Bộ TÀI CHÍMí

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 244/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày li tháng 11 năm 2016

THÔNG Tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
&ử dụng phí cun.g cấp thông tin lý lịch tư pháp

Căn cứ Luật phí và lệ p hí ngày 25 thảng 11 năm 2015;
Căn cử Luật ngân sác/ĩ nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cúẳ Nghị định số 120/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật phỉ
và lệ phí;
Căn cử Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013
của ohỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu to chức
của ĩìộ Tài chỉnh;
Theo đề ngh Ị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ
thu, nộp, quản lý và sử dụng phỉ cung cấp thông tin ỉỷ lịch tư pháp.
Điều lẽ Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

lể Thôr g tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí cung câp (hông tin lý lịch tư pháp đối với trường hợp công dấn Việt Nam,
người nước n goài yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Thòng tư này áp dụng đối với người nộp và tổ chức thu phí cung cấp
thông thì lý lịch tir pháp, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu,
nộp, quàn lý và sừ dụng phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp.
Điều 2. N gưòi nộp phí

Công dễ.n Việt Nam, người nước ngoài khi nộp hồ sơ yêu cầu cấp
Phiẽu lý lịch t.ir pháp phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Tổ chức thu phí

Trung tám Lý lịch tư pháp quốc gia (Bộ Tư pháp) và Sở Tư pháp tỉnh,
thành ph ô trực thuộc trung ương lá tô chức thu phí.

Điều 4ẳ Mức thu phí

Mức thu phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp thực hiện như sau:
Stt

Nội dung thu

1

Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh
viên, người có công với cách mạng, thân nhân liệt
sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con
đẻ, con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ).

2

Mức thu
(đồng/lần/ngựời)
200.000

100.000

Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên
02 Phiếu lý lịch tư pháp trong một lần yếu cầu, thì kể từ Phiếu thứ 3 trở đi tô
chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/Phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho
việc in mẫu Phiếu lý lịch tư pháp.
Điều 5ẽ Trường hợp miễn phí

1. Trẻ em theo quy định tại Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
2. Người caó tuổi theo quy định tại Luật người cao tuổi.
3. Người khuyết tật theo quy định tại Luật người khuyết tật.
4. Người thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐTTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành
chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.
5. Người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số
ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an
toàn khu theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Kê khai, nộp phí

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền
phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho
bạc nhà nước.
2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo
tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26
Thông tư số 156/2013/TT-BTC 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
đổi, bổ sung một sô điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐCP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ.
Điều 7. Quản lý và sử dụng phí

1. Tổ chức thu phí là Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia được trích lại
85% số tiền phí thu được để trang trải chi phỉ cho các nội dung chi theo quy
định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016

2

của Chính phủ. Nộp 15% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo
chương, tiểu mục cửa Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Số viền trích để lại cho tổ chức thu phí quy định tại khoản 1 Điều này
được xác định là 100% và được phân bổ như sau:
a) Tổ chứj thu phí trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát
phôi hợp trong công tác xác minh 60% số tiền phí được đê lại, tương ứng với
S'ò lượng hồ f,ơ yêu cầu xác minh đã được hoàn thành, đê trang trải cho các
.lội dung Hên quan đến cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bao gồm: Chí mua
văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, công tác phí; chi bảo
dưỡng, sửa chữa phương tiện, mua sắm vật tư, phương tiện lưu giữ, xử lý,
bảo quản hô sơ; chi hỗ trợ cho người tham gia phôi hợp với Cơ quan Hô sơ
nghiệp vụ cảnh sát và các Sở Tư pháp trong việc liên hệ, đôn đốc, theo dõi,
đối trừ cnc hồ sơ được miễn giảm phí, đối soát hồ sơ và kinh phí, tông hợp
thông tiu, nhận và chuyển kết quả hồ sơ tra cứu, xác minh của cơ quan hồ sơ
nạhiệr. vụ cảnh sát và các khơản chi khác có liên quan đến việc ừa cứu, cung
cấp Oiỏng tin phục vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
Việc trích chuyển được thực hiện ứiông qua Trung tâm Lý lịch tư pháp
quốc gia, mỗi quý một lầri trên cơ sở tổng số hồ sơ yêu cầu xác minh đã được
Trung tâm Lý lỊch tư pháp quốc gia xác nhận.
Trong trường hưp nhiều cơ quan phối hợp xác minh thông tin, thì
n goài khoản trích chuyển cho Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát, tổ chức thu
\ thí hỗ trợ cho mỗi ca quan khác thực hiện xác minh 25.000 đồng/yêu cầu.
b) To chức thu phí sử đụng số tiền phí còn lại để trang trải chi phí cho
các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ.
2. Đối với tổ chức thu phí là Sở Tư pháp:
a) Tổ chức thu phí trích 4% số tiền phí thu được chuyển về tài khoản
của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gỉa để Trung tâm Lý lịch tư pháp quôc
gia sử dụng trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại Điều 5 Nghị
định số 120/2016/NĐ-CP ngáy 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp
1:5% số tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của
Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành
Số tiền còn lại cho tổ chức thu phí được xác định là 100% và sau khi
phân bổ như quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thì tổ chức thu phí phải
nộp vào ngân sách nhè. nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện
công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bổ trí trong dự toán của tổ chức
thu theo chê độ, định rnức chi ngân sách nhà nước.
b) Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí
hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số
120/2016/NĐ-CP r\gày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì trích 4% số
3

tiền phí thu được chuyển về tài khoản của Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia
để Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia sử dụng trang trải chi phí cho các nội
dung chi quy định tại Điêu 5 Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8
năm 2016 của Chính phủ, trích lại 81% số tiền phí thu được để trang trải chi
phí cho các nội dung chi theo quy định tại Điều 5 Nghị định số
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 15% số
tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, tiểu mục của Mục lục
ngân sách nhà nước hiện hành.
Sổ tiền trích lại cho tổ chức thu phí quy định tại điểm b khoản 2 Điều
này được xác định là 100% và được phân bổ như quy định tại điểm a, điểm b
khoản 1 Điều này.
Điều 8. Tổ chức thưc
hiên
«
•

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017
và thay thế Thông tư số 174/2011/TT-BTC ngày 02 tháng 12 năm 2011 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng,
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được
thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định số 120/2016/NĐ-CP
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC
ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại
chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bô
sung hoặc thay thế (nếu có).
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đê nghiên cứu, hướng dân bô sung
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiềm 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 phù;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sờ Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thảnh phố
trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phù;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tir pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).
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