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HƯỚNG DẪN HẠCH TOÁN LỆ PHÍ MÔN BÀI 

NĂM 2017

1. Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ 
phí môn bài.

     Theo đó, hạch toán nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí môn bài năm 2017 theo 
quy định mới tại Thông tư 300/2016/TT-BTC của tổ chức hoạt động SX-KD và cá 
nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình như sau:

Mức lệ phí môn bài Tiểu mục hạch toán
1 2862
2 2863
3 2864

      Ngoài ra, Công văn cũng hướng dẫn xử lý sai sót về chứng từ nộp lệ phí môn bài:

          - Trường hợp sai sót khi ghi nhận lệ phí môn bài năm 2017 theo tiểu mục cũ, cơ 
quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh sang tiểu mục mới theo mẫu C1-07/NS gửi Kho 
bạc nhà nước.

         - Trường hợp sai sót khi ghi nhận khoản nộp cho nợ thuế môn bài năm 2016 trở về 
trước theo tiểu mục mới, cơ quan thuế lập Giấy đề nghị điều chỉnh thu sang tiểu mục cũ 
theo mẫu C1-07/NS gửi Kho bạc nhà nước.

Công văn 27/TCT-KK được ban hành ngày 05/01/2017.

2.       Hạch toán lệ phí môn bài theo Mục lục ngân sách nhà nước mới

     Vừa qua, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 27/TCT-KK hướng dẫn hạch toán lệ phí 
môn bài theo Mục lục ngân sách nhà nước mới (có bổ sung tiểu mục hạch toán lệ phí 
môn bài). 

     Theo đó, thông tin tiểu mục hạch toán đối với nghĩa vụ phát sinh và khoản nộp lệ phí 
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                           môn bài năm 2017 thực hiện như sau:
- Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, 
nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu mục 2862.

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, 
nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu mục 2863.

- Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và cá nhân, 
nhóm cá nhân, hộ gia đình: Hạch toán tiểu mục 2864.

Công văn 27/TCT-KK được ban hành ngày 05/01/2017.


