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3. Tiền Phí ñể lại là nguồn kinh phí thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài
chính của ñơn vị thu phí, ñược quản lý sử dụng theo chế ñộ quy ñịnh hiện hành của
nhà nước. Sau khi trang trải các khoản chi phí phục vụ công việc thẩm ñịnh, thu phí,
phần kinh phí còn lại bổ sung kinh phí hoạt ñộng thường xuyên thực hiện chế ñộ tự
chủ của ñơn vị.
Trường hợp tiết kiệm ñược kinh phí thực hiện tự chủ (nguồn thu phí ñể lại,
kinh phí ngân sách nhà nước cấp, nguồn thu hợp pháp khác theo quy ñịnh - nếu có),
ñơn vị ñược sử dụng theo quy ñịnh hiện hành.
4. Hàng năm, ñơn vị thu phí lập dự toán thu, chi gửi cơ quan tài chính, cơ quan
thuế cùng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi tổ chức thu mở tài khoản tạm giữ tiền phí ñể
kiểm soát chi theo quy ñịnh hiện hành. Hàng năm phải quyết toán thu chi theo thực
tế. Sau khi quyết toán ñúng chế ñộ, số tiền phí chưa chi trong năm ñược phép chuyển
sang năm sau tiếp tục chi theo chế ñộ quy ñịnh.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 6. Các nội dung khác liên quan ñến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công
khai và các nội dung khác chưa quy ñịnh cụ thể tại Quy ñịnh này ñược thực hiện theo
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 45/2006/TT-BTC
ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC
ngày 24/7/2002; Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 16/11/2013 của Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Luật Quản lý thuế và Nghị ñịnh số 83/2013/Nð-CP ngày 22/7/2013 của Chính
phủ và các văn bản có liên quan.
ðiều 7. Trong quá trình triển khai thực hiện có phát sinh khó khăn, vướng mắc
ñề nghị phản ánh bằng văn bản về UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính, Sở Công
thương) ñể ñược ñiều chỉnh, bổ sung./.
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