
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN 
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Hà Nam, ngày o ỉ  tháng 12 năm 2017Số: 33 /2017/NQ-HĐND

NGHỊ QUYÉT

về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một số loại phí, lệ phí

trên đia bàn tỉnh Hà Nam

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ph í và lệ ph í ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của 

Chính phủ Quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật ph í và 
ỉệ phí;

Căn cứ Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chỉnh 
hướng dẫn về phỉ, ỉệ p h í thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành 
phổ trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của Bộ Tài chỉnh sửa 
đổi, bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn về phỉ, lệ ph í thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 3457/TTr-UBND ngày 29 thảng 11 năm 2017 của ủy ban 
nhân dần tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số  39/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về một sổ loại phí, lệ phí trên 
địa bàn tỉnh Hà Nam; báo cảo thẩm tra của Ban Kỉnh tế, - Ngân sách Hội đồng 
nhân dân tỉnh và ỷ  kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh tại kỳ họp.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục 6 phần n Điều 1 Nghị quyết số 
39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 
về một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Nam cụ thể như sau:

“6. Lệ phí đăng ký kinh doanh

Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ 
gia đình, họp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi được cơ quan nhà nước có thẩm
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quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký 
họp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp họp tác xã.

6.1. Đối tượng nộp lệ phí:

- Đối tượng nộp lệ phí: Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình, họp tác xã, 
liên hiệp họp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Nam có nhu cầu đề nghị cấp giấy chứng 
nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký họp tác xã, giấy chứng 
nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.

- Đối tượng được miễn, giảm lệ phí: Thực hiện theo qui định của pháp luật.

6.2. Mức thu (Chi tiết theo biểu 22)

6.3. Quản lý và sử dụng nguồn thu

Cơ quan đăng kỷ kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố nộp 100% số 
thu lệ phí đăng ký kinh doanh vào ngân sách nhà nước”.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Biểu số 22 Phụ lục mức thu một số loại phí 
và lệ phí ban hành kèm theo Nghị quỵết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 
08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số loại phí, lệ phí trên địa 
bàn tỉnh H à Nam cụ thê như sau:

“Biểu số 22: Lệ phí đăng ký kinh doanh

1. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với cá nhân, nhóm cá 
nhân, hộ gia đình, họp tác xã, do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện, thành 
phố cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

2. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Quỹ tín dụng nhân dân 
do cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh: Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

3. Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Liên hiệp Họp tác xã do 
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 
Mức thu 100.000 đồng/1 lần cấp;

4. Cấp chứng nhận thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với các đối 
tượng qui định tại điểm 1, điểm 2, điểm 3 nêu trên: Mức thu 30.000 đồng/1 lần (áp 
dụng cho cả cơ quan đăng kỷ kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện, thành phổ).

5. Mức thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh: 15.000 
đồng/1 lần cung cấp. Không thu lệ phí cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh 
cho các cơ quan quản lý nhà nước {áp dụng cho cơ quan đăng kỷ kinh doanh 
cấp tỉnh và cấp huyện, thành p h ổ Ỵ .

Điều 3. Tổ chửc thưc hiên
•  •

1. Giao ử y  ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh 
và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ 
họp thứ năm thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lưc từ ngày 01 
tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- BTV Tinh ủy;
- TT HĐND tính;
- ƯBND tinh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tinh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.


