UY BAN NHAN DAN
TINH CAO BANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

S& 12/20201QD-UBND

Cao Bang, ngày 20 tháng 5 nám 2020

QUYET DINH
Ban hành Quy ch phi hqp thirc hin thu, np phi sfr ding cong trInh
kêt cu ht tang, cong trInh djch vi.i, tin Ich cong cong trong khu vrc
cfra khâu trên dja bàn tInh Cao Bang

UY BAN NHAN DAN Turn CAO BANG
Can thLu2t T chz'c ChInh quyn djaphu'cmg ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can cj'Lut Ban hành van bàn qzphçinipháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015,
Can cz Lut Ngân sách Nhà nwó'c ngày 25 tháng 6 näm 2015,
Can th Lugt Phi và lç phi ngày 25 tháng 11 nám 2015,
Can ci' Nghj djnh s 120/2016/ND-CF ngày 23 tháng 8 nàm 2016 cia
ChInhphiquy djnh chi tjlt và hzthng dn thi hành m5t so' diêu cza Lugt PhI và
lç phi,
Can ci Quye't djnh sd 45/2013/QD-TTg ngày 25 tháng 07 näm 2013 cia
Thi twang Chinh phi v vic ban hành Quy chê' diê'u hành hoçit d3ng tgi các c1'ca
khá'u biên giói da't liê'n;
Can cv Nghj quyê't s 39/2019/NQ-HDND ngày 11 tháng 12 nám 2019 cia
H5i dng nhán dan tinh Cao Bang Quy dlnh mic thu, chê' d5 thu, ns2p, quán l) Va
th dyng PhI th dyng cOng trInh kit cd'u hg tang, cOng trInh djch vy, tin Ich cOng
cc5ng trong khu vzcc tha khdu trén dja bàn tinh Cao Bang,
Theo d nghj cia Tru'Oi'ig Ban Quán lj khu Kinh té' tinh Cao Bang.
QUYET DINH:
Diêu 1. Ban hành lcèm theo Quy& djnh nay Quy ch phi hcp thirc hin
thu, np phi sü diing cong trInh k& cu h. tang, cong trInh djch vçi, tin Ich
cOng cong trong khu v1xc cira kh.0 trên da bàn tinh Cao Bang.
Diêu 2. Quyt dinh nay có hiêu 1c thi hành k ti'r ngày 30 tháng 5 nàm
2020 và thay th Quyt djnh s 1136/QID-UBND ngày 12/8/20 14 cüa UBND tinh
Cao Bng v vic ban hnh Quy ch phi hqp thu phi sir ding bn bãi di vOi
,
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phuang tin 4n tãi ch hang hóa ra vào ichit virc c1ra khu, 1i m, c.p chci biên
giói trén dja bàn tinh Cao Bang.
Diu 3. Chánh Van phOng U' ban nhân dan tinh, Truó'ng Ban Quàn 1 khu
kinh t tinh, Thñ truóng các don vj: S& Tài chInh, Kho bc Nhà nuóc tinh, B Chi
huy B ctOi Biên phông, Ciic Hãi quail, Ciic Thug, Chü tjch Uy ban nhân dan các
huyn, thành ph và các cci quan, t chirc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim
thi hành Quy& djnh
No'i nhân:.r
-NhirDiêu3;
- Cc KTVB QPPL- BQ Dr pháp;
- liT Tinh üy;
- liT HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinE;
- Van phàng Tinhüy;
- Các S, Ban ngành;
- TAND tinh;
- VKSND tinh;
- VP: các PCVP, các CV: NC, TM,
ITil -VP UBND tinh;
- Lru: VT, TH. (D2)
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U BAN NHAN DAN
TINH CAO BANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VTT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phIic

