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Số: 31/2014/NQ-HĐND Thành phổ Hồ Chỉ Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2014 

NGHỊ QUYẾT 
về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 

đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) 

(Ngày 30 tháng 12 năm 2014) 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 
tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân 
dân, ủy ban nhân dân 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của 
Chính phủ ban hành Quỹ bảo trì đường bộ; 

Căn cứ Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 9 năm 2014 của 
Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng 
đường bộ theo đầu phương tiện; 

Căn cứ Quyết định số 2756/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2014 của 
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực phí sử dụng đường bộ 
theo đầu phương tiện thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; 

Xét Tờ trình số 7001/TTr-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của ủy ban 
nhân dân thành phố về tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện 
đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 
813/BC-KTNS ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội 
đồng nhân dân Thành phố và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 



QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua chủ trương tổ chức thu phí sử dụng đường bộ theo đầu 
phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thế như sau: 

1. Đối tượng chịu phí: 
- Phương tiện xe mô tô bao gồm xe mô tô hai bánh, xe gắn máy (gọi tắt 

là xe mô tô, không bao gồm xe máy điện) có đăng ký biển số xe tại Thành phố 
Hồ Chí Minh hoặc xe đăng ký biển số xe tại địa phương khác nhưng hoạt động 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Không thu phí tương ứng với thời gian đã nộp phí đối với các trường hợp 
chủ phương tiện có biên lai chứng minh đã nộp phí tại các địa phương khácề 

2. Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng hoặc quản lý 
phương tiện (sau đây gọi chung là chủ phương tiện) thuộc đối tượng chịu phí 
quy định tại Khoản 1 Điều này là người nộp phí sử dụng đường bộ. 

3. Các trường hợp miễn phí: 
- Xe mô tô của lực lượng công an, quốc phòng. 
- Xe mô tô của chủ phương tiện thuộc các hộ nghèo theo quy định về 

mức chuấn hộ nghèo hiện hành của Thành phố Hồ Chí Minh. 
4. về mức thu: 

Đơn vị tính: 1.000 Đồng/xe/năm 

SỐ TT Loại xe chịu phí Mức thu 

1 Loại xe có dung tích xy lanh đến lOOcm3 50 

2 Loại xe có dung tích xy lanh từ trên lOOcm3 đến 175cm3 100 

3 Loại xe có dung tích xy lanh từ trên 175cm3 150 

Điều 2. Giao ủy ban nhân dân thành phố: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này; 

2. Quy định chi tiết thời gian thực hiện việc khai, nộp phí đối với xe mô 
tô, xe gắn máy đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

3. Chỉ đạo ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thu 
phí đối với xe ĨĨ1Ô tô phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo 
công tác quản lý, kê khai, thu phí công bằng, chặt chẽ, thu đúng, thu đủ, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. 

4. về quản lý và sử dụng phí: 

a) Tỷ lệ để lại phục vụ công tác thu phí: Mức tỷ lệ để lại cho đơn vị thu 
phí áp dụng theo mức tối đa được quy định tại mục 2, Điều 9 của Thông tư số 
133/2014/TT-BTC, cụ thể: ' • • • 
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- Đối với các phường, thị trấn được để lại 10% số phí sử dụng đường bộ 
thu được để trang trải chi phí tổ chức thu theo quy định. 

- Đối với các xã được để lại 20% số phí sử dụng đường bộ thu được để 
trang trải chi phí tố chức thu theo quy định. 

b) Số thu phí còn lại sau khi đã khấu trù' cho đơn vị thu phí để lại 100% đối 
với các huyện và quy định cụ thể tỷ lệ để lại cho các quận phù hợp với điều kiện 
từng quận. 

c) Cơ quan thu phí chịu trách nhiệm khai, nộp, quyết toán phí theo đúng 
quy định pháp luật hiện hành. 

5. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và ủy ban nhân dân các cấp tăng cường công 
tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt việc kê khai, nộp phí sử dụng 
đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh và tổ chức tập huấn cho lực lượng thu phí thống nhất phương pháp thực hiện 
ừên địa bàn. 

6. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc 
ủy ban nhân dân thành phố kịp thời báo cáo với Hội đồng nhân dân thành phố 
và kiến nghị Chính phủ để có điều chỉnh cho phù hơp thực tế của Thành phố. 

Điều 3. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố 
giám sát chặt chẽ quá trình tố chức triến khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh 
khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2014./. 

Nơi nhận: 
- ủy ban thường vụ Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- Thường ừực ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Ban Thường trực UB. MTTQVN TP; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐNDTP; 
- Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 
- Chủ tịch UBND các quận, huyện; 
- Chủ tịch HĐND xã, thị ừấn; 
- Trung tâm công báo; 
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

ền Thị Quyêt Tâm 
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