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                      Kính gửi: - Trung tâm Internet Việt Nam. 

                                      - Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

  

Bộ Tài chính nhận được Công văn số 594/VNNIC ngày 15/12/2006 của Trung 

tâm Internet Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp 

phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua các đại lý. Về vấn đề 

này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: 

- Căn cứ Điều 3, Quyết định số 28/2005/QĐ-BTC ngày 13/5/2005 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính ban hành Biểu mức thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ 

Internet ở Việt Nam: “Phí, lệ phí cấp phép  và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt 

Nam là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước”; 

- Căn cứ khoản 1 phần E mục IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí: “Phí lệ 

phí thuộc ngân sách nhà nước không phải chịu thuế”; 

- Căn cứ thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ về 

việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn; 

Các doanh nghiệp làm đại lý thu hộ phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa 

chỉ Internet ở Việt Nam cho Trung tâm Internet Việt Nam khi thu phí, lệ phí sử dụng 

hóa đơn giá trị gia tăng cung cấp dịch vụ, thực hiện ghi một dòng riêng theo đúng mức 

thu phí, lệ phí Bộ Tài chính đã quy định không tính thuế giá trị gia tăng. Đối với các 

hoạt động dịch vụ khác của doanh nghiệp viết cùng hóa đơn vẫn ghi thuế suất thuế giá 

trị gia tăng và số tiền thuế giá trị gia tăng theo quy định. 



Bộ Tài chính trả lời để Trung tâm Internet Việt Nam được biết, hướng dẫn các 

đơn vị liên quan thực hiện. 
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