
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 2 7.0/2016/TT-BTC Hà Nội; ngày 10 thảng 11 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí tham định dự toán xây dựng 

Căn cứ Luật phr. và lệ phí ngày 25 thảng I ỉ năm 20ỉ 5; 
Căn cứ Luật n,'gân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Jcây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Nghị định số 120/20.16/ND-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chỉnh phú quy địii.h chi tiết và hưcmg dẫn thi hành một so điều của Luật phí và 
lệ phỉ; 

Căr cứ NịyhỊ định sổ 59/20Ỉ5/NĐ-CP ngày 18 thảng 6 năm 2015 của 
Chỉnh phủ về quản ỉỷ dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Ầ 'ghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ qicy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh han hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 
nộp, quảrt lý và sử dụng vhí thẩm định thiết kể kỹ thuật, phí thẩm định dự toán 
xây dựng. 

Đ iều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, bao gồm: Thâm 
định thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (trường hợp thiết kể ba bước); thiết kê 
bản V ẽ thi công, dự toán xây dụng (trường hợp thiết kế hai bước) khi thực hiện 
thâm định thiết kế, dự toán các. công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 
số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án 
đâu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là phí thẩm định). 

2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụug đối với chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công 

trình tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 
tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; cơ quan 



chuyên môn về xâỵ dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán 
xâỵ dựng và các tổ chức, cá nhân liên quan khác có liên quan đến thu, nộp phí 
thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng. 

Điều 2. Người nộp phí 
Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình tại Phụ lục I ban hành 

kèm theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng khỉ được cơ quan chuyên môn về xây 
dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế, thẩm định dự toán xây dựng phải nộp 
phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí 
Cơ quan chuyên môn về xây dựng có thẩm quyền thẩm định thiết kế, dự 

toán xây dựng quy định tại Điều 24, Điều 25 và Điều 26 Nghị định 59/2015/NĐ-
CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
là tổ chức thu phí. 

Điều 4. Mức thu phí 

1. Mức thu phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây 
dựng thực hiện theo quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành kèm 
theo Thông tư nàyễ 

2. Số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau: 
Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng X Mức thu. 
Trong đó: 
- Chi phí xây dựng: Là chi phí xây dựng chưa bao gồm thuế giá trị gia 

tăng trong dự toán công trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt. 
- Mức thu: Được quy định tại Phụ lục 1 và 2 Biểu mức thu phí ban hành 

kèm theo Thông tư này. 
3. Trường hợp công trình có chi phí xây dựng nằm trong khoảng giữa các 

chi phí xây dựng ghi trên Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này thì 
số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau: 

Nb - Na 
Nt — Nb X (Gt - Gb) 

Ga-Gb 

Trong đó: 
- Nt: Mức thu theo chi phí xây dựng cần tính (đom vị tính: Tỷ lệ %); 
- Gt: Chi phí xây dựng cần tính định mức (đơn vị tính: Giá trị công trình); 
- Ga: Chi phí xây dựng cận trên chi phí cần tính định mức (đơn vị tính: 

Giá trị); 
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- Gb: Chi phí xây dựng cận dưới chi phí cần tính định mức (đom vị tính: 
Giá trị); 

- Na: Mức thu tương ứng với Ga (đơn vị tính: Tỷ lệ %); 

- Nb: Mức thu tương ứng với Gb (đơn vị tính: Tỷ lệ %). 
4. Trường họp cơ quan chuyên môn về xây dựng chủ trì thẩm định mời tổ 

chức tư vấn hoặc cá nhân có chuyên môn kinh nghiệm phù hợp tham gia thấm 
định để phục vụ công tác thẩm định của mình thì cơ quan chuyên môn về xây 
dựng thu phí thẩm định theo quy định tại Phụ lục số 2 Biểu mức thu phí ban 
hành kèm theo Thông tư này. Chi phí cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện 
thẩm tra do chủ đầu tư chi trả trực tiểp cho tổ chức tư vấn, cá nhân theo mức chi 
phí quy định của Bộ Xây dựng. 

5. Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực 
hiện công tác thẩm định mà thuê tổ chức hoặc cá nhân có năng lực phù hợp 
thẩm tra phục vụ công tác thẩm định thì cơ quan chuyên môn về xây dựng 
không thu phí thẩm định theo quỵ định tại Thông tư này. Chi phí thậm tra được 
chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện thẩm tra, mức 
chi phí thực hiện-theo quy định của Bộ Xây dựng. 

Điều 5. 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 phí theo tháng, quyết toán phí theo 
năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 và nộp phí vào ngân sách nhà nước theo 
quy định tại 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 số điều của Luật quản ỉý thuế và Nghị 
định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí 
1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ sổ tiền phí thu được vào ngân sách nhà 

nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc thẩm định và thu phí do ngân sách nhà 
nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu phí theo chế độ, định mức chi ngân 
sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy 
định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối 
với các cơ quan nhà nước, được để lại 90% tổng số tiền phí thẩm định thực thu 
được để trang trải chi phí cho việc thẩm định và thu phí theo quy định tại khoản 
2 Điều 5 Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí. 
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số tiền phí còn lại (10%) tổ chức thu phí phải nộp vào ngân sách nhà 
nước theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 7ề Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017; thay thế 
Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết 
kể công trình xây dựng. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật phí 
và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; 
Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngàỵ 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 số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP 
ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền 
phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay 
thế (nếu có). ' 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, 
nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài 
chính để xem xét, hướng áền.í.^ựu 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phù; 
- Ban Nội chính Trung ương; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Ưỷ ban nhân dân, Sờ Tài chính, Cục Thuế, 
Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Lưu VT, CST (CST 5). 

KToJìộTRƯỞNG 
s%*\THỦ TRƯỚNG 

V/'' ~~ 

^Vu Thi Mai 
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BIẺU MỨC THU PHÍ 
{Ban hành kèm theo Thông tư số 210/2016/TT-BTC 

ngày 10/1 ỉ/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
Phụ lục: số 1: Phí thẩm định thiết kể kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây 
dựng (rh/im định thiét kế kỷ thuật, thẩm định dự toán xây dựng đổi với trường 
hợp thìet. kê ba bước; thiêt kê bản vẽ thi công, thâm định dự toán công trình đôi 
với trương hợp thiết kế hai bước) 

1. Phí t\iẩm định thiết kế kỹ thuật 

Số Tní 
r 
1 Loại công trình 

Chi phí xây dựng (chưa có thuế GTGT) trong dự toán công 
trình hoặc dự toán gói thầu được duyệt (tỷ đồng) Số Tní 

r 
1 Loại công trình 

-15 

50 100 200 500 )ễ000 2.000 5.000 8ẻ000 

1 Công trình dân 
dụng 0,165 0,110 3,085 0,065 0,050 0,041 0,029 0,022 0,019 

1 2 1 
Công trình công 
nghiệp 0,190 0,1261 3,097 0,075 0,058 0,044 0,035 0,026 0,022 

