BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3034/TCT-KK

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2019

V/v hướng dẫn tiểu mục thu theo mục lục ngân sách
nhà nước

Kính gửi: Cục Xuất bản, In và Phát hành
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 621/CXBIPH-VP ngày 12/7/2019 của Cục Xuất
bản, In và Phát hành đề nghị bổ sung tiểu mục 2108 vào phần mềm hỗ trợ kê khai để Cục Xuất
bản, In và Phát hành kê khai và nộp phí trực tuyến các khoản thu về phí, lệ phí quy định tại
Thông tư số 214/2016/TT-BTC. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
- Căn cứ quy định tại danh mục phí, lệ phí tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Luật phí
và lệ phí số 97/2015/QH13 của Quốc hội;
- Căn cứ Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Phụ lục hướng dẫn hạch toán một số tiểu mục phí, lệ phí ban hành kèm theo
công văn số 7078/BTC-KBNN ngày 30/5/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất
bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập
khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
Căn cứ các quy định pháp luật và các văn bản hướng dẫn về mục lục ngân sách nhà nước
thì:
- Tiểu mục 2453 “Phí thẩm định văn hóa phẩm”: dùng để hạch toán số thu NSNN của
một số khoản phí, trong đó có khoản Phí thẩm định nội dung tài liệu xuất bản phẩm không kinh
doanh.
- Tiểu mục 2853 “Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp
giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành
nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật”: dùng để hạch toán số thu NSNN của một số
khoản lệ phí, trong đó có khoản Lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh
doanh và Lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.
- Tiểu mục 2108 dùng để hạch toán số thu NSNN của khoản phí thẩm định cấp giấy
chứng nhận lưu hành sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật.
Hiện nay, tiểu mục 2108, 2453 và 2853 đã được cập nhật trên các phần mềm ứng dụng
của cơ quan thuế đồng bộ với danh mục mục lục ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư

số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính, hỗ trợ người nộp thuế kê khai và nộp
thuế điện tử. Vì vậy, đề nghị Cục Xuất bản, In và Phát hành liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để
được hướng dẫn cụ thể.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Xuất bản, In và Phát hành được biết và thực hiện./.
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