B Tài chính ban hành Thông t s 116/2021/TT-BTC sa i, b sung Thông t s 287/2016/TT-BTC quy
nh mc thu, ch thu, np, qun lý và s dng phí, l phí trong lnh vc nng lng nguyên t.
Thông t nêu rõ thc hin gim 50% phí thm nh cp giy phép nhp khu, xut khu cht phóng x ti im 7 Mc I
Biu phí ban hành kèm theo Thông t 287/2016/TT-BTC theo ngh ca B Khoa hc và Công ngh.
C th, phí thm nh cp giy phép nhp khu, xut khu: Ngun phóng x có mc nguy him phóng x trên trung
bình là 3,5 triu ng/1 ngun hoc 1 lô ngun s dng trong 1 thit b; ngun phóng x có mc nguy him phóng
x trung bình là 1 triu ng/ngun; ngun phóng x có mc nguy him phóng x di trung bình là 500 nghìn
ng/ngun.
Trng hp gia hn giy phép thì thu bng 75% mc thu phí thm nh ln u theo quy nh ti Thông t này.
Cc An toàn bc x và ht nhân (B Khoa hc và Công ngh), S Khoa hc và Công ngh các tnh, thành ph
trc thuc Trung ng và c quan thuc B Khoa hc và Công ngh, c quan thuc UBND các tnh, thành ph trc
thuc Trung ng c giao nhim v cp giy phép, giy ng ký hot ng, chng ch trong lnh vc nng lng nguyên t
và phê duyt k hoch ng phó s c bc x, ht nhân là t chc thu phí, l phí theo quy nh.
T chc thu phí, l phí thc hin kê khai, np s tin phí, l phí thu c theo tháng, quyt toán nm theo quy nh ti
Lut Qun lý thu và Ngh nh s 126/2020/N-CP ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu ca Lut Qun lý thu.
T chc thu phí, l phí np 100% s tin l phí thu c và s tin phí thu c (theo t l quy nh ti iu 6 Thông t này)
vào ngân sách nhà nc theo chng, tiu mc ca Mc lc ngân sách Nhà nc hin hành.
Thông t có hiu lc t ngày 5/2/2022.
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