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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ  
 

CHÍNH PHỦ 
 

 
Số: 81/2014/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2014 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; 

chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 15 tháng 6 năm 2004; 
Căn cứ Luật Tố tụng hành chính ngày 24 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Giám định tư pháp ngày 20 tháng 6 năm 2012;  
Căn cứ Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, 

người phiên dịch trong tố tụng ngày 28 tháng 3 năm 2012;  
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh 

chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 
trong tố tụng.  

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Nghị định này quy định việc xác định chi phí giám định, chi phí định giá tài 

sản, mức chi phí cho người làm chứng, mức chi phí cho người phiên dịch và thủ 
tục thanh toán chi phí quy định tại Điều 9, Điều 35, Điều 46, Điều 52 và Điều 57 
Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên 
dịch trong tố tụng. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến việc giám định, định giá, làm chứng 
và phiên dịch trong tố tụng.  
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Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Mục 1 

CHI PHÍ GIÁM ĐỊNH VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ 
 

Điều 3. Xác định chi phí giám định 
Căn cứ tính chất của đối tượng và nội dung giám định cụ thể, chi phí giám 

định bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây: 
1. Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện giám định. 
2. Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị.  
3. Chi phí vật tư tiêu hao. 
4. Chi phí sử dụng dịch vụ. 
5. Các chi phí khác tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 6 Nghị định này.  
Điều 4. Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện giám định 
1. Xác định chi phí tiền lương: 
a) Chi phí tiền lương được áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng 

ra quyết định trưng cầu giám định đối với tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ 
chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc 
(sau đây gọi là tổ chức thực hiện giám định); 

b) Tổ chức thực hiện giám định căn cứ vào nội dung yêu cầu giám định, khối 
lượng công việc, thời gian cần thiết thực hiện giám định và các quy định của chế 
độ tiền lương hiện hành áp dụng đối với mình xác định chi phí tiền lương làm cơ 
sở thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng.  

2. Xác định chi phí thù lao:  
a) Chi phí thù lao được áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng ra 

quyết định trưng cầu giám định đối với giám định viên tư pháp, người giám định tư 
pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người 
đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước;  

b) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là người 
không hưởng lương từ ngân sách nhà nước căn cứ nội dung yêu cầu giám định, 
khối lượng công việc, thời gian cần thiết thực hiện giám định và tiền lương, thu 
nhập thực tế của mình xác định mức thù lao hợp lý thông báo cho cơ quan tiến 
hành tố tụng;  

c) Giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là người 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước căn cứ quy định của pháp luật về chế độ bồi 
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dưỡng giám định tư pháp xác định thù lao giám định tư pháp thông báo cho cơ 
quan tiến hành tố tụng.  

Điều 5. Chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị và chi phí vật tư 
tiêu hao  

1. Tổ chức thực hiện giám định khi thực hiện giám định nếu phải sử dụng máy 
móc, phương tiện, thiết bị thì chi phí khấu hao máy móc, phương tiện, thiết bị được 
xác định như sau: 

 a) Trường hợp máy móc, phương tiện, thiết bị là tài sản cố định, chi phí khấu 
hao được xác định theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và trích khấu 
hao tài sản cố định cho từng loại máy móc, phương tiện, thiết bị của tổ chức thực 
hiện giám định và thời gian thực tế sử dụng phục vụ cho việc giám định; 

b) Trường hợp máy móc, phương tiện, thiết bị không đáp ứng đủ điều kiện xác 
định là tài sản cố định thì chi phí khấu hao đối với máy móc, phương tiện, thiết bị 
được xác định theo phương pháp phân bổ dần vào chi phí hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong kỳ nhưng tối đa không quá 02 năm và không quá thời gian thực tế sử 
dụng phục vụ cho việc giám định. 

2. Tổ chức thực hiện giám định; giám định viên tư pháp, người giám định tư 
pháp theo vụ việc là người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; giám định 
viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc là người đang hưởng lương từ 
ngân sách nhà nước (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân thực hiện giám định) khi thực 
hiện giám định nếu có sử dụng vật tư thì được xác định chi phí vật tư tiêu hao. Chi 
phí vật tư tiêu hao xác định căn cứ vào định mức vật tư tiêu hao và khối lượng 
công việc giám định phát sinh phù hợp trong từng lĩnh vực giám định.  

Trường hợp chưa có quy định của pháp luật về định mức vật tư tiêu hao, tổ 
chức, cá nhân thực hiện giám định căn cứ các quy định có liên quan và điều kiện 
sử dụng vật tư phục vụ giám định để xác định mức vật tư tiêu hao thông báo cho 
cơ quan tiến hành tố tụng ra quyết định trưng cầu giám định. Tổ chức, cá nhân 
thực hiện giám định phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp của mức vật tư tiêu hao 
đã thông báo. 

