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Số: 2294/TCT-CS

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2019

V/v: giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai.
(KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)
Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 025/2019/CV-TTCĐN ngày 25/02/2019 của
Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai về vướng mắc chính sách thu lệ phí
trước bạ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Tại Khoản 1 Điều 1 95 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của
Quốc hội quy định:
“Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp
1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một
công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền,
nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của
công ty bị sáp nhập”
- Tại Khoản 18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:
“Điều 5. Miễn lệ phí trước bạ
Miễn lệ phí trước bạ thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 140/2016/NĐ-CP
ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:
18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia hay góp do chia, tách,
hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan
có thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:
a) Đổi tên đồng thời thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần có cổ
đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cổ đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu (đối với công ty cổ
phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên công ty (đối với loại hình doanh
nghiệp khác) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân (đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy
đinh tại Điều 187 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/1/2014).
b)Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: điểm c Khoản 2 Điều 196
(Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đôi thành công ty cổ phần theo phương thức bán toàn bộ
vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác); điểm b Khoản 1 Điều 197 (Công ty cổ

phần chuvển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ
chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ
đông của công ty); điểm c Khoản 1 Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công ty trách
nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn);
Điều 199 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được
chuyển đổi làm chủ.
Căn cứ quy định nêu trên thì tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ được chia
hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền được miễn lệ phí trước bạ.
Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan
có thẩm quyền thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ (gồm có trường hợp Công ty cổ phần
chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức
không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty).
Theo trình bày của Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai tại Công văn
số 025/2019/CV-TTCĐN ngày 25/02/2019 thì Công ty cổ phần Đường Biên Hòa sáp nhập vào
Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh bằng hình thức hoán đổi cổ phiếu và
lựa chọn phương án chuyển đổi Công ty từ Công ty cổ phần thành Công ty TNHH MTV với
100% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh thì
khi Công ty TNHH MTV Đường TTC Biên Hòa - Đồng Nai đăng ký quyền sở hữu, quyền sử
dụng tài sản trước đây thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của Công ty cổ phần Đường Biên Hòa
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại điểm b Khoản
18 Điều 5 Thông tư số 301/2016/TT-BTC nêu trên.
Tổng cục Thuế trả lời để công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC, Vụ CST (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: VT, CS (3b).
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