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Số: 27/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày ,14 tháng 5 năm 2019

THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 246/2016/TT-BTC
ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mửc thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngày
11 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ
Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức của Bộ
Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ điều
của Thông tư sổ 246/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiếm tra, đánh giá, cấp giấy chứng
nhận quốc tế về an ninh tàu biển và Thông tư sổ 247/2016/TT-BTC ngày 11
tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí
nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 246/2016/TT-BTC ngàỵ 11
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận
quốc tế về an ninh tàu biển
"Điều 6. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí được để lại 50% số tiền phí thu được để chi cho hoạt
động cung cấp dịch vụ, thu phí. số tiền để lại được quản lý và sử dụng theo quy
định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của
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Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và
lệ phí.
2. Tổ chức thu phí thực hiện nộp 50% số tiền phí thu được vào ngân sách
nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước. Thời
điểm nộp phí theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đối, bố sung một số điều của
Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013
của Chính phủ."
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 247/2016/TT-BTC ngàỵ 11
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chê độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không,
sân bay
"Điều 6. Quản lý và sử dụng phí

1. Cảng vụ hàng không miền Bắc: Trích để lại 45% số tiền phí thu được đệ
trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định; chuyên vê
Cục Hàng không Việt Nam 14%; nộp ngân sách nhà nước 41%.
2. Cảng vụ hàng không miền Trung: Trích để lại 52% số tiền phí thu được
đê trang trải chi phí hoạt động cung câp dịch vụ, thu phí theo quy định; chuyên
về Cục Hàng không Việt Nam 4%; nộp ngân sách nhà nước 44%.
3. Cảng vụ hàng không miền Nam: Trích để lại 43% số tiền phí thu được để
trang trải chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ, thu phí theo quy định; chuyến về
Cục Hàng không Việt Nam 18%; nộp ngân sách nhà nước 39%.
4. Tổ chức thu phí (các Cảng vụ hàng không) quản lý và sử dụng tiền phí
được để lại theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phí và lệ phí;
bao gồm cả chi: bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn theo quy
định tại Nghị định so 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính
phủ về chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đo đạc, phân định
ranh giới quân sự và dân sự tại các cảng hàng không, sân bay (phần do các cảng
vụ hàng không quản lý); thuê nhà làm việc cho các Đại diện cảng vụ hàng không
(nếu có).
5. Cục Hàng không Việt Nam sử dụng số tiền phí nhượng quyền khai thác
cảng hàng không, sân bay cho hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của
pháp luật về ngân sách nhà nước; pháp luật phí, lệ phí và theo quy định của Thủ
tướng Chính phủ về cơ chế tài chính đặc thù của Cục Hàng không Việt Nam."
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Điều 3ế Hiêu
• Iưc
• thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.MNơi nhận:/0Ị/^
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiếm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước các thành
phố: Hà Nội, Đà Nằng, Hồ Chí Minh;
- Công báo;
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, CST (CST5).^C,
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