
BỌ TÀI CHÍNH CỘNG IIOÀ XẢ l lộ !  C HÌ NGHĨA VIỆT NAM 
Dộc lập  - T ự  do -  H ạ n h  phúc

Sổ: 01/2021/TT-BTC Ỉtiỉ Nội. ngậy 07 thủng 01 năm 2021

THÔNG Tư
Q u v  d ịnh  m ức  thu,  chề độ  thu ,  nộp.  q u à n  lý và s ử  dụ n g  

phí  th âm  đ ịnh  cấ p  giẩv phép  kinh d o a n h  k a ra o k e ,  vũ t r i rừng

Cán cứ  Luật Phi và lệ phi ngày 25 íhâng 11 năm 2015;

Cản cử  Luật Ngàn sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015;

Càn cứ Nghị định sọ 120/2016/ND-CP ngày 23 thtiriR 8 năm 2016 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiêt và hướng dan thi hành mội so diều của Luụt Phi 
và lự phi;

Càn cử Nghị định sô 54/20/ 9/NĐ-CP ngã)' 19 thảng 6 năm 2019 cùa 
Chinh phũ quy định vẻ kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ tnrờrìg:

Cân cừ Nghị định sọ I26/2020/ND-CP ngày 19 thủng ì  ọ  năm 2020 cùa 
Chinh phủ quy định chi tiei một so điều cùa Luậỉ Quàn lý thuế;

Cản cử Nghị định so 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 20Ị 7 cua 
Chinh phù quỵ định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tỏ chiirc của 
Độ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ rnrỡng Vụ Chinh sách thuể;

Rộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thòng tư  quy dịnh mức thu, chế độ 
thu. nộp, quan lý và sứ  dụng phi thâm định cóp giầv phép kinh doưnh 
karaoke, vũ trường.

Diều 1. P h ạ m  vi dicu ch in h  và đối  t irựng á p  íỉụng

1. Thông tư nảy quy định mức thu, chè độ thu, nộp, quân lý và sử dụng 
phi thâm định cấp giẩy phcp kinh doanh karaoke, vù trường (giấy phép di» 
dicu kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vù trường).

2. Thông tư này áp dụng đòi với:

a) Doanh nghiệp, hộ kinh doanh đè nghị cấp giấy phép đũ điều kiện 
kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vù trưừng.

b) Cơ quan nhà nước cỏ thảm quyền cẳp giấy phcp dù diều kiện kinh 
doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.
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c) Các tô chức, cá nhân khác có liên quan dển thu, nộp. quản lý và sử 
dụng phi thảm định cắp giây phép đũ điều kiện kinh doanh dịch karaoke 
hoặc dịch vụ vù trường.

Diều 2. Người  nộp  phi

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi nộp hồ sơ dc nghị cơ quan quán lý 
nhà nước có thâm quyển cấp giấy phép dù dicu kiộn kinh doanh dịch vụ 
karaoke hoặc dịch vụ vũ trường phải nộp phi theo quy dịnh tại Thòng tư nảy.

Đicu 3. T ổ  c hứ c  Ihu phí

Sờ Vãn hóa, Thổ thao và Du lịch; Sỡ Vãn hóa và The thao hoặc Sớ Văn 
hóa, Thông tin, Thẻ thao và Du lịch các tinh, thảnh phố trực thuộc trung ương 
hoặc cơ quan quân lý nhã nước về vân hóa cấp huyện dược phân cắp, ũy 
quyền cấp giây phép dũ dicu kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ 
vũ trường iheo quy dịnh pháp luật thu phí theo quy định tại Thông tư nảy.

Diều 4. M ử c  thu  phi

Mức thu phi ihâm định cấp giày phép dũ diều kiện kinh doanh dịch vụ 
karaoke hoặc dịch vụ vũ trưởng quy dịnh như sau:

1. Tại các thành phố trực thuộc trung ương và lại các thành phố. thị xã 
trực thuộc tinh:

a) Mức thu phi thâm djnh cắp giấy phép dù diẠu kiộn kinb doanh dịch 
vụ karaokc:

- Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy.

- Từ 04 dén 05 phòng: 6.000.000 đong/giấy.

- Từ 06 phòng trờ lên: 12.000.000 đồng/giẩy.

Mức thu phi thâm định diêu chinh giày phcp dù diều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke dôi với trường hợp lãng ihêm phòng là 2.000.000 
dồng/phòng, nhưng tồng mức thu không quá 12.000.000 đồng/giấy phép/lẩn 
thâm định.

b) Mức thu phi thâm dịnh cấp giấy phép dũ điểu kiện kinh doanh dịch 
vụ vù trường lả 15.000.000 đồng/giấy.

