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Số: 60/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010 

  

THÔNG TƯ  

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 53/2007/TT-BTC NGÀY 21/5/2007 

CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ 

SỬ DỤNG PHÍ SÁT HẠCH LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ 

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 phí; 

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 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 phí; 

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; 

Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 106/BGTVT-TC 

ngày 07/01/2010; 

Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2007/TT-BTC ngày 

21/5/2007, như sau: 

Điều 1. Sửa đổi quy định về: “Chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát 

hạch lái xe cơ giới đường bộ” tại điểm c khoản 2 mục II Thông tư số 

53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 như sau: 

“Tại những địa phương còn khó khăn về điều kiện vật chất, chưa xây dựng được 

Trung tâm sát hạch đủ điều kiện vật chất theo quy chuẩn, mà vẫn được Bộ Giao 

thông vận tải cho phép sát hạch lái xe ô tô tại các trung tâm, bãi sát hạch cũ thì 

việc quản lý và sử dụng tiền phí sát hạch lái xe mô tô thu được như sau: 

- Cơ quan thu phí được để lại 30% (ba mươi phần trăm) trên tổng số tiền phí 

thực thu được để trang trải chi phí theo quy định tại điểm b.1 khoản này; 

- Chi trả tiền thuê cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kiểm tra chấm điểm, lưu 

giữ hồ sơ sát hạch, nhiên liệu … của các trung tâm, bãi sát hạch này không quá 

10% (mười phần trăm) trên tổng số tiền phí thực thu được. 



- Nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 60% (sáu mươi phần trăm) trên tổng số tiền 

phí thực thu được”. 

Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký. 

2. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

53/2007/TT-BTC ngày 21/5/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, 

quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ. 

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 để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung. 

  

 Nơi nhận: 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Công báo; 
- Website Chính phủ; 

- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 

- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CST5). 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

(Đã ký) 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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