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Số: 3095/TCT-CS

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2019

V/v lệ phí môn bài

Kính gửi: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI
(Tầng 5, Tòa nhà COMATCE, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Hà Nội)
Tổng cục Thuế nhận được đề nghị hướng dẫn về lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại
diện, kho hàng của Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI gửi kèm theo công văn số 5448/VPCPĐMDN ngày 21/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như
sau:
- Tại Điều 2 Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về
lệ phí môn bài như sau:
“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất; kinh doanh hàng hóa,
dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
…
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)”.
- Tại Khoản 16 Điều 4, Khoản 3 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:
“Điều 4. Giải thích từ ngữ
16. Kinh doanh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá
trình, đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục
đích sinh lợi.
Điều 45. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp
3. Địa điểm kinh doanh là nơi mà doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.”

Căn cứ các quy định trên và theo công văn của Công ty, trường hợp Công ty đăng ký Văn
phòng giao dịch và kho hàng là địa điểm kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.
Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Văn phòng Bộ (để b/c);
- Vụ ĐMDN-VPCP;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ Pháp chế-TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).
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