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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện
tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính
UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài
chính về việc xác định giá khởi điểm của tài sản;
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài
chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị
hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ
nhà nước do vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 139/2011/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài
chính về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2010/TT-BTC ngày 20/01/2010 của Bộ Tài
chính hướng dẫn việc xử lý tang vật vi phạm hành chính là hàng hoá, vật phẩm dễ bị
hư hỏng và quản lý số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ
nhà nước do vi phạm hành chính;
Căn cứ Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài
chính về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày
14/4/2010 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số
1611/TTr-STC ngày 28 tháng 11 năm 2012,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Quy định mức khoán chi phí bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện
tịch thu sung công quỹ nhà nước do vi phạm hành chính cho Hội đồng bán đấu giá tài
sản các quận, huyện, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và cơ quan của người ra
quyết định tịch thu tang vật, phương tiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm
hành chính (bao gồm cả tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm
hành chính thuộc lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả), cụ thể như
sau:

1. Đối với tài sản bán được có giá trị dưới 50 triệu đồng thì mức khoán là 4%
giá trị tài sản bán được.
2. Đối với tài sản có bán được có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên thì quy định mức
khoán là 02 triệu đồng + 1,2% phần giá trị tài sản bán được vượt quá 50 triệu đồng,
nhưng mức khoán chi phí bán đấu giá không vượt quá 300 triệu đồng/cuộc đấu giá.
3. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bán đấu giá tài sản chủ động sử dụng
chi phí được khoán để chi cho các nội dung theo quy định tại Thông tư số 137/2010/TTBTC ngày 15/9/2010; Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính
về quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn
lậu, gian lận thương mại, hàng giả; Thông tư số 51/2010/TT-BTC ngày 14/4/2010 về
việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 59/2008/TT-BTC và các văn bản pháp luật có liên
quan.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tư
pháp; Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Giám đốc Kho bạc Nhà nước
Đà Nẵng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch
UBND các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
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