Điều 6. Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác  
1. Chi phí sử dụng dịch vụ được áp dụng trong trường hợp cần thiết phải sử 

dụng kết quả thực nghiệm, xét nghiệm bổ sung hoặc kết luận chuyên môn do cá 
nhân, tổ chức khác thực hiện và chi phí sử dụng dịch vụ thuê ngoài khác nhằm 
phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện giám định. 

2. Chi phí khác là những chi phí liên quan và phục vụ trực tiếp cho việc thực 
hiện giám định tư pháp phù hợp với tính chất, nội dung từng vụ việc trong các lĩnh 
vực cụ thể. 
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3. Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 
này được xác định căn cứ theo thực tế phát sinh của từng trường hợp cụ thể trên cơ sở 
có đủ hợp đồng (nếu có) và hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. 

Điều 7. Thủ tục tạm ứng chi phí giám định 
1. Trong trường hợp có nhu cầu tạm ứng chi phí giám định, trong thời hạn 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ 
quan tiến hành tố tụng, tổ chức, cá nhân thực hiện giám định gửi Hồ sơ đề nghị 
tạm ứng chi phí giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều này tới cơ quan tiến 
hành tố tụng. 

2. Hồ sơ đề nghị tạm ứng chi phí giám định bao gồm: 
a) Giấy đề nghị tạm ứng chi phí giám định có các nội dung chính sau: Tên, địa 

chỉ, mã số thuế của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; mức đề nghị tạm ứng; 
thời gian và phương thức thực hiện tạm ứng chi phí giám định; 

b) Bản tính toán tổng chi phí thực hiện giám định và cơ sở tính toán chi phí thực 
hiện giám định.  

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị tạm ứng của 
tổ chức, cá nhân thực hiện giám định, cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu giám 
định có trách nhiệm xem xét và thực hiện việc tạm ứng theo đề nghị tạm ứng cho 
tổ chức, cá nhân thực hiện giám định. Mức tạm ứng tối đa không quá chi phí giám 
định do tổ chức, cá nhân thực hiện giám định đã tính toán gửi trong Hồ sơ đề nghị 
tạm ứng theo quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 8. Thủ tục thanh toán chi phí giám định 
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả giám định, tổ chức, cá nhân 

thực hiện giám định gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định theo quy định 
tại Khoản 2 Điều này tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán. 

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí giám định bao gồm: 
a) Giấy đề nghị thanh toán có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế 

của tổ chức, cá nhân thực hiện giám định; tổng chi phí thực hiện giám định; số tiền 
đã được tạm ứng; số tiền còn được thanh toán và phương thức thanh toán; 

b) Tài liệu kèm theo Giấy đề nghị thanh toán là bản chính các hóa đơn, chứng 
từ hợp pháp có liên quan để chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát 
sinh trong quá trình tổ chức, cá nhân thực hiện giám định theo yêu cầu của cơ quan 
tiến hành tố tụng. 

3. Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị thanh 
toán chi phí giám định theo quy định tại Khoản 2 Điều này, căn cứ vào kết quả 
giám định, kết quả xác định chi phí giám định và ý kiến của các cơ quan có liên 
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quan (nếu có), cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thanh toán 
chi phí giám định cho tổ chức, cá nhân đã thực hiện giám định. 

Trường hợp số tiền tạm ứng chi phí giám định đã thanh toán chưa đủ chi phí 
thì cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán phần tiền còn thiếu đó.  

Trường hợp số tiền tạm ứng vượt quá chi phí giám định thì tổ chức, cá nhân 
thực hiện giám định phải hoàn trả lại phần tiền chênh lệch trong thời hạn tối đa 02 
ngày làm việc, kể từ ngày gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí theo quy định tại 
Khoản 2 Điều này. 

