Bộ TÀI CHÍNH
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 239/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

THÔNG Tư
Quy đinh về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toản kỹ thuật
và bảo yệ môi trường đối vói các loại phương tiện giao thông CO' giới đường
bộ, xe máy chuyền dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngàv 13 tháng 11
năm 2008;
Ccín cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 thảng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Phí và ỉệ phỉ sổ 97/2015/OH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ ỉ 77/2013/NĐ-CP ngày ỉ4 thảng 11 năm 2013 của
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày l i tháng ] 1 năm 2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11
năm 2013;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bô Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Quản ỉỷ giá,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về giá dịch vụ thử
nghiệm, kiếm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đổi với các
loại phương tiện giao thông cơ giới đưòng bộ, xe máy chuyên dừng, linh kiện
trong sản xuất, ỉẳp ráp và nhập khấu.
Điều í. Pham vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về giá dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ, xe máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập
khẩu.
Diều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được Cơ quan đăng kiểm thực hiện việc
thử nghiệm, kiêm tra chịu trách nhiệm thanh toán cho Cơ quan đăng kiêm giá
dịch vụ theo quy định tại Thôrig tư này.

ỉ

2. Cơ quan đăng kiểm: bao gồm các Trung tâm thử nghiệm hoặc các Đội
kiểm tra chất lượng xe CO' giới trực thuộc Cục Đăng kiếm Việt Nam thực hiện
việc thử nghiệm, kiểm tra.
3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Điều 3. Giá dich
vu• thử nghiêm,
•
o » ' kiểm tra
1. Giả dịch vụ thử nghiệm, kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường đối với các loại phương tiện giao thông cơ giói đường bộ, xe máy
chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lắp ráp và nhập khau thực hiện theo quy
định tại Biểu giá dịch vụ kèm theo Thông tư này.
Giả dịch vụ quy định tại Thông tư này đã gồm thuế giá trị gia tăng nhưng
không bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận thấm định thiết kê xe cơ giới, xe
máỳ chuyên dùng (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho linh kiện, thiết: bị, xe co
giới, xe má}' chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo), xe bổn bánh có gan động cơ.
xe đạp có gắn động cơ phụ trợ (bao gồm cả xe đạp diện và xe đạp máy) theo quy
định của Bộ Tậi chính và chi phí àn ở, đi lại, thông tin liên lạc đê phục vụ công
tác kiểm tra ở những noi cách xa trụ sở Cơ quan đăng kiếm trên 100 km. Chi phí
ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc đế phục vụ công tác kiếm tra ở những nơi cách xa
trạ sở Cơ quan đăng kiếm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện
hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối vói các cơ quan nhà nước và
đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Khi thu tiền dịch vụ, Cơ quan đăng kiểm sử dụng hóa đơn cung ứng
dịch vụ theo quy định tại Nghị đinh số 51 /2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm
2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; Nghị
định sổ 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung úng dịch vụ; Thông tư
số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và
Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy
định vầ hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản tha}' thê hoặc văn
bản đã được sửa đổi, bo sung (nếu có).
Cơ quan đăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch
vụ, nộp thuế đối với sổ tiền thu được và cỏ quyền quản lý, sử dụng số tiền còn
lại sau ỉđii đã nộp thuế theo quy định của pháp luật.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thav
thể Thông tư sổ 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dựng phí kiếm định an toàn kỹ
thuật và chai: lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng
và Thông tư số 132/2014/TT-BTC ne;àv 20/9/20] 4 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2

2. 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 dẫn./.,
Nơi n/íẬ/i:^,
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa 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 phù;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Sờ Giao thông vận tải,
Cục Thuế, KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phù;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- V ụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLG.

KT. Bộ TRƯỞNG
TTRƯỞNG

an Văn Hiêu
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BIẺU GIÁ DỊCH VỤ
Giá clich vụ thử nghiệm, kiểm ti a cliíit lượng an toàn kỹ thuíịl và bảo vệ
môi trường đối với các loại phưong tiện giao thông cơ giói đường bộ, xe
máy chuyên dùng, linh kiện trong sản xuất, lãp ráp và nhập khâu
(Ban hành kèm theo Thông tư số 239/2016/TT-BTC ngày 11/11/20 ì 6
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)

Iẵ Giá dich vụ thử nghiêm chất luọ ng an toàn kỹ thuật và bảo vê môi
trirờng đối vói các loai xe cơ giói, xe máy chuyên dủng, xe đạp có gắn động cơ
phụ trcr (bao gồm cả xe đạp điên và xe đạp máy), linh kiện trong sản xuất, lắp
ráp và nhập khẩu
1. Biểu 1:
Dơn vị tính, ỉ. 000 đồng/mẫu

