ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH B ẮC NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 339/2014/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2014.

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm
2004;
Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy
định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 của Bộ Tài chính
hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông báo số 62/TB- UBND ngày 21.7.2014 về việc Thông báo Kết
luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh ngày 18.7.2014;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
QUYẾT ĐỊ NH:
Điều 1. Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh là 1%, riêng đối với:
1. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng
thủy sản; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực
khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp
luật, tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm là 0,5%.
2. Đất thuê thuộc khu vực nội thị của thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn,
tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất hàng năm là 1,2% (áp dụng cả đối với
trường hợp khu đất thuê trên thực địa có phần diện tích thuộc khu vực ngoại thị).
Điều 2. Quy định đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm

1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giá thuê đất bằng
20% đơn giá thuê đất trên bề mặt với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
có cùng mục đích sử dụng.
2. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, đơn
giá thuê đất trả một lần cho cả thời gian thuê bằng 20% đơn giá thuê đất trên bề mặt
với hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê có cùng mục
đích sử dụng và thời hạn sử dụng đất.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay
thế Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh quy định
đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Các trường hợp có quyết định cho thuê đất, cho phép chuyển từ hình thức
giao đất sang thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ thời điểm 01/7/2014
đến trước ngày thi hành Quyết định này được áp dụng quy định tính giá thuê đất tại
Quyết định này.
Các nội dung không nêu trong Quyết định này thực hiện theo Luật Đất đai,
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và quy định tại Văn
bản pháp luật liên quan.
Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban, ngành
trực thuộc UBND tỉnh; Cục Thuế Bắc Ninh; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã và thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết
định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ T ài chính, Bộ T ư pháp ( b/c);
- TTT U, TTHĐND tỉnh ( b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐNDtỉnh, MTTQ và các đoàn thể ND;
- VPT U, các Ban của Đảng;
- UBMTTQ, Viện KSND, Công an tỉnh;
- Công báo tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: HC, NNT N, KTT H, PVPTH, PVPNNT N, CVP.
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