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Vĩnh Phúc, ngày tháng 02 năm 2021

V/v thu phí thẩm định theo Thông tư
số 112/2020/TT-BTC

Kính gửi:
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Huyện ủy, UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Thực hiện Thông tư số 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài
chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.
Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn việc thu phí thẩm định nội dung
tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản và phí cấp giấy phép nhập
khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh. Cụ thể như sau:
1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021.
Từ ngày 01/7/2021 trở đi, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện
nộp phí theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày
10/11/2016 của Bộ Tài chính và tại văn bản hướng dẫn số 135/STTTT-BCXB
ngày 15/3/2017 của Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Đối tượng áp dụng: Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp
giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cấp phép nhập khẩu xuất bản
phẩm không kinh doanh.
3. Mức thu phí bằng 50% mức thu theo Điều 4 Thông tư số 214/2016/TTBTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính. Cụ thể:
a) Phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất
bản như sau:
- Tài liệu in trên giấy: 7.500 đồng/trang quy chuẩn;
- Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 3.000 đồng/phút;
- Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 13.500 đồng/phút.

Trang quy chuẩn, cách quy đổi ra trang quy chuẩn: Điều 4, Thông tư liên
tịch số 169/2013/TTLT-BTC-BTTTT ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính - Bộ
Thông tin và Truyền thông quy định:
- Trang quy chuẩn là trang có khuôn khổ 14,5 cm x 20,5 cm
- Hệ số quy đổi từ sách, tranh, ảnh, bản đồ, áp - phích, tờ rời, tờ gấp...
không có khuôn khổ quy chuẩn thành trang sách quy chuẩn để tính định mức
được tính theo công thức:
(chiều dài của xuất bản phẩm) x (chiều rộng của xuất bản phẩm)
Hệ số quy đổi =
14,5cm x 20,5cm

b) Phí thẩm định hồ sơ Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không
kinh doanh là: 25.000 đồng/hồ sơ.
4. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính cấp
giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, cấp phép nhập khẩu xuất bản
phẩm không kinh doanh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ ngày
01/01/2021 đến hết ngày 18/01/2021 liên hệ với Văn phòng Sở Thông tin và
Truyền thông (bộ phận kế toán) để nhận hoàn 50% phí thẩm định (có danh sách
kèm theo văn bản này). Từ ngày 19/01/2021 đã thu phí thẩm định giảm 50%
theo hướng dẫn này.
Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TT-BC-XB, Văn phòng Sở; Thanh tra Sở;
- GĐ, các PGĐ;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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