
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
— ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 96/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 2 7 tháng 9 năm 2017 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí 
thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ Luật phỉ và lệ phí ngày 25 thảng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 

Chỉnh phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và 
lệ phỉ; 

Căn cử Nghị định sổ 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về đăng kỷ doanh nghiệp; 

Căn cử Nghị định sổ 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết một số điều của Luật hợp tác xã; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đôi, bo sung Thông tư sô 

250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 hưởng dẫn về phí và lệ phỉ 
thuộc thấm quyền quyết định eủa Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phô trực 
thuộc Trung ương. 

Điều lề Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 5 Thông tư số 
250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
như sau: 

"Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhỏm cá 
nhân, hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận 
đăng ký họp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã". 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 11 tháng 11 năm 2017. 
2. Các nội dung khác liên quan đến phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết 



định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không đê 
cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư sô 
250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân 
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

3. Kẻ từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, trường họp Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh chưa ban hành quy định mới thì lệ phí đăng ký kinh doanh thực 
hiện theo hướng dẫn tại Thông tư này và mức thu đối với cá nhân, nhóm cá 
nhân được áp dụng theo mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hộ gia đình 
theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân. 

4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để hướng dẫn bố sung J.Ịgỵr 
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