QUY CHE
Phi hçrp thirc hin thu, np phi sfr thing cong trinh kt cu hi tng,
cong trInh dch v11, tin Ich cong cong trong khu virc cñ'a khâu
trên dja bàn tinh Cao Bang
(Ban hành kern theo Quyet djnh so 12/2020/QD-UBND ngày2Q.. tháng 5 närn
2020 cüa UBND tinh Cao Bang)
Chuo'ng I
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Pham vi diu chinh
Quy ch nay quy djnh vic pMi hgp thirc hin thu, np phi sr dung cong
trInh kêt câu h tang, cong trmnh djch vi, tin Ich cong cong (sau day gi tat là
phi si:r diing ha tang) trong khu vrc các ccra khâu (bao gôm cira khâu QuOc t,
c't'ra khâu chInh, cira khâu phii, lôi m& biên gi&i, cp chci biên gii, diem thông
quan hang hóa xuât nhp khâu duçc cap có thârn quyên quyêt djnh) trôn dja
bàn tinh Cao Bang giia các Co quan thu phi, các cci quan, to chirc, cá nhân có
lien quail.
Di1u 2. iMi tirçriig áp cliiiig
1. Các Co quan và can b, Cong chirc, nhân viên ph1i trách (sau dày gi tat
là can b) thuc co quan: S& Tài chInh tinh, Ban Quàn 19 khu kinh tê tinh, Ciic
Thuê, Ciic Hãi quail, B Chi huy B di Biên phông tinh, Kho bac Nhà nuc
tinh, Uy ban nhân dan (UBND) các huyn biên gii, Trung tarn Quàn 19 Va khai
thác djch vi ha tang Khu kinh tê thuc Ban Quàn 19 khu kinh tO tinh.
2. Các chü s htru phuong tin hoc ngui diu khin phiiong tin (sau dày
gçi tat là ngu?i np phi) 4n chuyOn hang hóa xuât khâu, nhp khâu, tam nhp, tái
xuât, gi:ri kho ngoi quan, hang hóa qua cânh, chuyOn khâu, hang hóa có xuât xir
(nguon goc) tü nithc ngoài (sau day gi tat là hang hóa xuât nhp khâu) ra vào
khu vuc eCra khâu trOn dja bàn tinh Cao Bng.
Diu 3. Nguyen tc phi hqp
1. Thirc hin thuing xuyOn, liOn tiic, chit ch và thông nhãt giüa các ngành
trOn co s& chirc näng, nhim viii cüa ttrng co quan theo quy djnh cüa pháp 1ut. Co
quan dixçic giao chü trI thirc hin thim vi phài chju trách nhim ye mrc d hoàn
thành cong vic duçic giao vói co quan quãn 19 cap trOn. Co quan phôi h, hp
tác cht ch v&i co quan chi:i trl d thong nhât phixong an thrc hin nhim vii.
2. Phân djnh rO trách nhim, quyn han cüa mi co quan, don vj trong qua
trInh thirc hin thu phi nhm tao diêu kin thun 1i nhât cho ngi.thi np phi dam
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bào nhanh chóng, thu tiic do'n gián, tio diu kin thi4n lçi, tránh rnçi phin ha,
ách tàc cho ngui np phI.
3. Darn bão thu dung, thu dU theo quy djnh, tránh that thoát ngun thu phi
np Ngân sách Nba nuâc (NSNN).
4. Ngui np phi phài hoàn thành vic np phi si:r dung h. t.ng truâc khi
hang hóa xuât nhp khâu duqc phép thông quail.
Diu 4. Quy djnh v niu biêu kern theo Quy chê
1. M.0 s O1/TKP: Ti khai phi di vi phu'ong tin v.n tài ch& hang hóa
xuât nhp khâu. Ap dung cho ngmi nip phi dé tir kê khai so phi sir diing hç tang
phãi np. Nguxi np phi icr in rnâu Th khai phi hoc nhn trirc tiêp tai don vj thu
phi tai ci.'ra khâu hoc trirc tiêp kê khai trên phân rnêm thu phi
(https:/Ithuphi.bqlkkt.caobang.gov.vnl). Ngithi np phi lthông dugc phép tx si:ia
chüa, tây xóa các thông tin trên mâu Th khai phi.
2. Mu s 02/DXN-CPT: Don xin xác nhn chuyn phi si:r dçtng ha thng
cia np.
3. Mâu s 03/BBDC: Biên bàn di chiu.
4. Mu 04/BTHDC: Biu thng hçip déi chiu s thu, np phi sir ding h
tang trong khu vçrc ci:ra khâu trên dja bàn tinh Cao Bang.
Chirongil
QUY DTNH CV THE
Diu 5. Co' quan thu phi và dja dini thu phi
1. Ca quan thirc hin thu phi grn:
a) Trung tam Quàn 1 và khai thác djch vi hi tng Khu kinh t thuc. Ban
Quàn 1 khu kinh të tinh Cao Bang: Thu phi dôi vâi phLwng tin ch& hang hóa
tam nhp tái xuât, hang hóa gui kho ngoi quan;
b) Ca quan Thu& Thu phi phuong tin chä hang hóa qua cành, chuyn
khu, hang hóa có xuât xir (nguon gôc tr nuc ngoài); dôi vi xe chO hang hóa
xuât, nhp khâu khác.
2. Dja dim thu phi:
a) Tram Kim soát lien hgp cüa khu;
b) Di vi các cua khu chu'a có Tram kim soát lien hgp cua khu thI t
chü'c thu phi tai iihà lam vic chung cUa các içrc 1ung chuyên ngành tai cua khâu.
Diu 6. Quy djnh di vri vic thu, np phi
1. Tài khoãn trên h thng phn rnm thu phi
H thông phn mm thu phi do Ban Quàn 1 khu kinh th tinh quàn 1 ti cija
chi http://thuphi.bqlkkt.caobang.gov.vn. Tài khoán trên H thông phân mêm thu
phi duçic cap cho ngi.thi np phi và các can b ph trách thuc Co quan lien quan
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den thu, np phi si~ dung h tang trong khu vixc các cira khâu. Ngui duge cp tài
khoán trên phân mém thu phi phâi cMu trách nhirn ye bão rnt tâi khoãn cá nhân
và thông tin kjp th?yi các viróng mc phát sinh cho ca quan quãn 1 phân mrn d
diêu chinh cho phü hçip.
2. Quy trInh thu, nOp phi s'Cr diing ht tng
a) Quy trInh thu, np phi có s1r diing phn nirn
Nguèi np phi s1r diing phn mm thu phi d thrc hin quy trInh thu, np
phi sr dicing ha tang nêu có dU diêu kiin de áp ding thirc hin phân mêm thu phi,
bao gôm các buc sau:
Bithc I: ,Sau khi m& Th khai tai Ca quan Hal quan, nguôi np phi s truy
cp vao H thông phân mém thu phI (phân h kê khai phi), tir lthai Th khai phi
theo biêu rnâu san có và thanh toán tiên phI theo quy djnh tai khoân 4 Diêu nay
sau khi khai Th khai phi thánh Cong trên H thông phân mêm thu phi.
