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CÔNG BÁO/Số 29/Ngày 05-4-2007

1. Tổ chức thu phí:
a) Tổ chức thu phí bến bãi tại các bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận theo
đúng mức thu quy định tại quy định này;
b) Tổ chức thu phí phải niêm yết hoặc thông báo công khai tại địa điểm thu phí
ở vị trí thuận tiện để các đối tượng nộp phí dễ nhận biết:
- Niêm yết: tên phí, mức thu, chứng từ thu;
- Thông báo công khai: văn bản quy định thu phí.
c) Khi thu phí đơn vị phải lập, cấp biên lai thu phí cho đối tượng nộp phí;
d) Chứng từ thu sử dụng biên lai do cơ quan thuế thống nhất phát hành;
e) Thực hiện kê khai, thu nộp, chế độ hạch toán kế toán và báo cáo quyết toán
tiền phí bến bãi theo quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 và
Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn
thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.
2. Trách nhiệm của cơ quan thuế:
a) Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thu phí thực hiện việc kê khai, thu, nộp,
mở sổ sách, chứng từ kế toán và quyết toán phí theo đúng pháp luật về phí, lệ phí;
b) Kiểm tra, thanh tra việc kê khai, thu, nộp và quyết toán phí bến bãi tại các
bến xe trực thuộc Bến xe Bình Thuận; xử lý vi phạm hành chính về thực hiện chế độ
đăng ký, kê khai, nộp phí vào ngân sách nhà nước, chế độ mở sổ kế toán, quản lý sử
dụng và lưu giữ chứng từ thu phí theo quy định của pháp luật;
c) Cấp phát biên lai thuế cho đơn vị thu, quản lý và quyết toán theo quy định
hiện hành.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 6. Xử lý vi phạm
1. Các hành vi vi phạm về thẩm quyền quy định về phí, đăng ký, kê khai, thu,
nộp phí, mức thu phí, quy trình, thủ tục lập báo cáo phương án thu, quản lý sử dụng
tiền phí, chứng từ thu phí, miễn giảm phí, công khai chế độ thu phí sẽ bị xử lý vi
phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004
của Bộ Tài chính.
2. Tổ chức, cá nhân không nộp hoặc nộp không đủ số tiền phí thì không được
phục vụ công việc, dịch vụ hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.
3. Người nào không thực hiện đúng những quy định về tổ chức thực hiện, quản
lý và sử dụng phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc
bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định
của pháp luật.
4. Tổ chức thu phí không đúng quy định của pháp luật, số tiền thu sai phải
được trả lại cho đối tượng nộp phí, trường hợp không xác định được đối tượng nộp
phí thì số tiền đã thu sai phải nộp vào ngân sách nhà nước.
5. Tổ chức, cá nhân bị buộc phải bồi hoàn số tiền thất thoát do vi phạm hành
chính trong lĩnh vực phí gây ra, phải chịu mọi chi phí để hoàn trả tiền chênh lệch do
thực hiện sai chính sách phí cho đối tượng nộp phí, bị truy cứu các khoản thu phí trốn

