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Số:  4117/QĐ-UBND            Đà Nẵng, ngày 04 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
V/v Quy định mức thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất đối với các trường hợp hóa giá nhà không đúng thẩm quyền
_____________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất và trình tự, thủ tục hành chính trong việc thực hiện các quyền của 
người sử dụng đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 158/BC-STNMT 
ngày 18 tháng 4 năm 2007, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 
đã thống nhất ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban vào ngày 08 tháng 5 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Quy định mức thu 40% (bốn mươi phần trăm) tiền sử dụng đất theo giá 
đất ở do UBND thành phố quy định tại thời điểm lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất đối với các trường hợp nhà, đất có nguồn gốc nhà ở do cơ quan, 
đơn vị tự hóa giá không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993.

Điều 2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử 
dụng đất trực thuộc phối hợp với Chi cục thuế các quận, huyện thực hiện thu tiền sử 
dụng đất đối với các trường hợp nêu tại Điều 1 Quyết định này đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 

Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế thành phố, chủ tịch UBND 
các quận, huyện, Chi cục trưởng Chi cục thuế các quận, huyện, thủ trưởng các đơn vị, 
địa phương liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