Buóc 2: Sau khi can b thu phi tai cira kMu nhn duçc T?i khai phi và
thông tin thanh toán tiên phi cüa ngui np phi. Can b thu phi tiên hành dôi
chiêu thông tin Ti khai phi vói so tiên phi ma nguôi np phi phâi nOp theo quy
djnh. Nêu thông tin dôi chiêu chInh xác can b thu phi dánh dâu xác nhn dã kê
khai dung (trumg hçip chua dung thI can b thu phi chuyên lai Th lthai phi và yêu
câu, huóng dn nguài np phi kê lthai lai va np bô sung tiên phi nêu np thiêu)
và dánh dâu xác then dã tharih toán dü tiên phi phài np. Sau do can b thu phi
cap biên lai din tfr cho ngu?ii np phi.
Buóc 3: Khi nguYi np phi lam thu tiic thông quan hànghOa, can b Hài
Quan có trách nhim truy cp vào H thông phân mêm thu phI dê dôi chiêu, kiêm
tra thông tin ye so Th khai Hài quan và l°ai hInh hang boa xuât nhp khâu trên Th
khai phi vád thông tin trén Th khai Hái quan ma doanh nghip di ké khai khi m
t?i khai. Nêu dôi chiêu chinh xác, can b Hài quan barn nut xác nh3n vào thông tin
Th khai phi chi tiêt hiên th trên phân mêm.
Buâc 4: Tri.râc khi cho phép phucing tin chà hang hóa ducic xuât cành
hoc hang hóa dugc thông quan. Can b Biên phông tai cira khâu truy cp vào H
thông phân mêm thu phi, dôi chiêu Ti khai phi, biên lai thu phi v&i sôphuang
tin, biên kiêm soát phuang tin 4n tài ch& hang hóa xuât nhp khâu. Nêu thông
tin dUng, dU thI can b Biên phông tai cUa khâu barn nUt xác nhn vào thông tin
Th khai phi chi tiêt hiên thj trên phân mêm.
b) Quy trInh thu, np phi không sU diing phn mm
Bithc 1: Sau khi mi To khai tai Ca quan Hài quan, nguOi np phi thrc hin
t k khai day dU thông tin theo ni dung cUa TO khai phi gUi cho can b thu phI tai
cUa khâu xuât nhp khâu hang hóa, np kern bàn sao TO khai Hâi quan (bàn sao
van bàn ch.p thuân cUa Ban Quàn 1 khu kinh tê tinh dôi yOj hang hóa tái xuât).
BuOc 2: Sau khi can b thu phi nhn dtrcic TO khai phi cUa nguOi np phi,
thc hin dOi chiu thông tin TO khai phi vOi thông tin trên TO khai Hài quan (dOi
chiêu vOi yän bàn chap thun cUa Ban Quàn 1 khu kinh tê tinh nêu phucing tin
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ch& hang hóa tái xut). Nu thông tin déd chiu chinh xác, can b thu phi cp nht
dy dü thông tin T lthai phi len H thông phân mêrn thu phi, sau do tinh so tiên
phi phài np và k xác nhn vào T khai phi, viêt biên lai giao và tiên hành thu
phi, giao lien 2 biên lai thu phi và TO' khai phi (02 bàn) cho nguO'i np phi khi dä
np dü s tin phi can phài np.
BtiO'c 3: NgaO'i np phi chuyn np TO' khai phi (02 bàn) và biên lai thu phi
cho co' quan Hài quan dê kiêm tra, xác nhn so TO' khai và loai hInh hang hóa xuât
nhp khu trên TO' khai phi. Nu dung, cci quan Hài quan 1c và dóng dâu xác
nhn sau do trà TO' khai phi (02 bàn) và biên lai thu phi cho nguO'i np phi dê xuât
trinh cho cci quan Biên phOng.
Bu'O'c 4: Cci quan Biên phOng tip nhn T? khai phi, thrc hin ki&n tra,
déi chiu TO' khai phi, biên lai thu phi vO'i các giây tO' lien quan den phuo'ng tin
4n chuyn hang hóa (do nguO'i np phi cung cap). Nêu dung, cci quan Biên
phOng k và dóng dâu xác nhn vào TO' khai phi (02 bàn), sau do trà TO' khai phi
(01 bàn) và biên lai thu phi cho ngu'O'i np phi. Cci quan Biên phông luu lai TO'
khai phi (01 bàn).
c) Di vó'i Quy trmnh thu phi quy djnh tai dim b khoàn 2 Diu nay, trong
tmO'ng h9p sr diing phân rnêrn thu phi. Sau khi can b thu phi cp nht thông tin
TO' khai phi len H thông phân rnêrn thu phi, thI tiêp tiic thc hin theo buO'c 2, 3,
4 diem a lthoàn 2 Diêu nay.
3. Di vO'i quy trInh thu phi quy djnh khoàn 2 Diu nay, trong truO'ng hçp
cci quan Hài quan, cci quan BiCn phOng tçti cüa khâu khi phát hin thông tin sai
lch thI yêu câu nguO'i np phi quay lai dja diem thu phi dê kê khai lai TO' khai phi
hoc np bô sung tiên phi phài np nêu np thiêu. Can b thu phi cp nht lai
thông tin trén H thông phân mém thu phi và xác nhn 1ti trén TO' khai phi.
4. Phtrang thrc np phi sir dçtng ha tng
NgixO'i np phi có th sir dçing tin mt d np phi trçrc tip cho can b thu
phi hoc np phi thông qua hInh thuc chuyên khoàn qua so tài khoàn ngân hang
du'gc niêrn yet cong khai tai ccra khau thuO'ng trirc can b thu phi, ncii nguO'i np
phi lam thu tyc thông quan hang hóa xuât nhp khâu (ni dung chuyên khoàn can
ghi rô thông tin: ten cira khâu, ten doanh nghip, loai hInh xuât nhp khâu). Doi
vâi khoãn phi do can b thuc cci quan Thuê tai c1ra khâu thu, nguO'i np phi np
tiên mat ho.c nôp vào tài khoán thu NSNN tai Kho bac Nba rnrO'c tinh Va các
Ngân hang thu'cing rnai, to chuc tin diing.
5. TruO'ng hqp nguO'i np phi dà np tin phi su dting ha tng nhung thay
d61 cüa khu xut hang trong dja bàn tinh Cao Bang.
a) Tai cüa kh.0 lam thu tijc ban du: ngixO'i np phi np don xin xác nhn
(Mâu so 02/DXN-CPT kern theo Quy chê nay) cho cci quan thu phi, cci quan Hâi
quan, cci quan Bien phOng kern theo chtrng tr thu. Các cci quan sau khi nhn du'gc
don cüa nguO'i np phi thçrc hin kiem tra, xác minh thông tin. Nêu dung, tin
hành k xác nh.n don, cci quan thu phi cp nhat thông tin chuyên cüa khâu trên
H thông phân mêm thu phi và trã. lai ho so chuyên phi cho nguO'i np phi;
