CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG Tư1
Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị
thực, giấy tờ vể nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính
quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực,
giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực
kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm
2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại
Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2009;
2. Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính
sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009
của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ
chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt
Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011;
3. Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ
Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu,
thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, có
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bản này được hợp nhất từ 04 Thông tư sau:

- Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 5 năm 2009;
- Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2009;
- Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011;
- Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dựng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh và cư trú tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.
Văn bản hợp nhất này không thay thế 04 Thông tư trên.

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.
Căn cứ Pháp lệnh phỉ và ỉệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp ỉệnh phí và lệ phí và Nghị định sô
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ;
Căn cứ Pháp lệnh nhập cảnh, xuât cảnh, cư trú của người nước ngoài
tại Việt Nam và Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 của Chính phủ
quy định chỉ tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuât cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ
vê xuất cảnh, nhập cành của công dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Quyết định sổ 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chỉnh
phủ về việc giải qưyết cho cóng dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hồi
hương vê Việt Nam;
Bộ Tài chỉnh quv định chế độ thu, nộp, quàn ỉỷ và sử dụng lệ phí cấp hộ
chiếu, thị thực và các loại giấy tờ cho người Việt Nam và người nước ngoài
nhập cảnh, xuât cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việí Nam nhic sau :

- Thông tư số 113/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ vê nhập cảnh,
xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có hiệu lực kề từ ngày 17 tháng 7 năm 2009, có
căn cứ ban hành như sau:
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"Căn cứ Pháp lệnh phỉ và lệ phí;
Căn cứ Nghị định 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quì định chi
tiết một sổ điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngàv 27/11/2008 quy định về chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Tài chỉnh;
Căn cứ Quyết định sổ 36/2009/QĐ-TTg ngày 05/3/2009 cùa Thủ tướng Chính phủ
về việc bãi bỏ Quyết định số 875/TTg ngày 21/11/1996 của Thủ tướng Chính phù về việc
giải quyết cho công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hôi hương về Việt Nam;
Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:"

- Thông tư số 97/2011/TT-BTC ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài chánh sửa đổi, bổ
sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phi cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cành,
xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011, có
căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐCP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phỉ và ỉệ phí;
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Điều 1. Quy định chung
1. Thông tư này quy định đối với khoản lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và
các loại giấy tờ cho ngưòi Việt Nam và người nước ngoài nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam (gọi chung là lệ phí xuất nhập cảnh) do
các cơ quan thuộc Bộ Ngoại giao, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức thu
tại Việt Nam.
2. Công dân Việt Nam khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền
thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng cấp hộ chiếu (bao gồm
cấp mới và cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất hộ chiếu), giấy tờ có liên quan
đến việc cấp hộ chiếu (nếu có) và người nước ngoài khi được các cơ quan này
cấp thị thực; hoặc người Việt Nam và người nước ngoài khi được các cơ quan
này cấp các loại giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh hoặc cư trú tại Việt
Nam phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này; Trừ những trường hợp
được miễn nộp lệ phí sau đây:
a) Khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính
phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời
với tư cách cá nhân.
b) Viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan
lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và
thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phải là
công dân Yiệt Nam và không thường trú tại Việt Nam, được miễn lệ phí trên
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chỉnh phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện Nghị quyết sổ 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chỉnh phủ về việc đơn
giàn hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản ỉỷ của Bộ Công an;
Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị
thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam như sau:"

- Thông tư số 190/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung Thông tư sổ 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng ỉệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh và cư trú tại Việt Nam có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Pháp lệnh Phỉ và lệ phí sổ 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm
200ỉ, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ ve việc sửa đỏi, bổ sung một sổ
điều của Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định sổ 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ
về xuât cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách Thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số
66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 cùa Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản ỉý và sử
dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại
Việt Nam như sau:"
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cơ sở có đi có lại.

c) Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ hoặc
hộ chiếu phổ thông do nước ngoài cấp và được miễn thu lệ phí thị thực theo
các Hiệp định, Thỏa thuận giữa Việt Nam và nước mà người nước ngoài đó là
công dân hoặc theo nsuyên tắc có đi, có lại.
d) Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc
giúp đỡ nhân đạo cho các tô chức, cá nhân Việt Nam.
e) Những người thuộc diện được miễn thu lệ phí theo quyết định cụ thể
của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc
phòng.
Những trường hợp được miễn thu lệ phí quy định trên đây, cơ quan thu
lệ phí phải đóng dấu "miễn thu lệ phí" (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp.
Trường hợp người Việt Nam và người nước ngoài đã nộp lệ phí cấp hộ
chiếu, giấy tờ có liên quan gắn liền việc cấp hộ chiếu và thị thực nhưng không
đủ điều kiện được cấp những giấy tờ này thỉ cơ quan thu lệ phí thực hiện hoàn
trả số tiền lệ phí đã thực nộp khi có thông báo không đủ điều kiện được cấp
bàng nguồn tiền thu lệ phí xuất nhập cảnh. Tiền lệ phí không được hoàn trả lại
nếu đương sự từ chối không nhận kết quả xử lý hồ sơ.
33. Mức thu ỉệ phí xuất nhập cảnh được quy định cụ thế tại Biếu mức
thu lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này, đơn vị tính là 01 quyên hộ chiêu,
01 thị thực, 01 giây tờ vé xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt
Nam.
Lệ phí xuất nhập cảnh thu bằng Việt Nam đồng. Đối với mức thu quy
định bằng đôla Mỹ (USD) thì được thu bằng USD hoặc thu bằng Việt Nam
đồng trên cơ sở quy đổi từ USD ra đồng Việt Nam theo tỷ giá mua, bán ngoại
tệ bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước
Việt Nam công bổ tại thời điểm thu tiền lệ phí.
Điều 2. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng
1. Cơ quan thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng thực
hiện cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh hoặc cư trú quy
định tại Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001 và Nghị định số
136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ, tổ chức thu lệ phí xuất nhập
cảnh (dưới đây gọi chung là cơ quan thu lệ phí xuất nhập cảnh) theo quy định:
a) Niêm yết công khai tại nơi thu lệ phí về đối tượng thu, mức thu theo
đúng quy định tại Thông tư này. Khi thu tiền phải cấp biên lai thu lệ phí cho
người nộp tiền (biên lai nhận tại cơ quan thuế địa phương nơi cơ quan thu
đóng trụ sở chính và được quản lý, sử dụng theo chế độ hiện hành).
Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thôna tư số
97/2011/TT-BTC, có hiệu lực kể từ naàv 01 tháng 9 năm 2011.
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b) Mở tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí xuất nhập cảnh tại Kho bạc Nhà
nước nơi đóng trụ sở chính; hàng ngày hoặc chậm nhất là sau một ngày phải
lập bảng kê, gửi tiền lệ phí đã thu được vào tài khoản mở tại Kho bạc Nhà
nước và quản lý theo đúng chế độ tài chính hiện hành.
c) Đăng ký, kê khai, nộp lệ phí với cơ quan thuế địa phương nơi đóng
trụ sở chính; thực hiện thanh toán, quyết toán biên lai thu lệ phí và quyết toán
thu, nộp tiền thu lệ phí với cơ quan thuế trực tiếp quản lý theo đúng quy định
tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số
45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông
tư số 63/2002/TT-BTC.
2. Cơ quan thu lệ phí được trích 30% (ba mươi phần trăm) trên tổng số
tiền lệ phí thu được trong kỳ để chi phí cho công việc thu lệ phí theo nội dung
cụ thể sau:
a) Chi mua hoặc in ấn hộ chiếu, thị thực và các loại giấy tờ khác về
xuất nhập cảnh; các loại biểu mẫu liên quan phục vụ cho việc thu lệ phí xuất
nhập cảnh.
b) Chi mua văn phòng phẩm, công tác phí (đi lại, lưu trú) theo tiêu
chuẩn, định mức hiện hành.
c) Chi sửa chữa công cụ, phương tiện phục vụ cho công việc thu lệ phí.
d) Chi trả tiền công, các khoản đóng cho lao động hợp đồng (nếu có)
theo chế độ quy định. Chi bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ cho công chức,
viên chức thực hiện thu lệ phí theo quy định hiện hành.
e) Chi mua sắm vật tư, công cụ, thiết bị làm việc và các khoản chi
thường xuyên khác liên quan trực tiếp đến việc thu lệ phí.
f) Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi; mức trích lập 2 (hai) quỹ tối đa
không quá 3 (ba) tháng tiền lương thực hiện trong năm của bộ phận trực tiếp
thu lệ phí xuất nhập cảnh nếu số thu cao hơn năm trước và bằng 2 (hai) tháng
tiền lương thực hiện trong năm nếu số thu thấp hơn hoặc bằng năm trước.
g) Chi cho việc lưu trữ, trục xuất người nước ngoài cư trú trái phép tại
Việt Nam về nước.
h) Chi phi khác phục vụ công tác quản lý xuất nhập cảnh do Bộ trưởng
Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết
định.
Toàn bộ số tiền lệ phí xuất nhập cảnh được trích theo quy định trên
đây, cơ quan thu phải sử dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế
độ quy định, cuối năm nếu chưa chi hết thì được chuyển sang năm sau đế chi
theo chế độ quy định.
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Bộ Công an, Bộ Ngoại eiao, Bộ Quốc phòns thực hiện điều hòa số tiền
được trích (30% trên tổng số tiền thực thu được) giữa các đơn vị thu lệ phí
xuất nhập cảnh thuộc nội bộ ngành để đảm bảo chi phí phục vụ cho việc thu
lệ phí xuất nhập cảnh.
3. Tổng số tiền lệ phí xuất nhập cảnh thực thu được, sau khi trừ số được
trích để lại theo tỷ lệ quy định tại điểm 2 Điều này, số còn lại (70%) nộp vào
ngân sách nhà nước (theo chương, loại, khoản tương ứng, mục 2750, tiêu mục
2752 của Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành), số nộp ngân sách nhà
nước được phân cấp cho các cấp ngân sách nhà nước theo quy định của Luật
Ngân sách nhà nước.
4. Việc lập và chấp hành dự toán thu - chi, quyết toán thu - chi tiền thu
lệ phí xuất nhập cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TTBTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định
pháp luật về phí và lệ phí.
Điều 3. Tổ chức thực hiện4
- Điều 2 Thône tư số 113/2009/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7 năm 2009 quy
định như sau:
4

