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 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;  

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu 

phương tiện; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27 tháng 12 

năm 2012 của Liên Bộ: Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế độ quản lý, sử 

dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ. 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-UBND ngày 01 tháng 

3 năm 2013 về việc ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử 

dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo 

cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 05 tháng 3 năm 2013 của Ban Kinh tế và Ngân sách 

Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 

đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (có Quy 

định kèm theo). 

  



Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định hiện hành của Nhà nước. 

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể t  ngày Hội đồng nhân dân 

tỉnh Tuyên Quang khoá XV  , k  h p chuyên đề thông qua, ngày 07 tháng 3 năm 2013./. 

 

 CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Sáng Vang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUY ĐỊNH 

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013 của HĐND tỉnh) 

 

I. Quy định mức thu, đối tượng thu, nộp phí sử dụng đường bộ theo đầu 

phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

1. Mức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô (không 

bao gồm xe máy điện) 

Loại phương tiện chịu phí Mức thu (đồng/năm) 

- Loại có dung tích xy lanh đến 100 cm
3 

50.000 

- Loại có dung tích xy lanh trên 100 cm
3 

100.000 

- Xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ một xy lanh 2.160.000 

2. Đối tượng chịu phí 

Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, gồm: Xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba 

bánh, xe gắn máy không bao gồm xe máy điện (sau đây g i chung là mô tô) thuộc đối 

tượng chịu phí sử dụng đường bộ.  

3. Người nộp phí 

Tổ chức, cá nhân sở hữu; sử dụng hoặc quản lý phương tiện (sau đây g i chung 

là chủ phương tiện) là người nộp phí sử dụng đường bộ. 

 II. Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu 

phương tiện đối với xe mô tô 

1. Tổ chức được phép trực tiếp thu phí 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây g i là Ủy ban nhân dân cấp xã) là 

cơ quan thu phí đối với xe mô tô của tổ chức, hộ gia đình và cá nhân (chủ phương tiện) 

trên địa bàn. 

2. Quản lý và sử dụng phí 

2.1. Đối với Uỷ ban nhân dân các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử 

dụng đường bộ theo đầu phương tiện thu được đối với xe mô tô trên địa bàn để trang 

trải chi phí tổ chức thu theo quy định. 

2.2. Đối với Uỷ ban nhân dân các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ 

theo đầu phương tiện thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định.  

  



2.3. Số tiền còn lại cơ quan thu phí phải nộp (hàng tuần) vào tài khoản của Quỹ 

bảo trì địa phương mở tại Kho bạc Nhà nước (trường hợp địa phương chưa lập Quỹ bảo 

trì địa phương thì nộp vào tài khoản tiền gửi do Sở Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước 

Tuyên Quang và trích nộp Quỹ bảo trì đường bộ địa phương khi có Quyết định thành 

lập) và được sử dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 230/2012/TTLT-BTC-

BGTVT ngày 27/12/2012 của Liên Bộ: Tài chính - Giao thông Vận tải hướng dẫn chế 

độ quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ. 

3. Phương thức thu, nộp phí: 

a) Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo tổ dân phố (hoặc thôn, bản) hướng dẫn kê 

khai phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn theo Mẫu 

số 02/TKNP tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 197/2012/TT-BTC ngày 

15/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử 

dụng đường bộ theo đầu phương tiện và tổ chức thu phí theo quy định. 

b) Chủ phương tiện thực hiện khai, nộp phí như sau: 

- Đối với xe mô tô phát sinh trước ngày 01/01/2013 thì tháng 01/2013 thực hiện 

khai, nộp phí cả năm 2013, mức thu phí là 12 tháng. 

- Đối với xe mô tô phát sinh t  ngày 01/01/2013 trở đi thì việc khai, nộp phí 

thực hiện như sau: 

Thời điểm phát sinh t  ngày 01/01 đến 30/6 hàng năm, chủ phương tiện phải 

khai, nộp phí đối với xe mô tô, mức thu phí bằng 1/2 mức thu năm. Thời điểm khai nộp 

chậm nhất là ngày 31/7.  

Thời điểm phát sinh t  01/7 đến 31/12 hàng năm, thì chủ phương tiện thực hiện 

khai, nộp phí vào tháng 01 năm sau (chậm nhất ngày 31/01) và không phải nộp phí đối 

với thời gian còn lại của năm phát sinh. 

4. Chứng t  thu phí  

Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn liên hệ trực tiếp với Chi Cục Thuế các 

huyện, thành phố để mua chứng t  thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do Cục 

thuế phát hành. Khi thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô, tổ chức thu phí phải lập 

và cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí theo quy định và thực hiện quyết toán biên 

lai thu phí theo quy định của pháp luật. 
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