
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sổ: 238/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 11 thảng 11 năm 2ẩ016 

THÔNG Tư 
Quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 
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đối với xe CO' giói, thiết bi và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, 
hiêu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giói 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ sổ 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 
năm 2008,Ế 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 thảng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Phỉ và lệ phí số 97/2015/QHỈ3 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Cân cứ Nghị định S(ị ] 77/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hirớìĩg dan thi hành một sô điêu của Luật. Giả và 
Nghị định sổ 149/20ỉ6/NĐ-CP ngày I ỉ tháng 11 năm 2016 của Chỉnh phủ sửa 
đoi, bổ sung một so điểu của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 
năm 2013; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày23 thảng 12 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, quyền hạn và cơ cẩu tố chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lỷ giả, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thồnạ tư quy định vé giá dịch vụ kiểm 
định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết òỉắ và xe máy 
chuyên dùng đang ỉưu hành; đánh giá, hiệu chuân thiết bị kiêm tra xe cơ giới. 

Điều lế Pham vi điều chính 

Thông tư này quy định về giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đổi với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; 
đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân được đơn vị đăng kiểm thực hiện việc 

kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và 
xe máy chuyên dùng đang lưu hành chịu trách nhiệm thanh toán giá dịch vụ cho 
đơn vị đăng kiểm theo quy định tại Thông tư này. 



2ẵ Đơn vị đăng kiểm thực hiện việc kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị vả xe máy chuyên dùng đang lưu hành. 

3. Tổ chức, cá nhân có liên quan khác. 

Điều 3. Giá dkh vu kiểm dliinh 
lĩ • iĩ 

lằ Giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe 
cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chnân 
thiết bị kiểm tra xe cơ giới thực hiện theo quy định tại Biêu giá dịch vụ kèm theo 
Thông tư này. 

Giá dịch vụ quy định tại Thông tir náy là giá đã gồm thuế giá trị gia tăng 
nhung không bao gồm lệ phí cấp Giấy chứng nhận kiêm định an toàn kỳ thuật 
và bảo vệ môi trường đổi với xe cơ giới, xe máv chuyên dùng theo quy định của 
Bộ Tài chính và chi phí ăn ở, đi lại, thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm 
tra ả những nơi cách xa trụ sở đơn vị đăng kiểm trên 100 km. Chi phí ăn ở, đi lại, 
thông tin liên lạc để phục vụ công tác kiểm tra ở những nơi cách xa trụ sở đưn vị 
đăng kiểm trên 100 km (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài 
chíiứi về che độ công tác phí đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp 
công lập. 

2. Khi thu tiền dịch vụ, đơn VỊ đăng kiếm sử dụng hóa đơn cung ứng dịch 
vụ theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 nám 2Ơ10 
của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hảng hóa. cung ứng dịch vụ; "Nghị định 
số 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 ứng dịch vụ; Thône 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 nãm 2010 và Nghị 
địnli sổ 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phù quy định về 
hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và văn bản thay thế hoặc ván bản đã 
được sửa đổi, bố sung (nếu có). 

Đơn vị ớăng kiểm có nghĩa vụ công khai thông tin và niêm yết giá dịch vụ, 
nộp' >:huế đối với số tiền thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền còn lại 
sau khi đã nộp thue theo quy định của pháp luật. 

Điều 4ế Tổ chửc thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và thay 
thể Thông tư số 114/2013/TT-BTC ngày 20/8/2013 của Bộ trường Bộ Tài chính 
quy định mức thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ 
thuậl và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng 
và Thông tư số 132/2014/TT-BTC ngày 20/9/2014 của Bộ trưởng Eỉộ Tài chính 



quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiếm định chất lượng 
an toàn kỹ thuật đổi với xe đạp điện; phí kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự đang lưu hành. 