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b) Tai cira khu lam thu tic xut rnói: ngi1i np phi xut trInh h sc
chuyên phI cho co' quan Hài.quan, Co quan l3iên phông kiêm tra lam thu tic thông
quan. Co quan Biên phông km 'ai don xác nhan chuyên phi và trã 'ai chrng tü thu
cho ngixii np phI.
Diu 7. Quy djnh v dôi chiu so 1iu
1. Doi chiêu so thu phi tai ci'va khâu: djnh ki vào 08 gR sang ngày horn sau
(ngay lam vic), Tnrô'ng cira khâu (dôi vói cira khâu Pô Peo và 1i rnó' Na Ltn
không có Trithng cüa khâu thI Tru'&ng cira khâu Trà LTnh và cira khu Ta Lung cir
cong chirc phii trách tai cüakhâu) chñ trI, phôi hçp vóiT co quan Biên phông, co
quan Hài quail, co quan Thuê, Trung tarn quân l và khai thác cijch vi.i ha tng Khu
kinh tê thrc hin dôi chiêu so 1iu thu phi ngày horn truóc; 1p biên bàn di chiu
(theo rnâu 03/BBDC kern theo Quy chê nay) và k XaC nh.n vào biên ban, cii th:
a) Dai din Trung tam quàn 1 và khai thác djch vi ha tang Khu kinh t va
co quan Thuê thu phi tai cira khâu: cung cap so Th khai phi, so phi dã thu thrgc
ngày horn truâc;
b) Dai din Co quan Hài quan tai cira 1thu: cung cp danh sách T khai Hài
quan, các lOai hInh xuât nhp khàu trong ngày;
C) Dai din co quan Biên phông tai cua khu: bàn giao 'aj Th khai phi cho
Co quan thu phi, vic bàn giao ducrc 1p thanh so có k nhn cüa ben giao, ben
nhn. Cung cap so krçng, biên kiêm soát phixong tin 4n tài hang hóa xuât nhp
khâu dà thông quan cho dai din Co quan thu phi dê lu'u trc, kiêm tra, dôi chiêu.
2. Di chiu s thu, np phi:
a) Djnh kr rnt tháng 02 lan: ln 01 tt.r ngày 01 du tháng dn ht ngày 15;
lan 02 tü ngày 16 den hêt ngày cuôi cüng cüa tháng. TrI.thC ngày 17 hang tháng và
trithc ngày 02 tháng sau can b thu phi thuc co quan Thuê, Trung tam Quán l
và khai thác djch vii ha tang Khu kinh tê ké khai so phi d thu, np theo biê.0 mâu
s 04/BTHDC kern theo Quy chê (bao gOm cä bàn phô to giây np tiên vào
NSNN) gui Ban Quàn 1 cira khâu;
b) Ban Quán l cua khu thng hqp 'ai s 1iu thu, np phi do can b thu phi
cung cp vào miu biu s 04/BTHDC, sau khi có xác nhn cüa can b thu phi tai
cua khu. Ban Quan 1' ci.ra khu trirc tiêp dôi chiêu sônp phI vói co quan Kho
bac Nba nucc cap huyn. Nêu sO 1iu trüng khrp thI de nghj Kho bac Nhà nuâc
cp huyn và Trtrâng cua khu xác nhn; nêu sO 1iu chua dung thI Tnrông cua
khu d nghj can h thu phi tii ci'ra kh thi,rc hin dOi chiOu 1ai so
Diu 8. Trách nhim cüa các co' quan lien quan
Các Co quan, don vj lien quan và ngithi np phi phài tiân thU thirc hin
dung quy djnh dôi voi viec thu. np phi và quy djnh ye dOi chiêu sO 1iu tai Diêu
6 Diêu 7 Quy chê nay. Ngoài ra phãi thc hin các nhim vii sau:
1. Co quan thu phi tai cUa khu:
a) C b duçic giao nhirn vii thu phi có trách nhim phát hãnh Th khai phi,
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huóng dn ngui np phi ké khai theo dung quy djnh và cp nht thông tin Th
khai phi len H thng phn rnêm thu phi; thirc hin dôi chiêu T?i khai phi do
ngu'i np phi tir khai, cp biên lai và thu tin phi theo ding quy djnh ti khoán 2
Diêu 6 Quy chê nay;
b) Liru Ti khai phi d phiic v11 Cong tác kirn tra, giárn sat, di chiu s 1iu
vói cáC co quan Biên phông, Co quan Hãi Quan ti cira khâu;
c) Np kjp thii s tin mt thu duçic vào Tài khoàn phi ch ntp ngân sách
m& tti Kho bac Nhà fllthC tinh diing quy djnh. Can b thu phi thuOc co quan
Thug np tin phi vào NSNN dung quy djnh và lam rô thi gian np vao NSNN
di vi sO tiên d np vAo Tài khoân phi chô np NSNN;
d) Chü dng pMi hçip vi CáC co quan chuyên ngânh ti c'Cra khu và CO
quan, don vj lien quan to chtrc triên khai COng tác thu, np phi si'r ding h tang
Cüa khâu;
d) B trI dy dü can b thu phi, trang thi& bj cn thit dam dâng quy djnh
cüa pháp lut và duy trI hott dng thu phi hiu qua.
2. Co quan Hài quan ci:ra ldiu:
a) Cir can b phii trách sir diing tài khoàn trên phn rnrn thu phi d kim
tra dôi chiêu thông tin. Nêu dñng thi xáC nhn trrc tiêp Th khai phi trên phn
mêm hoc bàn cüng Ti khai phi do ngui np phi cung cap;
b) Phi hçip chtt chë vâi Co quan thu phi trong vic giài quy& vn d sai
1ch trong qua trInh thrc hin quy trInh thu phi và phôi hgp dOi chiêu so lieu theo
quy djnh ti Diêu 6, Diêu 7 Quy chê nay.
3. Co quan Biên phông ct:ra kh.u:
a) Cir can b phii trách su diing tài khoãn trên phn mm thu phi d kim
tra dôi chiCu thông tin. NCu dung thI xác nhn tryc tiêp Th khai phi trên phn
mêm hoc bàn cimg Th khai phi do ngi.thi np phi cung Cap;
b) Chi Cho phép phuong tin, hang hóa xut nhp kh.0 duqc thông quan
ho.c xuât cành khi ngthi np phi xuât trInh dü T? khai phi và biên lai thu phi phü
hcip vâi lô hang;
c) PMi hçp chat chë vi CO quan thu phi, co quan Hâi quan trong vic giài
quyêt van de sai loch trong khi thic hin quy trmnh thu phi và phôi hçip dôi chiéu
so 1iu theo quy djnh ti Diêu 6, Diu 7 Quy chê nay.
4. Cac Ban Quãn 1 cüa kh,u
Chü trI thirc hin viC d6i chiu s lieu thu, nQp phi su ding ht tang trong
các cua khâu. Giám sat chat chê can b thu phi ti cüa khâu thu dáng, thu du ni
kjp thñ vào NSNN.
5. Kho b?.c Nba nuóc cp huyn
Phi hçip cht chë vâi các Ban Quãn 1 cüa khu, các co quan thu phi sü
diing ht tang trong vic cung cap, dôi chiêu sO np phi vào NSNN.

