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THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày
28/3/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 124/2011/TTBTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phỉ;
Căn cứ Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 và Luật sổ 21/2012/QH13
sửa đoi, bô sung một so điểu của Luật Quản lý thuê; và các Nghị định của
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế sổ 78/2006/QH11 và
Luật sổ 21/2012/QH13 sửa đổi, bo sung một sổ điểu của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về
lệ phí trước bạ;
,
Căn cứ Nghị định sổ 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ về
sửa đổi, bó sung một sổ điều của Nghị định sổ 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6
năm 2011 của Chỉnh phủ vể lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chỉnh phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chỉnh;
Theo đề nghị củd Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư sửa đôi, bô sung khoản 2
Điều 1 Thông tư sổ 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/201ỉ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Thông tư sổ 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài
chỉnh hướng dân về lệ phí trước bạ.
Điều 1. Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3
năm 2013 được sửa đổi, bổ sung như sau:
"18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại
quyền sở hữu, sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hoá, hợp nhất, sáp nhập, đổi
tên tổ chức theo quyết định của cơ quan có thấm quyền.
Trường hợp đổi tên đồng thời đoi chủ sở hữu tài sản thì chủ tài sản phải
nộp lệ phí trước bạ, bao gồm:

a) Đổi tên và thay đổi toàn bộ cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần
có cổ đông sáng lập) hoặc thay đổi toàn bộ cố đông sở hữu vốn điều lệ lần đầu
(đối với công ty cổ phần không có cổ đông sáng lập) hoặc toàn bộ thành viên
công ty (đối với loại hình doanh nghiệp khác) hoặc chủ doanh nghiệp tư nhân
(đối với trường hợp bán doanh nghiệp theo quy định tại Điều 187 của Luật
doanh nghiệp so 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014).
b) Đổi tên và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại: Điểm c
khoản 1 Điều ỉ 96 (Công ty trách nhiệm hữu hạn chuyển đổi thành công ty cổ
phần theo phương thức bán toàn bộ vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá
nhân khác); điểm b khoản 1 Điều ỉ 97 (Công ty cổ phần chuyển đổi thành công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức một tổ chức hoặc cá
nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả
cổ đông của công ty); điểm c khoản 1 Điều 198 (Công ty cổ phần chuyển đổi
thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ
cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn); Điều 199 của Luật doanh nghiệp, trừ
trường hợp chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành
viên do cá nhân đã là chủ doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi làm chủ.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày i/).l rfr. /2016.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu văn bản liên quan đề cập tại Thông tư
này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiệri theo văn bản mới được
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
Trường hợp có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh kịp thời
về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.^ỳ^
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