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CÔNG BÁO/02/01-01-2011
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10/2010/NQ-HðND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
Về thu phí thẩm ñịnh cấp quyền sử dụng ñất
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 19
(Từ ngày 07 ñến ngày 10 tháng 12 năm 2010)
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 năm 2004;
Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12, ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội
khóa XII về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 của Hội ñồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân các cấp;
Xét Tờ trình số 6113/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc thu phí thẩm ñịnh cấp quyền sử dụng ñất trên ñịa bàn thành
phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra số 436/BCTT-KTNS ngày 07 tháng 12 năm
2010 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành phố; ý kiến của ñại
biểu Hội ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 6113/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm
2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu phí thẩm ñịnh cấp quyền sử dụng
ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:
1. Mức thu:
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a) Trường hợp giao ñất, cho thuê ñất:

Số TT

2

Mức thu (ñồng/hồ sơ)

Quy mô diện tích (m )
Tại quận

Tại huyện

I

ðối với hộ gia ñình, cá nhân

1

Nhỏ hơn 500m2

50.000

25.000

2

Từ 500m2 trở lên

500.000

250.000

II

ðối với tổ chức

1

Nhỏ hơn 10.000m2

2.000.000

2

Từ 10.000m2 ñến dưới 100.000m2

3.000.000

3

Từ 100.000m2 trở lên

5.000.000

b) Trường hợp chuyển quyền sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng ñất:
Số
TT

Giá trị tài sản chuyển nhượng

Mức thu
(ñồng/hồ sơ)

1

Tài sản có giá trị ñến 1 tỷ ñồng

50.000

2

Tài sản có giá trị từ trên 1 ñến 5 tỷ ñồng

3

Tài sản có giá trị từ trên 5 ñến 10 tỷ ñồng

2.100.000

4

Tài sản có giá trị trên 10 tỷ ñồng

3.100.000

100.000

2. Trường hợp không thu phí:
Không thu phí thẩm ñịnh cấp quyền sử dụng ñất ñối với trường hợp cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng ñất lần ñầu.
3. Quản lý và sử dụng nguồn thu: ñơn vị thu phí ñược ñể lại 50% số phí thu
ñược ñể trang trải cho các hoạt ñộng thu phí, nộp ngân sách 50%. Phần phí ñể lại,
ñơn vị thu quản lý và sử dụng theo quy ñịnh tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày
25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TTBTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy ñịnh pháp luật
về phí và lệ phí.
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ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII,
kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2010./.
CHỦ TỊCH

Phạm Phương Thảo

