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THÔNG BÁO 

Về việc thu, nộp Lệ phí Môn bài năm 2022 

 

 Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới chính sách kinh tế của 

Đảng, Nhà nước để thúc đẩy nền kinh tế của nhà nước và tăng các khoản thu 

cho ngân sách nhà nước, ngành Thuế đã không ngừng cải cách đổi mới công tác 

quản lý thu thuế nhằm góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

của đất nước vì vậy đã thu được nhiều thành quả đáng khích lệ, góp phần tạo ra 

sự bình đẳng trong kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách 

nhà nước, làm đòn bẩy kinh tế, tạo động lực khuyến khích sản xuất kinh doanh 

phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước năm sau luôn cao hơn năm 

trước. 

 Mức độ sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện đang từng bước 

phát triển mạnh mẽ, cả về số lượng quy mô kinh doanh, góp phần ổn định, thúc 

đẩy kinh tế phát triển và từng bước nâng cao đời sống nhân dân, góp phần vào 

việc tăng thu ngân sách cho huyện nhà và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh. 

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

Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 

lệ phí môn bài, cụ thể như sau: 

1. Mức thu Lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 

-  Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng, mức Lệ phí 

môn bài phải nộp: 3.000.000 đồng/năm; 

-  Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư 10 tỷ đồng trở xuống, mức Lệ 

phí môn bài phải nộp: 2.000.000đồng/năm; 

-  Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, 

tổ chức kinh tế khác, mức Lệ phí môn bài phải nộp: 1.000.000đồng/năm. 

 2. Mức thu Lệ phí môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản 

xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau: 

 -  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/ 

năm, nộp Lệ phí môn bài: 1.000.000 đồng/năm; 



 -  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu từ 300 triệu đồng đến 

500 triệu đồng/năm, nộp Lệ phí môn bài 500.000 đồng/năm; 

 -  Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 triệu đồng 

đến 300 triệu đồng/năm, nộp Lệ phí môn bài 300.000 đồng/năm. 

 Luật quản lý thuế quy định: “Tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh, đã 

được cấp giấy phép để sản xuất kinh doanh, dịch vụ đều phải kê khai nộp Lệ phí 

môn bài hàng năm. Các tổ chức cá nhân kinh doanh từ đầu năm thì phải nộp Lệ 

phí môn bài cả năm. Trường hợp mới ra kinh doanh của 6 tháng cuối năm 2022 

thì  nộp 50% mức Lệ phí môn bài cả năm”. 

 Để đảm bảo việc thu nộp Lệ phí môn bài hoàn thành theo đúng thời gian, 

mức thu nộp, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các tổ chức kinh tế, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cá nhân kinh 

doanh trên địa bàn huyện đều phải kê khai nộp Lệ phí môn bài từ những ngày 

đầu tháng 01/2022. Trường hợp các tổ chức kinh doanh, dịch vụ không chấp 

hành đúng thời gian quy định trên sẽ bị xử phạt theo quy định của Luật quản lý 

thuế hiện hành. 

2.  Đài Phát thanh, Truyền hình huyện phát thanh nội dung thông báo này 

kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 01 năm 2022 với thời 

lượng 02 lần/ngày vào lúc 11h30' và 17h00' hàng ngày. 

3. Chi cục Thuế huyện Bảo Lâm xây dựng kế hoạch thu Lệ phí môn bài 

năm 2022, phối hợp với các Ngành liên quan và UBND các xã, Thị trấn tổ chức 

thực hiện nghiêm túc theo nội dung thông báo này./.  

  

Nơi nhận :  
- TT. Huyện ủy;     

- TT. HĐND huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- UBND các xã, Thị trấn;  

- Đài phát thanh truyền hình huyện; 

- Lưu: VT, CCT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 

 

 

 

                                                                           


		2022-01-06T13:49:04+0700


		2022-01-06T14:11:21+0700


		2022-01-06T14:11:21+0700


		2022-01-06T14:11:21+0700




