Trc ó, Th tng Chính ph Nguyn Xuân Phúc va ký ban hành Ngh nh s 70/2020/N-CP quy nh mc thu l
phí trc b i vi ô tô sn xut, lp ráp trong nc n ht ngày 31/ 12/2020, (Ngh nh có hiu lc thi hành k t ngày
28/6 n ht nm 2020).
Theo ó, mc thu l phí trc b ln u i vi ô tô, r moóc hoc s mi r moóc c kéo bi ô tô và các loi xe tng t c sn
xut, lp ráp trong nc c thc hin nh sau: T ngày 28/6/2020 n ht ngày 31/12/2020, mc thu l phí trc b bng
50% mc thu quy nh ti Ngh nh s 20/2019/N-CP ngày 21/2/2019 ca Chính ph sa i, b sung mt s iu ca
Ngh nh s 140/2016/N-CP ngày 10/10/ 2016 ca Chính ph v l phí trc b và các Ngh quyt hin hành ca
Hi ng nhân dân hoc Quyt nh hin hành ca y ban nhân dân tnh, thành ph trc thuc trung ng v mc thu l
phí trc b ti a phng.
T ngày 1/1/2021 tr i, mc thu l phí trc b tip tc thc hin theo quy nh ti Ngh nh s 20/2019/N-CP ngày
21/2/2019 ca Chính ph, tc là quay tr li mc c.
Lãnh o Tng cc Thu cho hay, vic thc hin các th tc gim 50% phí trc b này s c áp dng ngay, ngi dân
chính thc c gim 50% phí trc b khi i ng ký ô tô sn xut, lp ráp trong nc.
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.
C th, vic gim 1/2 l phí trc b ô tô sn xut, lp ráp trong nc thì ngi dân s c gim l phí trc b t vài chc ti c trm
triu ng tùy tng loi xe, do ó s kích thích mua sm, kích cu mt hàng này.
c bit, hin mc thu l phí trc b c xác nh theo t l phn trm tng loi xe và tng a phng khi ng ký. Mc phí trc b
vi ô tô con ti Hà Ni, Qung Ninh, Hi Phòng... là 12% giá tr xe; TPHCM 10%...
Vi các mu xe sn xut lp ráp trong nc có giá bán càng cao, ví d nh Mercedes-Benz S450, thì ngi mua
xe này s càng c hng li khi phí trc b gim 50%.
Theo tính toán, nu xe có giá bán gn 5 t ng, l phí trc b hin ngi mua phi np n gn 600 triu ng. Nu mua
trong khong t gi n cui nm, phí trc b gim 50%, ngi mua xe s tit kim c gn 300 triu ng.
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