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QUYỂT ĐỊNH 1 

về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối vói xe ô 
tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ 

tại Việt Nam 

Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng 
đôi với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 
miên trừ tại Việt Nam, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1,1 năm 2013, được sửa 
đôi, bô sung bởi: 

Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-
TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất 
khâu, tiêu hủy, chuyên nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối 
tượng được hưởng quyên ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, có hiệu lực kế từ ngày 
20 tháng 4 năm 2018. 

Căn cứ Luật tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 200l,ễ 

Căn cứ Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện 
ngoại giao, CO' quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tố chức quốc tế tại Việt 
Nam ngày 23 tháng 8 năm 1993; 

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ 
quy định chỉ tỉêt thỉ hành Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan 
đại diện ngoại giao, cơ quan ỉãnh sự và cơ quan đại diện của to chức quốc tế tại 

: Việt Nam; • 

Căn cứ Nghị định so 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán 

1 Văn bản này được họp nhất từ 02 Quyết định sau: 

^ - Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai 
bánh gan máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, có hiệu lực kể 
từ ngày 01 tháng 11 năm 2013; 

- Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Quỵết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 
của đối tượng được hưởng quyền ưu ầãìị miễn trừ tại Việt Nam, có hiệu lục kể từ ngày 20 
tháng 4 năm 2018. . 

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Quyết định nên trên. 



hàng hóa quốc tế và cảc hoạt động đại lý mua, bản, gia công và quá cảnh hàng 
hóa với nước ngoài; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh2; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc tạm nhập khẩu, tái 
xuất khẩu, tiêu hủy, chuyến nhượng đôi với xe ỏ tô, xe hai bánh gan mảy của đỏi 
tượng được hưởng quyên ưu đãi, miên trừ tại Việt Nam, 

Chương 1. 

QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Quyết định này quy định việc tạm nhập khấu, tái xuất khấu, tiêu hủy, 
chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

2. Xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 
miễn trừ tại Việt Nam là xe ô tô, xe hai bánh gắn máy (dưới đây gọi tắt là xe gắn 
máy) phục vụ nhu cầu công tác, sinh hoạt của các cơ quan đại diện ngoại giao, 
cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tố chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam 
được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ và thành viên các cơ quan này được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. 

Điều 2. Đối tưọng áp dụng 

2 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính 
phủ sửa đổi, bồ sung một số Điều của Quỵết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đôi với 
xe ô tô, xe hai bánh gấn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam, 
có căn cứ ban hành như sau: 

"Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Cân cứ Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23 tháng 8 năm 
1993; 

Căn cứ Nghị định so 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chỉnh phủ quy định chi tiết 
thi hành Pháp lệnh về quyển ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan 
lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 nâm 20ỉ3 của Chính phủ quy 
định chỉ tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt 
động đại lý mua, bản, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài,ắ 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh; 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đối, bổ sung Quyết định số 
53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc tạm 
nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của 
đối tượng được hưởng quyển ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam. " 



1. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ 
chức quôc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập theo quy định tại Điều 8, 9 
và 10 Nghị định số 73/CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ; 

2. Viên chức ngoại giao thuộc cơ quan đại diện ngoại giao, viên chức lãnh 
sự thuộc cơ quan lãnh sự, viên chức thuộc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế 
có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các điều ước 
quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

3. Nhân viên hành chính kỹ thuật thuộc cơ quan đại diện ngoại giao và cơ 
quan lãnh sự được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ trên nguyên tắc có đi có lại 
giữa nhà nước Việt Nam và nước cử; nhân viên thuộc cơ quan đại diện của tổ 
chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ theo các 
điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập. 

4Ẻ Tổ chức, cá nhân mua xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng nêu tại 
Khoản 1, 2 và 3 Điều này (dưới đây gọi tắt là người mua xe). 

