
CHI CIC  )  d \ UONG B! - QUANG YEN 

YEN, HT1ONG DAN CH!NH SAd 
YE L NAM 2021 DOI VOI CA NHAN KINH DOANH 

\. / 
Thçrc hi!' 1  ii nh so 139/201 6/ND-CP ngày 04/10/2016 cüa ChInh phü 

quy djnh 1 phi mon bài; Thông tu so 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/20 16 cüa 
Bô Tài chInh hithng dn ye 1 phi mon bài; Nghj djnh so 22/2020/ND-CP ngày 
24/02/2020 cüa ChInh phü Sira dôi, bô sung rnt so diêu cüa Ngh djnh so 

139/2016/ND-CP ngày 04 tháng 10 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh ye 1 phI 
mon bài; Thông tu so 65/2020/TT-BTC ngày 09/7/2020 cüa Bi Tài chInh Sira dôi, 
bô sung rnt so diêu cüa Thông tu so 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 näm 
2016 c11a B truOng B Tài chinh huOng dan ye 1phi mon bài. Chi ciic Thuê khu 
v1rc Uông BI - Quãng Yen hung dan cii the ye dôi tung np, mien, mirc thu và 
np l phi mon bài nAm 2021 dôi vói Ca nhân kinh doanh nhu sau: 

I. Ngirèi np 1 phi mon bài: 

Ngui np 1 phi mon bài là cá nhân, nhóm Ca nhân, h gia dInh hott dng 
san xuât, kinh doanh hang boa, djch vy, trir truYng hçip duqc min l phi mon bài. 

II. Min 1 phi mon bài: 

Các truông hçp dugc min 1 phi mon bài di vói Ca nhân kinh doanh, gm: 

1. Ca nhân, nhóm cá nhân, h gia dinh hott dng san xu.t, kinh doanh có 
doanh thu hang nàm tiir 100 triu dông trâ xuông. 

2. Ca nhân, nhóm cá nhân, h gia dInh hot dng san xut, kinh doanh 
không thung xuyên; không CO dja diem kinh doanh cô djnh theo huó'ng dn cüa 
Bô Tài chInh. 

3. Ca nhân, nhóm Ca nhân, h gia dInh san xut mui. 

4. T chrc, cá nhân, nhóm Ca nhân, h gia dInh nuOi trng, dánh bt thñy, 
hãi san và djch vii h.0 can nghê cá. 

5. Min l phi mon bài trong nãm du thành 1p  hoc ra ho.t dng san xut, 
kinh doanh (tü ngày 01 tháng 01 den ngày 31 tháng 12) dôi vi: 

a) H gia dInh, cá nhan, nhóm cá nhân ln d.0 ra hott dng san xut, kinh 
doanh. 

b) Trong thO'i gian min 1 phi mOn bài, h gia dInh, cá nhân, nhóm cá nhan 
thành lap da diem kinh doanh thi dja diem kinh doanh duçc min l phi mon bài 
trong thi gian h gia dInh, cá nhân, nhóm cá nhân duçc rnin 1 phi mon bài. 

III. Müc thu 1 phi mon bài: 

Mirc thu l phi mon bài di yâj cá nhân, nhóm Ca nhân h gia dlnh hot 
dng san xuât, kinh doanh hang boa, djch vii nhu sau: 

- Ca nhân, nhóm Ca nhân, h gia dInh có doanh thu trên 500 triu dng/näm 
thI milic thu là 1.000.000 dOng/näm; 

- Cánhân, nhóm cá nhân, hO gia dInhcó doarth thu trên 300 triu dng dn 
500 triêu dông/nãm thI mirc thu là 500.000 dông/näm; 



- Cánhân, nhóm cá nhân, h gia dInh có doanh thu trên 100 triu dng dn 
300 triu dông/nàm thI mirc thu là 3 00.000 dông/nãm. 

- Doanh thu d lam can cü xác djnh mixc thu 1 phi mon bài d6i vói cá nhân, 
nhóm Ca nhân, h gia dInh theo huong dan cüa B Tài chinh. 

3. H gia dInh, cá nhân, nhóm cá nhân san xut, kinh doanh da giãi th có 
boat dng san xuât, kinh doanh trô 'a  trong thai gian 6 tháng dâu nãm np m'crc 1 
phi mon bài câ nàm, trong thôi gian 6 tháng cuôi nàm np 50% müc 1 phi mon bài 
cã nãm. 

IV. Np 1 phi mon bài: 

Thtii han  và da dim np l phi mOn bài theo Thông báo cüa Chi ci.ic Thuê 
khu vxc Uông BI — Quàng Yen. 

Trên day là các ni dung huàng dn v 1 phi mOn bài näm 2021 d các Ca 
nhân hoat  dng san xuât kinh doanh hang boa, djch vi biêt và thc hin./. 
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