Sở Giao thông vận tải Hà Nội ỉà cơ quan thực hiện sát hạch cấp 
giấy phép lái xe có sổ tiền thu phí sát hạch hàng năm là 10 tỷ đồng (cơ quan thu 
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phí loại A). Sở Giao thông vận tải thuê trung tâm sát hạch của Doanh nghiệp X 
(trung tâm được đầu tư bằng vốn ngoài ngân sách nhà nước) với mức tiền thuê 
bằng 60% tổng số tiền phí thu được. Sở Giao thông vận tải phải nộp 20% số tiền 
phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước = 10 tỷ đồng (tổng số tiền phí thu 
được) - 2 tỷ đồng (số tiền được trích để lại) - 6 tỷ đồng (trả tiền thuê trung tâm 
sát hạch) - 2 tỷ đong. 

+ Trường hợp thuê trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư một 
phần, một phần vay (sau khi đã hoàn trả vốn và lãi vay) hoặc trung tâm sát hạch 
do ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ, cơ quan thu phí phải nộp tối thiểu 40% 
tống số tiền phí thực thu được vào ngân sách nhà nước. 

Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước = Tổng sổ tiền phí thực thu được 
(100%) - Số tiền được trích để lại (20%) - số tiền thuê trung tâm sát hạch (tối đa 
là 40%). 

Vỉ dụ 2: Cũng với giả thiết ở ví dụ 1 nêu trên, trường hợp Sở Giao thông 
vận tải Hà Nội thuê trung tâm sát hạch của cơ quan nhà nước (thuộc Bộ Giao 
thông vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng- trung tâm do ngân sách nhà nước 
đầu tư toàn bộ) hoặc trung tâm của Đơn vị sự nghiệp Y (trung tâm sát hạch do 
ngân sách nhà nước đầu tư một phần, một phần vay sau khi đã hoàn trả vốn và 
lãi vay) với mức tiền thuê bằng 30% sổ tiền phí thu được. Sở Giao thông vận tải 
phải nộp 50% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước. 

Sổ tiền phải nộp ngân sách nhà nước = 10 tỷ đồng (tổng sổ tiền phí thu 
được) - 2 tỷ đồng (số tiền được trích để lại) - 3 tỷ đồng (trả tiền thuê trung tâm 
sát hạch) = 5 tỷ đồng. 

- Đổi với cơ quan thu phí loại B phải nộp ngân sách nhà nước với mức tối 
thiểu đối với từng trường họp cụ thể như sau: 

+ Trường hợp thuê trung tâm sát hạch không do ngân sách nhà nước đầu 
tư hoặc trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư một phần, một phần 
vay vốn đầu tư (trong thời gian hoàn trả vốn vay và lãi vay), cơ quan thu phí phải 
nộp tôi thiếu 5% tống số tiền phí thực thu được vào ngân sách nhà nước. 

Số tiền phải nộp ngân sách nhà nước = Tổng số tiền phí thu được (100%) -
Số tiền được trích để lại (15%) - số tiền thuê trung tâm sát hạch (tối đa là 80%). 

+ Trường hợp thuê trung tâm sát hạch do ngân sách nhà nước đầu tư một 
phần, một phần vay (sau khi đã hoàn trả vốn và lãi vay) và trung tâm sát hạch do 
ngân sách nhà nước đầu tư toàn bộ, cơ quan thu phí phải nộp tối thiểu 45% số 
tông tiên phí thực thu được vào ngân sách nhà nước. 
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số tiền phải nộp ngân sách nhà nước = Tổng số tiền phí thu được (100%) -
Số tiền được trích để lại (15%) - số tiền thuê trung tâm sát hạch (tối đa là 40%). 

Cách tính cụ thể số tiền phí phải nộp ngân sách nhà nước tương tự như ở 
ví dụ 1 và ví dụ 2 nêu trên. 

C.2) Đổi với trung tâm sát hạch loại 3: Cơ quan thu phí loại A phải nộp 
20% tống số tiền phí thực thu được vào ngân sách nhà nước; cơ quan thu phí loại 
B phải nộp 25% tổng số tiền phí thực thu được vào ngân sách nhà nước. 

2. Tại những địa phương còn khó khăn về điều kiện vật chất, chưa xây 
dựng được Trung tâm sát hạch đủ điều kiện vật chất nhưng vẫn được Bộ Giao 
thông vận tải cho phép sát hạch lái xe mô tô tại các trung tâm, bãi sát hạch cũ thì 
việc quản lý và sử dụng tiền phí sát hạch lái xe mô tô thu được như sau: 

a) Cơ quan thu phí được để lại 30% (ba mươi phần trăm) trên tổng số tiền 
phí thực thu được để trang trải chi phí theo quy định tại điếm a khoản 1 Điều 
này); 

b) Chi trả tiền thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm 
điểm, lưu giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu,... của các trung tâm, bãi sát hạch này 
không quá 10% (mười phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được. 

c) Nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 60% (sáu mươi phần trăm) trên tống 
số tiền phí thực thu được. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2013. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 
của Bộ Tài chính quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí sát hạch lái xe cơ 
giới đường bộ và Thông tư số 60/2010/TT-BTC ngày 20/4/2010 sửa đổi, bố sung 
Thông tư sổ 53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007. 

3. Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản 
lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí sát hạch lái xe không quy định tại Thông tư 
này được thực hiện theo hướng dần tại 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 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thôns tư 
số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002r 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, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và 
Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ, Thông tư 
153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 cúa 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 đối, bố sung (nêu có). 
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4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ 
sung./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Văn phòng Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan Trung ương của các doàn thể; 
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; Website chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CST5). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
LƯỞNG 

Vũ Thị Mai 
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