
CHÍNH PHỦ  
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /2020/NĐ-CP Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

 
Dự thảo  

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 

đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020 
 

 
 

 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về việc 

các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 
đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh 
đại dịch Covid-19; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định 
quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến 
hết 31/12/2020. 

 

Điều 1. Mức thu lệ phí trước bạ 

Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc 
được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được 
thực hiện như sau: 

1. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2020: Mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 
20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của 
Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân 
hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương. 

 

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục 
thực hiện theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
140/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 tháng 2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ 
và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành 
của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí 
trước bạ tại địa phương. 
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Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31 tháng 
12 năm 2020. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./. 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, 
đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KTTH (5b). 
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