
SO GIAO THÔNG VIN TAT CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
THANH PHO HO CHI MINH Dc 1p - Dy do - Hnh phüc 

CANG VJ BUNG THUY NQI DIA 

S: 4i /QD-CVDTND Thànhphô' H ChI Minh, ngày 01 tháng 04 näm 2022 

QUYET DINH 

Ban hành Quy trInh Hüy hoc diu chinh biên lai thu phi sü' thing 
cong trInh kêt câu h tang, cong trinh djch vii tin Ich cong cong 

trong khu v1rc cira khâu cãng biên trén dja bàn Thành phô Ho ChI 
Minh 

GIAM DOC CANG VU DIIONG THUY NQI LilA THANH P110 HO CHI MINH 

Can cth Quyê't djnh so' 179/2005/QD-UBND ngày 30 tháng 9 nám 2005 cla 
Uy ban nhdn dan thành phO' ye' thành 1p  Cáng vy du'&ng thiy n5i dja thành phô 
H Chi Minh và Quyé't djnh s 84/2007/QD-UBND ngày 14/6/2007 cia Uy ban 
N/ian dan thành pho' ye' b sung Diê'u 1 Quyê't djnh sO' 179/2005/QD-UBND ngày 
30/9/2 005, 

Can ci Quyé't djnh 585/QD-SGTVT ngày 04 tháng 6 nám 2021 cta Giám dôc 
So' Giao thông v4n tái ye' ban hànl'z Quy ché' td chic và hoçit dç5ng cia Cáng vy 
du'O'ng thzy n5i d'/a Thành pM Hd ChI Minh try'c thu'?c SO' Giao thông van tái; 

Can th Ngh/ quye't sO' 10/2020/NQ-HDND ngày 09 thOng 12 nám 2020 cia 
Hôi dng nhán dOn Thành phO' ye' ban hành mz-'c thu phi th dyng ke't cáu hçi tOng, 
cong trInh d/ch vy tiçn Ich cOng cong trong khu vy'c ct'ca khdu cOng biJn trên dja 
bàn thànhphHo' ChIMinh; 

Can cii' Quyêt d/nh sO' 713/QD-UBND ngày 04 thOng 3 nám 2021 cia LTy 
Ban nhOn dOn Thành pM H ChI Mm/i ye' giao nhim vy thu phi sz' dyng két cáu 
hçi tO'ng, cOng trinh dich vu tién ich cOng cong  trong khu vyc ci''a khO'u cOng biên 
trên df a bàn thành phO' H Chi Minh cho COng vy du'O'ng thzy ni d/a — doii v/ sy 
nghip cOng 1p trtc thu.5c So' Giao thông vgn tOi. 

COn th Quyêt cl/nh sO' 28/2021/QD-UBND ngày 20 tháng 7 nOm 2021 cia 
U Ban nhOn dOn Thành phO' ban hành Quy trInh thu phi th dyng cOng trInh két 
cOu hg tO'ng, cOng trInh cl/c/i vy cOng Ich cOng cong trong khu vy'c ct'a kMu cOng 
biê'n trên cl/a bàn thànhpM H ChiMinh; 

COn cz' Quyê't cl/nh sO' 08/2022/QD-UBND ngày 31 thOng 3 nOm 2022 cza 
L5) Ban n/iOn dOn Thành pM ban hOnh Quy chlphO'i hQp trong thu phi st'i' dyng 
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cong trInh kit ciu hi tcng, cOng trInh djch vy cOng Ich cOng c5ng trong khu vy'c 
tha khu cáng biJn trên dja bàn thành phd H ChI Minh, 

Can ct ThOa thugn hQp tác giii'a C'áng vy du'àng thiy ni dja vói các Ngân 
hang thuv'ng mcii (VietinBank, BIDV; Vietcombank,) v tham giathy'c hin thu phi 

th dyng cOng trInh kIt cá'u hg ta'ng, cOng trInh djch vy cOng ich cOng cong trong 
khu vtc tha khdu cáng bié'n trén a'ja bàn thành phd H Chi Minh, 

Theo d nghj cza TrztàngphôngTài chinh ké' toán. 