5. Cơ quan quản lý nhà nước quy định tại Điều 10 Quyết định nàyễ 

Điều 3. Chủng loại, định lưọìig đối với xe ô tô, xe gắn máy đươc tam 
nhập khẩu miễn thuế 

lẳ Đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này được tạm 
nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy đúng chủng loại, định lượng quy định 
tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Quyết định này. 

2. Khi có nhu cầu hợp lý, đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 
này được Bộ Ngoại giao xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép tạm 
nhập khâu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy vượt định lượng quy định tại Phụ lục I 
ban hành kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Điều kiện tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy3 

1. Đổi tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này được tạm nhập khẩu 
miễn thuế nhập khẩu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng 
xe ô tô, xe găn mảy theo chủng loại, định lượng quy định tại Khoản 1 Điểu 5 
Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 thảng 9 năm 2016 của Chính phủ sau 
khi được Bộ Ngoại giao cấp tiêu chuắn tạm nhập khẩu tại so định mức hàng 
miên thuế theo quy định. 

2. Đối tượng nêu tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 2 Quyết định này được tạm 
nhập khẩu miên thuế nhập khấu, không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị 
gia tăng xe ô tô, xe gắn máy theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định so 

3 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 
10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tưởng Chính phủ sửa đổi, bẳ sung một 
số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngàỵ 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ộ tô, xe hai bánh gắn 
máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 20 3 
tháng 4 năm 2018. • • 



134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chỉnh phủ, nếu thỏa mãn cảc 
Điều kiện sau đây: 

a) Được Bộ Ngoại giao cắp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu tại số định mức 
hàng miên thuế theo quy định. Đối với trường hợp người kế nhiệm đề nghị tạm 
nhập khẩu xe ỏ tỏ, xe gắn máy, Bộ Ngoại giao chỉ cấp tiêu chuẩn tạm nhập khẩu 
tại so định mức hàng miễn thuế khi người tiền nhiệm đã hoàn thành thủ tục tái 
xuất hoặc tiêu hủy xe ỏ tỏ, xe gắn máy, hoặc chuyển nhượng xe ô tô theo quy 
định, trên cơ sở thông bảo của cơ quan Hải quan. 

b) Có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan ỉãnh sự; 
cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền 
uru đãi, miễn trừ tối thiểu từ 18 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ 
Ngoại giao cắp chứng mình thư, còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 
12 tháng ừ"ở lên, thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng mình thư do Bộ 
Ngoại giao cấp (đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 Điều 2 Quyết định này). 

c) Có thời gian công tác tại cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, 
cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyên 
ưu đãi, miễn trừ tối thiểu từ 12 tháng trở lên kể từ ngày đối tượng được Bộ 
Ngoại giao cấp chứng minh thư, còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiếu từ 
09 tháng trở lên, thời gian công tác tại Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ 
Ngoại giao cấp (đối với đoi tượng nêu tại Khoản 3 Điêu 2 Quyết định này). 

Jễ Trường hợp đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này 
tạm nhập khau từ nước ngoài hoặc mua lại xe ô tô, xe gắn máy của đoi tượng 
được hưởng quyển im đãi, miền trừ khác, khi thực hiện thủ tục cấp giấy tạm 
nhập khẩu xe, chủ xe nộp chứng từ chứng minh quyền sở hữu xe như: Chứng từ 
thanh toán tiền mua xe qua ngân hàng (đôi với trường hợp tạm nhập khấu từ 
nước ngoài) hoặc giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy hủy đăng ký lưu hành xe (đoi 
với trường hợp tạm nhập khâu dưới dạng tài sản di chuyển) cho cơ quan hải 
quan. 

4. Đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này được tạm 
nhập khau miên thuế xe ô tô, xe gắn máy để bổ sung đủ định lượng trong các 
trường hợp sauệ-

a) Đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này sau khi hoàn thành 
thủ tục tái xuât khâu hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng xe ố tô, xe gắn máy. 

b) Đổi tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này sau khỉ hoàn 
thành thủ tục tái xuât khâu hoặc tiêu hủy đối với xe ô tô, xe gắn mảy bị tai nạn, 
thiên tai hoặc do nguyên nhân khách quan về kỹ thuật không tiếp tục sử dụng 
được và còn thời gian công tác tại Việt Nam tối thiểu từ 09 thảng trở lên kể từ 
ngày hoàn thành thủ tục tải xuất khau hoặc tiêu hủy xe (thời gian công tác tại 
Việt Nam ghi trên chứng minh thư do Bộ Ngoại giao cấp). 