7
6. IJBND các huyn biên giOi
D dam bâo viêc tránh that thu cho NSNN can cir vào tmnh hmnh thuc th hoat
dng xuât nhp khâu hang hóa trên dja bàn. Chü tjch UBND các huyn biên giOi
thành 1p Di chông that thu NSNN cap huyn bao gm can b thuc Ca quan Thu,
Ban Quin 1 cira khâu, Cong an, Quàn1 thj truèng và các các thành phân khác do
UBND huyn quyêt djnh. Di chông that thu NSNN thc hin nhim v1i sau:
a) Kim tra các phucing tin 4n tãi ch& hang boa vào cp chçi biên gii trên
dja bàn các huyn duc phân Cong kiêm soát ye vic chap hành np phi sir dung
ha tang. Nêu phát hin phu'ang tin chua np phi hoc np phi chua day din thI
can b thuc Ca quan Thuê tiên hành thu phI cüa phucmg tin theo dung quy djnh;
b) Dcii cMng tht thu NSNN phát T? khai phi mu 01/TKP (02 bàn) và
hurng dan chü hang kê lthai, kiêm tra ni dung ice khai np phi cüa ngui np phi
va tiên hành thu tiên. Sau khi ngix?i np phi np diü tiên phi phài np, cong chirc
Ca quan Thuê xác nhn vào Th khai phi và giao biên lai thu phi giao lien 2 cho
chü hang kern theo Ti khai phi (01 bàn);
c) Di cMng that thu NSNN luu Th khai phi (01 bàn); 1p bang ke Th khai
phI và biên lai thu phi. Djnh k 10 ngày, bàn giao Thkhai phi cho Chi cçlc Thuê
km giü. Vic bàn giao T? khai phi duçic 1p thành so có k nhn cüa ben giao,
ben nhn.
7. Trách nhim cUa ngui np phi
Däng k, kê khai Th khai phi và np phI dung, dü theo quy djnh tai Quy
chê nay và chap hành nghiêm chinh hung dan các ca quan lien quan trong qua
trInh thu, np phi sir ding ha tang.
Chuo'ng III
TO CHUC THU'C HhIN
Diu 9: Trách nhim trin khai thtyc hin Quy. ch
1. Ban Quân 1 khu kinh th tinh, Ciic Hài quail, B) Chi huy B dii Biên
phông tinh, Ciic Thuê, Kho bac Nhà nithc tinh có trách nhim chi dao các dan vi.
trirc thuc thirc hin niêm yet cong khai Quy ché nay tai dija diem lam vic ca ca
quail, dan vi die các to chirc, cá nhân thrc hin xuât nhap khâu trên dja bàn tinh
Cao Bang biet die thirc hin.
Thirc hin ph bin, huó'ng dn và thithng xuyên tin hành kirn tra, giám
sat vic thrc hin nhim vi cüa can b, cOng chüc, viên chüc, chiên si trong
ngành. Ngän chn, xir 1 kjp thôi các hành vi lm thu, gay that thu tiên phi hoc
ành hu&ng den Cong tác thu và quân 1 thu phi.
2. Giao Sâ Tài chInh tinh chü trI, phi hqp v&i Ban Quàn i khu kinh t tinh,
Ciic Thuê và các ngãnh chuc nàng có lien quan dijnh kST hoc diet xuât to chuc kiêm
tra, giám sat qua trInh thrc hin vic thu, np phI theo quy djnh hin hành.
3. Ban Quàn l khu kinh t tinh chü trI quàn i van hành h thong phn
mem thu phi, kjp thi sna cha, nâng cap h thông tao thuan li cho ngui np
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phi và cáo cci quan lien quan. Thrc hin cp tài khoân cho can bO phii trách thutc
cáo co quan lien quan và nguài np phi dê phôi hqp thrc hin diing quy trInh thu
phi. Quán l, giám sat cht chë vic thu, np phi h tang theo quy djnh ti Quy
chê nay và các van ban hin hânh khác. Chi dao cáo Ban Quãn 1 cüa khâu thuc
hin cong tác giárn sat thu, np phI theo quy djnh ti Diêu 7 Quy chê nay.
4. Ciic Thu, chi do Chi Ciic thu& don vj Thu vüng tai cáo huyn biên
gii to chcrc triên khai thu, np phi theo quy djnh.
5 Kho bc Nba nuó'c tinh chi dto Kho bc Nhà nuóc cp huyn ph& hgp
dôi chiêu so np phi scr ding h tang theo quy djnh tti khoán 2 Diu 7 Quy ch
nay.
6. B Chi huy B di Biên phOng tinh, Cic Hãi quan chi dto cáo don vj ti
cCra khâu thrc hin nhirn vii giao ti Quy chê nay, chü dng phôi hçp vái co
quan thu phi dê thirc hin quy trInh thu hiu qua và thông suôt, không dê that
thoát NSNN.
7. UBNID các huyn biên giYi:
a) Chi do các phông, don vj tuyên truyn, ph& hcip thirc hin t& các quy
djnh tti Quy chê nay;
b) Chi dto Di Chng that thu NSNN cp huyn phi hcip chat ch ai
lrc lu'çmg chuyên ngành, các Ca quan lien quan ti ci:ra khâu quàn l, giám sat chat
ch vic thu phi theo diing quy djnh.
Diêu 10. Ch d thông tin, báo cáo
Djnh k' rnt tháng chia lam 02 kS' (kr 1 t ngày 01 dn h& ngày 15 hang
tháng, k 2 tr ngày 16 den hêt tháng) trithc ngày 18 hang tháng và truâc ngày 03
tháng sau, Ban Quán 1 cüa khâu báo cáo Ban Quán 1 khu kinh tê tinli ket qua
thu phi si.'r diing hi tang ti c1ra khâu kern theo biêu mu dOi chiêu so 04/BTHfC.
Trm9c ngày 20 Va tmâc ngày 05 hang tháng, Ban Quãn 1 khu kinh tê tinh tng
hgp ket qua thu, np phi d báo cáo UBND tinh và gi1i cáo ca quan lien quan theo
dnh kr (02 ki).
JJiêu 11. Diêu khoãn thi hành
Trong qua trInh thrc hin nu phát sinh vuâng mc hoc có vn d không
phñ hcp, yêu câu các to chüc, cá nhân, don vj lien quan báo cáo UBND tinh (qua
Ban Quãn 1 khu kinh tê tinh) d tong hp, d xuât süa dOi bô sung cho phü
TM. 1JY BAN NHAN DAN
Lr, HU TECH