 
Mục 2 

CHI PHÍ ĐỊNH GIÁ VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ 
 

Điều 9. Xác định chi phí định giá  
Căn cứ tính chất của đối tượng định giá, chi phí định giá tài sản của tổ chức 

định giá tài sản và Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng bao gồm một hoặc một 
số chi phí sau đây: 

1. Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện định giá. 
2. Chi phí thu thập, phân tích thông tin về đối tượng cần định giá. 
3. Chi phí vật tư tiêu hao. 
4. Chi phí sử dụng dịch vụ. 
5. Chi phí khác theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Nghị định này. 
Điều 10. Chi phí tiền lương, thù lao cho người thực hiện định giá  
1. Xác định chi phí tiền lương thực hiện định giá: 
a) Chi phí tiền lương được áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng 

yêu cầu thực hiện định giá đối với tổ chức định giá tài sản; 
b) Việc xác định chi phí tiền lương của tổ chức định giá tài sản thực hiện theo 

quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị định này.  
2. Xác định chi phí thù lao thực hiện định giá: 
a) Chi phí thù lao được áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng 

yêu cầu thực hiện định giá đối với Hội đồng định giá tài sản; 
b) Hội đồng định giá tài sản căn cứ quy định của pháp luật về chế độ chi tổ 

chức hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ 
làm đêm, thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức (trong trường hợp có làm 
việc ngoài giờ) và thời gian thực tế làm việc định giá để xác định chi phí thù lao 
cho các thành viên thực hiện định giá, thông báo cho cơ quan tiến hành tố tụng. 
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Điều 11. Chi phí thu thập, phân tích thông tin về đối tượng cần định giá 
1. Chi phí thu thập, phân tích thông tin về đối tượng cần định giá bao gồm một 

hoặc một số chi phí sau đây:  
a) Chi phí xác định tổng quát về tài sản cần định giá;  
b) Chi phí lập kế hoạch định giá tài sản;  
c) Chi phí khảo sát thực tế, thu thập thông tin liên quan đến tài sản cần 

định giá.  
d) Chi phí phân tích thông tin liên quan đến tài sản cần định giá. 
2. Chi phí thu thập, phân tích thông tin về đối tượng cần định giá được xác 

định theo thực tế phát sinh của từng trường hợp định giá tài sản cụ thể và nội dung 
chuyên môn phục vụ cho quá trình thu thập, phân tích thông tin về đối tượng định 
giá trên cơ sở có đủ hợp đồng (nếu có) và hóa đơn, chứng từ theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 12. Chi phí vật tư tiêu hao, chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác  
1. Tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản trong quá trình thực hiện định 

giá nếu có sử dụng vật tư thì được xác định chi phí vật tư tiêu hao. Chi phí vật tư 
tiêu hao được xác định căn cứ vào khối lượng công việc; quy trình thực hiện thẩm 
định giá, tiêu chuẩn thẩm định giá quy định đối với từng đối tượng định giá; định 
mức vật tư tiêu hao quy định phù hợp với lĩnh vực định giá.  

Trường hợp chưa có quy định của pháp luật về định mức vật tư tiêu hao, tổ 
chức định giá, Hội đồng định giá tài sản căn cứ các quy định có liên quan và điều 
kiện sử dụng vật tư phục vụ định giá để xác định mức vật tư tiêu hao thông báo 
cho cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu định giá tài sản. Tổ chức định giá, Hội đồng 
định giá tài sản phải chịu trách nhiệm về sự phù hợp của mức vật tư tiêu hao đã 
thông báo. 

2. Chi phí sử dụng dịch vụ được áp dụng trong trường hợp cần thiết phải sử 
dụng kết luận chuyên môn do chuyên gia hoặc tổ chức thẩm định giá làm cơ sở 
tham khảo cho hoạt động định giá tài sản và chi phí sử dụng dịch vụ thuê ngoài 
khác nhằm phục vụ trực tiếp cho việc định giá tài sản.  

3. Chi phí khác là những chi phí liên quan và phục vụ trực tiếp cho công việc 
thực hiện định giá phù hợp với tính chất, nội dung từng vụ việc trong các lĩnh vực 
cụ thể. 

4. Chi phí sử dụng dịch vụ và chi phí khác quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này 
được xác định theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định này.  

Điều 13. Thủ tục tạm ứng chi phí định giá 
1. Trong trường hợp có nhu cầu tạm ứng chi phí định giá, trong thời hạn 05 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu định giá tài sản của cơ quan tiến hành tố 
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tụng, tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản gửi Hồ sơ đề nghị tạm ứng theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này tới cơ quan tiến hành tố tụng. 

2. Hồ sơ đề nghị tạm ứng chi phí định giá bao gồm: 
a) Giấy đề nghị tạm ứng chi phí định giá có các nội dung chính sau: Tên, địa 

chỉ, mã số thuế tổ chức định giá tài sản, cá nhân đại diện Hội đồng định giá tài 
sản; mức đề nghị tạm ứng, thời gian và phương thức thực hiện tạm ứng chi phí 
định giá; 

b) Bản tính toán tổng chi phí thực hiện định giá và cơ sở tính toán chi phí thực 
hiện định giá.  