QUYET DINH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy trInh hüy hoc diu chinh 
biên lai thu phisü diing cong trInh kt cu h t.ng, cong trInh djch vi tin ich cOng 
cong trong khu vvc  cira khu càng bin trên da bàn Thành ph H ChI Minhtrong 
linh vrc phi, 1 phi thuc thrn quyn cüa Câng vi dithng thüy ni dja Thành phô 
H ChI Minh". 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k. 

Diu 3. Trueing phông T chüc hành chInh, Tru&ng Phông Tài chinh Kê toán, 
Tnrâng phông Quàn l cãng bn, viên chüc, ngithi lao dng tri.rc thuc Càng v11 

du&ng thüy ni dja và các t chirc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyt dnh này./. 

Noinhân: 
- Nhir Diêu 3; 
- SGTVT; 
-BGD; 
- Các phông, ban, dai  dién. 
-Lixu:VT. 

GIAMBOC 



S('GIAO THÔNG VAN  TAT 
THAN}I PHO HO CHi MINT-I 

CANG VU DTI(YNG THUY NO! DIA 

CONG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
Dc Ip — Tir do — Htnh phtic 

QUY TRINH 

Hüy hoc diu chinh biên lai phi, 1 phi sir diing cong trInh két 
cu hi tang, cong trInh djch viii tin Ich cong cong trong khu virc 

cfra khtu cãng bin trên dja bàn Thành ph Ho ChI Minh 

(Ban hành kern Quye't djnh so' 4 j/QD-CVDTND ngàyOl tháng 04 nàm 2022 

cza Cáng vy du'&ng thzy ni dja Tp.H ChI Minh) 

CIJIIUNGI 

QUY DJNII CHUNG 

Diêu 1. Phim vi diu chinh, di tirçrng áp diing 

1. Pham vi diêu chinh 

Quy trInh nay huo'ng dn vic thc hin hüyhoc di&u chinh biên lai phi, l 
phI sir ding cong trInh kt cu ht tng, cong trInh djch vii tin Ich cong cong 
trong khu vrc cira khu càng bin trén dja bàn Thành phô Ho ChI Minh cira to 
'chirc, ca nhan thu, np phi theo Nghi quyt 10/2020/NQ-HDND ngày 09 tháng 
12 näm 2020 cira Hi dng nhân dan Thành ph Ho ChI Minh. 

2. Di tuçTng áp dung 

a) Dan vj thu phi, l phi. 

b) T chirc, cá nhân np phi, 1 phi. 

c) T chirc cung irng phn mm t1r in biên lai. 

Diu 2. Giãi thIch tIr ngui' 

1. Don vj thu phi: Càng vu dung thiry ni dja Thành ph H Chi Minh - 
don vj trrc thuc Sâ Giao thông 4n tài Thành ph H ChI Mirth (sau day gçi là 
Câng vi) 

2. Di tuçing nop phi (sau day gi là ngu&i np phi): là th chirc, Ca nhân 
kinh doanh hang hóa nhâp khu, xut khu, tam nl-iâp — tái xuât, hang chuyên 
khu, hang gi:ri kho ngoi quan, hang qua cãnh sir di.ing cOng trmnh kt cu ha 
tang khu vi.rc cCra khu cãng bin Thành pM H ChI Minh (bao gm t chirc, Ca 
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nhân mi ti khai hâi quan tai  Thành ph H ChI Minh và ngoài Thành ph Ho 
ChI Minh). 

