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TINH NINH BINH

NinhBmnh,ngày'/ tháng 9nàm2019

S:33 /2019/QD-UBND

QUYET D!NH
Ban hành Quy djnh ye giá d!ch viii
trông g1ü xe trên dla bàn tinh Ninh BInh

UY BAN NHAN DAN TINH NINH B!NH
Can cz' Lu2t T chic chInh quyn dja phwo'ng ngày 19/6/2015;
Can c&Luat Giá ngày 20/6/2012,
Can th Nghj dfnh s 177/2013/ND-CF ngày 14/11/2013 cüa ChInh ph quy
djnh chi tjlt và hu'óng dn thi hành môt so' diu cta Luát Giá,
Can c&Nghj djnh s 149/2016/ND-CF ngày 11/11/2016 cüa ChInhphü tha
ddi, bd sung mt s diu cüa Nghj dinh s 177/2013/ND-CF ngày 14 tháng 11
nàm 2013 cüa ChInh phü quy d.inh chi tjlt và hu&ng dan thi hành m5t s diu cüa
Lugt giá,
Can ct Thông tw s 25/2014/TT-BTC ngây 17/02/2014 cia Bó trzthng Bô Tài
chInh quy d.inh phu'cmgpháp djnh giá chung dO'i vâi hang hóa, dich vu;
Can c& Thông tzc Sd 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 cia Bó tru'àng Bô
Tài chInh Hu'àng dn thyv hin Nghj dinh sO' 177/2013/ND-CF ngày 14 tháng
11 näm 2013 cza ChInhphü quy djnh chi tjlt và hzthng dn thi hành m5t sO' diu
cüa Luát Giá;
Can ci2 ThOng tu sd 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 cia Bó tnrO'ng Bó
Tài chInh tha ddi, bd sung mç5t sO' Diu cia Thông tu sO' 56/2014/TT-BTC ngày 28
tháng 4 nám 2014 cza Bó Tài chInh hu'O'ng dn thy'c hin Nghj djnh sO'
177/2013/ND-CF ngày 14 tháng 11 näm 2013 cia ChInhphz quy djnh chi tiét và
hithng dan thi hành mç5t sO' Diu cia Lut giá,
Theo d nghf cza Giám ddc SO' Tài chInh tgi TO' trinh
30/7/2019.

so 77/TTr-STC ngày

QUYET IMNH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v giá djch vii trông gilt
xe trén dja bàn tinh Ninh BInh.

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
T!NH NINH B!NH

Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

QUY DNH
V giá djch vii trông gilr xe trên Ula bàn tinh Ninh BInh
(Ban hành kern theo Quye't d.inh so' 33/2019/QD-UBND ngày 18 tháng 9 nárn 2019
cia Uy ban nhán dan tin/i Ninh Bin/i)
Chtro'ng I
QUY D!NH CHUNG
Diu 1. Phim vi diu chinh
Quy djnh nay quy djnh v giá djch v1i trông git xc di vOi các dim trông giü
xe ducc du tu bang ngun vin ngân sách nba nithc và ngun vn ngoài ngân sách
nhà nithc trên dja bàn tinh Ninh BInh.
Diu 2. Di ttrçrng áp dyng
1.Diii tuçing np: T chirc, h gia dInh, cá nhân sir d%ing djch vi trông giü Xe.
2. Dôi tuçlng thu:
a) T chirc, h gia dInh, cá nhân cung irng djch vi trông giü xc.
b) Các cci quan, don vj, th chirc, cá nhân khác có lien quan.
Chffong II
MU'C THU GIA DCH VU TRONG GIO XE, QUAN LY
vA sU DUNG NGUON THU Tt DICH VJ TRONG GIU XE
Diu 3. Mfrc thu giá dch vii trông gifr xe (trfr djch vii trông gifr xe ti 02
tuyên du ljch DInh Các - Tam CIk; BIch Dng - Dng Tiên - Xuyên Thüy Dng
thu9c Khu du I!ch Tam Coc - Bich DQng)
1. Giá ciii th djch vii trông giQ' xc du?c d.0 tu bang ngun vin ngân sách
nhà nisóc
TT

HInh thfrc trông giü các loal
phuo'ng tiçn

Mfrc thu (da bao gm VAT)
Ban ngày

D1ch vy trông gifi' xe (tr1r djch vii Dng/hrcrt
trông giü xc dp, xc may tai các
tru&ng h9c và Djch vJ1 trông gic' các
1oti phuong tin tti khu danh lam
thang cânh, di tIch ljch sir, cong trInh
vànhoá)

Ban dêm

Ca tháng

Dtng/lwçit Dng/tháng

1

Xe ô to tr 16chngi, tth xuông, xe
lam, xe o to tai ducn 4 tan

10.000

20.000

300.000

2

Xe ô tO trên 16 ch ngOi den drni 30
ch ngôi, xe 0 to tãi tux 4 tan den duth
7 tan

15.000

25.000

400.000

Xe ô to tr30 ch ngoi tra len, xe Ô
to tai tu 7 tan trcY len

20.000

30.000

500.000

4

Xe dp, xe dp din, xe xIch Jo

2.000

4.000

20.000

5

Xe may, xe may din

4.000

6.000

50.000

Djch viii trông g1ü xe
ti các tru'ông hQc

xe may

1

Xedp,xedpdin

1.000

10.000

2

Xe may, xe may din

2.000

20.000

Djch vuj trông giü các 1oii phu'o'ng
III tin tii khu danh lam thng cãnh,
di tIch ljch sfr, cong trInh van hoá
1

Xe ô tO tr 16 ch ngi trâ xung, xe
lam, xe 0 to tâi duci 4 tn

20.000

25.000

30.000

35.000

2

Xe ô to trên 16 ch ngM dn duói 30
ch ngi, xe 0 tO tài tir 4 tan den duOi
7 tan
Xe ô to tr 30 ch ngM tr& len, xe 0
to tài tir 7 tan trY len

35.000

40.000

4

Xe dp, xe dap din, xe xIch 10

2.000

4.000

5

Xe may, xe may din

4.000

6.000

2. Giá ti da dch viii trOng giü xe duçc du tu bang ngun vn ngoài ngân
sách nhà ninic: bang 1,5 ln mi1rc giá quy djnh ti Khoàn 1 Diu nay tuang '(mg vâi
t1rng loi Xe, dja bàn, thii gian.
3. Thôi gian ban ngày là ttr sau 06 gi dn trmc 22 gRi, thô'i gian ban diem là
tiir 22 giô' ngày hOrn truc dn 06 gi sang ngày horn sau.
Diêu 4. Chirng tir thu
Khi thu tin djch vi, dan vj cung üng djch v1i trOng giü Xe s'(r dung hóa dan
cung '(mg djch vii theo quy djnh tai Nghj djnh s6 51/201 0/ND-CP ngãy 14/5/2010
cüa ChInh phü quy djnh v hoá dan ban hang hoá, cung '(mg djch v11; Nghj djnh so
04/2014/ND-CP ngày 17/01/2014 cüa ChInh phü s'(ra dOi, bô sung mt sO diêu cüa
Nghj djnh s 5 1/2010/ND-CP ngày 14 tháng 5 närn 2010 cüa ChInh phü quy djnh

