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THÔNG TU'

Quy dinh mûc thu, nop phi tham dinh câp giay phép kinh doanh sin phâm,
dich vu mât mi dân sur, giay chfrng nhân hqp chuan sin phâm mât mâ dân

sur, giây chfrng nhân hçp quy sin Pham mât mâ dân sur

Càn ct Luât Phi và le phi ngày 25 thdng Il nûm 2015;

Càn ct" Nghi dinh sô 87/2017/ND-CP ngày 26 thüng 7 nüm 2017 cùa
Chinh phi quy dinh chic nàng, nhiêm vu, quyên han và cc câu tô chic cùa Bê
Tài chinh;

Thvc hiên Nghi quyêt sô' 124/2020/QH14 ngày Il théng Il nüm 2020 cùa
Quôc hêi vê kê hoqch phét triên kinh tê - xâ hêi nàm 2021 ; Nghi quyêt sô
129/NQ-CP ngày Il théng 9 nim 2020 cüa Chinh phi vê Phiên hQP thròng k))
thdng 8 nâm 2020; Chi thi sô Il/CT-TTg ngày 04 thdng 3 nâm 2020 cùa Thü
tu'&ng Chinh phi vê céc nhiêm vu, gidi phép câp béch théo gâ khô khân cho scin
xuât kinh doanh, bdo ddm an Sinh xâ hêi ü'ngph6 Véi dich Covid-19;

Thvc hiên chi dao cia Thü tzt&ng Chinh phi tqi công vin sô 10344/VPCP-
KTTH ngày 10 théng 12 nim 2020 vê viëc rà sodt dê gidm phi, le phi dê théo gÙ
khé khân cho dôi twqng chiu dnh huòng bòi dich Covid-19;

Theo dê nghi cùa Vv trubng Vu Chinh séch thuê;

Bê trtcòng Bâ Tài chinh ban hành Thông tr quy dinh méc thu, nop phi
thâm dinh câp giây phép kinh doanh san phâm, dich vu mât mâ dân sv, giây
chüng nhân ho chuân san phâm mât mâ dân sv, giây chü'ng nhân hqp quy san
phâm mât mâ dân sv.

Dieu 1. Mfrc thu, nop phi tham dinh cap giay phép kinh doanh sin
Pham, dich vu mât mâ dân sur, giay chûng nhân hçp chuan sin Pham mât
mâ dân sur, giay chfrng nhân hçp quy sin phâm mât mâ dân sur

Doanh nghiêp khi nop hô so dê nghi câp giây phép kinh doanh sàn phâm,
dich vu mât mâ dân sy, giây chi'rng nhân hqp chuân sàn phâm mât mâ dân sur,
giay chfrng nhân hqp quy sàn phâm mât mâ dân Slr nop phi nhur sau:

1. Ké tù ngày thâng. nàm 2021 dén hêt ngày 31 thâng 12 nàm 2021, nop
phi bàng 90% mCrc thu phi quy dinh toi Muc I và Muc II Biêu müc thu phi, lê
phi ban hành kèm theo Thông tur sé 249/2016/TT-BTC ngày 11 thâng 11 nàm
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2016 cüa Bö truöng Bö Tåi chfnh quy dinh quy dinh müc thu, ché dö thu, nöp,

quån l! vå sfr dung phi thåm dinh cåp giåy phép kinh doanh sån phåm, dich

mat mä dån sw, giåy chfrng nhön hep chuån sån phåm mat mä dån sv, giåy

chfrng nhön hop quy sån phåm mat mä dån sv vå IQ phi cåp giåy phép nhäp khåu

sån phåm mat mä dån sv.

2. Trong thöi gian c6 hiéu luc cüa Thöng tu nåy, khöng nöp phi thåm dinh

cåp giåy phép kinh doanh sån phåm, dich vu mat mä dån sv, giåy chfrng nh@n

hop chuån sån phåm mat mä dån sv, giåy chfrng nhön hep quy sån phåm mat mä

dån sv theo mt'rc thu phi quy dinh Muc I vå Muc II Biéu müc thu Phi, lö phi

ban hånh kém theo Thöng tu 249/2016/TT-BTC.

3. Ké tir ngåy 01 thång 01 näm 2022 trö di, nöp phi thåm dinh cåp giåy
phép kinh doanh sån phåm, dich vu mat mä dån sv, giåy chfrng nhän hep chuån

sån phåm mat mä dån sv, giåy chtng nhön hop quy sån phåm mat mä dän sv

theo müc quy dinh Thöng tu sö 249/2016/TT-BTC.

Dieu 2. Hiéu luc thi hinh

1. Thöng tu nåy c6 hiéu lyc thi hånh ké tir ngåy thång näm 2021 dén hét

ngåy 3 1 thång 12 näm 2021.

2. Cåc nöi dung Vé phom vi diéu chinh, döi tueng åp dvng, nguöi nöp, tö
chl'rc thu, müc thu, ké khai, nöp phf; quån 19, sü dung phi vå cåc nöi dung khåc

lién quan khöng quy dinh tei Thöng tu nåy thvc hi?n theo quy dinh tQi Thöng tu
s6 249/2016/TT-BTC.

3. Trong quå trinh thvc hi?n, neu c6 vu6ng mäc dé nghi cåc tö chtc, cå
nhån phån ånh kip thbi Vé Bö Tåi chfnh dé nghién cfru, hu6ng dän bö sung./.

Nci nh@n:
- Vän phöng Trung ucmg vå cåc Ban cüa Däng;

- Vän phöng Töng Bf thu;

- Vän phöng Qu6c höi;

- Vän phöng Chü tich mr6c;

- Vien Kiém såt nhån dån toi cao;

- Toå ån nhån dån toi cao;

- Kiém toån nhå mr6c;

- Cåc Bö, co quan ngang Bö, co quan thuöc Chfnh phü;

- Co quan Trung trong cüa cåc doån thé;

- UBND cåc tinh, thånh phö trvc thuöc Trung trong;

- SO Tåi chfnh, cyc Thué, KENN thånh ph6 Hä Mi;

- Ban Co yéu Chfnh phü;

- Cöng båo;

- Cöng thöng tin dien tir Chfnh phü;

- Cuc Kidm tra vän bån (Bö Tu phåp);

- Cåc don vi thuöc Bö Tåi chfnh;

- Cång thöng tin dien tü Bö Tåi chfnh;

- Luu: VT, CST (CST5).
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