HƯỚNG DẪN TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ CẢNG BIỂN
NGUYÊN TẮC TÍNH CƯỚC

1. Xác định Biểu cước thanh toán (đồng tiền thanh toán)
a) Đối tượng thanh toán bằng đồng Việt Nam:
- Các chủ hàng có hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng vận chuyển nội địa và hàng quá cảnh;
-

Tàu thủy hoạt động vận tải hàng hóa giữa các Cảng biển trong nước.

b) Đối tượng thanh toán bằng ngoại tệ USD:
- Tàu thủy hoạt động vận tải hàng hóa (kể cả container) xuất nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển
quốc tế, ra hoặc vào khu chế xuất;
-

Hàng hóa (kể cả container) xuất nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyên do người vận chuyển (hoặc
được người vận chuyển ủy thác) thanh toán cước phí dịch vụ cảng biển;
Hành khách, sỹ quan, thuyền viên tàu khách, tàu quân sự, tàu sinh viên thực tập, tàu thuê cầu bên
neo đậu từ nước ngoài đến Việt Nam bằng đường biển hoặc ngược lại.
2. Cảng phí đối với tàu thủy

-

Lượt vào cảng: Được áp dụng biểu mức thu nội địa nếu đồng thời có đủ 02 điều kiện sau:
+ Tàu thủy đến từ một cảng Việt Nam khác;
+ Khi vào cảng tàu thủy chạy rỗng hoặc chỉ chở hàng nội địa (thực tế khi vào cảng trên tàu
hoàn toàn không có hàng xuất hoặc nhập khẩu).

-

Lượt rời cảng: Được áp dụng biểu mức thu nội địa nếu đồng thời có đủ 02 điều kiện sau:
+ Tàu thủy rời cảng để đi đến một cảng Việt Nam khác;
+ Khi rời cảng tàu thủy chạy rỗng hoặc chỉ chở hàng nội địa (thực tế khi rời cảng trên tàu hoàn
toàn không có hàng xuất hoặc nhập khẩu).
Nếu tàu thủy không đồng thời hội đủ 02 điều kiện trên thì áp dụng biểu mức thu quốc tế
(thu bằng USD).
3. Đối tượng chịu trách nhiệm thanh toán:

Thông thường đối tượng thanh toán cước phí như sau:
- Chủ tàu hoặc Đại lý (thay mặt chủ tàu) thanh toán các loại cước liên quan đến tàu
- Chủ hàng thanh toán các loại cước liên quan đến hàng hóa
Đơn giá trong biểu cước chưa bao gồm thuế VAT.
Mức thuế VAT được áp dụng theo quy định của nhà nước:
- Cước thu bằng VND, VAT = 10%
- Cước thu bằng USD, VAT = 0%
Hướng dẫn tính cước thanh toán bằng đồng Việt Nam
Hướng dẫn tính cước thanh toán bằng ngoại tệ USD

