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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/2012/NQ-HðND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế
sử dụng ñất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY
(Từ ngày 04 ñến ngày 07 tháng 12 năm 2012)
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy
ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Luật Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Luật Thuế bảo vệ môi trường ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị ñịnh số 53/2011/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thuế sử dụng ñất phi
nông nghiệp;
Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn về thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp;
Căn cứ Nghị ñịnh số 67/2011/Nð-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thuế bảo vệ môi
trường;
Căn cứ Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài
chính hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 67/2011/Nð-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Thuế
bảo vệ môi trường;
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Căn cứ Thông tư số 177/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài
chính quy ñịnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Xét Tờ trình số 6103/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân
dân thành phố về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ phân chia các khoản thu thuế sử dụng
ñất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường; Báo cáo thẩm tra số 631/BC-HðND
ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội ñồng nhân dân thành
phố; ý kiến của các ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Chấp thuận thông qua nội dung Tờ trình số 6103/TTr-UBND ngày 26
tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phân cấp quản lý thu và tỷ lệ
phân chia các khoản thu thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp và thuế bảo vệ môi trường,
cụ thể:
1. Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp (thay thế thuế nhà, ñất) là khoản thu ngân
sách phường - xã, thị trấn hưởng 100%. Thời gian áp dụng: trong giai ñoạn từ năm
2013 ñến năm 2015.
2. Thuế bảo vệ môi trường là khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương
và ngân sách ñịa phương; ngân sách cấp thành phố hưởng 100% số thu ñược phân
chia. Thời gian áp dụng: trong giai ñoạn từ năm 2012 ñến năm 2015.
ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII,
kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