Diu 3. Mt s trffô'ng hçrp hüy biên lai 

1. Khi lam thu tiic np phi di vâi hang boa có nhiu to' khai, nguo'i np phi 
np không dung to' khai mong mun. Tru&ng hçip nay, Gang viii không thirc hin 
vic chuyn s tin tü to' khai np phi da np sang to' khai chua np hoc cong 
dn tin phI sang to' khai nôp phi khác ma nguo'i np phi phãi tliçrc hin quy 
trInh khai hüy biên lai dã khai nh.m, dng tho'i khai mo'i hoc bO sung to' khai 
di vâi các lô hang chua hoàn thành np phi. 

2. Tri.thng hçrp buy biên lai thu phi và hoàn s tin dà np do buy to' khai hãi 
quail, he thng tix dng kim tra trng thai hüy to' khai trên h thng thông quan 
din ti cüa Hài quan d xác nhn buy tir dng và tao  lnh hoàn tin ia  cho 
nguo'i np phi. Cãng vu thuc hiên viêc kim tra rà soát, xác nhn dôi vo'i các 
trix&ng hçp nay cüng nhu di vâi các truo'ng hçp buy khác ma h thng lthông 
th xác nhn tir dng. Trong tho'i gian cho' h thng kim tra xác nhn trng thai 
hüy, biên lai duçic khai báo hüy s & trng thai khóa và không Co giá trj giao 
dich. 

3. Khi lam thu t1ic np phi, nguo'i np phi ké khai sai thông tin np phi nhu 
ma s thu hoc sai s tin phi dn dn sai thông tin trên biên lai, nguo'i np phi 
phâi thrc hin quy trInh khai buy biên lai, dng tho'i khai mâi to' khai và np phi 
mOi. Tru&ng hçp nay Câng vii sê chp thun buy và hoan tin khi Cãng vii chiia 
thrc hin kê khai thug và hang hóa chiza ra khOi cãng. 

4. Tri.ro'ng hçxp nguo'i np phi không thuc di tuçing np phi nhimg 1i ké 
khai và thirc hin np phi, trong tru&ng hçip nay nguo'i np phi phâi thrc hin 
quy trInh khai hüy biên lai dã khai nhm dng tho'i dInh kern thông tin có lien 
quan xác nhn hang boa k.hông thuc di tucmg np phi. 

Diu 4. Mt s tru'ôrng hçrp diu chinh nhtrng lthông hüy biên lai 

1 .Tru&ng hcip nguo'i np phi ké khai sai thông tin np phi nhu sai ten cong 
ty, dja chi thI ngithi np phi së thirc hiên lam biên bàn diu chinh thông tin biên 
lai gui Gang vçi xác nhan. 

2. Di v&i các biên lai ma Gang vçi dã thirc hin ké khai thu& 

Khi ngu&i np phi ke kbai sai s tin phi, nguo'i np phi phài thirc hin kê 
khai b sung, trong tru&ng hcip np thiu thI np b sung va Gang vi së xuât 
biên lai ghi (tang) tin phi , tru&ng hcip np thua thI Gang vu sê xut biên lai ghi 
(giám) tin phi và hoàn tin. 
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Tnrông hqp ngi.thi np phi kê khai sai ma s thu& ngithi np phi phâi lam 
biên bàn diu chinh thông tin biên lai g1ri Cãng v1i xác nhn. 

CHU€ING II 

NQI DUTG QUY TRINH 

Diu 5. Quy trInh hüy biên lai 

Dinh kern sa d quy trmnh hüy biên lai (phii 1ic 1) 

1. Btr&c 1: Däng nhp h thng 

Nguii nop phi thiic hiên vao duè'ng link"thuphihatang.tphcm.gov.vn". Vào 
muc "nop phI Ca s& ha tang", vào "danh sách biên lai". O m11c yêu cu hUy biên 
lai, ngithi np phi nhn vào "g1ri yeu cu". 

