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CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 25-01-2014

PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2878/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 12 năm 2013

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe ô tô,
xe hai bánh gắn máy và phương tiện thủy nội ñịa, ñộng cơ
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ
về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Nghị ñịnh số 23/2013/Nð-CP ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 45/2011/Nð-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011
của Chính phủ về lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm 2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Bộ Tài chính
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31 tháng 8 năm
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy ñịnh mức thu lệ phí trước bạ;
Căn cứ Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài
chính sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28 tháng 3
năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;
Theo ñề nghị của Liên ngành Tài chính - Cục Thuế tại Công văn số 3278/LN-TC-CT
ngày 06 tháng 12 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Bảng giá tối thiểu ñể tính lệ phí trước bạ ñối với các loại xe ô
tô, xe hai bánh gắn máy, các phương tiện thủy nội ñịa, ñộng cơ (gọi tắc là phương tiện)
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:
- ðối với các loại xe ô tô (theo phụ lục số 1)
- ðối với xe hai bánh gắn máy (theo phụ lục số 2)
- ðối với phương tiện thủy nội ñịa, ñộng cơ (theo phụ lục số 3)
1. ðối với những loại phương tiện mới 100% nhưng hóa ñơn mua hàng không
hợp lệ, giá ghi trong hóa ñơn thấp hơn giá bán thực tế hoặc không có hóa ñơn mua hàng
thì áp dụng theo bảng giá quy ñịnh tại quyết ñịnh này.
2. ðối với những loại phương tiện mới 100% không có trong bảng giá quy ñịnh
tại Quyết ñịnh này, nhưng có cùng nước sản xuất, cùng dung tích xi lanh và mẫu mã gần
giống với các loại phương tiện ñã ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh này thì áp giá theo loại
phương tiện tương ñương ñã ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh này.