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị tạm ứng của 
tổ chức định giá tài sản, Hội đồng định giá, cơ quan tiến hành tố tụng có trách 
nhiệm thực hiện việc tạm ứng. Mức tạm ứng tối đa không quá chi phí định giá do 
tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản đã tính toán gửi trong hồ sơ đề nghị tạm 
ứng quy định tại Khoản 2 Điều này. 

Điều 14. Thủ tục thanh toán chi phí định giá  
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có kết quả định giá, tổ chức định giá, Hội 

đồng định giá tài sản đã thực hiện định giá tài sản gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi 
phí định giá theo quy định tại Khoản 2 Điều này tới cơ quan tiến hành tố tụng để 
làm thủ tục thanh toán.  

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí định giá bao gồm: 
a) Giấy đề nghị thanh toán có các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế 

tổ chức định giá tài sản, cá nhân đại diện Hội đồng định giá tài sản; tổng chi phí 
thực hiện định giá, số tiền đã được tạm ứng, số tiền còn được thanh toán và 
phương thức thanh toán; 

b) Tài liệu kèm theo Giấy đề nghị thanh toán là bản chính các hóa đơn, chứng 
từ hợp pháp có liên quan để chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát 
sinh trong quá trình thực hiện định giá theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. 

3. Trong thời hạn tối đa 15 ngày kể từ ngày nhận được đủ Hồ sơ đề nghị 
thanh toán chi phí định giá theo quy định tại Khoản 2 Điều này, căn cứ vào kết 
quả định giá, kết quả xác định chi phí định giá và ý kiến của các cơ quan có liên 
quan (nếu có), cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thanh 
toán chi phí định giá cho tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản đã thực 
hiện định giá. 

Trường hợp số tiền tạm ứng chi phí định giá đã thanh toán chưa đủ chi phí thì 
cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán phần tiền còn thiếu đó.  

Trường hợp số tiền tạm ứng vượt quá chi phí định giá thì tổ chức định giá, Hội 
đồng định giá tài sản phải hoàn trả lại phần tiền chênh lệch trong thời hạn tối 
đa 02 ngày làm việc, kể từ ngày gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí định giá theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này. 
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Mục 3 
CHI PHÍ CHO NGƯỜI LÀM CHỨNG, NGƯỜI PHIÊN DỊCH 

VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN CHI PHÍ 
 

Điều 15. Nội dung chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch  
1. Căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, chi phí cho người làm chứng, người phiên 

dịch được xác định bao gồm một hoặc một số chi phí sau đây: 
a) Tiền lương hoặc thù lao cho người làm chứng; tiền công cho người 

phiên dịch; 
b) Chi phí đi lại (nếu có); 
c) Chi phí lưu trú (nếu có); 
d) Các chi phí khác phát sinh (nếu có) theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị 

định này. 
2. Chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch được tính theo ngày và thời 

gian thực tế tham gia phiên tòa, phiên họp và các hoạt động tố tụng khác giải quyết 
vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự. 

3. Người làm chứng, người phiên dịch tại phiên họp giải quyết vụ việc dân sự, 
vụ án hành chính và các hoạt động tố tụng khác giải quyết vụ án hình sự, được 
hưởng chế độ tiền lương, thù lao cho người làm chứng, chế độ tiền công cho người 
phiên dịch bằng 50% mức chi phí đối với người làm chứng, người phiên dịch khi 
tham gia phiên tòa quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định này.  

Điều 16. Chi phí tiền lương, thù lao cho người làm chứng 
1. Chi phí tiền lương cho người làm chứng tham gia phiên tòa giải quyết vụ án 

hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự như sau:  
a) Chi phí tiền lương áp dụng trong trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng 

triệu tập đối với người thực hiện giám định, người thực hiện định giá tham gia 
phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự với vai trò 
người làm chứng;  

b) Mức tiền lương cho người làm chứng được hưởng bằng 200% mức lương 
cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tính theo ngày 
lương do Nhà nước quy định.  

2. Thù lao cho người làm chứng tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, 
vụ án hành chính, vụ việc dân sự như sau:  

a) Thù lao cho người làm chứng áp dụng cho các trường hợp không hưởng tiền 
lương theo quy định tại Khoản 1 Điều này;  
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b) Mức thù lao cho người làm chứng được hưởng bằng 100% mức lương cơ sở 
đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, tính theo ngày lương 
do Nhà nước quy định. 

