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T HÔNG T Ư
Quy định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giớ i trên đất liền giữa 

Việt Nam và các nước láng giềng

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 

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

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại c ông văn số 
4892/VPCP-KTTH ngày 21/7/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc ngừng thu lệ 
phí qua lại biên giới trên đất liên;

Bộ Tài chính qui định về việc ngừng thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền 
giữa Việt Nam và các nước láng giềng như sau:

Điều 1. Ngừng việc thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và 
các nước láng giềng theo quy định tại Quyết định số 66/2001/QĐ-BTC ngày 
05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên 
giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước láng giềng cho đến khi có văn bản hướng 
dẫn mới.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay 
thế Quyết định số 66/2001/QĐ-BTC ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về 
việc ban hành mức thu lệ phí qua lại biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước 
láng giềng.

Điều 3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướn^ mắc, đê nghị các tô chức, cá 
nhân hoặc các cơ quan có liên quan phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, điêu 
chỉnh cho phù h ợ p
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