
      THƯ NGỎ  
 

             Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 
 
Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp 

luật trong việc kê khai, nộp lệ phí môn bài và thuế TNDN trong tháng 01/2023, Chi cục 
Thuế khu vực Quận 12 - huyện Hóc Môn thông tin đến Quý Doanh nghiệp một số nội dung 
quy định tại Luật Quản lý thuế, các Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản 
lý thuế và Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, 
lệ phí như sau: 

1. Kê khai lệ phí môn bài: 
1.1. Lệ phí môn bài là khoản khai theo năm. 
1.2. Thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023 đối với Doanh 

nghiệp thành lập trong năm 2022 hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 
2022. 

Trường hợp trong năm 2022 có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ 
khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023. 

2. Thời hạn nộp lệ phí môn bài: 
Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2023 chậm nhất là ngày 30/01/2023. 
Trường hợp nộp lệ phí môn bài năm 2023 sau ngày 30/01/2023 doanh nghiệp sẽ phải 

nộp tiền chậm nộp bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền lệ phí môn bài chậm nộp đến ngày 
liền kề trước ngày thực nộp vào ngân sách nhà nước. 

3. Xử phạt hành vi vi phạm về nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài đối với tổ chức: 
Hình thức Mức phạt Hành vi vi phạm 
Cảnh cáo  Vi phạm lần đầu. 

Phạt tiền 

Từ 1 - 2 triệu đồng Vi phạm từ lần thứ hai trở đi. 

Từ 2 - 6 triệu đồng 
Khai không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định 
trong tờ khai lệ phí môn bài. 

Từ 6 - 10 triệu đồng Không kê khai lệ phí môn bài. 
4. Tạm nộp thuế TNDN theo quyết toán năm 2022: 
Tổng số thuế TNDN đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế TNDN 

phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu so với số thuế phải tạm 
nộp 04 quý thì phải nộp tiền chậm nộp tính trên số thuế nộp thiếu kể từ ngày tiếp sau ngày 
cuối cùng của thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý 04 đến ngày liền kề trước ngày nộp số thuế 
còn thiếu vào ngân sách nhà nước. Thời hạn cuối cùng là ngày 30/01/2023. 

Chi cục Thuế Khu vực Quận 12 – huyện Hóc Môn đề nghị doanh nghiệp thực hiện 
nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài năm 2023 (nếu có), nộp lệ phí môn bài và tạm nộp thuế TNDN 
năm 2023 (bằng phương thức Nộp thuế điện tử) theo đúng quy định. 

Trong thời điểm khó khăn chung của cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng, đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của một số doanh nghiệp, Chi cục Thuế khu 
vực Quận 12 - huyện Hóc Môn luôn ghi nhận và trân trọng sự đóng góp quý báu của Quý 
Doanh nghiệp trong thời gian vừa qua.  

Trân trọng ! 
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