3 Công trình giao 
! hông 0,109 0,072 0,055 rJ,043 0,033 0,025 0,021 0,016 0,014 

4 
c ông trình nông 
nghiệp và phát 
tr iển nông thôn 

0,121 0,080 0,061 0,048 0,037 0,028 0,023 0,017 0,014 

5 Công trình hạ 
ling kỹ thuật p,126 0,085 0,065 0,050 0,039 0,030 0,026 0,019 0,017 

2. Phi thẩm định dự toán x ây dựng 

Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Số 
Tf Loại công trình 

Chi p ihí xây dựng (chưa 
trình hoặc dự ỉoán 

cỏ thuế GTGT) trong 
Rỗi thầu được duyệt (1 

dự toán công 
tỷ đồng) Số 

Tf <15 50 100 200 500 1.000 2.000 5.000 8.000 

•Ầ 1 
rông tnnh dân 
iụng 0,160 0,106 0,083 0,062 0,046 0,038 0,028 0,021 0,018 

2 ^ông trình công 
ÌRiliệp 0,185 0,121 0,094 0,072 0,055 0,041 0,033 0,023 0,020 

3 ! Hông trình gia o 
hông 0,106 0,068 0,054 0,041 0,031 0,024 0,020 0,014 0,012 

4 
"ông trình r.iỏng 
Ighiệp v à ph ẳt 
riển nông thôn ! 

0,117 0,076 0,060 0,046 0,035 0,026 0,022 0,016 0,014 

' í 
Dông trình hạ 
ang kỹ thu ật 0,122 0,082 0,062 0,047 0,037 0,029 0,024 0,017 0,014 
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Phụ lục số 2ễ. Phí tầẩm địnfi thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây 
dựng khi cơ quan chuyên môn về xây dựng mòi tổ chức tư vấn, cá nhân 
cùng thẩm định (thẳm địn h thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng đối 
với trường hợp thiết kể ba buớc; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình đoi 
với trường hợo thiết kế ha; bước) 

1. Phí thẩm định thiết kế kỹ t huật 

| Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Số 
TT 

Loại công 
trình 

Chì phí xây dựng (chưa có tl 
íioặc dư toán gói 

ìuế GTGT) trong dự toán công trình 
thầu được duyệt (tỷ đồng) Số 

TT 
Loại công 

trình <15 50 100 200 500 1.000 2. 000 5. 000 8. 000 

1 Công trình 
dân dụng 0,0495 0,0330 0,0255 0,0195 0,0150 0,0123 0,0087 0,0066 0,0057 

2 Công trìnli 
công nghiệp 0,0570 0,0378 0,0291 0,0225 0,0174 0,0132 0,0105 0,0078 0,0066 

-> ỉ Công trình 
giao thông 0,0327 0,0216 0,0165 0,0129 0,0099 0,0075 0,0063 0,0048 0,0042 

4 

Công trinh 
nông nghiệp 
và phát triển 
nông thôn 

0,0?, 63 0,0240 0,0183 0,0144 0,0111 0,0084 0,0069 0,0051 0,0042 

5 
Công trình 
bạ tâng ky 
thuật 

0.0378 0,0255 0,0195 0.015 0,0117 0,0090 0,0780 0,0057 0,0051 

2ắ Phí thẩm định dự toán xây dựng 
Đơn vị tính: Tỷ lệ % 

Số 
TT 

Loại cóutg 
trinh 

Chi phí xây dựng (clr<ra cỏ thuế GT( 
hoặc dự t.oán gói thầu đư< 

JT) tror 
yc duyệ 

Ig dự toán công trình 
(tỷ đồng) Số 

TT 
Loại cóutg 

trinh <15 50 100 200 500 1. 000 2. 000 5. 000 8. 000 

1 ^ông trình 
iân dụng 0,0480 0,0318 0,0749 0,0186 0,0138 0,0114 0,0084 0,0063 0,0054 

2 3ông trình 
:ông nghiệp 0.0555 0,0363 0,0282 0,0216 0,0165 0,0123 0,0099 0,0069 0,006 

3 Jông trìrih 
ĩiao thôvig 0,03 ] 8 0,0204 0,0162 0,0123 0,0093 0,0072 0,006 0,0042 0,0036 

4 

^ông trinh 
lông r.ghiệp 
/à ph?it triển 
lông thôn 

0,0351 0,0228 0,0180 0,0138 0,0105 0,0078 0,0066 0,0048 0,0042 

5 
trình 

lạ tãng kỹ 
huãt 

0,0366 0,0246 0,0186 0,0141 0,0111 0,0087 0,0072 0,0051 0,0042 
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