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CÔNG BÁO/Số 03+04+05/Ngày 20-4-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
T THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 22/2019/Qð-UBND

ðà Nẵng, ngày 11 tháng 4 năm 2019
QUYẾT ðỊNH

Sửa ñổi, bổ sung Phụ lục Bảng giá thực tế xây dựng mới một (01) m² nhà ñể áp
dụng tính lệ phí trước bạ ñối với nhà trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành
kèm theo Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND ngày 24/8/2018
của UBND thành phố
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị ñịnh số 140/2016/Nð-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính
phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng quy ñịnh về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp
dụng trong quản lý hoạt ñộng ñầu tư xây dựng;
Xét ñề nghị của Sở Tài chính thành phố ðà Nẵng tại Tờ trình số 49/TTr-STC
ngày 11/3/2019 và Công văn số 1029/ STC-GCS ngày 27/3/2019; Sở Xây dựng tại Tờ
trình số 11662/TTr-SXD ngày 14/12/2018 và Công văn số 1600/SXD-QLXD ngày
05/3/2019; Cục Thuế thành phố ðà Nẵng tại Công văn số 272/CT-CT THNVDT
ngày21/01/2019, Công văn số 4631/CT-THNVDT ngày 27/11/2018, Công văn số
4181/CT-THNVDT ngày 25/10/2018 và Công văn số 3696/ CT-THNVDT ngày
18/9/2018 ; ý kiến thẩm ñịnh dự tahor văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn số
50/STP-XDKTVB ngày 04/01/2019, Công văn số 610/STP- XDKTVB ngày
27/02/2019, trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ðỊNH:

ðiều 1. Sủa ñổi, bổ sung Phụ lục bảng giá thực tế xây dựng mới một (01) m² nhà
ñể áp dụng tính thu lệ phí trước bạ trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng ban hành kèm
theo Quyết ñịnh số 27/2018/Qð-UBND ngày 24/8/2018 của UBND thành phố ðà
Nẵng, chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

