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

Số: 49/2013/TT-BTC ' ẽ — * 
Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2013 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản ỉý và sử dụng 
phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ 

Căn cứ Pháp lệnh phí và ỉệ phí sổ 38/2001/PL-UBTVQHỈ0 ngày 28/8/2001; 
Căn cứ Nghị định sỗ 102/2008/NĐ-CP ngày 15/9/2008 của Chính phủ về việc 

thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường; 
Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22/01/2002 của Chỉnh phủ về hoạt 

động đo đạc và bản đồ; 
Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định sổ 

24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh 
phỉ và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP^ ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền 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 ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản 

lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ như sau: 

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này áp dụng đối với việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác 

và sử dụng tư liệu đo đạc, bản đồ do Nhà nước quản lý tại Trung tâm Thông tin dữ 
liệu đo đạc và bản đồ thuộc Cục Đo đạc và bản đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường; các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu trữ, quản lý và cung cấp thông tin, tư 
liệu đo đạc - bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. 

2. Đối tượng nộp phí: Tổ chức, cá nhân có khai thác, sử dụng tư liệu đo đạc 
bản đồ tại Trung tâm Thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ thuộc Cục Đo đạc và bản 
đồ Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường; các đơn vị có chức năng tiếp nhận, lưu 
trữ, quản lý và cung cấp thông tin, tư liệu đo đạc - bản đồ thuộc Sở Tài nguyên và 
Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Điều 2. Mức thu 
1. Mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ được quy định cụ 

thể tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ ban hành kèm 
theo Thông tư này. 

2. Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ thu bằng Đồng Việt Nam 
(VNĐ)ệ 



Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng 
1. Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ là khoản thu thuộc ngân 

sách nhà nước. 

2. Đon vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ có trách nhiệm: 

a) Mở tài khoản "tạm giữ tiền phí" tại Kho bạc nhà nước nơi cơ quan thu đóng 
trụ sở đế theo dõi, quản lý tiền phí thu được. Định kỳ hàng tuần hoặc hàng tháng 
phải gửi số tiền phí đã thu được vào tài khoản tạm giữ tiền phí và phải tổ chức hạch 
toán riêng khoản thu này theo chế độ kế toán đon vị hành chính sự nghiệp. 

b) Thực hiện các qui định về chứng từ thu phí, đồng tiền thu phí, đăng ký, kê 
khai, thu, nộp phí, quyết toán phí, hạch toán kế toán phí và công khai chế độ thu phí 
theo đúng quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư 
số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung 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 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 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 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Thông 
tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành, 
sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước. 

3. Tiền thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ được quản lý, sử 
dụng như sau: 

a) Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ được trích để lại 
60% trên tống số tiền phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nướcẾ số tiền 
còn lại 40% nộp ngân sách nhà nước theo qui định của Mục lục ngân sách hiện hành. 

b) Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ được sử dụng sổ 
tiền phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ để lại theo tỷ lệ (%) quy định tại 
điêm a khoản này đê chi dùng cho các nội dung sau: 

- Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công theo 
chế độ hiện hành; các khoản đóng góp theo qui định đối với người lao động như bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn; 

- Chi phí trực tiếp phục vụ cho việc thu phí như: văn phòng phẩm, vật tư văn 
phòng, điện thoại, điện, nước, công tác phí, công vụ phí; in (mua) tờ khai, giấy phép, 
các loại ấn chỉ khác theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành; 

- Chi phí mua nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ công tác bảo quản, sử dụng tư 
liệu (thiêt bị bảo quản, vật tư, hoá chất,..ẽ); chi phí trực tiếp cho việc tiếp nhận, thu 
thập, chỉnh lý tư liệu; bảo quản; xây dựng công cụ tra cứu và tổ chức sử dụng tư liệu 
phục vụ cho việc thu phí; 

- Chi mua sắm, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn tài sản, máy móc, thiết 
bị phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí; 

- Chi khác phục vụ trực tiếp công tác thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo 
đạc - bản đồ. 
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4. Đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ phải quản lý, sử 
dụng số tiền phí được để lại nêu trên đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo 
đúng quy định. 

5. Hàng năm, đơn vị thu phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ phải 
lập dự toán thu - chi số tiền phí để lại gửi cơ quan quản ỉý ngành cấp trên, cơ quan 
tài chính, cơ quan thuế cùng cấp, kho bạc nhà nước nơi mở tài khoản tạm giữ tiền 
phí. Đồng thời phải quyết toán thu, chi theo thực tế, nếu chưa chi hết trong năm thì 
được chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. 

6. Việc quyết toán phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ thực hiện 
cùng thời gian với việc quyết toán ngân sách nhà nước. Cơ quan tài chính quyết toán 
số chi từ nguồn thu phí để lại cho đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 
này. 

