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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 đ t đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014
của Chính phủ quy định về giá đ t;
Căn cứ khoản 4 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01
năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành
Luật Đ t đai;
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đ t;
Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đ t, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu
tiền sử dụng đ t, thu tiền thuê đ t, thuê mặt nước;
Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ
Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15
tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đ t;
Căn cứ Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của 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 đ t, thuê mặt nước;
Căn cứ Văn bản số /HĐND ngày tháng năm 2018 của Thường trực
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ý kiến về Bảng hệ số điều chỉnh giá đ t năm
2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,
Y T ĐỊNH:
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Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng hệ số điều chỉnh giá đất
năm 2019 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh m Đ ng đ àm c s :
1. Xác định giá đất cụ th các oại đất (đất nông nghiệp, đất , đất phi
nông nghiệp không phải đất ) theo quy định tại các Đi m a, b, c và d Khoản 4
Điều 114, Khoản 2 Điều 172 và Khoản 3 Điều 189 của uật Đất đai năm 2013
mà thửa đất hoặc khu đất của dự án có giá trị (tính theo giá đất trong bảng giá
đất) dưới 10 tỷ đ ng; cụ th :
a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất của
hộ gia đình, cá nh n đối với phần diện tích đất vượt hạn mức; cho phép
chuy n mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không
phải à đất sang đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất cho hộ
gia đình, cá nhân; Tính tiền thuê đất đối với đất nông nghiệp vượt hạn mức giao
đất, vượt hạn mức nhận chuy n quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình,
cá nhân;
b) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất
không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận quyền sử dụng
đất, cho phép chuy n mục đích sử dụng đất đối với tổ chức phải nộp tiền sử
dụng đất;
c) Tính tiền thuê đất đối với trường hợp Nhà nước cho thuê đất không
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;
d) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
mà doanh nghiệp cổ phần sử dụng đất thuộc trường hợp Nhà nước giao đất có
thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một ần cho cả thời gian thuê;
tính tiền thuê đất đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa được
Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm;
e) Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công ập tự chủ tài chính, hộ gia
đình, cá nh n, người Việt Nam định cư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài đang được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm được
chuy n sang thuê đất trả tiền một ần cho cả thời gian thuê và phải xác định ại
giá đất cụ th đ tính tiền thuê đất tại thời đi m có quyết định cho phép chuy n
sang thuê đất theo hình thức trả tiền một ần cho cả thời gian thuê;
f) Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời gian
sử dụng đất còn ại theo giá đất cụ th , sử dụng đất đúng mục đích đã được xác
định trong dự án.
2. Xác định giá thuê đất thu tiền hàng năm cho trường hợp phải xác định
ại đ n giá thuê đất đ điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo; giá kh i đi m đ đấu giá
quyền sử dụng đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
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3. Xác định giá kh i đi m đấu giá quyền sử dụng đất, quyền cho thuê đất
trả tiền thuê đất một ần cho cả thời gian thuê mà ô đất đấu giá có giá trị nhỏ
h n 10 tỷ đ ng tính theo bảng giá đất do Ủy ban nh n d n tỉnh quy định.
Điều 2 Quyết định này có hiệu ực k từ ngày ….. tháng ….. năm …. và
thay thế Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2018 của Ủy
ban nh n d n tỉnh m Đ ng về ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm
2018 trên địa bàn huyện Đức Trọng, tỉnh m Đ ng.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nh n d n tỉnh; Giám đốc các S : Tài
chính, Tài nguyên và Môi Trường, X y dựng; Cục trư ng Cục Thuế; Chủ tịch
Ủy ban nh n d n huyện Đức Trọng; Thủ trư ng các c quan, tổ chức, đ n vị và
các cá nh n có iên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục KTVB (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đ n vị tỉnh m Đ ng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- S Tư pháp;
- Trung t m Công báo tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh; Báo m Đ ng;
- Như Điều 3;
- Đ và CV VP UBND tỉnh;
- Trung t m Tin học;
- ưu: VT, TC.
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