TT

Nội dung công việc

Mức giá

]

Thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường đối với xe mô tô; xe gắn máy và các ioại xe tương
tự khác

7.000

2

Thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường đối với các loại xe ô tô; rơ moóc và sơ mi rơ moóc
đưọc sản xuất, lắp ráp từ các tổng thành chi tiết rời và
nhập khẩu; xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ; xe chở
người bốn bánh có gắn động cơ; xe máy chuyên dùng và
các loại xe tương tự khác

12.000

3

Thử nghiệm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường đối với các loại xe ô tô; rơ moóc và sơ mi rơ moóc
được đóng mới trên xe cơ sở đã đưcrc chúng nhận

8.500

Thử nghiệm: lốp hơi; vành bánh xe sử dụng cho xe ô tô,
rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy chuyên dùng

4.900

Thử nghiệm: kính an toàn; vật liệu nội thất; thùng nhiên
liệu sử dụng cho xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chỏ
hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có
gắn động cơ và các loại xe tương tự khác

4ằ900

5*

I

6

Thử nghiệm: đèn; gương chiếu hậu và các linh kiện khác
sử dụng cho xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe máy
chuyên dùng

2.800

7

Thử nghiệm: khung xe; lốp hơi sử dụng cho xe mô tô, xe
gắn máy, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở
người bốn bánh có gắn động cơ và các ioại xe tương tự
khác

4.200

8

Thử nghiệm an toàn kỹ thuật xe đạp có gắn động cơ phụ
trợ (gồm cả xe đạp điện, xe đạp máy) và các loại xe tương
tự khác

5ể000

9

Thử nghiệm động cơ sử dụng cho: xe mô tô, xe gắn máy,
xe chở hàng hon bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn
bánh có gắn động cơ, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ (gồm
cả xe. đạp điện, xe đạp máy ) và các loại xe tương tự khác

4.900

Thử nghiệm các linh kiện khắc của: xe mô tô, xe gắn máy,
xe chở hảng bổn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn
10*
bánh có gắn động cơ, xe đạp có gắn động cơ phụ trợ (gồm
cả xe đạp điện, xe đạp máy) và các loại xe tương tự khác

2.100

2. Đối với mức giá quy định tại điểm 5* và điểm 10* của Biểu ]. nêu trên,
khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu phải thử nghiệm nhiều mẫu cho một kiểu loại thì
chỉ thu với mức giá tương đương của 02 mẫu thử.
3. Đổi với các hạng mục kiểm tra, thử nghiệm khi có yêu cầu kiểm tra,
thử nghiệm bổ sung thì mức thu/một lần sẽ được áp dụng bằng 50% mức giá
quy địiih tại Biểu 1.
4. Đối với xe cơ giới và xe máy chuyên dùng phải thẩm định thiết kế thì:
a) Giá thẩm định thiết kế được tính bằng 8% giá thiết kế do cơ sở thiết kế
tự công bố và kê khai nhưng không thấp hơn 2.000.000 đồng/1 thiết kế;
ò) Khi bổ sung hoặc sửa đổi hồ sơ thiết ké đã được thẩm định, mức giá
thẩm địiih thiết kế là 1.000.000 đồng/1 thiết kế;
c) Khi gộp thêm thiết kế của các sản phẩm cùng kiểu loại thì mức giá
thẩm định thiết kế là tổng của các mức giá bổ sung.
IL Giá dịch vụ kiểm tra chất Iuựiig an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
truòng đối với các loại xe cơ giói, xe máy chuyên dùng, xe đạp có gắn động CO'
phụ trợ (gồm cả xe đạp điện, xe đạp máy), linh kiện-trong sản xuất, lấp ráp.
1. Biểu 2:

TT

Mức giá (% giá sản phẩm)

Nội dung công việc

Chiếc đầu tiên của
mồt
• kiểu [oai
»

Từ chiếc thứ hai
cùng kiểu loại

I

Đối với xe cơ giói

1

Kiểm tra chất lượng ôtô, 2% giả sản phẩm;
sơ mi rơ moóc và rơ nhưng không dưới 1
moóc; xe chở hàng bốn triệu đồng/chiếc;
bánh có gắn động cơ, xe
chở người bốn bánh có
gắn động cơ

0,04% giá sản phẩm;
nhưng không dưới
100.000 đồng/chiếc

2

Kiểm tra chất lượng Xe 3% giá sản phẩm;
nhưng không dưới
mò tô, xe gắn máy
500.000 đồng/chiếc