5ệ £)ổzẳ tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này nếu tạm nhập 
khau xe ỏ tô đã qua sử dụng gồm: Xe tạm nhập khẩu từ nước ngoài và xe tạm 
nhập khẩu dưới dạng tài sản di chuyển, phải tuân thủ quy định về nhập khẩu xe 



ỏ tô đã qua sử dụng quy định tại Nghị định sẻ 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 
11 năm 2013 của Chính phủ quy định chỉ tiết Luật Thương mại về hoạt động 
mua bán hàng hóa quôc tê và các hoạt động đại ỉý mua, bán, gia công, quá cảnh 
hàng hóa với nước ngoài và các văn bản hướng dân thực hiện liên quan. 

6. Không được tạm nhập khau xe gan máy đã qua sử dụng. 

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 
2 Quyết định này 

1. Quyền của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này: 

a) Được tạm nhập khẩu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy theo đúng chủng 
loại, định lượng quy định và tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhương xe ô tô, xe 
găn máy theo quy định. 

b) Được cấp số định mức xe ô tô, xe gắn máy miễn thuế; được làm thủ tục 
tạm nhập khấu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy; 
được câp hoặc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe ô tô, xe gắn 
máy; được làm thủ tục đăng kiểm xe ô tô. 

2Ể Nghĩa vụ của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này: 

a) Đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này có nghĩa vụ 
sử dụng xe ô tô, xe gắn máy đúng mục đích và tuân thủ các quy định hiện hành 
của pháp luật Việt Nam; không được ủy quyền sử dụng xe mang biển số ngoại 
giao, nước ngoài cho các đối tượng không được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ; 
việc hợp đồng thuê lái xe người Việt Nam thực hiện theo quy định của BỘ Ngoại 
giao. 

b) Đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này trước khi kết 
thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam có nghĩa vụ thực hiện thủ tục tái xuất khẩu 
hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy đã tạm nhập khẩu miễn 
thuê theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Chương 2. 

QUY ĐỊNH CỤ THỀ 

Điều 6. Thủ tục cấp sổ định mửc xe ô tô, xe gắn máy; thủ tục tạm 
nhập khấu miễn thuế xe ô tô, xe gắn máy; thủ tục cấp giấy chửng nhận 
đăng ký xe và biên sô xe; thủ tục đăng kiêm xe ô tô; thủ tục thu hồi giấy 
chửng nhận đăng ký xe, biển số xe; thủ tục tái xuất khẩu, chuyển nhương, 
tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy. 

1. Việc tạm nhập khâu xe ô tô, xe gắn máy thực hiện theo trình tự sau: 

a) Cấp số định mức xe ô tô, xe gắn máy miễn thuế và chứng minh thư cho 
đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

b) Thực hiện tạm nhập khẩu cùng thời điểm với thực hiện kiểm tra chất 
lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu tại cửa khẩu 
quôc tê cho các đôi tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điêu 2 Quyết định này. 



c) cấp giấy chứng nhận đăng ký và biền số xe ô tô, xe gắn máy cho các 
đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

d) Đăng kiểm xe và cấp sổ đăng kiếm xe cho các đối tượng nêu tại Khoản 
1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

2. Việc tái xuất khẩu, chuyển nhượng, tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy thực 
hiện theo trình tự sau: 

a) Xác nhận việc tái xuất khấu, chuyên nhượng, tiêu hủy xe ô tô, xe găn 
máy của các đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

b) Thu hồi biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe của các đối tượng nêu 
tại Khoan 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này; 

c) Thực hiện tái xuất khẩu, chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của các 
đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này; 

d) Thực hiện tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng nêu tại 
Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

