B Tài chính cho bit, nm 2021, thc hin ch trng ca Quc hi, Chính ph nhm h tr doanh nghip và ngi dân
chu nh hng ca dch COVID-19, B Tài chính ã ban hành 5 thông t quy nh gim mc thu 34 khon phí, l
phí.
Trong thi gian qua, B Tài chính nhn c mt s kin ngh tip tc gim phí, l phí trong nm 2022 do d báo tình
hình dch COVID-19 trên th gii và nc ta còn din bin phc tp, khó lng, có th bùng phát các t dch mi vi
nhng bin chng mi, lây lan nhanh hn và nguy him hn.
Do ó, B Tài chính ã có công vn báo cáo Th tng Chính ph xin ch trng cho phép kéo dài thi gian gim
phí, l phí n ht 30/6/2022 (i vi các khon phí, l phí ã gim trong nm 2021).
Ngày 15/11/2021, Vn phòng Chính ph ã có Công vn s 8347/VPCP-KTTH thông báo ý kin ca Phó
Th tng Lê Minh Khái nh sau: “ng ý áp dng trình t, th tc rút gn theo quy nh Lut Ban hành vn bn quy
phm pháp lut i vi vic xây dng, ban hành các thông t gim phí, l phí h tr cho doanh nghip, ngi dân và
các i tng b nh hng bi dch COVID-19.
Các b, c quan ngang b khn trng rà soát, xut iu chnh gim mc thu các khon phí, l phí (bao gm c các
khon phí, l phí ã gim trong nm 2021) thuc ngành, lnh vc qun lý, gi B Tài chính xem xét, ban hành
theo thm quyn và quy nh ca pháp lut tip tc h tr kp thi cho doanh nghip, ngi dân và các i tng b nh
hng bi dch COVID-19 theo Ngh quyt 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 ca Chính ph”.
tip tc và kp thi h tr ngi dân và doanh nghip, cn c quy nh pháp lut phí và l phí, B Tài chính d tho
Thông t quy nh mc thu mt s khon phí, l phí nhm tháo g khó khn cho i tng chu nh hng bi dch
COVID-19. Ni dung d tho Thông t trên c s k tha mc thu các khon phí, l phí ã c quy nh gim trong nm
2021 và b sung gim 50% mc thu l phí cp giy chng nhn kim nh an toàn k thut và bo v môi trng i vi xe
c gii, xe máy chuyên dùng.
C th, l phí cp giy phép thành lp và hot ng ca ngân hàng bng 50% mc thu l phí quy nh ti Thông t
150/2016/TT-BTC.
Phí thm nh d án u t xây dng bng 50% mc thu quy nh ti Thông t 209/2016/TT-BTC.
Phí thm nh cp th hng dn viên du lch, cp giy phép kinh doanh dch v l hành quc t, l hành ni a bng
50% mc thu quy nh ti Thông t 33/2018/TT-BTC….
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