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CÔNG BÁO/Số 05/Ngày 24-01-2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 31/2018/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ðỊNH
Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên ñịa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các luật về thuế ngày 26 tháng
11 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 50/2010/Nð-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2015/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính
phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Luật về thuế
và sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh về thuế;
Căn cứ khoản 5 ðiều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm
2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính sửa ñổi, bổ sung khoản 1 ðiều 7 Thông tư số 152/2015/TT-BTC
ngày 02 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính quy ñịnh về khung giá tính thuế tài nguyên ñối với nhóm, loại
tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;
Theo ñề nghị của Giám ñốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và
Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình liên ngành số 4748/TTrLN-STC-STNMT-CT ngày
10 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên ñịa bàn
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2019,
QUYẾT ðỊNH:

