
     CỤC THUẾ TỈNH HÀ TĨNH           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CHI CỤC THUẾ KHU VỰC                            Độc Lập-Tự do -Hạnh phúc 

   HƯƠNG SƠN- ĐỨC THỌ      
 

       Số:  84 /CCT-TTHT                         Hương Sơn, ngày  01 tháng 4 năm  2021 

    V/v tiếp nhận và xử lý hồ sơ  

khai lệ phí trước bạ xe ô tô toàn tỉnh  
   

 

   Kính gửi:   

                    - Trung tâm Văn hóa -Truyền thông huyện Hương Sơn; 

                              - Trung tâm Văn hóa -Truyền thông huyện Đức Thọ; 

           - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện nội dung chương trình cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi, giảm chi phí cho người nộp thuế. Ngày 26/3/2021 UBND tỉnh 

Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 1590/QĐ-UBND, Quyết định V/v thành lập điểm 

tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô toàn tỉnh tại Chi cục Thuế khu 

vực thành phố Hà Tĩnh-Cẩm Xuyên; Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh ban hành công văn số 

649/CTHTI-HKDCN, ngày 30/3/2021 V/v chỉ đạo xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ 

xe ô tô tập trung ( Chi cục sao gửi 02 văn bản đính kèm). Theo đó các tổ chức cá 

nhân nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ tại Chi cục Thuế địa phương nơi đăng ký 

quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc tại Chi cục Thuế khu vực TP Hà Tĩnh-Cẩm 

Xuyên; 

Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn- Đức Thọ kính đề nghị Trung tâm văn 

hóa-Truyền thông huyện, UBND các xã, thị trấn  đưa tin, thông báo về việc thành 

lập điểm tiếp nhận và xử lý hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô toàn tỉnh tại Chi cục 

Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh-Cẩm Xuyên các tổ chức, cá nhân được biết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (B/c); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các Đội thuế; 

- Lưu: VT; NVQLT; 

- Gửi VB điện tử. 

 

KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC THUẾ KHU VỰC HƯƠNG SƠN- ĐỨC THỌ 

Về việc thu nộp Lệ phí Môn bài năm 2021 

 

 Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 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 09/7/2020 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:  

a) Tổ chức có vốn trên 10 tỷ đồng,  mức thu lệ phí Môn bài là: Ba triệu đồng 

một năm; 

b) Tổ chức có vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống,  mức thu lệ phí Môn bài là: Hai 

triệu đồng một năm; 

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

chức kinh tế khác,  mức thu lệ phí Môn bài là: Một triệu đồng một 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: 

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

đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm; 

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

đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm; 

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

đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm. 

 Lệ phí Môn bài là khoản thu NSNN bắt buộc bằng tiền đối với mọi tổ chức, 

cá nhân khi phát sinh hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ và được 

thu ngay trong tháng 1(một) của năm dương lịch. Chi cục Thuế khu vực Hương Sơn- 

Đức Thọ tổ chức thu Lệ phí Môn bài năm 2020 đối với tất cả các tổ chức, cá nhân 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn toàn huyện.  

Thời gian bắt đầu thu: Từ ngày 01/01/2021. 

 Chi cục Thuế  khu vực Hương Sơn – Đức Thọ thông báo để các tổ chức, cá nhân 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ biết và tự giác chấp hành nộp Lệ phí 

Môn bài đúng thời gian quy định theo thông báo của cơ quan Thuế./. 

            Hương Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2021 

      KT.CHI CỤC TRƯỞNG 

    PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 
  

 

 
 

     Nguyễn Quốc Tuấn 
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