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TỜ TRÌNH
Thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu
đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh

   
Kính gửi : Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Theo Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ về 
quy định lệ phí trước bạ, Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/03/2022; tại khoản 
5, Điều 8 quy định:“Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe 
con pick-up); nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 10%. Trường hợp 
cần áp dụng mức cao hơn cho phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa 
phương, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết 
định điều chỉnh tăng nhưng tối đa không quá 50% mức thu quy định chung 
tại điểm này” và bãi bỏ các Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016,  
Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ. 

Trong thời gian qua, mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 
chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 10% (theo mức 
quy định của các Nghị định Chính phủ trước đây).

Để tạo điều kiện kích cầu, hỗ trợ các doanh nghiệp, Chính phủ đã ban 
hành nhiều chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí để hỗ trợ khó khăn cho 
doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; trong đó có 
Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 về giảm 50% lệ phí trước bạ 
đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Việc quy định mức thu lệ phí trước 
bạ lần đầu đối với ô tô cao hơn mức quy định chung của Chính phủ là 10% chỉ 
phù hợp với những đô thị lớn, mật độ dân cư đông, thường xuyên xảy ra ùn 
tắc giao thông, cần có chính sách để hạn chế phương tiện ô tô cá nhân, giảm 
tải cho hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị; theo thông tin thì hiện nay chỉ có 
một vài địa phương áp dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 
chỗ ngồi trở xuống cao hơn mức quy định chung của Chỉnh phủ gồm: Hà Nội, 
Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Cần Thơ mức thu là 
12%; Hà Tỉnh 11%. Các địa phương còn lại bao gồm thành phố Hồ Chí Minh, 
Đà Nẵng, Quảng Ngãi... đều áp dụng mức thu là 10%. Hơn nữa, việc quy định 
tăng mức thu so với quy định chung của Chính phủ không tác động đáng kể 
đến tăng thu ngân sách tỉnh; do tổng thu lệ phí trước bạ của tỉnh hằng năm 
chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1,5%) so với tổng thu nội địa của tỉnh (năm 2020 tổng thu 
lệ phí trước bạ là 290 tỷ đồng/18.145 tỷ đồng thu nội địa; năm 2021 tổng thu 
lệ phí trước bạ là 332 tỷ đồng/19.563 tỷ đồng thu nội địa). Ngược lại, việc 
tăng mức thu lệ phí trước bạ sẽ tác động đến tâm lý người tiêu dùng, qua đó 
ảnh hưởng đến sản lượng ô tô tiêu thụ và nguồn thu thuế từ ô tô trên địa bàn 
tỉnh.
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Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kính trình HĐND tỉnh khóa X cho áp 
dụng mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo mức quy định tại Nghị định số 
10/2022/NĐ-CP của Chính phủ là 10% để phù hợp với tình hình thực tế hiện 
nay (không ban hành Nghị quyết quy định điều chỉnh tăng mức thu lệ phí 
trước bạ lần đầu đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi so với mức quy định của Chính 
phủ tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022).

Kính báo cáo HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết nghị./.
Nơi nhận:                                                         
- Như trên;
- TT TU, HĐND tỉnh; 
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Sở: TC, GTVT;
- Cục Thuế tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH.
D:\Dropbox\PHẠM CÔNG THÀNH KTTH\NAM 2022\THANG 3\Trình phí cấp phép môi 
trường\30-3-2022 Tờ trình quy định thu phí cấp giấy phép môi trường (1).doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
            Nguyễn Hồng Quang
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