CỘNG IIOÀ XÃ IIỘI CIIỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ TÀI CHÍNII

Độc lập — Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2016

SỐ: 144/2016/TT-BTC

THÔNG Tư
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thăm quan Bảo tàng Hải du'0'ng học
Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 thảng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của
Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một so điều của Luật phí
và lệ phỉ;
Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 thảng 01 năm 2011 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dan thi hành một số điều của Luật
người cao tuổi;
Căn cứ Nghị định sổ 28/2012/NĐ-CP ngày 10 thảng 4 năm 2012 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật
người khuyết tật;
Căn cứ Nghị định sổ 215/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 20ỉ3 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa
Bộ Tài chỉnh;
Căn cứ Quyết định sổ 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 thảng 8 năm 2003
của Thủ tướng Chỉnh phủ về "Chỉnh sách tru đãi hưởng thụ văn hoả",ễ
Theo đề nghị 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 ỉỷ và sử dụng phỉ thăm quan Bảo tàng Hải dương học, như
sau:
Điều 1. Phara vi điều chỉnh
Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ Việt Nam).
Đỉcu 2. Người nộp phí và tổ chức thu phí
1. Người nộp phí

Tổ chức, cá nhân thăm quan Bảo tàng Hải dương học phải nộp phí
thăm quan theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
2. Tổ chức thu phí
Bảo tàng Hải dương học (trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công
nghệ Việt Nam) là tổ chức thu phí.
Điều 3. Mức thu phí
Mức thu phí được quy định như sau:
1. Đối với người lớn: 40.000 đồng/người/lượt.
2. Đối với sinh viên, học sinh (học viên) trong các trường đại học, cao
đẳng, trung cấp, trường dạy nghề: 20.000 đồng/người/lượt.
Sinh viên, học sinh (học viên) là người có thẻ sinh viên, học sinh, học
viên do các nhà trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.
3. Đối với trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông: 10.000
đồng/người/lượt.
a) Trẻ em tại khoản 3 Điều này là người từ 6 tuổi đến dưới 16 tuổi.
Trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi phải xuất trình giấy khai sinh,
hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc bất kỳ một giấy tờ khác chứng minh là
người dưới 16 tuổi.
b) Học sinh là người có thẻ học sinh do các nhà trường thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân ở Việt Nam cấp.
Điều 4. Các đổi tượng được miễn, giảm phí
1. Miễn phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học đối với các trường hợp
sau:
a) Trẻ em dưới 6 tuổi;
b) Người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11
Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
2. Giảm 50% mức phí thăm quan Bảo tàng Hải dương học đối với các
trường hợp sau:
a) Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hoá quy
định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2003
của Thủ tướng Chính phủ về "Chính sách ưu đãi hưởng thụ vãn hóa". Trường
hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn
hoá quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg thì chỉ cần có giấy

xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đối tượng cư trú.
b) Người cao tuổi theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày
14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật người cao tuối.
c) Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định
số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.
Trường hợp người vừa thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ
văn hoá vừa thuộc diện người cao tuổi hoặc người khuyết tật nặng thì chỉ
được giảm 50% mức phí tham quan Bảo tàng Hải dương học.
Điều 5ắ Kê khai, thu, 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 tiền phí thu được theo tháng, quyết
toán theo năm theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Thông tư số 156/2013/TTBTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của 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.
Điều 6. Quản lý và sử dụng phí
Tổ chức thu phí được để lại 95% tổng số tiền phí thu được, để trang trải
chi phí phục vụ công việc thu phí theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định
sổ 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; nộp 5% số tiền
phí thu được vào ngân sách nhà nước theo chương, mục, tiểu mục tương ứng
của Mục lục ngân sách nhà nước.
Điều 7. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017;
thay thế Thông tư số 158/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2012 của Bộ
Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham
quan Bảo tàng Hải dương học.
2. Các nội dung khác liên quan đến 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
3

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 ngày 06
tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý thuế
và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;
Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính
hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí
thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (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 để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.$£,
Nơi nhận
- Vãn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Kiểm toán nhà nước;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Ưỷ ban nhân dân, Cục Thuế, Sỡ Tải chính, Kho bạc
nhà nước tỉnh Khánh Hòa;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST 5).
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