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

Số: 4843/CT-TTHT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

V/v Lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận Long Biên
Trả lời công văn số 25167/CCT-KKKTT ngày 26/12/2019 của Chi cục Thuế Quận Long
Biên báo cáo vướng mắc về lệ phí môn bài của Công ty luật và Văn phòng luật sư, Cục Thuế TP
Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về đăng ký thuế quy định:
“Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người nộp thuế là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sau:
a) Công ty trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần , công ty hợp danh, doanh nghiệp tư
nhân thực hiện đăng ký doanh nghiệp (đăng ký thuế và đăng ký kinh doanh ) tại cơ quan đăng ký
kinh doanh (sau đây gọi là Doanh nghiệp).
b) Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, kế toán, kiểm
toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không đăng ký doanh nghiệp
qua cơ quan đăng ký kinh doanh (sau đây gọi là Tổ chức kinh tế).
c) Đơn vị sự nghiệp; đơn vị vũ trang; tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị , chính trịxã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng
không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh ; tổ chức của các nước có
chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua , bán, trao đổi hàng hóa
tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu ; hợp tác xã , tổ hợp tác được
thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã (sau đây gọi là Tổ chức kinh
tế).
d) Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh
doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước (sau đây gọi là Tổ chức khác).
…ˮ
- Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ
quy định về mức thu lệ phí môn bài:
“Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài

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 điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế
khác: 1.000.000 đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ
vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ; trường hợp không có vốn điều lệ
thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”
Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Trường hợp công ty luật , văn phòng luật sư là tổ chức hoạt động trong lĩnh vực luật sư
không đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh được gọi là tổ chức kinh tế . Mức
thu lệ phí môn bài đối với tổ chức kinh tế theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 4 Nghị định số
139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ là 1.000.000 đồng/năm.
Việc không thống nhất giữa hệ thống ứng dụng TMS với quy định tại khoản 1 Điều 4
Nghị định 139/2016/NĐ-CP về mức nộp tiền và tiểu mục lệ phí môn bài cho Công ty luật, VP
Luật sư, Cục Thuế TP Hà Nội sẽ có văn bản báo cáo Tổng cục Thuế để có xem xét, hướng dẫn.
Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Chi cục Thuế Quận Long Biên được biết và thực hiện./.
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Nguyễn Tiến Trường

