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NGHỊ QUYẾT
Về việc điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên
địa bàn thành phố Đà Nẵng
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ VIII, NHIỆM KỲ 2011 - 2016, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
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;
Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 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;
Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất;
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;
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;
Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính
hướng dẫn về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất;
Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng
đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường,

Sau khi nghe Tờ trình số 9871/TTr-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Uỷ
ban nhân dân thành phố về việc đề nghị điều chỉnh đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ thu, nộp
một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành
phố,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 9871/TTr-UBND ngày 22
tháng 11 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc đề nghị điều chỉnh
đơn vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố như
sau:
1. Về điều chỉnh đơn vị thu và tỷ lệ trích, nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất :
- Đơn vị thu lệ phí là Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất một cấp thuộc Sở
Tài nguyên và Môi trường;
- Văn Phòng Đăng ký quyền sử dụng đất một cấp được trích để lại 90% số tiền
lệ phí thu được để chi phí phục vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy và chi phí phục
vụ công tác thu; số tiền lệ phí còn lại 10% nộp vào ngân sách thành phố.
2. Về điều chỉnh tỷ lệ trích, nộp phí tham quan công trình văn hoá Bảo tàng Điêu
khắc Chăm:
Bảo tàng Điêu khắc Chăm được trích để lại 70% số tiền phí thu được để chi phục
vụ hoạt động thường xuyên của bộ máy (trong đó sử dụng ít nhất 10% để chi cho công
tác bảo quản, phục chế hiện vật, mua sắm trang thiết bị) và chi phí phục vụ công tác
thu; số tiền lệ phí còn lại 30% nộp vào ngân sách thành phố.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định điều chỉnh đơn
vị thu lệ phí và tỷ lệ trích, nộp một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố đã được
Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại Điều 1 Nghị quyết này theo đúng quy định
của pháp luật.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011
- 2016, kỳ họp thứ 5, thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2012./.
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