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 nhận:Ị^-
- Văn phòng Trung ương và các Ban của 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 nưóc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Ưỷ 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 phủ; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Cục Đăng kiểm Việt Nam; 
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, QLG. 
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BIỂU GIẢ DỊCH VỤ 
Kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vê môi trường 

đối vói xe cơ giói, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, 
hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giói 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 238/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

I. Mức giá dịch vu kiểm định íin toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trirờng 
đối với xe cơ giới đang lưu hành 

1. Biểu 1: 
> 

Đơn vị tính: ỉ .000 đôrig/xe 

TI Loại xe CO" giới Mức giá 

1 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia 
giao thông trên 20 tấn, xe ô tô đầư kéo có khối lưcmg kéo theo 
cho phép tham gia giao thông trên 20 tấn và các loại xe ô tô 
chuyên dùng 

560 

2 Xe ô tô tải có khối lượne hàng chuyên chở cho phép tham gia 
giao thông trên 7 tấn đến 20 tần, xe ô tô đầu kéo có khối 
lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông đến 20 tấn và 
các loại máy kéo 

350 

3 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham 
gia giao thông trên 2 tan đến 7 tấn 

320 

4 Xe ô tô tải có khối lượng hàng chuyên chở cho phép thain 
gia giao thông đến 2 tấn 

280 

5 Máy kéo, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở 
người bốn bánh có gắn động cơ và các loại phương tiện vận 
chuyển tương tự 

180 

6 Rơ moóc, sơ mi rơ moóc 180 
7 Xe ô tô chở người trên 40 ghế (kể cả lái xe), xe buýt 350 
8 Xe ô tô chờ người từ 25 đến 40 ghế (kể cả lái xe) 320 
9 Xe ô tô chở người từ 10 ghế đến 24 ghế (kể cả lái xe) 280 

10 Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi, xe ô tô cứu thương 240 
11 Xe ba bánh và các loại phương tiện vận chuyển tương tự 100 

2ề Những xe cơ giới kiểm định không đạt tiêu chuấn an toàn kỹ thuật và 
bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa đế kiếm định lại. Giá các lân kiêm 
định lại được tính như sau: 
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a) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) 
với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiếm định lại lần 1 và 2; kiếm 
định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định 
tại Biểu 1. 

b) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 
ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu, mỗi lần 
kiểm định lại thu bằng 50% giá quy định tại Biểu 1. 

c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ 
theo chế; độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như 
kiểm định lần đầu. 

3. Kiểm định xe cơ giới để cấp Giấy chúng nhận kiểm định an toàn kỹ 
thuật và bảo vệ môi trường (có thòi hạn không quá 15 ngày) thu bang 100% giá 
quy định tại Biểu 1. 

4. Kiểm địiih mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chắt lượng theo yêu 
cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thỏa thuận nhưng không vượt quá 
3 lân mức giá quy định tại Biểu 1. 

II. Mức giá dịch vụ kiểm đĩ nh an toàn kỹ thuật và bảo vệ mối trưòng 
o • • m V • • o 

đốỉ với thiết bị, xe máy chuyên dùng đang luu hành 

1. J3iểu 2 
> r 

Đơn vị tính: ỉ.000 đónyựchiêc 

TT Loai thiết bỉ kiểm đinh • á • 
Mức giá 

TT Loai thiết bỉ kiểm đinh • á • 
Lần đầu Định kỳ 

ĩ Máy làm đất và vât liệu 
1 Máy ủi công suất đên 100 mã lực 340 270 
2 Máy ủi công suât từ 101 đên 200 mã lực 420 340 
3 Máy ủi công suât trên 200 mã lực 500 400 
4 Máy san công suất đến 130 mã lực 450 365 
5 Víáy san công suất trên 130 mã lực 530 420 
6 Vláy cạp thể tích thùng chửa đên 24m3 500 410 
7 Vláy cạp thể tích thùng chửa trên 24m 600 480 
8 Vláy đào rãnh; máy đào, cào vận chuyên vật liệu; 

