Bộ TÀI CHÍNH

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

Số: 46/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 20ỉ8

THÔNG Tư
Quy định chi tiết chi phí thực tế đế in, sao, chụp và gửi thông tin
theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015 và các văn
bản hướng dân thi hành;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị định số Ỉ3/2018/NĐ-CP ngày 23 thảng 01 năm 2018 của
Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thỉ hành Luật Tiếp cận thông tin;
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;
Theo đê nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chê;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định chi tiêt chi phí thực tê
đế in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điểu 12 Luật Tỉêp
cận thông tin.
Điều lề Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết chi phí thực tế để in, sao, chụp và gửi
thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.
2. Cơ quan nhà nước, đơn vị đầu mối cung cấp thông tin và cán bộ làm
đầu mối cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước.
3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc cung cấp thông tin.
Điều 3. Chi phí cung cấp thông tin
1. Tô chức, cá nhân có yêu cầu cơ quan nhà nước cung cấp thông tin (sau
đây gọi là người yêu cầu cung cấp thông tin) không phải trả phí, lệ phí cung cấp
thông tin nhưng phải trả chi phí thực tế đề in, sao, chụp và gửi thông tin yêu cầu
cung cấp, cụ thể:
1.1. Chi phí in, sao, chụp thông tin:
a) Chi phí in, sao, chụp thông tin thực hiện theo mức thu quy định tại phụ
lục ban hành kèm theo Thông tư này.
b) Đối với cơ quan nhà nước cung cấp thông tin đóng trên địa bàn có điều
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn, mức thu như sau:
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mức thu bằng 70% mức
thu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thồng tư này.
- Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, mức thu bằng
50% mức thú quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
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Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh
tế - xã hội đặc biệt khó khăn được xác định theo quy định tại Phụ lục II ban hành
kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
1.2ẽ Chi phí gửi thông tin yêu cầu cung cấp: Mức thu chi phí thực hiện
theo mức giá cước tối đa quy định tại Điều 3 và Phụ lục ban hành kèm theo
Thông tư số 22/2017/TT-BTTTT ngày 29/9/2017 của Bộ Thông tin và truyền
thông quy định mức giá cước tối đa và chính sách miễn, giảm giá cước dịch vụ
nhận gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ chuyến trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
2. Người yêu cầu cung cấp thông tin không phải trả chi phí gửi thông tin
yêu cẩu cung cấp qua mạng điện tử, fax.
Điều 4. Thu, nộp chi phí để in, sao, chụp và gửi thông tin
1 ể Hình thức và quy trình, thủ tục thu, nộp chi phí đế in, sao, chụp và gửi
thông tin được thực hiện theo quy trình thu ngân sách nhà nước quy định tại
Thông tư số 328/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước. Thông
tư này hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
a) Căn cứ vào Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 01 a hoặc mẫu số
Olb ban hành kèm theo Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm
2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông
tin) do người yêu cầu cung cấp thông tin lập và mức thu chi phí để in, sao, chụp,
gửi thông tin được quy định tại Điều 3 Thông tư này, cán bộ làm đầu mối cung
cấp thông tin có trách nhiệm tính toán, xác định chi phí cung cấp thông tin, thời
hạn nộp chi phí cung cấp thông tin; xác định cụ thể thông tin về tên cơ quan
quản lý thu (cơ quan thuế), tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu
ngân sách để ghi chi tiết tại chỉ tiêu Phương thức thanh toán (gồm: Tên cơ quan
quản ỉý thu: .../Tên cơ quan kho bạc nhà nước tiếp nhận khoản thu ngân sách: ...)
đế trình lãnh đạo đơn vị đầu mối cung cấp thông tin duyệt, ghi vào Phiếu giải
quyêt yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số
13/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và
biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin).
b) Người yêu cầu cung cấp thông tin có trách nhiệm nộp chi phí cung cấp
thông tin đầy đủ theo Phiếu giải quyết yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu số 03
ban hành kèm theo Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23 thảng 01 năm 2018
của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin)
do đơn vị đâu mối cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước cấp trước khi được
cơ quan nhà nước cung cấp thông tin.
2. Tiên thu từ chi phí in, sao, chụp và gửi thông tin được hạch toán vào
Chương của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin, mục 4900 — các khoản thu
khác và tiểu mục 4949 — các khoản thu khác theo quy định tại Thông tư số
324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục
lục ngân sách nhà nước.
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Điều 5. Lập dự toán, quyết toán kinh phí ngân sách nhà nưóc cho việc
in, sao, chụp và gửi thông tin
Kinh phí in, sao, chụp và gửi thông tin theo quy định tại Thông tư này do
ngân sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong lĩnh vực chi quản lý nhà nước
(trong định mức phân bô chi thường xuyên lĩnh vực quản lý nhà nước). Việc lập
dự toán, sử dụng, thanh, quyết toán theo quy định của Luật ngân sách nhà nước
và các văn bản hướng dẫn Luật.
Điều 6. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kề từ ngày 01 tháng 07 năm 2018ễ
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật trích dẫn tại Thông tư này
được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác thì
áp dụng quy định tại văn bản sửa đối, bổ sung hoặc thay thế.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị các cơ
quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù
hợp./.AỴ/

Nơi nhận: y
- TTCP, các Phó TTCP;
- VP Tổng Bí thư;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP CP;
- VP TW và các Ban của Đảng;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán NN;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tinh, t/p trực thuộc TW;
- Cơ quan TW cùa các hội, đoàn thể;
- Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Kho bạc NN các
tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Công báo, Cồng thông tin điện tử Chính phủ,
Cồng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, PC.

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Anh Tuân
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PHỤ LỤC
Chi phí in, sao, chụp thông tin
(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2018/TT-BTC
ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính)

STT
1

Công việc thực hiện

Đơn vị tính

Mức thu
(đồng)

Phô tô tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư)

1.1

Phô tô đen trắng

Trang A4

3.000

1.2

Phô tô màu

Trang A4

18.000

2

In từ phim, ảnh gốc (đã bao gồm vật tư)

2.1

Cỡ từ 15x21 cm trở xuống

Tâm
rp A

36.000

2.2

Cỡ từ 20x25cm đến 20x3 Ocm

Tâm

54.000

2.3

Cỡ từ 25x35cm đến 30x40cm

lam

135.000

rp Á

rp Â

3

In sao tài liệu ghi âm (không bao gồm vật tư)

Phút nghe

27.000

4

In sao phim điện ảnh (không bao gồm vật tư)

Phút chiếu

54.000

5

In tài liệu đâ sô hóa (toàn văn tài liệu - thông
tin cấp 1)

5.1

- In đen trắng (đã bao gồm vật tư)

Trang A4

2.000

5ẵ2

- In màu (đã bao gồm vật tư)

Trang A4

14.000

- Mức chi phí phô tô tài liệu khổ A3 bằng 2 lần mức chi phí phô tô tài
liệu khổ A4;
- Mức chi phí phô tô tài liệu khồ A2 bằng 4 lần mức chi phí phô tô tài
liệu khổ A4;
- Mức chi phí phô tô tài liệu khổ AI bằng 8 lần mức chi phí phô tô tài
liệu khổ A4;
- Mức chi phí phô tô tài liệu khổ AO bằng 16 lần mức chi phí phô tô tài
liêu khồ A4.

