CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 30-9-2006
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2821/2006/Qð-UBND

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 9 năm 2006

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới và tỷ lệ chất lượng
còn lại của nhà làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên
ñịa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày
26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng
nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị ñịnh số 176/1999/Nð-CP ngày 21 tháng 12 năm 1999
của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2005
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về lệ
phí trước bạ;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1409/2006/Qð-UBND ngày 11 tháng 5 năm
2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành Quy
ñịnh về cấp nhà, hạng nhà, giá nhà, giá vật kiến trúc trên ñịa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu;
Theo ñề nghị của Liên ngành Cục Thuế - Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Tờ trình số 3492/TTLN-CT- STC ngày 06 tháng 9 năm
2006,
QUYẾT ðỊNH :
ðiều 1. Ban hành Bảng giá nhà xây dựng mới, tỷ lệ chất lượng còn lại
của nhà, làm căn cứ cho việc tính lệ phí trước bạ áp dụng trên ñịa bàn tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu (có phụ lục kèm theo).
ðiều 2. Cục Thuế căn cứ vào xác nhận của Ủy ban nhân dân phường,
thị trấn, xã về năm xây dựng nhà vào tờ khai tính lệ phí trước bạ ñể tính lệ
phí trước bạ.
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