"Điều 2. Thông tư này có hiệu ỉực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký. Trong quá
trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phàn ảnh về Bộ Tài chính đế xem
xét giải quyết./."

- Điều 2 Thông tư số 97/2011/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011 quy
định như sau:
" ỉ . Thông tư này có hiệu lực kể từ nsày 01/9/2011.
2. Các nội dung khác liên quan đến lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập
cảnh, xuất cảnh, quả cảnh và cư trú tại Việt Nam không đề cập tại Thông tu này vẫn được
thực hiện theo quy định tại Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chỉnh
quy định chế độ thu, nộp, quản ỉv và sử dụng lệ phỉ cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ vê nhập
cành, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
3. To chức, cá nhân thuộc đôi tượng nộp lệ phỉ và các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mấc, để
nghị các tổ chức, cả nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./. "

- Điều 2 Thông tư số 190/2012/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013 quy định như
sau:
"Điều 2.
ỉ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 /01/2013.
2. Các nội dung khác liên quan đên lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập
cành, xuất cành, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam không đề cập tại Thông tư này van được
thực hiện theo quv định tại Thông tvc sẻ 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 cùa Bộ Tài chính
quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quả trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề
nghị các tổ chức, cá nhân phàn ánh kịp thời vế Bộ Tài chính đê xem xét, hướng dân./."
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1. Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan có
liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng thực hiện thu,
nộp lệ phi xuất nhập cảnh theo đúng quy định tại Thông tư này.
2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký5; thay
thế Thông tư số 37/2003/TT-BTC ngày 24/4/2003 quy định chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực và giấy tờ xuất cảnh, nhập
cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam, Thông tư số 60/2005/TT-BTC ngàỵ
01/8/2005 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TT-BTC và Thông tư số
88/2007/TT-BTC ngày 19/7/2007 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 37/2003/TTBTC.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan phản
ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết./.
Bộ TÀI CHÍNH

XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHÁT

SỐ:^/VBHN-BTC
Nơi nhận:
- Văn phòng CP (để đăng công báo);
- Trang thông tin điện tử của Bộ TC;
- Lưu VT, Vụ CSTÌ <;Ọ

Hà Nội, ngày ũf thángiĩt năm 20ỉ4
KT. Bộ TRƯỞNG
™VTRIỞNG
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Phụ ỉục
BIẺU MỨC THU LỆ PHÍ CẤP Hộ CHIÉU, THỊ THựC
VÀ CÁC LOẠI GIẤY TỜ VÈ XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH VÀ cư
TRÚ TẠI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2009/TT-BTC
ngày 30 tháng 3 năm 2009 của Bộ Tài chính)

I. Mức thu đối với công dân Việt Nam.
TT

Mức thu (Đồng)

Tên lệ phí
rri A

1A

1 r

Hộ chiếu:

1

+ Cấp mới

200.000

+ Cấp lại do bị hư hỏng hoặc bị mất

400.000

+ Gia hạn

100.000
100.000

Giấy thông hành:

2

a) Giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào hoặc Việt Nam Cămpuchia:

50.000'

b) Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho nhân viên mậu dịch, cán
bộ vùng biên giới Việt Nam sang vùng biên giới của Trung
Quốc:

50.000

c) Giấy thông hành xuất nhập cảnh cho dân cư ở các xã biên giới
Việt nam qua lại các xã biên giới Trung Quốc tiếp giáp Việt
Nam:

5.0001

d5) Giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt nam sang
công tác, du lịch các tỉnh, thành phố biên giới Trung Quốc tiếp
giáp Việt Nam

50.000

200.000

3

Cấp giấy phép xuất cảnh

4

Cấp công hàm xin thị thực nhập cành nước đến

10.000

5

Cấp công hàm xin thị thực quá cảnh nước thứ ba

5.000

6

Cấp tem AB

7

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

50.000'
100.000

Ghi chủ Dhu luc I:

Điểm này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số
97/2011/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2011.
5
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1. Trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dưng của hộ chiếu, giấy thông hành thì thu
bàna 25% mức thu tưang ứng cùng loại.
2. Trẻ em đi cùng thân nhân có hộ chiếu hoặc các giây tờ có giá trị thay hộ chiêu
thu bằng 25% mức thu tương ứng cùng loại.
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II. Mức thu đối với ngưòi nước ngoài và người Việt Nam
định cư ở nước ngoài
Mức thu

1 ên lệ phí

TT

rri A

1 A

1 r

45 USD

16

cấp thị thực có giá trị một lần:

27

Cấp thị thực có giá trị nhiều lần:

a)

Có giá trị dưới 01 thảng

65USD

b)

Có giả trị dưới 06 tháng

95 USD

c)

Cỏ giá trị từ 6 thảng trở lẽn

3

Chuyển đổi thị thực:

135 USD

Từ một lần thành nhiều lần, trong thời hạn thị thực gốc:

a)

- Có giá trị dưới 6 tháng

25 USD

- Có giá trị từ 6 tháng trở lên

75 USD

Từ một lần thành nhiều lần, vượt quá thời hạn thị thực gốc:

b)

50USD

- Có giá trị dưới 6 tháng

100 USD

- Có giá trị từ 6 tháng trở lên

/

Chuyên ngang giá trị thị thực, tạm trú từ hộ chiêu cũ đã hêt hạn sử
dụng sang hộ chiếu mới

15 USD

5

Sửa đổi, bổ sung các nội dung khác đã ghi ưong thị thực

10USD

69

Cấp thẻ tạm trú:

a)

Có giá trị đên 1 năm

b)

Có giá trị trên 1 năm đên 2 năm

100 USD

c)

Có giá trị trên 2 năm đên 3 năm

120 USD

1

Gia hạn chứng nhận tạm trú.

80 USD

10USD

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 190/2012/TTBTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.

6

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 190/2012/TTBTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.
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Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 190/2012/TTBTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.
8

Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 190/2012/TTBTC, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013.
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10

8

Ị
i

Cấp thẻ thường trú (nhưng không thu đối với cấp đổi)

100 USD 1

910

(được bãi bỏ)

10

Cấp giấy phép vào khu vực cấm, vào khu vực biên giới; giấy phép cho
công dân Lào sử dụng giấy thông hành biên giới vào các tỉnh nội địa
của Việt Nam.

10USD

11

CấD thẻ du lịch (đối với khách du lịch Trung Quốc)

10USD

12

Cấp giấy phép tham quan, du ìịch Việt Nam (theo quy chế quản lý
người nước ngoài quá cảnh vào Việt Nam tham quan, du lịch).

5 USD/người

13

Cấp giấy phép xuất nhập cành cho người nước ngoài thường trú tại
Việt Nam không có hộ chiếu

200.000 VNĐ

1

Ghi chú: Đối với trường hợp bị mất, hư hỏng các giấy tờ nêu ưên phải cẩp lại áp dụng
mức thu như cấp mới.

Nội dung về "Cấp giấy thông hành hồi hương; giấy chứng nhận hồi hương" được bãi bỏ
theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 113/2009/TT-BTC, có hiệu lực kể từ ngày 17 tháng 7
năm 2009;
11
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