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

Số: 22/2015/Qð-UBND

Bình ðịnh, ngày 06 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ðỊNH
Về việc quy ñịnh về lệ phí ñăng ký cư trú
trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HðND, UBND ngày
03/12/2004;
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 04/2015/NQ-HðND ngày 10/7/2015 của HðND tỉnh khóa
XI, kỳ họp thứ 11 về việc ban hành mới, sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh một số loại phí, lệ
phí trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài chính,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành Quy ñịnh về lệ phí ñăng ký cư trú trên ñịa bàn tỉnh Bình ðịnh,
cụ thể như sau:
1. ðối tượng nộp lệ phí
Lệ phí ñăng ký cư trú là khoản thu ñối với người ñăng ký, quản lý cư trú với cơ
quan ñăng ký, quản lý cư trú theo quy ñịnh của pháp luật về cư trú.
2. ðối tượng không thu, miễn thu
a. Không thu lệ phí ñăng ký cư trú ñối với các trường hợp: Bố, mẹ, vợ (hoặc
chồng) của liệt sĩ, con dưới 18 tuổi của liệt sĩ; thương binh, con dưới 18 tuổi của
thương binh; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; hộ gia ñình thuộc diện xóa ñói, giảm nghèo;
công dân thuộc xã, thị trấn vùng cao theo quy ñịnh của Ủy ban Dân tộc.

