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2. ðối với các chợ của tư nhân hoặc doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn
không do Nhà nước ñầu tư: ñược phép áp dụng mức thu cao hơn nhưng tối ña
không quá 02 lần so với mức thu quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều 2 Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố, thị xã.
Giao UBND các huyện, thành phố Vinh, thị xã quy ñịnh phân loại quày, vị
trí kinh doanh phù hợp với ñiều kiện của từng chợ ñể áp dụng mức thu phí chợ theo
quy ñịnh trên.
ðiều 4. Chế ñộ quản lý phí chợ.
1. ðối với chợ do ngân sách Nhà nước ñầu tư ñược trích một phần số phí
trong năm cho tổ chức thu phí ñể trang trải chi phí hoạt ñộng và tổ chức thu phí
chợ, số còn lại nộp ngân sách nhà nước. Mức trích cho các hoạt ñộng và tổ chức
thu phí của tổ chức quản lý chợ cụ thể như sau:
a) Chợ Vinh, chợ ga Vinh và các chợ hạng 1: Trích ñể lại 80%, nộp ngân
sách 20% số phí thu ñược;
b) Chợ hạng 2, hạng 3 và chợ chưa xếp hạng: Trích ñể lại 90%, nộp ngân
sách nhà nước 10% số phí thu ñược.
2) ðối với chợ của tư nhân hoặc doanh nghiệp quản lý từ nguồn vốn không
do Nhà nước ñầu tư là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Số tiền thu
ñược là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu phí; tổ chức, cá nhân thu phí có nghĩa
vụ nộp thuế theo quy ñịnh hiện hành của nhà nước trên kết quả thu phí.
ðiều 5. Hiệu lực thi hành.
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế
Quyết ñịnh số 12/2012/Qð-UBND ngày 08/02/2012 của UBND tỉnh quy ñịnh ñối
tượng, mức thu và quản lý phí chợ trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An.
ðiều 6. Tổ chức thực hiện.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám ñốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành
cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các tổ chức và
cá nhân có liên quan căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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