Điều 4ề Tồ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2013. Thay thế Thông tư số 
110/2008/TT-BTC ngày 21/11/2008 và Thông tư số 92/2012/TT-BTC ngày 
04/6/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai 
thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ. 

2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 
vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem 
xét, hướng dẫn 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chù tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nưóc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Ưỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, 
Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- VVebsite Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Lưu VT, CST (CST 5). 

KT. Bộ TRƯỞNG 

Vũ Thị Mai 
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BIỂU MỨC THƯ 
'hí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc - bản đồ 

w\hông tư số 49/2013/TT-BTC ngày 26/4/2013 của Bộ Tài chính) 

Đơn vị tính: Đồng 
Ví 

STT LOAI TƯ LIÊU • • 
ĐƠN VỊ 
TÍNH 

MỨC THƯ PHÍ 
Ví 

STT LOAI TƯ LIÊU • • 
ĐƠN VỊ 
TÍNH CƯNG CẤP 

TRựC TIẾP 

CUNG CẤP 
QUA ĐƯỜNG 
BƯU CHÍNH 

HOẶC 
INTERNET 

I Bản đồ in trên giấy 

1 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 
và lớn hơn Tờ 120.000 130.000 

2 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 Tờ 130.000 140.000 

3 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 Tờ 140.000 150.000 

4 Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/100.000 và nhỏ hơn Tờ 170.000 180.000 

5 Bản đồ hành chính Việt Nam Bộ 900.000 910.000 

6 Bản đồ hành chính cấp tỉnh Bộ 300.000 310.000 

7 Bản đồ hành chính cấp huyện Bộ 150.000 160.000 

II Bản đồ in ploter 

1 
Bản đồ địa hình, bản đồ địa 
chính cơ sở (không phân biệt 
tỷ lệ) 

Tờ AI 120.000 130.000 

2 

Bản đồ hành chính Việt Nam, 
bản đồ hành chính tỉnh, bản đồ 
địa chính các tỷ lệ, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất, bản đồ quy 
hoạch 

Tờ AI 150.000 160.000 

III Bản đồ số dạng Vector 

1 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 Mảnh 400.000 410ế000 

2 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/5.000 Mảnh 440ể000 450.000 

3 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000 Mảnh 670.000 680.000 

4 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000 Mảnh 760.000 770.000 



í 

STT LOẠI Tư LI ỆU ĐƠN VỊ 
TÍNH 

MỨC THU PHÍ í 

STT LOẠI Tư LI ỆU ĐƠN VỊ 
TÍNH CƯNG CẤP 

TRựC TIẾP 

CƯNG CẤP 
QUA ĐƯỜNG 
BƯU CHÍNH 

HOẶC 
INTERNET 

5 Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 Mảnh 950.000 960.000 

6 Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/100.000 mảnh 2.000.000 2.010.000 

7 Bản đồ địa hình \ỹ lệ 
1/250.000 mảnh 3.500.000 3.510.000 

8 Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/500.000 mảnh 5.000.000 5.010.000 

9 Bản đồ địa hình tỷ lệ 
1/1.000.000 mảnh 8.000.000 8.010.000 

10 Bản đồ hành ch ính Việt Nam mảnh 4.000.000 4.010.000 

11 Bản đồ hành chính cấp tỉnh mảnh 2.000.000 2.010.000 

12 Bản đồ hành chính cấp huyện mảnh 1.000.000 1.010.000 

13 Bản đồ địa chính ca sở tỷ lệ 
1/2.000 Mảnh 60.000 70.000 

14 Bản đồ địa chính, cơ sở tỷ lé 
1/5.000 Mảnh 60.000 70.000 

15 Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 
1/10.000 Mảnh 70.000 80.000 

16 Bản đồ địa chính cơ sở tỷ lệ 
1/25.000' Mảnh 150.000 160.000 

17 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/200 mảnh 250.000 260.000 

18 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 mảnh 300.000 310.000 

19 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/1.000 mảnh 350.000 360.000 

20 Bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2.000, 
1/5.000 mảnh 390.000 400.000 

Neu chọn lọc nội dung theo 7 lớp thông tin thì mức thu phí cho từng lớp như 
sau: 
* Các lóp thông tin địa hình, dân cư, giao thông, thuỷ hệ: thu bằng 1/7 mức 
thu theo mảnh nhân với hệ số 1,2; 



t 
MỨC THU PHÍ 

STT LOAI Tư LIÊU • • 
ĐƠN VỊ 
TÍNH CUNG CẤP 

TRựC TIẾP 

CUNG CẤP 
QUA ĐƯỜNG 
BƯU CHÍNH 

HOẶC 
INTERNET 

* Các lóp cơ sở toán học, địa giới, thực vật: thu băng 1/7 mức thu theo mảnh 

IV Bản đồ số dạng Raster 

1 
Bản đồ địa hình, bản đồ địa 
chính cơ sở (không phân biệt 
tỷ lệ) 

Mảnh 100.000 110.000 

2 

Bản đồ hành chính Việt Nam, 
bản đồ hành chính tỉnh, bản đồ 
địa chinh các tỷ lệ, bản đồ hiện 
trạng sử dụng đất, bản đồ quy 
hoạch 

