BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

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

Số: 935/TCT-CS

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2021

V/v: giải đáp vướng mắc chính sách thu Lệ phí trước bạ.

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tổng cục Thuế nhận được phản ánh của Tổng cục Hải quan tại Công văn số
8209/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020 về việc bãi bỏ Tờ khai nguồn gốc phương tiện nhập khẩu.
Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ quy định pháp luật về lệ phí trước bạ và quản lý thuế hiện hành không có quy
định khi kê khai nộp lệ phí trước bạ người nộp thuế phải xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe
máy nhập khẩu.
Căn cứ Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn
việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu (bản photocopy gửi kèm theo).
Theo đó, cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô
hàng phương tiện nhập khẩu có tờ khai Hải quan đăng ký từ ngày 01/12/2020.
Do đó, khi người nộp thuế kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với phương tiện nhập khẩu thì
cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế xuất trình Tờ khai nguồn gốc xe ô tô, xe gắn máy
nhập khẩu theo quy định. Trường hợp cần tra cứu thì truy cập hệ thống điện tử của cơ quan hải
quan để kết nối dữ liệu phương tiện phương tiện nhập khẩu.
Đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định nêu trên và
Công văn số 14650/BTC-TCHQ để thực hiện./.

Nơi nhận:

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ PC, QLT DNNCN (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

Vũ Xuân Bách