3ẽ Căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, thông lệ quốc tế và trên 
nguyên tắc có đi có lại giữa Nhà nước Việt Nam và các nước: 

a) Bộ Ngoại giao hướng dẫn cụ thể thủ tục cấp sổ định mức xe ô tô, xe 
gắn máy miễn thuế và chứng minh thư cho đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, 
miễn trừ tại Việt Nam và xác nhận việc tái xuât khấu, chuyến nhượng, tiêu hủy 
xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định 
này. 

b) Bộ Tài chính hướng dẫn cụ .thế thủ tục tạm nhập khấu, tái xuất khấu, 
chuyển nhượng xe ô tô, xe gắn máy của đôi tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điêu 
2 Quyết định này; quy định thời hạn tạm nhập khấu, tái xuất khấu phù họp với 
nhiệm kỳ công tác của đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

c) Bộ Công an hướng dẫn cụ thế thủ tục cấp và thu hồi giấy chứng nhận 
đăng ký và biền số xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 
Điều 2 Quyết định này; trên giấy chứng nhận đăng ký xe khi cấp có quy định 
thời hạn giá trị sử dụng của đăng ký xe phù họp với nhiệm kỳ công tác của các 
đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

d) Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn cụ thể thủ tục kiểm tra chất lượng an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu; thủ tục đăng kiểm xe 
và cấp số đăng kiểm xe cho các đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết 
định này. . 

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn cụ thể thủ tục tiêu hủy xe. 

Điều 7. Điều kiện tái xuất khẩu xe ô tô, xe gắn máy 

1. Đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này không có nhu 
cầu sử dụng xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng và có nhu cầu tái xuất khẩu xe. 



2. Đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này trước khi kết 
thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

3. Xe ô tô, xe gắn máy bị tai nạn, thiên tai hoặc do nguyên nhân khách 
quan về kỹ thuật không tiếp tục sử dụng được và đối tượng không thực hiện tiêu 
hủy. 

Điều 8. Điều kiện tiêu hủy xe ô tô, xe gắn máy 

1. Đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này không có nhu 
cầu sử dụng xe ô tô, xe gắn máy đang sử dụng và có nhu câu tiêu hủy xe. 

2. Đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này trước khi kết 
thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

3. Xe ô tô, xe gắn máy bị tai nạn, thiên tai hoặc do nguyên nhân khách 
quan về kỹ thuật không tiếp tục sử dụng được và đôi tượng không thực hiện tái 
xuất. 

Điều 9, Điều kiện chuyển nhượng xe ô tô 4 

1 ệ Điều kiện về thời gian đã sử dụng xe ô tô, xe gắn máy: 

a) Đối với đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này: 

Đã sử dụng xe ít nhất từ 24 (hai mươi bốn) tháng trở lên. 

b) Đối với đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này: 

- Đã sử dụng xe ít nhât từ 12 (mười hai) tháng trở lên; 

- Hoặc đối tượng kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc nhận 
nhiệm vụ công tác đột xuất trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

Thời gian đã sử dụng xe ô tô, xe gắn máy tại Việt Nam được tính từ thời 
điếm Bộ Công an cấp giấy chứng nhận đăng ký xe. 

2. 5 Tại thòi điểm chuyên nhượng, nếu năm sản xuất của xe quá 5 năm thì 
đoi tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điêu 2 Quyẻí định này được chuyên nhượng 
xe cho đôi tượng được hưởng quyên ưu đãi, miên trừ khác tại Việt Nam hoặc 
các đoi tượng khác tại Việt Nam với Điêu kiện xe được cơ quan đăng kiêm xác 
nhận còn đủ tiêu chnân kỹ thuật đê lưu hành. " 

4 Tên của Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết 
định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đôi, bô 
sung một số Điều của Quỵết định số 53/2013/QĐ-TTg ngàỵ 13/09/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe haj 
bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miên trừ tại Việt Nam có hiệu lực kê 
từ ngày 20 tháng 4 năm 2018. ề 

5 Khoản này được sửa đổi, bồ sung theo quy định Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đồi, bẳ sung một 
số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngàỵ 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ vê 
việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyên nhượng đôi với xe ô tô, xe hai bánh găn 
máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam có hiệu lực kê. từ ngày 20 
tháng 4 năm 2018. 