Mảnh 180.000 190.000 

V 
Tư liệu phim ảnh chụp từ 
máy bay theo công nghệ 
truyền thống 

1 Ánh in ép kích thước 
(23x23)cm Tờ 80.000 90.000 

2 
Phim in ép kích thước 
(23x23)cm Tờ 110.000 120.000 

3 Anh phóng kích thước 
(30x30)cm Tờ 110.000 120.000 

4 Anh phóng kích thước 
(50x50)cm Tờ 200.000 210.000 

5 Anh phóng kích thước 
(75x75)cm Tờ 350.000 360.000 

VI Tư liệu phim ảnh chụp từ 
máy bay theo công nghệ số 

1 Phim quét độ phân giải 16 Ịim File 250.000 260.000 

2 Phim quét độ phân giải 20 |_im File 110.000 120.000 

3 Phim quét độ phân giải 22 JIIĨ1 File 200.000 210.000 

4 Rình đồ ảnh số tỷ lệ 1/2000 mảnh 60.000 70.000 

5 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1/5000 mảnh 70.000 80.000 
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STT LOẠI Tư LIỆU ĐƠN VỊ 
TÍNH 

MỨC THƯ PHÍ 

STT LOẠI Tư LIỆU ĐƠN VỊ 
TÍNH CUNG CẤP 

TRựC TIÉP 

CUNG CẤP 
QUA ĐƯỜNG 
BƯU CHÍNH 

HOẶC 
INTERNET 

6 Bình đồ ảnh số tỷ lệ 1/10.000 mảnh 60.000 - 70.000 

7 Bình đồ ảnh số 1/25.000 mảnh 70.000 80ẻ000 

8 Bình đồ ảnh số 1/50.000 mảnh 70.000 80.000 

vn Giá trị điểm toạ độ 

1 CấpO Điểm 340.000 350.000 

2 Hạng I Điểm 250.000 260.000 

3 Hạng n Điểm 200.000 210.000 

4 Hạng m, hạng IV Điểm 160.000 170.000 

5 Địa chính cơ sở Điêm 200.000 210.000 

6 Địa chính Điểm 120.000 130.000 

VIII Giá tri điểm đô cao • • 

1 Hạng I Điểm 160.000 170.000 

2 Hạng II Điểm 150.000 160.000 

3 Hạng III Điểm 120.000 130.000 

4 Hạng IV Điểm 110.000 120.000 

IX Giá tri điểm trong lưc • • o • 

1 Điểm cơ sở Điếm 200.000 210.000 

2 Điểm hạng I Điểm 160.000 170.000 

3 Điêm tựa Điểm 140.000 150.000 

4 Điểm chi tiết Điểm 80ể000 90.000 

X Ghi chú điểm toa đô, đô cao, 
trọng lực tờ 20.000 30.000 

XI Tài liệu kỹ thuật ngành 

1 Quyển tài liệu kỹ thuật ngành Trang 250 260 
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STT LOAI Tư LIÊU • • 
ĐƠN VỊ 
TÍNH 

MỨC THƯ PHÍ 

STT LOAI Tư LIÊU • • 
ĐƠN VỊ 
TÍNH CUNG CẤP 

TRựC TIẾP 

CUNG CẤP 
QUA ĐƯỜNG 
BƯU CHÍNH 

HOẶC 
INTERNET 

XII Cơ sở dữ liệu nền địa lý 

1 Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 
1/2.000 mảnh 400.000 410.000 

2 Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 
1/5.000 mảnh 500.000 510.000 

3 Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 
1/10.000 mảnh 850.000 860.000 

4 Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 
1/50.000 mảnh 1.500.000 1.510.000 

5 Cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 
1/1.000.000 mảnh 8.000.000 8.010.000 

6 
Mô hình sổ độ cao độ chính 
xác tương ứng với khoảng cao 
đều từ 0,5 đến 1 mét 

mảnh 80.000 90.000 

7 
Mô hình số độ cao độ chính 
xác tương ứng với khoảng cao 
đều 2 đến 2,5 mét 

mảnh 100.000 110.000 

8 
Mô hình số độ cao độ chính 
xác tương ứng với khoảng cao 
đều 5 mét 

mảnh 170.000 180.000 

9 

Mô hình số độ cao độ chính 
xác tương ứng với khoảng cao 
đều 10 mét, đóng gói theo 
mảnh 1/50.000 

mảnh 2.550.000 2.560.000 

10 

Mô hình số độ cao độ chính 
xác tương ứng với khoảng cao 
đều 20 mét đóng gói theo 
mảnh 1/50.000 

mảnh 300.000 310.000 

11 Cơ sở dữ liệu địa danh địa danh 20.000 30.000 

8 


