
Những tài liệu cần có để đăng ký tàu biển 
 

 

Để có thể sử dụng tàu biển vào mục đích vận chuyển hàng hóa, đánh bắt, cho thuê hoặc bất cứ nhu 

cầu nào sử dụng đến nó thì chủ sở hữu phải tiến hành đăng ký tàu biển với cơ quan nhà nước 

thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Bài viết này sẽ cung cấp những thủ tục liên quan đến tàu 

biển có thời hạn. 

 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Tờ khai đăng ký tàu biển theo mẫu; 

b) Giấy chứng nhận dung tích tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu); 

c) Giấy chứng nhận phân cấp tàu biển (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối 

chiếu); 

d) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có 

chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Trường hợp đăng ký tàu công vụ thì nộp 

Quyết định thành lập cơ quan, đơn vị của cấp có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao 

kèm bản chính để đối chiếu); 

e) Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký (nếu tàu biển đó đăng ký ở nước ngoài) hoặc xóa đăng ký 

tàu biển (bản chính); 

f) Hợp đồng thuê mua tàu hoặc hợp đồng thuê tàu trần (bản chính); 

g) Biên bản bàn giao tàu (bản chính); 

h) Chứng từ chứng minh đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định, gồm tờ khai lệ phí trước bạ có xác 

nhận của cơ quan thuế và chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao kèm bản chính để 

đối chiếu); trường hợp tàu biển là đối tượng không phải nộp lệ phí trước bạ thì nộp tờ khai lệ phí 

trước bạ có xác nhận của cơ quan thuế (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); 

2. Cơ quan tiến hành: Các Chi cục hàng hải, Cảng vụ hàng hải thực hiện nhiệm vụ đăng ký tàu biển 

theo phân cấp của Cục Hàng hải Việt Nam. 

3. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất là 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

4. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển có thời hạn 

https://phuoc-associates.com/vi/nhung-tai-lieu-can-co-de-dang-ky-tau-bien/


5. Phí: dung tích đăng ký từ 3.000 GT trở lên – 1.500 đồng/GT lần. Dung tích đăng ký dưới 500 GT 

– 3.000 đồng/GT-lần 

Trên đây là những giấy tờ cần có để đăng ký tàu biển, quý khách hàng cần phải xác định được loại 

tàu biển mà mình đăng ký để chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ cần có. Tuy nhiên, trong quá trình đăng 

ký tàu biển, chắc chắn sẽ gặp phải những trở ngại từ thực tế, quý khách nên liên hệ với công ty 

luật uy tín, có kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký tàu biển để được tư vấn và thực hiện. 

Nếu đang khó khăn trong việc các thủ tục liên quan về việc đăng ký tàu biển, vui lòng liên hệ với 

chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn  chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và 

hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà 

Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp 

luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp 

lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang 

đến dịch vụ luật sư về thủ tục đăng ký tàu biển tối ưu và hiệu quả nhất cho Quý khách hàng 
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