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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thu lệ phí Môn bài năm 2023 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của 

Chính phủ quy định về Lệ phí Môn bài; 

Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của 

Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và pháp luật về quản lý thuế; 

Căn cứ Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài; 

Căn cứ kết quả thảo luận dự toán thu NSNN trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2023. UBND huyện thông báo đến các tổ chức, hộ kinh doanh trên 

địa bàn về thời gian và mức thu lệ phí môn bài năm 2023 như sau:  

1. Thời gian triển khai thu lệ phí môn bài năm 2023 trên địa bàn huyện: Bắt 

đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến ngày 31 tháng 01 năm 2023. 

2. Về đối tượng nộp lệ phí môn bài cụ thể như sau:  

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình 

hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ  bao gồm: 

2.1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

2.2. Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã; 

2.3. Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật; 

2.4. Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; 

2.5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh; 

2.6. Chi nhánh, Văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có); 

2.7. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

3. Miễn lệ phí môn bài: 

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài gồm: 

3.1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có 

doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống; 
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3.2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh 

không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; 

3.3. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản 

xuất, kinh doanh (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023) đối với: 

- Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp 

mới); 

- Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh 

doanh; 

3.4. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh. 

4. Mức thu lệ phí môn bài (Quy định tại Điều 4, Nghị định 139/2016/NĐ-

CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về Lệ phí Môn bài). 

4.1. Đối với tổ chức:  

a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: Nộp mức 

3.000.000 đồng/năm; 

b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: Nộp 

mức 2.000.000 đồng/năm; 

c) Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, 

tổ chức kinh tế khác: Nộp mức 1.000.000 đồng/năm. 

4.2. Đối với hộ kinh doanh: 

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu 

đồng/năm: Nộp mức 1.000.000 đồng/năm; 

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu 

đồng/năm: Nộp mức 500.000 đồng/năm; 

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu 

đồng/năm: Nộp mức 300.000 đồng/năm. 

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ 

khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh 

để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2023 từ các nguồn, các địa điểm kinh 

doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn 

bài của năm 2023 cho từng địa điểm kinh doanh. 

Trường hợp hộ kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau 

đó ra kinh doanh trở lại trong năm 2023 không xác định được doanh thu của năm 

trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh 

thu của năm tính thuế của hộ kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề. Hộ 

kinh doanh trong trường hợp này nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 06 

tháng đầu năm 2023 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh 

trở lại trong thời gian của 06 tháng cuối năm 2023 thì nộp 50% mức lệ phí môn 

bài cả năm.  
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5. Thời hạn nộp lệ phí môn bài: Chậm nhất ngày 30 tháng 01 năm 2023.  

 

UBND huyện Bảo Lạc yêu cầu các cơ sở kinh doanh phát huy tinh thần tự 

giác, chấp hành nghiêm chỉnh các Luật thuế, nộp đúng thời hạn quy định theo 

thông báo của cơ quan thuế, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, để 

công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt hiệu quả cao nhất, góp phần thực 

hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội; an ninh - quốc phòng của địa phương; 

Các trường hợp cố tình dây dưa, chây ỳ không nộp lệ phí Môn bài sẽ bị xử phạt 

theo quy định của pháp luật./. 

 

Nơi nhận: 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn; 

- Chi cục Thuế huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Trung tâm VHTT huyện; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 
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