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CÔNG BÁO/Số 06+07/Ngày 15-3-2012

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 275/Qð-UBND

Quảng Trị, ngày 21 tháng 02 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh về giá trị tính lệ phí trước bạ ñối với
tài sản chịu lệ phí trước bạ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ
về lệ phí trước bạ; Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ
Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính (Tờ trình số 155/TTr-STC ngày 09
tháng 02 năm 2012); Cục trưởng Cục thuế tỉnh (Tờ trình số 3678/TTr-CT ngày 23
tháng 12 năm 2011),
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này bảng Quy ñịnh về giá trị tính lệ phí
trước bạ ñối với tài sản chịu lệ phí trước bạ trên ñịa bàn tỉnh Quảng Trị (sau ñây gọi
là Bảng giá).
ðiều 2. Giao Cục trưởng Cục thuế tỉnh hướng dẫn chi tiết thi hành Quyết ñịnh
này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có trường hợp tài sản thuộc ñối tượng ñăng ký
nộp lệ phí trước bạ nhưng chưa ñược quy ñịnh tại Bảng giá này hoặc giá quy ñịnh
chưa phù hợp với tình hình thực tế thì Cục thuế tỉnh tổng hợp ñề xuất Sở Tài chính
trình UBND tỉnh ñể bổ sung, sửa ñổi cho phù hợp.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2012,
thay thế Quyết ñịnh số 1162/Qð-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2011 của UBND tỉnh.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế
tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.
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