2. Burc 2. Khai báo thông tin yêu câu hüy biên lai 

a) Trén ca s t& khai thông tin yêu cu hüy biên lai. Ngithi np phI phãi diên 
dy dü các thông tin trong t& khai nht.r sau: 

L do hüy biên lai; 

Tài khoàn thi hu&ng dã dàng k; 

Ngân hang thçi hu&ng; 

S tài khoân thii huông; 

Ten tâi khoàn th hu&ng. 

b) Trong m1ic "1k do hüy biên lai", ng1yi np phi trmnh bay rö rang i do hüy 
biên lai dInh kern vi giy d nghi hüy bién lai và hoàn tin (mu 1 dinh kern) 
cüng cac thông tin có lien quan nhr tInh trang hang hóa cüa nguôi np phi dâ ra 
khói càng hay chua, có hüy ti khai hâi quan hay không. Dng th?yi các thông tin 
dInh kern phãi duçc k xác nhn. 

3. Btróc 3. K s và glri yêu cu 

Sau khi hoàn thành xong bu&c 2. Ngui nQp phi thirc hin thao tác cu& cüng 
là k s và glri yêu cu. 

4. Bthrc 4. Gang vu tip nhn va xü 1 yêu cu hüy biên lai 

Khi tip nhn thông tin yêu cu hüy biên lai cüa ng1xi np phi. Càng vii sê 
tin hánh kim tra 1 do hüy biên lai có thuc truèng hcTp dugc hüy biên lai hay 
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không cüng nhu xác minh các thông tin có lien quan duçic khai báo trong phn 
1 do hüy biên lai d tin hành xr 1: 

Trong trir&ng hcip yêu cu buy biên lai duqc phê duyt thI gui biên bàn hüy 
biên lai phi có ch k s cüa ngithi np phi và Càng vii theo thông tu 
32/201 1/TT-BTC ngày 14/3/2021 và thông tu 303/2016/TT-BTC ngày 
15/11/2016 (mu 2 dInh kern) 

Trong tri.thng hçip yêu cu hüy biên lai bj tr chi, Càng vii sê gri email 
thông báo 1 do ti'r ch& cho ngui np phi. 

5. Btro'c 5. Ngân hang hoàn tin 

Khi yêu cu buy biên lai dugc phê duyt. Ngân hang sê nhn du?c  thông 
báo hoàn tin cho nguô'i np phi tilt phIa Câng vçi. Phia ngân hang së tin hành 
hoàn tin trong vông 72 gR. 

Diu 6. Quy trInh diu chinh biên lai 

Dinh kern so d quy trInh diu chinh biên lai (phii 1iic 2) 

1. Btro'c 1: Däng nhp h thng 

Ngui np phi thirc hin vào diRmg link"thuphihatang.tphcrn.gov.vn". Vào 
mIc "np phi co s& h tng", vào "danh sách biên lai". d rniic yêu cu diêu 
chinh biên lai, nguinp phi nhn vào "gilri yêu cu". 

2. Btthc 2. Khai báo thông tin yêu cu diu chinh biên lai 

a) Trén Co sô tô khai thông tin yeu cu diu chinh biên lai. Nguôi np phi 
phài din dy du các thông tin trong biên bàn diu chinh biên lai phi (theo mu 
1) 

3. Burc 3. K so và gin yêu câu 

Sau khi hoàn thành xong biiic 2. Nguôi np phi thirc hin thao tác cui cinng 
là k s và gini yêu cu. 

4. Btr&c 4. Câng vii tip nhn và xir 1 yêu cu diu chinh biên lai 

Khi tip nhn thông tin yéu cu hüy biên lai cilia ngithi np phi. Cãng vii së 
tin hành kim tra 1 do diu chinh biên lai có thuc tru?mg hqp ducic diu chinh 
biên lai hay kbông d tin hành xii l: 

Trong trithng hgp yêu cu diu chinh biên lai ducic phê duyt thI gii bién 
bàn diu chinh biên lai phi có chü k s cilia nguè'i np phi và Câng vi theo 
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thông tu 32/2011/TT-BTC ngây 14/3/2021 và thông tu 303/201 6/TT-BTC ngày 
15/11/2016 (miu 3 dInE kern) 

Trong tmông hcip yêu cu diu chinh biên lai bj tir chi, Câng v së glri 
email thông báo 1 do tr chi cho ngui np phi. 

CHU'NG III 

TO CIfl'C THTJ'C HIN 

Diêu 7. To chfrc thu'c hiên 

1. Các co quan, don vj, ngithi np phi có lien quan trong vic thrc hin quân 
1, thu, np phi có trách nhim trin khai thirc hin quy trInh nay. 

2. Trong qua trinh t chüc thc hin, nu có vn d phát sinh khó khän, 
vurng mc, các co quan, don vj, ngui np phi phân ánh kjp thñ v Cãng vi 
dung thüy ni dja thành ph H Chi MinE d diu chinE, b sung phü hçip v&i 
quy dnh. 

GIAM DO&L- 



cANGV1.rnfiNG.THU .NQ' DjA,• 

PhiiLticl 

SYDOQUYTRINH 

Hüy biên Iai thu phi sü dung cong trInh kt cu ha tang, cong trinh dich  vu 
tin ich cOng cong trong khu virc cüa khau cãng bien tren dia bàn Thành 

ph H ChI Minh 

(Ban hànl'z kern Quyê't djnh s i /QD-CVDTNE' ngayOl . tháng .04 nám 2022... 

cia Cáng vy dwôig thzy ni dja Tp.H ChI Minh) 

Ngui np phi (5) Hoàn tin 

Câng vy ththng thóy rii cIá 

thành ph H ChI Minh 

(4) Tiê'p nhn yeu cu 

vàxiI 



(4)Tiê'pnhnyêucu 

vàxitI 

Cng vu duông thiy nôi dia 

thành ph6 H ChIMinh 

Phy Lye 2 

S(i DO QUY TRiNEl 

Diu chinh biên lai thu phi sir dyng cong trInh kt cu h tang, Cong trmnh 
djch vy tin ich cong cong trong khu vyc cfra khu càng bin trên dja bàn 

Thành ph H ChI Minh 

(Ban hành kern Quyt djnh s /QD-CVDTND ngày tháng 04 nàm 2022 
cz.a Cáng vy dw&ng thzy ni dja Tp.H C/il Minh) 

Ngu'äi ncp phi 

CANG VV  DUNG THUY NQI DIA 



Mâu 1 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do Hinh phüc 

GIAY DE NGH! H(JY BIEN LAI VA HOAN TIEN 
Vê vzêc huy bzên 1w va hoan tiên phi su dung sit dung két cáu ha tang, cong trznh 

dich vu tzên ich cOng cOng trong khu vwc cita khâu cang b,ên 
trên dia ban ThanhphO HO Clii Mznh 

Krnh gin Cang vu ducing thuy nôi dia Tp Ho Chi Mmh 

Têndanvj:  
DjaChi:  
Ma s thu&  
L do hUy biên lai:  

Qua rà soát, chüng tôi nhn thây có sal sot trong qua trinh ké khai và np phi 
su dung kêt cau ha tang, cong trinh dich vu tiên ich Cong cong trong khu vuc ciza 
kh.0 câng bin trên dja bàn Thành ph H Chi Minh chd Qu dan vj. Nay bang van 
bàn nay chüng tôi kfnh d nghj Câng vii hüy biên lai và hoàn tin phi dä np, ciii the: 

Stt 
S thông báo 

phi 
S6 biên lai TInh trang 

cang 
TInh trng th 
khai hai quan 

Thanhtien 

Tng cong 

S tin bang ch  
Thông tin hoàn tin phi: 

— Ten tài khoãn thii hu&ng:  
So tai khoan thu huang  
Ngân hang thii huâng: 



Chi thIch.  
Mic L do buy biên lai: ghi chi tit, chInh xác 1 do 
Muc tmh trang cang hay then vao "dã ra khôi cãng" hoác "chu'a ra khôi 

cãng" 
Muc tmh trang to khai hai quan hay then vao "dã hüy" hoãc "chu'a hüy" 
Sau khi then 2 muc trên to chixc, ca nhan nôp phi thnh kern ho so, chirng tLr 

chirng minh. 