Q\áy phá dỡ; máy búa phá dờ; máy xếp dỡ, máy 
kẹp; Máy xúc, đàó, xúc đào thể tích gầu đến lm3 (*) 

560 450 

9 Máy xúc, đào, xúc dào thể tích gầu trên ỉm3 (*) 670 530 
lĩ Xe, máy thiet bị gia cô nên móng, rnặt đường 

1 Máy khoan 500 410 
2 Máy khoan cọc nhôi 560 450 
3 Máy dóng cọc; máy đóng, nhô cọc hộ lan đường bộ 560 450 
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4 Máy rải đá sỏi 390 310 
5 Hệ thông ép cọc thuỷ lực 280 2,30 
6 Máy ép cọc bấc thấm 530 420 
7 Xe lu bánh thép đên 5 tân 340 270 
8 Xe lu bánh thép trên 5 tân 390 310 
9 Xe lu bánh lốp 390 310 
10 Xe lu chân cừu; lu bánh hôn hợp; lu rung; xe tạo 

xung chấn 
340 270 

11 Máy rái bê tông các loại công suất đen 90 mã lực 
(67kW) 

450 360 

12 Máy rải bê tông các loai, công suât trên 90 mã lực 
(67kW) ' _ 

530 420 

13 Máy cào bóc mặt đường; Máy cào bóc và tái chê 
nguội mặt đường ; máy gia cố bề mặt đường 390 310 

[II Xe, máy và thiết bị sản xuất bê tông và vật liệu cho bê tôiìịị 

1 Máy bơm bê tông; xe bơm bê tông, phun bê tông 340 270 
2. Máy nghiền đẵ và vận chuyển băng tải; máy nghiền, 

sàng đá năng suât nghiên đên :25m3/h; máy căt đá 
420 340 

3 Máy nghiền đá và vận chuyên băng tải; máy nghiên, 
sàng đá năng suất nghiền trên 25m /h 

560 450 

IV Các loại xe máy chuyên dùng phục vụ trong sân golf, khu giải trí 
Xe địa hình, xe chở hàng, xe phục vụ giải khát 
trong sân golf, xe ]u cỏ trong sân golf, xe phun, tưới 
dừng trong sân golíỊ, xe phun, tưói chất lỏng, xe san 
cát trong sân ẹolf, khu giải trí. 

280 180 

V Các loại xe máy chuyên dùng khác 

1 Xe quét, chà sàn; xe chở hàng trong nhà xưởng 280 180 
2 Xe sơn kẻ đường, xe quét đường, nhà xưởng; xe 

chuyên dùng trộn rác, khai thác gỗ, chở vật liệu các 
loai 

560 450 

3 Xe tự đô bánh ỉôp, bánh xích 560 450 

4 Xe kéo, máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp tham gia 
giao íhông 

390 310 

VI Các loai thiết bị nâng: cần trục, xe nâng, cẩn cẩu có sức nâní 
1 Dưới 1 tân 700 700 
2 Từ 1 tân đên 3 tân 840 840 
3 Trên 3 tân đên 5 tân 1.120 1.120 
4 Trên 5 tân đên 7,5 tân 1.400 1.400 
5 Trên 7,5 tấn đên 10 tân 2.100 2.100 
6 Trên 10 tân đên 15 tân 2.380 2.380 
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7 Trên ỉ 5 tân đên 20 tân 2.800 2.800 
8 Trên 20 tân đên 30 tân 3.500 3.500 
9 Trên 30 tân đên 50 tân 3.780 3.780 
10 Trên 50 tân đên 75 tân 4.200 4.200 
11 Trên 75 tân đên 100 tân 4.900 4.900 
12 Trên 100 tân 5.600 5.600 
VII Các loại xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG (***) 

1 Đến 0,3 m3 530 130 
2 Trên 0,3 m3 đển 1,0 rtv 540 160 
3 Trên 1,0 ní3 đễn 2,5 nr 570 210 
4 Trên 2,5 m3 đển 5,0 m3 590 260 
5 Trển 5,0 m3 đển 10 nr 620 320 
6 Trên 10m' 700 410 

