Theo d tho, xe ô tô ca doanh nghip kinh doanh vn ti, hp tác xã kinh doanh vn ti thuc i tng chu phí
theo quy nh ti iu 2 Thông t s 293/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 ca B trng B Tài chính quy nh mc
thu, ch thu, np, min, qun lý và s dng phí s dng ng b, thc hin np phí nh sau:
K t ngày Thông t này có hiu lc thi hành n ht ngày 31/12/2020:
Ô tô ch ngi, các loi xe buýt vn ti hành khách công cng: Np phí bng 70% mc thu quy nh ti các im 2,
im 3, im 4, im 5 Mc 1 Biu mc thu phí s dng ng b ban hành kèm theo Thông t s 293/2016/TT-BTC
(mc gim 30%).
Xe ti, ô tô chuyên dùng, xe u kéo: Np phí bng 90% mc thu quy nh ti các im 2, im 3, im 4, im 5, im
6, im 7, im 8 Mc 1 Biu mc thu phí s dng ng b ban hành kèm theo Thông t s 293/2016/TT-BTC (gim
10%).
K t ngày 01/01/2021 tr i, thc hin np phí s dng ng b theo mc phí quy nh ti Mc 1 Biu mc thu phí s dng
ng b ban hành kèm theo Thông t s 293/2016/TT-BTC.
B Tài chính cho bit, xut này là gii pháp tháo g khó khn cho Hip hi vn ti ô tô Vit Nam do chu nh hng
ca dch COVID-19.
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