TP. H C'hI Minh ngày tháng nàm 2022 
TO CHuJ'C, CA NHAN NQP PHI 

K, ghi rö hQ, ten và dóng dáu 



Ben nOp  phi: 

Dai diên: 

Dja chi: 

MA s6 thu& 

Chirc danh: 

Cüngtin hành 1p  bién bàn hUy biên lái phi, 1phI: 

L do hUy biên lai: 

Biên lai mâi thay th biên lai vit sai (nu có): 

Vy chüng tôi 1p biên bàn nay áê lam ca s bUy biên lai vit sai trên và cam kt khOng s dig 
biên lai trên dé kê khai thuê. 

Biên bàn nay thrçvc 1p thành 02 (hai) bàn, m& ben hru 01 bàn có giá trj pháp 1 nhu hhau 

DI DIN THU Pm 

K hiu S biên lai S6 thông báo np phi Ngay 1p biên lai 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc  1p  -  Ti do Hnh phüc 

BIEN BAN BIJY BIEN LAIPHI, L Pm 

- Can cü Thông tu- 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/201Tcza Bó Tài CbInh hwáng dJn.v k/ia! tgo, 
phát hành và th dyng hóa don din tt- ban hang hóa, cung zng djch vy. 

-Gän c& ThOngtu- s 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cia B Tài chInh hu-óng dan vic in,. 
phát hành, quán l va si- dyng cac log! chz-ng tz't thu tiên phi, 1phI thuac ngânsách nhà rnthc 

Horn nay, ngày tháng nàrn2022, hai ben chrng tôigmc6: 

Ben thu phi CANG VU DUONG THUY NO! lilA THANH PHO HO Cifi MINH 

Di din: Nguyn Ng9c Tun Chüc danh: Giám Dc 

Dja chi: S 167 Luu Hitu Phuâc, Phuing 15, Qun 8, ThànhPM H ChiMiñh. 

MA s thu& 0304126484 



CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

BIEN BAN DI1U CHINH.BIEN LAI PHI, L PHI 

Mu 3 

- Can cz Thông tu- 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 cia B3 Tài ChInh hu-óiig dJn v khái tao, 
phat hanh va sit dung hoa dcrn then tu- ban hang hoa cung trng dich vu 

- Can cz- Thông tu- s 303/2016/JT-BTC ngây 15/11/2016 cia Bó Tài chInh hu'áng dan vic in, 
phát hành, quán l và si dyng các logi chz-ng t1i thu tiên phi, l phi thuc ngán sách nhà nithc. 

Horn nay, ngày tháng nãm 2022, hai ben chüng tôi gm có: 

Ben thu phi: CANG VJ DT1YNG THUY NQI DjA TIIANH PHO HO CIII MINH 

Dai din: Nguyn Ng9c TuAn Chrc danh: Giám Dc 

Dia chi: S 167 Lint Htru Phixâc, Phtr&ng 15, Qun 8, Thành Ph H ChI Minh; 

Ma s thu& 0304126484 

Ben nip phi: 

Di diên: 

Dia chi: 

Ma s thug: 

Chirc danh: 

Cüng tin hành 1p biên bàn diu chinh biên lai phi, 1 phi: 

K3 hiêu  S biên lai  S thông báo np phi  Ngày Ip  biên lai 

Ldo: 

Ni dung triróc khi diu chinh: 

-(ten cOng ty, dja chi) 

Ni dung sau khi diu chinh: 

-(ten cong ty, djachi) 

Biên bàn nay dir rc lap thành 02 (hai) ban, mi ben luu 01 bàn có giá trj pháp 1 nhir nhau. 

DAI DI1N THU PHI DLI DI1N NQP PH! 
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