Ngày 28-6, Th tng Chính ph ã ký ban hành Ngh nh 70/2020 quy nh mc thu l phí trc b bng 50% mc
thu quy nh ti Ngh nh s 20/2019 trc ó. Nh vy, k t ngày 28-6 n ht nm 2020, xe ôtô sn xut hoc lp ráp
trong nc s c gim 50% l phí trc b.
Tng Cc thu trong ngày 28-6 cng ã có công in yêu cu cc thu các tnh, TP trc thuc trung ng ch o các
chi cc thu trên a bàn tnh kp thi trin khai thc hin áp dng mc thu l phí trc b theo quy nh ti Ngh nh s
70/2020 nêu trên. Mc ích ca vic này là nhm kích thích tiêu dùng trong nc theo ch o ca Chính ph ti
Ngh quyt s 84/2020 kp thi h tr ngi dân, doanh nghip sau i dch Covid-19.
Vi chính sách này, ngi dân s c gim l phí trc b t vài chc ti c trm triu ng tùy tng loi xe.
Trc ó, ngi mua ô tô du lch 9 ch ngi tr xung phi óng l phí trc b mc 10 - 12% (tùy tng a phng) tng ng
giá tính phí trc b. Vi chính sách mi gim 50% phí trc b, giá chic Kia Morning hin có giá bán 299 triu
ng, l phí trc b ang áp dng 10%-12%, hin ngi mua óng phí trc b khong 30-35 triu ng/chic, khi gim phí
trc b, ngi mua tit kim c khong 14-17 triu ng.
Mu xe sn xut lp ráp trong nc có giá bán cao nht là Mercedes-Benz S 450, ngi mua xe này s c hng li
nhiu nht khi phí trc b gim 50%. Hin mu xe này ang có giá bán 4,2-5 t ng, l phí trc b hin ngi mua phi
np t 420 triu ng n gn 600 triu ng. Vì th khi phí trc b gim 50%, ngi mua xe s tit kim c 210-298 triu ng.
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