82

Số
TT

CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 18-01-2013

Tỷ lệ phần trăm
(%) ñiều tiết nguồn
Tổng thu giữa cấp huyện
(%)
và cấp xã
Cấp
Cấp
huyện
xã

Nội dung thu

ðóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong
và ngoài nước
Thu kết dư NSðP theo quy ñịnh tại ðiều 63 Luật
14
NSNN
15 Các khoản thu khác theo quy ñịnh của pháp luật
13

100

-

100

100

-

100

100

-

100

ðiều 2. Giao trách nhiệm cho thủ trưởng các phòng, ban, ñơn vị có liên quan,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện theo ñúng nội dung quy
ñịnh tại Quyết ñịnh này.
ðiều 3. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký; và
ñược áp dụng từ năm ngân sách 2013.
ðiều 4. Quyết ñịnh này thay thế các Quyết ñịnh của UBND huyện Hàm Tân:
số 15/2010/Qð-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2010 về việc quy ñịnh tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai ñoạn
2011 - 2015 và số 466/Qð-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2012 về việc thay thế nội
dung “Thuế nhà ñất” tại Quyết ñịnh số 15/2010/Qð-UBND ngày 31/12/2010 của
UBND huyện Hàm Tân bằng nội dung “Thuế sử dụng ñất phi nông nghiệp”.
ðiều 5. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Hàm Tân, Giám
ñốc Kho bạc Nhà nước Hàm Tân và thủ trưởng các phòng, ban, ñơn vị có liên quan,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ Quyết ñịnh thi hành./.
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