0,07% giá sản phẩm;
nhưng, Idiông dưới
20.000 đồng/chiếc

II

Đỗi với xe máy chuyên dùng

1

2

III

0,5% giá sản phẩm;
Kiểm tra chất lượng các nhưng không dưới 3
triệu <5ồng/trạm và
loại trạm trộn
không quá 10 triệu
đồng/trạm

Ki ểm tra chất lượng các
loại xe máy chuyên dùng

1,2% giá sản phẩm;
nhưng không dưới
500.000 đồng/chiếc và
không quá 3 triệu
đồng/chiếc

Xe đạp có gắn động cơ phụ trợ (gồm cả xe đạp
điện, xe đạp máy) và các loại xe tương tự khảc

0,2% gLấ sản phẩm;
nhưng lchông dưới
1,5 triệu đồng/trạm
và không quá 5 triệu
đồng/trạm
0,5% giá sản phẩm;
nhưng Không dưới
350.000 đồng/chiếc
và khỏng quá 2,5
triệu đõng/chiếc
20.000 đồng/chiếc

2. Giá sản phẩm để tính giá kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ
môi trường quy định tại Biểu 2 là giá xuất xưởng chưa có thuế giá trị gia tăng do
các cơ sở sản xuất tự công bo và tự kê khai.
3. Đối với sản phẩm là xe cơ giới và xe máy chuyên đùng được sản xuất,
lắp ráp từ xe cơ sở đã được chứng nhận, giá sản phẩm để tính giá k:ểm tra là giá
trị phấn sản xuất, lắp ráp thêm tại doanh nghiệp (giá xuất xưởng sản phẩm trừ đi
giá mua xe cơ sở đã được chứng nhận và trừ đi giá vật tư, thict bị chuyên dùng
được ỉ ắp đặt lên sản phẩm).

4. Kiểm tra mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu
cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt
quá 3 lần mức giá quy định tại Biểu 2. Trường hợp không có thỏa thuận về giá
thì thu theo Biểu 2ễ
III, Giá dịch vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ rtiôi
trường đổi vói các loại xe cơ giói, xe máy chuyên dùng, xe đap có gắn động cơ
phụ trợ (gồm cả xe đạp điện, xe đạp máy), linh kiện nhập khâu.
1. Biểu 3:
TT
I

1

2

Nội đung công việc

Mức giá

Xe cơ giới, xe máy chuyên dùng
Kiểm tra chứng nhận chất lượng ô tô, rơ
moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh 0,1% giá nhập khẩu/chìếc;
có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có nhưng không dưới 300.000
gỉưi động cơ và các loại xe máy chuyên đồng/chiếc
dùng.
Kiểm tra chứng nhận chất lượng xe mô tô, 0,1% giá nhập khẩu/chiếc;
nhưng không dưới 50.000
xe gắn máy.
dồng/chiếc

3

Kiểm tra chứng nhận chất lượng động cơ 0,1% giá nhập khẩu/chiếc;
nhưng không dưới 10.000
xe mô tô, động cơ xe gắn máv.
đồng/chiếc

II

Xe đạp có gắn động CO' phụ trợ (gồm cả
xe đạp điện, xe đạp máy) và các loại xe 30.000 đồng/chiếc
tương tự khác

2Ề Giá thuộc Biểu này áp dụng với Kiểm tra chứng nhận chất lượng an
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để cấp Giấy chứng nhận; Thông báo không
đạt; Thông báo xác nhận tình trạng, thông sô chung.
3ề Giá nhập khẩu là đơn giá hàng hóa nhập khẩu được thể hiện trong Hóa
đơn thinmg mại hoặc giấy tờ tương đương của hàng nhập khẩu. Trường hợp
không có Hóa đon thương mại hoặc giấy tờ tương đương của hàng nhập khẩu thì
Giá nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu thể hiện trong Tờ khai nhập khẩu đã
đăng ký với cơ quan hải quan theo quy định của Luật Hải quan vả các văn bản
quy định, chi tiết Luật Hải quan.
4. Trường hợp kiểm tra, thẩm định để cấp Thông báo miễn kiểm tra chất
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thu băng 50% mức giá quy định tại
Biểu 3.
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5. Kiểm tra mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu
cầu của 1:Ổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa, thuận, nhưng không thâp hơn
mức giá quy định tại Biểu 3 hoặc vưcrt quá 3 lần mức giá quy định l ại Biếu 3.
6ề Giá đánh giá, chứng nhận cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, thử nghiệm xe cơ
giới là 10 triệu đồng/cơ sở (thời hạn 03 nám). Giá đánh giá hàng rièim, bô sung,
thay đổi (nếu có) là 5 triệu đồng/cơ sở.
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