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CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 20-3-2014

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ðỊNH

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

Số: 02/2014/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 28 tháng 2 năm 2014
QUYẾT ðỊNH

Về việc sửa ñổi mức thu phí vệ sinh rác thải
trên ñịa bàn thành phố Quy Nhơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;
Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết ñịnh của Hội ñồng nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2011/NQ-HðND ngày 18/8/2011 của Hội ñồng nhân
dân tỉnh về việc sửa ñổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên ñịa bàn tỉnh và Văn bản
số 07/HðND ngày 28/02/2014 của Thường trực Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc thỏa
thuận ñiều chỉnh tăng mức thu phí vệ sinh tại thành phố Quy Nhơn do áp dụng thu
thêm 10% thuế GTGT theo quy ñịnh;
Xét ñề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 142/TTr-CT ngày
24/01/2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi mức thu phí vệ sinh rác thải trên ñịa bàn thành phố Quy Nhơn
áp dụng từ ngày 01/03/2014 như Phụ lục kèm theo Quyết ñịnh này.
ðiều 2. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh hướng dẫn Công ty TNHH Môi trường
ñô thị Quy Nhơn và các ñơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