(*) Thể tích gầu được tỉnh là thể tích của gầu lớn nhất; 

(* *) Đổi với các loại thiết bị nâng, nếu chỉ kiểm định phần di chuyển thì 
giá thu bằng 40% mức giá quy định tại Biếu 2; nếu chỉ kiếm định phân nâng thì 
giả thu bằng 60% mức giá quy định tại Biếu 2; 

(***) Đối với các loại bình xi téc, bình nhiên liệu CNG, LPG cổ chu kỳ 
kiểm tra từ 1 năm trở lên, giá được tỉnh là mức giả định kỳ hàng năm nhân với 
số năm trong chu kỳ kiếm tra. 

Ghi chủ: Đổi với loại thiết bị, xe máy chayên dừng cỏ nhiều tính năng thì 
giá chỉ tính đoi với tính năng có mức giả cao nhât. 

2. Những thiết bị, xe máy chuyên dùng kiểm định không đạt tiêu chuấn an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải bảo dưỡng sữa chữa để kiểm định lại 
những hạng mục không đạt tiêu chuẩnế Giá các lần kiểm định lại được tính như 
sau: 

a) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày (trong giờ làm việc) 
với lần kiểm định đầu tiên thì: miễn thu đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm 
định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá quy định 
tại Biểu 2. 

b) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 01 ngày và trong thời hạn 07 
ngày (không kể ngày nghỉ theo chế độ) tính từ ngày kiểm định lần đầu thì mồi 
lần kiềm định lại thu bằng 50% mức giá quy định tại Biểu 2. 

c) Nếu việc kiểm định lại được tiến hành sau 7 ngày (không kể ngày nghỉ 
theo chế độ) tính tù ngày kiểm định lần đầu thì giá kiểm định được tính như 
kiểm định lần đầu. 

3. Trường họp có thiết bị, xe máy chuyên dùng khác chưa được quy định 
trong biểu giá nảy thì căn cứ vào quy định của Nhà nước để các bên liên quan 
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thống nhất mức giá kiểm định cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo hài hoà lợi ích 
của các bên. 

4. Kiểm định mang tính giám định kỹ thuật, đánh giá chất lượng theo yêu 
cầu của tổ chức, cá nhân được thu với mức giá thoả thuận nhưng không vượt 
quá 3 làn mức giá quy định tại Biểu 2. 

IIIỆMÚ'C giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng xe cơ 
giới, xe máy chuyên dùng trong cải tao 

1. Biểu 3a: 
> ĩ 

Đơn vị tính: 1.000 đông/chỉêc 
TT Nội dung thẩm định thiết kế Mức giá 

1 Thẩm định thiết kế xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cải tạo 300 

2 
X \ r r 

Soát xét hô sơ cho phép thi công cải tạo lân tiêp theo đôi với 
xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 

150 

2. Biểu 3b: 

Đơn vị tính: 1,000 đong/xe 
TT Nội dung nghiệm thu cải tạo Mức giá 

ỉ Thay đổi mục đích sử dụng (công dụng) của xe cơ giới, xe 
máy chuyên dùng 910 

2 Thay đổi hệ thống, tổng thành xe cơ giới, xe máy chuyên 
dùng 

560 

IV. Mức giá dịch vụ đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe CO' giới 

1. Biểu 4 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/thiểt bị 

TT Nội dung công việc Mức giá 

1 Đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới 450 

2. Trường họp thiết bị khi kiểm tra không đạt tiêu chuẩn của nhà chế tạo, 
phải sửa chữa, hiệu chỉnh và đánh giá, hiệu chuân lại hoặc thiêt bị kiêm tra hư 
hỏng đột xuất phải sửa chữa và đánh giá, hiệu chuẩn trước thời hạn, giá đánh 
giá, hiệu chuẩn lại được tính như giá định quy định tại Biếu 4./. 