oàngXuânAnh

1
s6: 01/TKP Ban hãnh kern theo Quy& dlnh
s ......... /2020/QD-IJBND ngãy / /
cüa

S6TKP
Ngày

Mu

tháng

näm....

UBND tinh Cao Bng.

T KJTAI PHI
DOI vOi PITUNG TI1N VN TAJ CHO HANG HOA XUAT NTJ4P KELkU
1. T chirc cá nhân np ph1
2.Djachi
3. Mã.s thu&S CMND:.
4. S ti khai Hal quan

ngày.....tháng.....näm 20

5. Hang hóa tam nhp tái xut, hang hóa giri kho ngoi quan:
V

bàn ch.p thun s&

ngày

. tháng

nàm cüa Ban quãn l khu kinh t tinh Cao B.ng.

flHang hóa là nông san: LI
7. Hang boa xut nhp khu khác: LI - Hang boa là nông san, gia sue sng, gia cm CO ngun g6e (xut xir tai)Vit Nam xut khu
hoc hang hOa nhap khu dà chju thuê theo quy djnh:
6. Hang hóa qua cành, chuyn khu, có xut xi'r ngun gc tIr nuOc ngoài:

8. Thông tin hang hóa, pht.rong tin và s phi sü ding ha t.ng phài np:
Phirong tiên vn tãi
TT

(1)
I

Danh mic hang hOa

S bin
kim soát

(2)

9. Sotienbangchü
10. Giây np tin sr
NGIfI NQP Pm
Tôi xin cam doan chju ti-ac/i nhim truz'c pháp luat v n5i
dungddkhaitaiinuc 1 dênmuc 1( Tökhainày.
Ngay... . thãng.. . .nam...
(Kj, ghi rö hQ ten)