3. Khi đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này thực hiện 
chuyển nhượng xe, cơ quan nơi đối tượng công tác có công hàm gửi Bộ Ngoại 
giao (Cục Lễ tân Nhà nước) cam kết đối tượng không tạm nhập khẩu miễn thuế 
xe ô tô, xe găn máy đế thay thế xe sẽ chuyến nhượng trong thời gian công tác 
còn lại tại Việt Nam. 

4.6  Chính sách thuế đối với xe ỏ tô chuyển nhượng tại Việt Nam: 

a) Thực hiện theo quy định về thuế nhập khẩu đổi với mặt hàng xe ô tô đã 
qua sử dụng tại Nghị định so 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của 
Chính phủ và Nghị định sổ 125/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 16 thảng 11 năm 2017 của 
Chính phủ sửa đoi, bô sung một số Điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ. 

. b) Thời điểm chuyển nhượng xe đỗi với đối tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 
Quyết định này ỉà thời điếm thay đôi Mục đích sử dụng xe được thể hiện trên 
các giấy tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe. 

c) Thời điêm chuyên nhượng xe đôi với đôi tượng nêu tại Khoản 2 và 3 
Điêu 2 Quyêt định này là thời điêm thay đôi Mục đích sử dụng xe được thê hiện 
trên các giây tờ giao dịch giữa người mua xe và chủ xe phù hợp với thời điềm 
chủ xe kêt thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. 

d) Người mua xe của các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 
Quyết định này có trách nhiệm kê khai, nộp các loại thuế, lệ phí theo quy định. 

đ) Đối với xe gắn máy: Không được chuyển nhượng tại Việt Nam. 

Điều 10. Trách nhiệm của các CO' quan quản lý nhà nước liên quan 

1. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao: 

a) Phổ biến Quyết định này cho cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh 
sự, cơ quan đại diện của tố chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ và những người làm việc tại các cơ quan này được hưởng 
quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam biết và thực hiện. 

b) Chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công Thương, Bộ 
Giao thông vận tải xây dựng mẫu sổ định mức xe ô tô, xe gắn máy miễn thuế; 
xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin, cổng thông tin điện tử để quản lý theo dõi xe ô 
tô, xe gắn máy của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này. 

c) Chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính xem xét, giải quyết việc cho phép 
đôi tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này được tạm nhập khẩu miễn 

6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bồ sung một 
số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngàỵ 13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn 
máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 20 
tháng 4 năm 2018. 



thuế xe ô tô, xe gắn máy vưọt định lượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm 
theo Quyết định này. • 

d) Căn cứ thòi gian công tác tại Việt Nam của đối tượng nêu tại Khoản 2 
và 3 Điều 2 Quyết định này (thời gian công tác ghi trên chứng minh thư do Bộ 
Ngoại giao cấp), Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam được 
hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ (nơi đối tượng công tác) để thông báo cho đối 
tượng thực hiện tái xuất khấu hoặc tiêu hủy hoặc chuyến nhượng xe ô tô, xe gắn 
máy đã tạm nhập khẩu miễn thuế trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt 
Nam. 

đ) Căn cứ quy định hiện hành của pháp luật để hướng dẫn và quản lý đối 
với người Việt Nam ký hợp đồng lái xe với đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 
Điều 2 Quyết định này. 

