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

Số: 165/2013/TT-BTC -------------------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2013

THÔNG TƯ

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong lĩnh vực 
đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, chứng nhận hệ thống 

quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và phí phê duyệt, 
kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc phạm vi 

giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Căn cứ Bộ Luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ngày 05/5/2005;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 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 phỉ; Nghị định số 24/2006/NĐ- 
CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử 
dụng phí trong lĩnh vực đăng kiểm tàu biển, công trình biển; phí đánh giá, 
chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, công trình biển và 
phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc 
phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam, như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển; phí 
kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư lắp đặt cho tàu biển, 
công trình biển; phí đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn theo 
Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế; phí phê duyệt kế hoạch, đánh giá và chứng 
nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển, cảng biển và 
phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng hải thuộc 
phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam.



Điều 2. Người  nộp phí

Người nộp phí là các tổ chức, cá nhân được cơ quan Đăng kiểm Việt 
Nam thực hiện các công việc sau:

1. Kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, công trình biển;

2. Kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư (sau đây gọi 
tắt là sản phẩm công nghiệp) lắp đặt trên tàu biển và công trình biển;

3. Đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh tàu biển, 
công trình biến; phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng nhận lao động hàng 
hải.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Số đơn vị phí tiêu chuẩn (ĐVPtc) là số đơn vị phí được xác định theo 
các loại hình công việc kiểm định thực hiện và các thông số đặc trưng của 
tàu biển và công trình biển, số ĐVPtc được nêu ở các phần tương ứng của 
Biếu mức phí ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Số đơn vị phí theo thời gian thực hiện công việc kiểm định (ĐVPtg) 
được xác định theo công thức: ĐVPtg = 400 x k.

Trong đó:

- 400: Số đơn vị phí tính cho 01 lần thực hiện công việc kiểm định;

- Tàu biển mang cấp của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hệ số k = 1;

- Tàu biển mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài, hệ số k = 1,5;

- Công trình biển, hệ số k = 2,5.

3. Giá trị của một đơn vị phí (a) được xác định như sau:

a) Đối với tàu biển thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt 
Nam: a = 1.700 đồng.

b) Đối với tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam hoặc mang cờ quốc 
tịch nước ngoài mang cấp của Đăng kiểm nước ngoài và công trình biên 
thuộc phạm vi giám sát của Cục Đăng kiểm Việt Nam: a =0,50 Đô la Mỹ.

4. Chi phí khác (CPK) bao gồm các khoản chi phí: Đi lại, ăn ở, thông 
tin liên lạc phục vụ cho công việc kiểm định. Các khoản chi phí này tính theo 
chi phí thực tế, có sự xác nhận của đại diện của cơ quan, đơn  vị và được cơ 
quan, đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán phí kiểm định chấp nhận.

Điều 4. Biểu mức thu phí

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục bao gồm 03 Biểu mức thu 
phí như sau:
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a) Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển, 
công trình biển;

b) Biểu mức thu phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng sản phẩm 
công nghiệp lắp đặt cho tàu biển, công trình biến;

c) Biểu mức thu phí đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn 
theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (Bộ luật ISM); phí phê duỵệt kế hoạch, 
đánh giá và chứng nhận an ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu 
biển, cảng biển (Bộ luật ISPS) và phí phê duyệt, kiểm tra, đánh giá và chứng 
nhận lao động hàng hải theo Công ước Lao động hàng hải năm 2006.

2. Mức thu tại các Biểu mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này đã 
bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm lệ phí cấp giấy chứng 
nhận chất lượng và an toàn kỹ thuật cho tàu biển, công trình biển (theo quy 
định tại Thông tư số 102/2008/TT-BTC ngày 11/11/2008 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận 
bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy móc, thiết bị, phương tiện 
giao thông vận tải) và chi phí về ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc đế phục vụ 
công tác kiểm định (chi phí này thực hiện theo Thông tư số 97/2010/TT- 
BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ 
chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập).

Điều 5. Phương pháp tính phí kiểm định

1. Phương pháp tính phí kiểm định tiêu chuẩn (PKĐxc): Áp dụng cho 
tất cả các công việc kiểm định có số đơn vị phí tiêu chuẩn nêu trong các Biểu 
mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Phí kiểm định tiêu chuẩn được xác định theo công thức:

PK Đ tc = PTC + CPK
Trong đó:

- PTC: Phí tiêu chuẩn;

+ Đối với tàu biển và sản phẩm công nghiệp: PTC = a X ĐVPtc

+ Đối với công trình biển: PTC được tính bằng 1,5 lần ứng với các 
loại hình kiếm tra và các đối tượng kiếm tra tương ứng của tàu biến.

- CPK: Chi phí khác.

2. Phương pháp tính phí kiểm định theo thời gian thực hiện công việc 
kiểm định (PKĐtg), áp dụng cho các công việc kiếm định sau:

a) Kiểm tra sửa chữa tàu biển, kiểm tra bất thường và kiểm tra liên tục
máy.
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b) Kiểm định sản phẩm công nghiệp, giám định tai nạn và sự cố hàng 
hải, giám định trạng thái kỹ thuật tàu và các công việc kiểm định chưa được 
nêu trong các Biểu mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này.

c) Đối với trường hợp thời gian giám sát đóng mới, hoán cải tàu biển, 
công trình biến bị kéo dài quá thời gian quy định trong hợp đồng giám sát kỹ 
thuật được ký kết giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam (hoặc các Chi cục trực 
thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam) với khách hàng thì phí kiểm định phải được 
tính thêm số phí kiểm định tính theo thời gian thực hiện công việc thực tế 
trong giai đoạn thời gian kéo dài.

d) Đối với tính phí kiểm định kiểm tra tàu đang khai thác, nếu đăng 
kiểm viên phải tăng số lần thực hiện công việc kiểm định do phải thực hiện 
giám sát, kiểm tra bổ sung thì phí kiểm định phải được tính thêm số phí kiểm 
định tính theo thời gian thực hiện công việc bổ sung thực tế.

