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QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả 

lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng 
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

                                                                                       

UỶ 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 Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 
năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính 
phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; 

Căn cứ Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011 của 
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá VIII, nhiệm kỳ 2011- 2016, kỳ họp thứ 
3 về quy định, điều chỉnh, bổ sung một số loại phí và lệ phí trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Công văn số 2252/STC-
QLNS ngày 30 tháng 12 năm 2011,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ 
ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả ô tô bán tải vừa chở người vừa chở hàng trên địa bàn 
thành phố Đà Nẵng là 15% trên giá tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành phù hợp 
với quy định của Nhà nước và tình hình thực tế trên địa bàn thành phố trong từng thời 
kỳ.                  

Điều 2. Quản lý và sử dụng lệ phí thu được
Tổ chức cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ có trách nhiệm 

kê khai và nộp lệ phí trước bạ đầy đủ, đúng hạn vào ngân sách nhà nước theo đúng 
quy định của Luật Quản lý Thuế và Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 
năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ.   

Điều 3. Cục Thuế thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài 
chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc 
thực hiện Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, được 
áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2012 và thay thế Quyết định số 07/2009/ QĐ-
UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của UBND thành phố Đà Nẵng quy định mức 
thu, quản lý và sử dụng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi. 

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Tài chính; Cục 
trưởng Cục Thuế thành phố; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; Thủ trưởng các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, 
huyện và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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