2. Trách nhiệm của Bộ Tài chính: . 

a) Chủ trì, phối họp với Bộ Công Thương hướng dẫn thủ tục hải quan đối 
với xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu, tái xuất khấu, chuyến nhượng và chính 
sách thuê đôi với xe ô tô, xe gắn máy chuyến nhượng tại Việt Nam. 

b) Phối họp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Giao 
thông vận tải xây dựng mẫu số định mức xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khâu. 

c) Phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét, giải quyết việc cho phép đối 
tượng nêu tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này được tạm nhập khấu miễn thuế xe 
ô tô, xe gắn máy vượt định lượng quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo 
Quyết định này. 

d) Thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định này. 

3. Trách nhiệm của Bộ Công Thương: 

a) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xe ô tô, 
xe gắn máy tạm nhập khấu, tái xuất khấu, chuyến nhượng và chính sách thuê đôi 
với xe ô tô, xe gắn máy chuyển nhượng tại Việt Nam. 

b) Phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Giao thông 
vận tải xây dựng mẫu số định mức xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khấu. 

c) Thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định nàyẻ 

4. Trách nhiệm của Bộ Công an: 

a) Hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; thu hồi 
giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 
Điều 2 Quyết định này và người mua xe. 

b) Phối hợp vói Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao 
thông vận tải xây dựng mẫu so định mức xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khấu. 

c) Thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định này. 

5. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải: • 



a) Hướng dẫn việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 
trường đối với xe cơ giới nhập khẩu và kiểm định đối với xe ô tô của đối tượng 
nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết định này và người mua xe. 

b) Không cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, môi trường đối 
với xe ô tô của đối tượng nêu tại Khoản 2 và 3 Điều 2 Quyết định này nếu đối 
tượng đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam nhưng chưa làm thủ tục tái 
xuất khẩu hoặc tiêu hủy hoặc chuyên nhượng xe (căn cứ thời hạn ghi trên giấy 
chứng nhận đăng ký xe do Bộ Công an cấp để xác định)ề 

c) Trường họp không cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật, 
môi trường đối với xe ô tô cho đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 2 Quyết 
định này, Bộ Giao thông vận tải thông báo bằng văn bản cho Bộ Ngoại giao, Bộ 
Tài chính (Tổng cục Hải quan) đê phôi hợp, xử lý theo chức năng quy định của 
các cơ quan. 

d) Phối họp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Công 
Thương xây dựng mẫu sổ định mức xe ô tô, xe gắn máy tạm nhập khẩu. 

đ) Thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định này. 

6ệ Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Chủ trì, phối họp với Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc tiêu hủy 
xe theo quy định đối với xe ô tô, xe gắn máy của đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 
và 3 Điều 2 Quyết định này. 

b) Thực hiện các nội dung liên quan tại Quyết định nàyể 

Điều llẳ Xử lý vi phạm Ị 

Các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện xe ô tô, xẹ gắn 
máy tạm nhập khẩu miễn thuế của đối tượng nêu tậHChoản 1, 2 và 3 Điều 2 
Quyết định này, nếu đối tượng tự ý thay đổi mục đích sử dụng xe ô tô, xe gắn 
máy nhưng không làm thủ tục tái xuât khấu hoặc tiêu hủy hoặc chuyển nhượng 
xe mà vẫn lưu hành xe tại Việt Nam thì thông báo kịp thời trường họp vi phạm, 
tạm giữ phương tiện theo quy định và chuyển giao hồ sơ, phương tiện cho cơ 
quan công an có thẩm quyền và đối tượng bị xử lý vi phạm theo quy định của 
pháp luật. 

Chương 3Ệ 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 12. Hiệu lực thi hành7 

7 Điều 2 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 
13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển 
nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn 
trừ tại Việt Nam có hiệu lực kê từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định như sau: 

Điều 2. Hiệu lực thỉ hành 



1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 tháng 11 năm 2013. 
2. Bãi bỏ nội dung quy định liên quan đến việc tạm nhập khấu, tái xuất 

khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe gắn máy phục vụ nhu câu 

công tác, sinh hoạt của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại 
diện của tổ chức qụốc tế có trụ sở tại Việt Nam được hưởng quyền ưu đãi, miễn 

trừ và nhũng người làm việc tại các cơ quan này được hưởng quyền ưu đãi, miễn 

trừ tại Việt Nam tại Thông tư liên tịch số 03/2007/TTLT-BCT-BTC-BNG ngày 

15 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao và 

các quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này. 