S hiu
container
(3)

Phn t chfrc/ cá nhân kê khai
S Iu'çng container/xe
Clla khau
xutJnhp

40
Feet

20
Feet

(4)

(5)

tháng
ngày
nãm
xAc NTLN CUA CAN BO TBIJ
TIEN PHI
Ngày... .tháng... .nárn...
(K3, dóng dáu)

j voi các
loai xe khác
(tan)
(6)

Phn tInh phi ella can b thu phi
Hang hOa
khác (thn
hoc m3)

XAng,
dâu

(7)

(thu)

Müc
phI/xe
(VND)

So tiên phi
(VND)

So biên lai
thu

Ghi
chll

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

ho.c chuyn khoãn E
XAC NH4N CUA CONG CHYC
HAl QUAN
Ngày....tháng....nàm...
(I, dóng dâu)

xAC NH4N CUA CAN BO
BIEN PHONG
Ngày....tháng....nam...
(, dóng dâu)

2
Mäu
dfnh

so: 02/ DX1'—cPT Ban lthnh kè,n theo Quyit
sO......... /2020/QD-UBND ngày....../ /

cña UBND tinh Cao Bang.

CONG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hanh phiic

B€N XIN XAC NII4N
CIIUYEN PHI SI DUNG Hi TANG BA NQP

KInh gui:
- Chi C%TC Hãi quan cira 1diu
- Ca quan thu phI tti ccra khu
- Ca quan Biên phông tai cCra khâu
Ten doanh nghip/ngui np phi:
Diachi:
Ma s thu:
Dé nghj ca quan Thu phi, Hài Quan, Biên phông ti cüa khâu
xác nhn phuxmg tin dà dóng phi theo Nghj quyêt so 39/2019/NQ-HDND ngày
11/12/2019 cüa Hi dông nhân dan tinh Cao Bang, do
cho chüng tôi duvc chuyên phi cho phrang tin:
Phtro'ng tin cliuyn di

Phuo'ng tin dn CK
ST
T

Loii
PT

BKS
(s Cont)

So
TKHQ

BKS
Loi
PT (S Cont)

SÔTKIIQ

- TOng so phucrng tin dê nghj chuyên:
- T khai hái quan s
- Biên lai thu tiên séi:

.

ngày ... tháng.. .näm
ngày.... tháng. . .närn

Sôtiên
IflP

3
- Thôi gian di,r kin xu.t h?mg:

cfra khâu xuât:

Cong ty chüng tôi xin cam 1ct s thuc hin dy dñ mi nguyen tc v an ninh
biên giOi, an toàn ye hang hóa do cia khâu dê ra.
Y kin xác nhân cüa
cong chfrc Hãi quan...

'' kin xác nhãn cüa can
b Biên phông

Ngãy

tháng....nãm...

D/D Ngtrô'i np phi

kiên xác nhn ella can
b thu tin phi

4
Mdu sd 03/BBDC Ban hành kern theo Quylt djnh
so......... /2020/QFJ-UBND ngày....../...../...... cja
UBND tinh Cao Bang.

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Tr do — Htnh phiic

BIEN BAN DO! CHIEU
Can cü Quy& djnh s . . . ./QD-UBND ngày .....tháng.....nàrn 20.. cüa UBND
tinh Cao Bang ban hành Quy ché phôi hqp thu phi sci diing cong trInh kêt câu ha
tang, cong trInh djch vii, tin Ich cong cong trong khu virc cüa khâu trên dja bàn tinh
CaoBäng
Horn nay, vào hôi ... giô ... phitt ngày... tháng.. .nàrn...., tai trit s& nhà lam
vic ci'ra khâu
, chiing tôi gôm có:
I. THANII PHAN
1. Ong (bà):
. Trung Ban Quàn 1 cüa
khâuldai diên cira khâu (Chü trI)
2. Ong (bà):
. Di din Biên phông;
3. Ong (bà):
. Dti din Hài quan;
4. Ong (bà):
Dai din co quan thu phi
thuc Trung tam quân l? và KTDVHT Khu kinh th.
5. Ong (bà):
Dai din cc quan thu phi
thuc Ca quan Thuê.
II. NQI DUNG
Trung cüa 1duJdai din c1ra 1th.0 diu hành vic di chiu s 1iu t khai, s
lugng phuang tin và so tiên thu phi sü diing cong trmnh kêt câu ha tang, cong trInh
djch vii, tin Ich cong cong trong khu vrc cüa khâu trên dja bàn tinh Cao Bang phát
sinh trong ngày...
tháng.. . .nàm 20 ,c the nhu sau:
1. S 1iu Biên phbng:
xe
- SO hxçmg phuang tin,xe dã kiêm soát thiic xuât;
xe
- SO hrng phuang tin xuât khâu;
Xe.
- So luqng phuang tin nhp khâu;
- Phát sinh trong ngày (neu có): Thông tin ye phuang tin x'r l;
+ Si'ra chüa sai sot v bin s phuang tin; Trong tài: Dan chuyn ci'ra khu

