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UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 

Số:            /BQLKKT-KHTH 
 
 

V/v phúc đáp Văn bản số 679/HQGLKT-NV 

ngày 25/6/2019 của Cục Hải quan 

Gia Lai-Kon Tum 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

    Kon Tum, ngày        tháng       năm            

 

 

       Kính gửi: Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum. 

 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum nhận được Văn bản số 

679/HQGLKT-NV ngày 25/6/2019 của Cục Hải quan Gia Lai-Kon Tum về việc 

phản ánh của doanh nghiệp qua Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2019. Ban 

quản lý Khu kinh tế có ý kiến như sau: 

1. Về nội dung một số doanh nghiệp phản ánh mức thu phí sử dụng các 

công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) trong Khu 

kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y cao, thu cả 02 chiều (chiều đi và chiều về không 

chở hàng hóa), mức thu chưa phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội trên 

địa bàn: 

Trước khi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 về mức thu phí sử 

dụng các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa khẩu) 

trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y và được điều chỉnh bổ sung lần 1 tại 

Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016, Ban quản lý Khu kinh tế 

(cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng Đề án thu phí) đã gửi Văn bản 

số 70/BQLKKT-KHTH ngày 29/02/2016, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án 

của 15 cơ quan, địa phương có liên quan, trong đó 10 cơ quan hoàn toàn thống 

nhất với dự thảo Đề án, 05 cơ quan có ý kiến tham gia(1). Khi xây dựng mức thu 

phí cho từng loại phương tiện và loại hàng hóa vận chuyển ra, vào cửa khẩu 

quốc tế Bờ Y, Ban quản lý Khu kinh tế đã tham khảo mức thu phí tại các cửa 

khẩu biên giới đất liền trên cả nước. 

Nghị quyết quy định mức thu cụ thể đối với xe chở gỗ và sản phẩm chế 

biến từ gỗ nhập khẩu, xuất khẩu (trừ gỗ rừng trồng và gỗ cây cao su), chở hàng 

hóa tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm xuất tái nhập, hàng hóa chuyển khẩu, hàng 

hóa của nước ngoài gửi kho ngoại quan xuất khẩu, hàng hóa quá cảnh; còn đối 

với các loại hàng hóa khác thì không căn cứ vào phương tiện đó có chở hàng 

hay không chở hàng đều áp dụng một mức thu đối với từng loại phương tiện cho 

01 lượt ra hoặc vào cửa khẩu. 

Sau thời gian triển khai thực hiện thu phí tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y 

                                                 
1
 Ý kiến của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum tại Văn bản số 219/HQGLKT-NV ngày 07/3/2016 ghi: 

“Hoàn toàn nhất trí với nội dung của bản dự thảo và đồng thời thống nhất phương án 3 theo lựa chọn của Ban 

Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum”.  
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(12/9/2016) đến nay, qua khảo sát tại một số cửa khẩu biên giới đất liền, hiện 

nay chưa có sự thay đổi về mức thu phí so với thời điểm Ban quản lý Khu kinh 

tế khảo sát xây dựng Đề án thu phí(2). 

2. Về nội dung phản ánh: “khi nộp phí, doanh nghiệp chỉ nhận biên lai 

thu phí, không phải hóa đơn, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình 

hạch toán chi phí này”: 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử 

dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước, trong đó 

quy định: “Biên lai là chứng từ do tổ chức thu phí, lệ phí lập khi thu các khoản 

tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật”. Còn 

hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung 

ứng dịch vụ theo quy định của pháp luật (Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 

31/3/2014 của Bộ Tài chính).  

- Theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của 

Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (tại Phụ lục 3), quy 

định về chứng từ kế toán bao gồm cả biên lai thu tiền. Do vậy, việc sử dụng biên 

lai thu phí các công trình kết cấu hạ tầng (đối với phương tiện ra, vào các cửa 

khẩu) trong Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y là chứng từ hợp pháp, đủ điều 

kiện để doanh nghiệp hạch toán khoản phí này theo quy định. 

Ban quản lý Khu kinh tế có ý kiến để Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum 

phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTH. 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Hải 
 

                                                 
2
 Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh), Cửa khẩu quốc gia 

Ma Lù Thàng (Lai Châu), các cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn. Trong đó tại Cửa khẩu Ma Lù Thàng (Lai Châu), 

năm 2016 có thay đổi mức thu phí (tại Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Lai 

Châu) cao gấp 2 lần so với mức thu phí tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y. 
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