Điều 17. Chi phí tiền công cho người phiên dịch 
Tiền công cho người phiên dịch tham gia phiên tòa giải quyết vụ án hình sự, 

vụ án hành chính, vụ việc dân sự được xác định như sau:  
1. Tiền công đối với người phiên dịch dịch nói và dịch tài liệu bằng tiếng nước 

ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về mức chi phí dịch thuật trong chế độ 
chi tiêu, tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và chi tiêu tổ chức hội 
nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam. 

2. Tiền công đối với người phiên dịch dịch nói và dịch tài liệu bằng tiếng dân 
tộc thiểu số thực hiện theo quy định của pháp luật về mức chi phiên dịch tiếng dân 
tộc thiểu số, mức chi biên dịch tiếng dân tộc tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật 
đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Điều 18. Chi phí đi lại, chi phí lưu trú và chi phí khác cho người làm 
chứng, người phiên dịch 

1. Chi phí đi lại, chi phí lưu trú được xác định theo thực tế phát sinh của từng 
trường hợp cụ thể trên cơ sở hợp đồng (nếu có), hóa đơn, chứng từ theo quy định 
của pháp luật về nội dung chi và mức chi về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ 
chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.  

2. Chi phí khác là chi phí liên quan và phục vụ trực tiếp cho công việc làm 
chứng, phiên dịch được xác định căn cứ theo thực tế phát sinh của từng trường hợp 
cụ thể trên cơ sở có đủ hợp đồng (nếu có) và hóa đơn, chứng từ theo quy định của 
pháp luật. 

Điều 19. Thủ tục thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 
1. Ngay sau khi kết thúc công việc làm chứng, phiên dịch được triệu tập tại 

phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, 
người làm chứng, người phiên dịch gửi Hồ sơ đề nghị thanh toán theo quy định tại 
Khoản 2 Điều này tới cơ quan tiến hành tố tụng để làm thủ tục thanh toán. 

2. Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch 
bao gồm:  

a) Giấy đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch có 
các nội dung chính sau: Tên, địa chỉ, mã số thuế của người đề nghị thanh toán chi 
phí người làm chứng, người phiên dịch; số tiền đề nghị thanh toán và phương thức 
thanh toán; 
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b) Tài liệu kèm theo Giấy đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, 
người phiên dịch là bản chính các hóa đơn, chứng từ hợp pháp có liên quan để 
chứng minh các khoản chi phí thực tế hợp lý đã phát sinh mà người làm chứng, 
người phiên dịch đã chi trả khi đến làm chứng, phiên dịch.  

3. Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm tiếp nhận Hồ sơ đề nghị thanh 
toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch và kiểm tra tính đầy đủ, hợp 
pháp của hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều này. Trường hợp Hồ sơ đề nghị 
thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch chưa đáp ứng theo quy 
định tại Khoản 2 Điều này thì cơ quan tiến hành tố tụng phải thông báo cho người 
làm chứng, người phiên dịch biết và nêu rõ lý do để bổ sung hồ sơ theo quy định. 
Trường hợp Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí cho người làm chứng, người phiên 
dịch đầy đủ, hợp pháp, cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện chi trả chi phí cho 
người làm chứng, người phiên dịch theo quy định của pháp luật về chế độ kiểm 
soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.  

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 
Điều 20. Hiệu lực thi hành 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2014. 
Điều 21. Trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng 
1. Hàng năm, căn cứ thực tế chi phí giám định, định giá tài sản; chi phí cho người 

làm chứng, người phiên dịch của năm trước, cơ quan tiến hành tố tụng lập dự toán 
kinh phí thanh toán chi phí giám định, định giá tài sản; chi phí cho người làm 
chứng, người phiên dịch thuộc trách nhiệm chi trả theo các nội dung chi tại Nghị 
định này, tổng hợp chung trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan 
tài chính cùng cấp để tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn. 

2. Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thủ trưởng cơ quan tiến 
hành tố tụng có trách nhiệm chi trả chi phí thuộc trách nhiệm chi trả cho tổ chức, 
cá nhân thực hiện giám định; tổ chức định giá, Hội đồng định giá tài sản; người 
làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng đã thực hiện các công việc theo yêu cầu 
của mình theo quy định tại Nghị định này, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu 
trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời phải đảm bảo đầy đủ hóa đơn, 
chứng từ để thanh, quyết toán theo đúng quy định của pháp luật. 
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Điều 22. Tổ chức thực hiện 
1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm thi hành Nghị 

định này. 
2. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung liên quan thuộc chức 

năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định này. 
3. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ Tư pháp, Bộ Y tế, Bộ 

Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan chịu trách 
nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này./. 

 
 TM. CHÍNH PHỦ 
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