dênvàdi
2. So hu Hal quan:
- Tong so t?ii khai hãi quan ......t khai; Trong do:
ti khai;
.xe
+ Ch& hang hóa tam nhp tái xuât,g1ri kho ngoi quan:
+ Ch& hang hóa qua cành, chuyn khau, hang hóa có xuât xt t'ir nuãc ngoài
.xe.
(khong bao gôm hang nông san):
t khai;
+ Ch& hang hóa qua cãnh, chuyên khau, hang hóa có xuât Xlr tr nuâc ngoài là
t khai;
xe
hang boa là nông saw
t khai;
.xe
+ Dôi vói xe ch& hang hóa xuât, nh.p khâu ldiác:
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- Phát sinh trong ngày (nu có): Thông tin v phixcing tin xü 1;
+Sôxe
TKHQ
Cty
± Sira chika sai sot ye 1oi hmnh hang hóa
+ Phucmg tin chuyên c1ra 1chu
.. dn và di
+ Np bô sung
dng. L do thu bO sung
3. Co quan Thue
- Tong so t? khai phi:
ti;
th: Biên lai ho sung
th; Biên lai thu ph1
- Tong so tiên thu duqc:
dng
Bángchtt:
4. Trung tam Quãn 1 và khai thác djch vii hi tang Khu kinh t
t;
- Tong so t lthai phi:
t: Biên lai bô sung
th; Biên lai thu ph1
- Tong so tiên thu dixqc:
dông
Bàngchi:
Biên bàn kêt thüc cüng ngày, dà duqc các ben thông qua và nhât trI k xác
nhan, biên bàn 1p thành 05 (nàm) bàn rni ben luu 01 bàn.!.
DID Hãi quan
(Kj5, ghi rö hQ ten)

DID biên phông
(Ky, ghi rö hQ ten)

DID Trung tam
QLKTDVHT Khu kinh tê
(Kj, ghi rö ho ten)

DID Ban Quãn 1 cfra Idiu
(Ky, ghi rö hQ ten)

D/DcoquanThu
(Kj, ghi rö ho ten)
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Mu sá: 04/BTHDC Ban hành kern theo QuyEt a'jnh
so........./2020/QD-UBND
ngày....../..../......czia
UBND tinh Gao Bang.

BIEU TONG H(P 1)01 CHIEU SO THU, NQP PHI SU DUNG Hh TANG TRONG
Kim VIIC CIA KHAU TREN lilA BAN TfNE1 CAO BANG
TT
A
I

Danh muc

B
Phu'ong tin chOp hang hOa tm nhp tái xut, hang
hoagOikhongoiquan(1+2+3)

I

D6i vâi xe ch& hang hóa bang container 40 feet

2

DM vài xc ch& hang hOa b.ng container 20 feet

3

D6i vOi các 1oi xc khác

II

Phuong tin ch& hang hóa qua cãnh, chuyn khau,
hang hóa có xuât xü (gun goc) tü nu*c ngoai
(1+2+3+4+5)

tmnh
C

S uçng
Tron
Lüy k
dn
g k5'
báo
cui k5
cáo
báo cáo
1
2

Thành t n (dng)
Müc thu

3

dong/cont
amer
don g/cont
amer
dng/tân

6.500.000
5.500.000
200.000

T 1€
trich
np

SO phãi
flop

flop

4=1*3

5=2*3

6

7=4*6

o

-

-

-

-

-

-

dong/cont
amer
dng/cont
amer

D& vài xc ch& hang hOa bang container 40 feet

2

D6i vOi xc ch& hang hóa bang container 20 feet

3

D6i vOi m.t hang xc ch& xang, dan

dang/tn

70 .000

D6i vài xe ch hang hOa khác

dng/tan
hoc
dng/m3

200.000

5

Trong k'
báo cáo

Luy k dn
CUOR k'
báo cáo

70%

1

4

S np ngân sách trong k5' (ding)

6.500.000
5.500.000

100%
-

-

-

-

-

-

-

-

Phwong tifn vein iãi chó lzãng hóa là nông san

5.1

D& vài xc ô tO cO tr9ng tài tir 18 t&n trâ len; xc chà
hang bang container loai 40 feet

ding/xe

5.500.000

5.2

Di vói xc ô tO có trong tái tr 10 tan dan duàil8 tOn;
xc châ hang bang container 20 Feet

dang/xe

4.500.000

5.3

Di vâi các loai Xe khác

dng/thn

100.000

-

-

-

-

-

-

-

-

So

S6 con
phãi
nop
9=7-8

S6 duoc d
trong k5'-t'
30%
(ding)
10=4-7

Ghi
chii

7
IMi vói xe ch& hang hóa xut, nhp khu khIc
(1+2)
1

2

-

D6i vài xe chà hang hóa là hang nông san, gia sue
song, gia earn có ngun gc (xuât x) tai Vit Narn
xuât khâu hoc hang hóa nhp khu dã chju thué theo
quy djnh

dong/tan
hoc
dng/m3

25.000

Di vài xe chs hang hóa xut, nhp khu khãc

dng/thn
hoc
dng/m3

100.000

100%

-

-

-

-

Tng cong s thu, np trong k' (1+11+111)

ding

-

-

Lfly ktIrdAunãmdncuikS'tru*c

cl6ng

-

-

Lily

dng

-

-

XAC NH4N CUA CAN BO THUE xAc MJ4N CAN BQ TR1JNG XAC NH4N CUA BAN QUAN
TA! CI'A KHAU
TAM QL&KHDVHT TJ C!i'A LY C!A KHAU/DJJ DIN BAN
Ngày....tháng....näm...
KHAU
QL TA! C!1A KHAU
(K), ghi rö hQ ten)

Ngày... . tháng... .nám...
(, dongddu)

Ngày....tháng... .nãm...
(Kj, dóngddu)

XAC NH4N CUA KHO BAC
HUYN.
Ngày.... tháng....nãm...

(Kj dóng dáu)

