BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 430/TCT-CS

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2016

V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.
Trả lời Công văn số 81937/CT-THNVDT ngày 22/12/2015 về vướng mắc chính sách lệ
phí trước bạ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 4, Điều 2 Nghị định số 106/2009/NĐ-CP ngày 16/11/2009 của Chính phủ về
việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân quy định:
“Điều 2. Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân
Tài sản nhà nước tại đơn vị vũ trang nhân dân là những tài sản nhà nước giao cho Bộ
Quốc phòng, Bộ Công an quản lý, sử dụng phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, gồm:
4. Danh mục cụ thể tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,
Bộ trưởng Bộ Công an quy định.”
- Tại Khoản 13, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ
trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ quy định:
“13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý
chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.”
- Tại Khoản 13, Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:
“Điều 3. Các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ
Các trường hợp thuộc diện không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 4 Nghị
định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ được quy
định cụ thể như sau:
13. Nhà, đất, tài sản đặc biệt, tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý
chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật như:
luật;

a) Các loại nhà, đất chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp

b) Tàu thủy, thuyền, ôtô, xe gắn máy thuộc danh mục tài sản đặc biệt hoặc tài sản chuyên
dùng vào mục đích quốc phòng, an ninh được Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cấp giấy đăng
ký phương tiện.”
Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp Trung tâm phát thanh, truyền
hình, điện ảnh Công an nhân dân (Trung tâm) thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân được
Bộ Công an cho phép mua 03 xe ôtô để phục vụ công tác sản xuất tin bài theo Quyết định số
6002/QĐ-BCA-H43 ngày 23/10/2015 và được Bộ Công an cấp Biển kiểm soát xe cơ giới thì khi
Trung tâm đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì 03 xe
ôtô nêu trên thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Khoản 13 Điều 3
Thông tư số 124/2011/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Vụ CS, Vụ I, Vụ CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
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