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ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TỈNH LÂM ĐỒNG                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03/2020/QĐ-UBND                         Lâm Đồng, ngày 13 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm
2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần trăm tính
đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng công

trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Bổ sung Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 72/2014/QĐ-UBND ngày 19
tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định tỷ lệ phần
trăm tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, giá thuê mặt nước, thuê đất xây dựng
công trình ngầm, thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, như sau:

Khu vực
Tỷ lệ

(%/năm)

Nhóm 5: Đất thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh 0,8

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2020.

2. Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu công nghiệp
tỉnh và các cơ quan có liên quan tính toán, xác định và thông báo cụ thể số tiền thuê đất
mà tổ chức, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp phải nộp để tổ chức thu, nộp theo
quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây
dựng, Công Thương; Cục trưởng Cục Thuế; Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp
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tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng
Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

  Đoàn Văn Việt
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