2. Tại khu vực khác (trừ các khu vực quy định tại khoản 1 Dicu nảy):

a) Mức thu phi thảm định cấp giấy phép đú điều kiện kinh doanh dịch 
vụ karaoke:

- Từ 01 đén 03 phòng: 2.000.000 dồng/giấy.

- Từ 04 dển 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy.

- Từ  06 phòng trở lên: 6.000.000 dồng/giắy.
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Mức thu phi thấm định điếu chinh giẳy phcp đủ dicu kiện kinh doanh 
dịch vụ karaoke dổi với trường hợp tảng thêm phòní» là 1.000.000 
đồng/phòng, nhưng tổng mức thu không quá 6.000.000 dổng/giẩy phép/lần 
thẩm dịnh.

b) Mức thu phi thâm định câp giày phép đú đicu kiện kinh doanh dịch 
vụ vũ Irường là 10.000.000 đóng/giày.

3. Mức thu phí thẩm định đicu chinh giầy phcp đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ karaokc hoặc dịch vụ vũ trường doi với truừng hợp thay đôi chủ sỡ 
hừu ià 500.000 đồng/giấy.

Diều 5. Kê khai ,  nộp  phi

1. Chậm nhất là ngày 05 hảng tháng, tổ chức thu phi phải gửi số tiền 
phi đả thu của tháng trước vào tài khoản phi chờ nộp ngàn sách mở tại Kho 
bạc nhà nước.

2. Tồ chức thu phi thực hiện kê khai, nộp phỉ theo tháng vã quyết toán 
năm theo quy định tại Luật Quân lý thuế vả Nghị định số 126/2020/NĐ-CP 
neảy 19 tháng 10 năm 2020 của Chinh phú quy định chi tiết một sò điêu của 
Luật Quăn lý thuế.

Diều 6. Q u à n  lý và  s ử  d ụ n g  phí

1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phỉ thu dược vào ngân sách nhà 
nước. Nguồn chi phi irang trải cho việc thâm định vả thu phí do ngân sách 
nhà nước bố trí trong dự toán của tỏ chức thu phi theo chc dộ, dịnh mức chi 
ngàn sách nhả nưởc theo quy định.

2. Truờng hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước dược khoán chi phí 
hoạt dộng từ nguòn thu phi theo quy định tại khoản 1 Điêu 4 Nghị djnh sỏ 
120/2016/ND-CP ngày 23 tháng 8 nám 2016 của Chính phũ quy dịnh chi tiết 
và hướng dần thi hành một số điêu cúa Luật Phi và lộ phi được trích lại 50% 
số tiền phi thu dược để trang trải chi phi cho các nội dung chi theo quy định 
tại Diêu 5 Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phũ quy ilịnh chi tiểt vả hướng dẫn thi hành một số điêu của Luật Phí 
và lệ phí; nộp 50% tiền phi thu dược vào ngân sách nhà nước theo Chương, 
tiêu mục của Mục lục ngân sách nhả nước hiện hành.

Điểu 7. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành ke từ ngày 25 tháng 02 năm 2021 
và thay thế Thông tư sổ 212/2016/TT-BTC ngàỵ 10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính cjuy định mửc thu. chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phi thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vù trường.

2. Các nội dung khác liên quan dcn việc kê khai, thu, nộp, quân lý, sử 
dụng, công khai chế độ thu phi không quy định tại Thòng tư này thực hiện 
theo quy dịnh tại Nghị dịnh sộ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 
của Chinh phũ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ dicu cùa Luật
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Phi và lệ phi; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 
tháng 10 năm 2020 của Chính phù quy định chi tiết một sổ điểu của Luật 
Quản lý thuế và Thông, tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 
của Bộ truởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng 
các loại chứng từ thu tiên phi, lệ phi thuộc ngân sách nhà nuớc.

3. Trường hợp các văn bàn liên quan đề cập tại Thông tư này được sửa 
đổi, bổ sung hoặc thay ihế thi thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vuớng mắc đề nghị các tọ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chỉnh để nghicn cứu, hưóng dẫn bô sung

Nơi nliận:
- Văn phòng Trung ưcmg vả c ic  Ban của Đảng;
- V in  phòng Tổng Bỉ thư;
- Vốn phòng Quổc hội;
- Văn phòng Chù tịch nước;
* V iện Kicm sát nhản dân tổi cao;
- Tòa ản nhản dân tối cao;
* Các Bộ, ca  quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ;
- Kiẻm toản nhâ nước;
- Công bảo;
- Cổng thỏng tin điện tử Chính phủ;
- Uỷ ban nhản dản, Cục Thué, Sở Tải chính, Kho bạc
nhà nước các linh thành phổ trực thuộc trung ương;
- Cục Kiểm (ra v in  bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tải chỉnh;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tải chính;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST 5). ( b J


