PHỤ LỤC
MẢU QUYẾT ĐỊNH MIẼN, GIẢM TIỀN SỪ DỤNG ĐÁT
(Kèm theo Thông tư số 134 /2015/TT-BTC ngày 28/8 /2015 cùa Bộ Tài chính)

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

Cục Thuế:
Chi cục Thuế:
Số:

/QĐ-

, ngày

tháng

năm

QUYẾT ĐỊNH

về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất đối với...(tên hộ gia đình, cá nhân)
CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUẾ RA QUYÉT ĐỊNH

Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngàỵ 03/4/2015 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình,
cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền
trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó
khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.
.
'
Căn cứ Quyết định số
ngày
tháng
năm .... của
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Cục thuế/Chi
cục thuế;
Căn cứ văn bản (đơn) đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ngày ...
tháng... năm... kèm theo hồ sơ về đất
;
Theo đề nghị của

;
QUYÉT ĐỊNH

Điều 1. Miễn (giảm) tiền sử dụng đất cho
nhân)
tại địa chỉ khu (thửa) đất .... có diện tích
tiền sử dụng đất được miễn (giảm) là:
chữ:
), trong đó:

(tên hộ gia đình, cá
m2 đất, với tống số
đồng (Bằng

Lý do được miễn (giảm) tiền sử dụng đất:
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
...(Hộ gia đình, cả nhân)..., ...(trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan
thuế)... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhậm
- Như Đieu 2;

THỦ TRƯỞNG cơ QUAN THUÉ RA QUYẺT ĐỊNH
g/2Í rõ họ tên và đóng dấu)
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