Điều 13. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ 
qiian thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, các cơ quan, tố chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định 

Bộ TÀI CHÍNH XÁC THựC VĂN BẢN HỢP NHẤT 

Số: Ả ^ /VBHN-BTC 

Nơi nhậnựíÁ^ 
- Văn phòng Chính phủ (đê đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Vụ Pháp Chế (Bộ Tài chính); 
-Lưu: VT,TCHQUOtO 

Hà Nội, ngàylb tháng b năm 20ỉ8 

ỉ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 4 năm 2018. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu các vãn bản liên quan đề cập tại Quyết định này 

được sửa đoi, bo sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đôi, bô sung 

hoặc thay thế." 
8 Điều 3 Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi, bồ sung một số Điều của Quyết định số ^ 53/2013/QĐ-TTg ngày 
13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tạm nhập khẩu, tái xuât khâu, tiêu hủy, chuyên 
nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn 
trừ tại Việt Nam có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định như sau: 

"Điều 3. Trách nhiệm hướng dẫn, thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngagng bộ, Thủ trưởng cơ qỵahhjkjhn thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương và các tô 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. " 





PHỤ LỤC I 

CHỦNG LOẠI VÀ ĐỊNH LƯỢNG XE Ồ TỒ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY PHỤC vụ NHU CẦU 
CỒNG TÁC, SINH HOẠT CUA co QUAN ĐẠI DIỆN NGOẠI GIAO, cơ QUAN LÃNH sự 

VÀ Cơ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỎ CHỨC QUỐC TÉ CÓ TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013) 

SỐ Tên hàng Cơ quan 5 ngưòi trở Thêm 3 người Ghi chú 

TT xuông 

1 Xe ô tô 03 chiếc 01 chiếc Tay lái thuận 

2 Xe hai bánh gắn máy 02 chiếc 01 chiếc 

PHỤ LỤC II 

CHỦNG LOẠI VÀ ĐỊNH LƯỢNG XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY PHỤC vụ NHƯ CẦU 
CÔNG TÁC SINH HOẠT CƯA VIỀN CHỨC NGOẠI GIAO THUỘC co QƯAN ĐẠI DIỆN 

NGOẠI GIAO, VIÊN CHỨC LÃNH sự THUỘC co QUAN LÃNH sự, VIÊN CHỨC THUỘC 
Cơ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TÉ CÓ TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 53/20Ỉ3/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013) 

SỐ Tôn hàng Người đứng Người đứng đầu Viên chức ngoại giao, Ghi chú 

TT đầu cơ quan cơ quan lãnh sự viên chức lãnh sự và 

đại diện và CO' quan đại viên chức thuộc cơ 

ngoại giao diện của tổ chức quan đại diện của tổ 

quôc tê chức quốc tế 

1 Xe ô tô 02 chiếc 01 chiếc 01 chiếc Tay lái thuận 

2 Xe hai bánh gắn máy 01 chiếc 01 chiếc 01 chiếc 

PHỤ LỤC III 

CHỦNG LOẠI VÀ ĐỊNH LƯỢNG XE Ô TÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY PHỤC vụ NHU CẦU 
CÔNG TÁC, SINH HÒẠT CỦÂ NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KỸ THUẬT CỦA cơ QUAN ĐẠI 
DIỆN NGOẠI GIAO, co QUAN LÃNH sự VÀ co QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC 

TẾ CÓ TRỤ SỞ TẠI VIỆT NAM 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 53/20ỉ3/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2013) 

Số TT Tên hàng Số lưọìig Ghi chú 

1 Xe ô tô 01 chiếc Tay lái thuận 

2 Xe hai bánh gắn máy 01 chiếc 
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