Phí kiểm định theo thời gian được tính theo công thức:

PKĐtg= PTG + CPK
Trong đó:

- PTG =  a X ĐVPtg X n: Là phí tính theo số lần thực hiện công việc 
kiểm định.

n: Là số lần thực hiện công việc kiếm định. Một lần thực hiện công việc 
kiểm định tối đa trong thời gian 4 giờ. Nếu thời gian thực hiện một công việc 
kiểm định trên 4 giờ, được tính thêm như sau: Sô lẻ dưới 2 giờ tính băng 0,5 
lần; số lẻ từ 2 giờ đến 4 giờ tính là một lần. Thời gian đi lại, chờ đợi thực 
hiện công việc kiểm định và thời gian lập hồ sơ kiểm định không được tính 
vào số giờ để xác định số lần thực hiện công việc kiếm định.

- CPK: Chi phí khác.

3. Các trường hợp tính phí kiểm định khác

a) Đối với các tàu biển hoặc công trình biển Cục Đăng kiểm Việt Nam 
không thực hiện việc phân cấp mà chỉ thực hiện việc kiếm tra an toàn kỹ 
thuật, thì việc tính phí kiểm định các hạng mục tương ứng được thực hiện 
như đối với tàu, công trình biển được phân cấp.

b) Đối với các công việc kiểm định được thực hiện theo nội dung thỏa 
thuận giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam và Đăng kiểm nước ngoài thì phí kiểm 
định được xác định theo thỏa thuận giữa Cục Đăng kiểm Việt nam với Đăng 
kiểm nước ngoài và tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thanh toán phí.

c) Đối với dịch vụ giám sát, kiểm tra các công trình biển chưa nêu trong 
các Biểu mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư này, phí kiểm 
định được tính theo hợp đồng thỏa thuận giữa Cục Đăng kiểm Việt Nam và 
khách hàng. Mức phí kiểm định được tính theo ngày làm việc và tối thiêu 
bằng 60% mức phí kiểm định của Đăng kiếm nước ngoài tham gia thực hiện 
đối với công việc tương ứng.
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d) Phí kiểm định theo các Biểu mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 
Thông tư này chưa gồm các khoản phí mà chủ tàu phải nộp theo quy định 
pháp luật của quốc gia mà tàu, công trình biên mang cờ quốc tịch.

đ) Đối với các loại hình kiểm tra, đánh giá các sản phẩm công nghiệp và 
các cơ sở chế tạo, sửa chữa, cung cấp dịch vụ, thử nghiệm của các lĩnh vực 
đăng kiểm khác có tính chất tương tự như đôi với tàu biên, công trình biên 
do Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện cũng được tính phí theo quy định tại 
Thông tư này.

Điều 6. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí

1. Cơ quan Đăng kiểm Việt Nam tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng 
các khoản phí quy định tại Thông tư này.

2. Các khoản phí quy định tại Thông tư này là khoản thu không thuộc 
ngân sách nhà nước. Cơ quan thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của 
pháp luật đối với số phí thu được và được quản lý, sử dụng số tiền thu phí 
sau khi đã nộp thuế theo quy định.

3. Các nội dung liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công 
khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngàỵ 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 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 
28/02/2011 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 số 64/2013/TT- 
BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quỵ định về hóa đơn bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đoi, bô sung (nếu có).

Điều 7. Tổ chức thực hiện
   

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 184/2003/QĐ-BTC ngày 
04/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an 
toàn kỹ thuật và chất lượng tàu biển và công trình biển thuộc phạm vi giám 
sát của Đăng kiểm Việt Nam, Quyết định số 12/2003/QĐ-BTC ngày 
24/01/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu phí kiểm định an 
toàn kỹ thuật và chất lượng thiết bị, vật tư thuộc phạm vi giám sát của Đăng 
kiểm Việt Nam, Quyết định số 95/2004/QĐ-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định tạm thời mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển, đánh giá và cấp giấy chứng nhận an 
ninh tàu biển theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng và Quyết 
định sổ 77/BVGCP-CNTDDV ngày 11/08/1998 của Ban vật giá Chính phủ
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ban hành Biểu giá đánh giá Hệ thống quản lý an toàn cho công ty và tàu biển 
theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế.

3. 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 đế nghiên cứu, hướng d ẫ n . / .

Nơi nhận :
- Văn phòng  T rung  ương và các Ban c ủa Đ ảng;
- Văn phòng T ổng  Bí thư;
- Văn phòng Ọ uốc hội;
- Văn phòng C h ủ tịch nước;
- V iện Kiểm  sát nhân dân tối cao;
- T oà án nhân  dân tối cao;
- K iểm  toán N hà nước;
- Các Bộ, cơ  quan ngang Bộ, cơ  quan thuộc C hính phù;
- C ơ  quan T rung  ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, C ục T h u ế  Kho Bạc nhà 
nước các tỉnh, thành phố trực thuộc T rung  ương;
- C ông báo;
- W ebsite  C hính  phủ;
- C ục kiểm  tra văn bản (Bộ T ư  pháp);
- Cục Đăng kiểm  V iệt Nam ;
- Vụ Pháp chế (B ộ Tài chính);
- C ác đơ n vị thuộc Bộ Tài chính;
- W ebsite  Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, C S T (5 ) .

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG
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