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Quyết định số 1774/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành
chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí
Minh.
(Tiếp theo Công báo số 39 + 40)
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3. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký đất đai lần đầu
a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là người sử dung đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 26 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 16 ngày):
+ Trích luc bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản
đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dung đất đã
thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dung đất nộp (nếu
có);
+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận
đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dung đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
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+ Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của
Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà nước đối với
loại tài sản đó. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách
nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (trong vòng 02
ngày);
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Lập Phiếu chuyển thông tin để
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính
(trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định
pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc
cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác
định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê
đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát
hành và chuyển cho người sử dụng đất (nếu có);
+ Chuẩn bị hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản
từ chối nêu rõ lý do;
+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất đã đăng ký đất đai và chỉ yêu cầu cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất
thì Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chỉ thực hiện các công việc theo quy định
tại Khoản 5 Điều 70 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 05 ngày)
+ Kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng để trả cho người sử dụng đất.
* Tại cơ quan thuế và cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng
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đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn thực
hiện của cơ quan tài chính là không quá 03 ngày).
+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;
+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng
đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai
thành phố.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai:
Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo
Mẫu số 04/ĐK).
Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là nhà ở:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
+ Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu nhà ởtheo quy định tại điều 31 Nghị định
43/2014/NĐ-CP (được liệt kê tại phụ lục đính kèm);
Trường hợp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất là công trình xây dựng:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
+ Một trong các giấy tờ về quyền sở hữu công trình xây dựng quy định tại điều
32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (được liệt kê tại phụ lục đính kèm);
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* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
+ Bản chính Tờ khai Lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB);
+ Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy
định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/TNDN);
+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai;
+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy
định của pháp luật (nếu có).
Lưu ý: Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các
hình thức sau:
- Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp
luật về công chứng, chứng thực;
- Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
đối chiếu và xác nhận vào bản sao;
- Nộp bản chính giấy tờ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn
giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính;Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây
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dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31
và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnhoăc văn bản từ
chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu
Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuất
STT

Đơn vị
tính

Nội dung thu

Tổ chức
Dưới
500m2

Từ 500m2 đến
dưới 1.000m2

Trên
1.000m2

đồng/giấy

100000

100000

100000

200000

350000

500000

2

Cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và đồng/giấy
tài sản gắn liền với đất

200000

350000

500000

3

Cấp giấy chứng nhận
chỉ có tài sản gắn liền
với đất

I

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1

Cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất:

đồng/giấy

rri

/V

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm:
- Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung
tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 04d/ĐK: Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Tờ khai Lệ phí trước bạ
- Mẫu số 12/ TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo
quy định của pháp luật về thuế
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với trường hợp
chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã
trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao
rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định Chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của
Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ
và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
của người sử dụng đất.
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
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phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định phối hợp giải quyết thu tục giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp
đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018

9

PHỤ LỤC - MỘT TRONG CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
KHOẢN 3 ĐIỀU 31 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những
giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc
quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch
đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm
a và Điểm b Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng
đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
KHOẢN 2 ĐIỀU 32 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới
theo quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết
định đầu tư dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy
phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử
dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với
người sử dụng đất có mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng
công trình;
b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức
mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định
của pháp luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;
c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và
Điểm b Khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận
công trình xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù
hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê
duyệt;
d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại
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các Điểm a, b và c Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ
phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây
dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với
quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN

KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:
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Mẫu số 04a/ĐK
Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:
Quyển
Ngày
/
/.....
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản găn liền với đất, người quản lý đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
1.2. Địa chỉ thường trú'(1).
(Đánh dấu V
Đăng ký quyền quản lý đất •
2. Đề nghị: - Đăng ký QSDĐ •
vào ô trống lựa
- Cấp GCN đối với đất
Cấp GCN đối với tài sản trên đất •
•
chọn)
3. Thửa đất đăng ký (2)
3.1. Thửa đất số:
; 3.2. Tờ bản đồ số:
;
3.3. Địa chỉ tại:
;
3.4. Diện tích:
m2; sử dụng chung:
m2; sử dụng riêng:
m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:
;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:
;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3):
;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số
, của
, nội dung quyền sử dụng
4. Tài sản găn liền với đất(Chỉ kê khai nêu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4):
;
b) Diện tích xây dựng:
(m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):
;
d) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2;
đ) Kết cấu:
; e) Số tầng:
;
g) Thời hạn sở hữu đến:
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu:
b) Diện tích:
m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
•
a) Loại cây chủ yếu:
;
b) Diện tích:
m2;
- Nhà nước giao không thu tiền:
•
c) Sở hữu chung:
m2,
- Nhà nước giao có thu tiền:
•
Sở hữu riêng:
m2;
- Nhận chuyển quyền:
•
d) Thời hạn sở hữu đến:
- Nguồn vốn trồng, nhân quyền:
•
d) Sở hữu chung: ...m2, Sở hữu riêng: ....m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến:
5. Những giấy tờ nộp kèm theo:

6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:
Đề nghị khác:
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Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
, ngày .... tháng ... năm
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của to chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng:
2. Nguồn gốc sử dụng đất:
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký:
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất:
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:
7. Nội dung khác:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày
tháng
năm
TM. Uy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận
các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung
Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)
III. Ý KIẺN CUA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó
ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền
sử dụng đất của hộ). To chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu
tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng
đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một
GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tong số thửa và kê khai từng thửa
vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay
thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,...
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Mẫu số 04b/ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNGTHỬA ĐẤT,CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
T
)
Sử dụng chung thửa đất •; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất • (đánh dấu vào ô trống lựa
chọn)
Tại thửa đất số:
Tên
người sử
dụng đất,
Số thứ chủ sở
Năm
sinh
tự
hữu tài
sản gắn
liền với
đất
(1)
(3)
(2)

Tờ bản đồ số:

Thuộc xã:

huyện

tỉnh

Giấy tờ pháp nhân, nhân thân của
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
gắn liền vớiđất
Loại giấy
tờ

Số

(4)

(5)

Ngày,
Cơ quan
tháng, năm
cấp
cấp
(6)

(7)

Địa chỉ

(8)

Ghi chú Ký tên

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức
hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm
nhà chung cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng
người đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người
thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột "Ghi chú".
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Mẫu số 04c/ĐK
DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC
GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
.
)
Xã

huyện

Số thứ Thửa Tờ bản Địa chỉ thửa
đất số đồ số
đất
tự
(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m2)

(5)

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử
dụng nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp
chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước
giao quản lý đất đăng ký nhiều thửa đất.

tỉnh
Mục đích Thời
Nguồn gốc sử dụng
sử dụng hạn sử
đất
đất
dụng đất
(6)

(7)

(8)

, ngày
tháng
năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
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Mẫu số 04d/ĐK

DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
)
Tại thửa đất số:
Tờ bản đồ số:
Thuộc xã:
huyện

tỉnh

Đặc điểm của tài sản
Tên tài Diện tích xây Diện tích sàn
Hình thức sở
(m2) hoặc
sản gắn
dựng hoặc
hữu (chung,
liền với
diện tích
công suất
riêng)
chiếm đất (m2) công trình
đất
(1)

(2)

(3)

(4)

(số tầng, cấp (hạng), kết
cấu đối với nhà ở, công
trình xây dựng; loại cây
chủ yếu đối với rừng sản
xuất và cây lâu năm)

Thời hạn
sở hữu

(5)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)

(6)
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CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018
Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/Thành phố:
[09] Điện thoại:^
[10] Fax:
[11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã so thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày
p.u: 1)1 K.M MIẢ DẢT:
lỆ'pắt:
^
1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị tri thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
1 4 Dièn 11ch (111")
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
tháng
năm
1.6. Giả trị đất thực tế chuyến giao (nếu cỏ):
2. Xhà:
2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày
tháng
năm
2 4 ( l i a u i Iilui u l ò n u )
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tải sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
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5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẺ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

, ngày......... tháng.
năm
NGƯỜI NỘP THUẺ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẺ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018
Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động
sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường
xuyên hoạt động bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: q Từng lần phát sinh: Ngày
tháng
Quý....Năm
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
[02] Lần đầu q

năm

[03] Bổ sung lần thứ: q

1. Bên chuyển nhượng:

[04] Tên người nộp
thuế
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ trụ
sở:
[07] Quận/huyện
phố:
[09] Điện thoại:..
Email:

.[08] tỉnh/thành
[10] Fax:

[11]

2. Bên nhận chuyển nhượng:

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển
nhượng:
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
[14]Địa
chỉ:

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng
hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).
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[16] Tên Đại lý thuế (nếu
có):

[17] Mã số thuế:
[18]Địa
chỉ:
[19] Quận/huyện:
phố:
[21] Điện thoại:
Email:
[24] Hợp đồng đại lý:
số
ngày

[20] Tỉnh/Thành
[22] Fax:

[23]

(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê chi tiết về
mục 2. Bên nhận chuyển nhượng kèm theo)
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bất động sản

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[25]

2

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[26]

2.1

- Giá vốn của đất chuyển nhượng

[27]

2.2

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

[28]

2.3

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

[29]

2.4

- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

[30]

2.5

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

[31]

2.6

- Chi phí khác
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
([33]=[25]-[26])

[32]

3
4
5

Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được
chuyển kỳ này
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ
hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33][34])

[33]
[34]
[35]

6

Thuế suất thuế TNDN (22%)

[36]

7

Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

[37]

Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

[38]

7.1
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7.2

Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] [38])

II

Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

8

Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

[40]

9

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo
tiến độ thu tiền

[41]

10
11

Thuế suất thuế TNDN ( 22%)
Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu
tiền (1%)

[39]

[42]
[43]

Thuế TNDN tạm nộp:

12

- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất tại mục
10: [44] = ([40] -[41]) x 22%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ tại mục 11: [44] =
[40] x [43]

[44]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu
đã kê khai./.
ngày
tháng.
năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú : - TNDN: thu nhập doanh nghiệp
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4. Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà
chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 26 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 16 ngày):
+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản
đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã
thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu
có);
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước,
cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
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nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư
cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác
nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
+ Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ quy định thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản
lý nhà nước đối với loại tài sản đó. Cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản gắn liền
với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành
phố (trong vòng 05 ngày);
+ Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Lập Phiếu chuyển thông tin để
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến cơ quan thuế; Cung cấp thông tin và hồ
sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp
hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định
pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho
người sử dụng đất (nếu có);
+ Chuẩn bị hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản
từ chối nêu rõ lý do;
+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 05 ngày)
+ Kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả
cho người sử dụng đất.
* Tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính(không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
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+ Xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng
đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai
thành phố.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ bao gồm: hồ sơ đất đai và hồ sơ thuế.
* Hồ sơ đất đai:
+Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số
43/2014/NĐ-CPđược liệt kê tại phụ lục đính kèm;
Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miên giấy phép xây dựng thì
chủ sở hữu công trình nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định
của pháp luật về xây dựng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ
quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều
70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây dựng của công
trình.
+ Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);
+ Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất;
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+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm
nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);
+ Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã
được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở
hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).
+ Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy
định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/ TNDN).
+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai
+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm theo quy
định của pháp luật (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.
Lưu ý: Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các
hình thức sau:
+ Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật về công chứng, chứng thực;
+ Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
đối chiếu và xác nhận vào bản sao;
+ Nộp bản chính giấy tờ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn
giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
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ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp: cơ quan thuế, cơ quan tài chính; Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây
dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31
và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnhoặc văn bản từ
chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí cấp giấy chứng nhận lần đầu theo Quyết định 52/2016/QĐ-UBND

Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuất
STT

Đơn vị
tính

Nội dung thu

Tổ chức
Dưới
500m2

Từ 500m2 đến
dưới 1.000m2

Trên
1.000m2
rri

/V

I

Cấp Giấy chứng nhận lần đầu

1

Cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất:

đồng/giấy

100000

100000

100000

đồng/giấy

200000

350000

500000

2

Cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với đất

đồng/giấy

200000

350000

500000

3

Cấp giấy chứng nhận
chỉ có tài sản gắn liền
với đất

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 04a/ĐKban hành kèm theo Thông tư 2014/TT-BTNMT: Đơn đăng ký,
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
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với đất.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Tờ khai Lệ phí trước bạ
- Mẫu số 02/ TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo
quy định của pháp luật về thuế
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với trường hợp
chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã
trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao
rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định Chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của
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Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ
và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
của người sử dụng đất.
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định phối hợp giải quyết thu tục giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp
đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHỤ LỤC - MỘT TRONG CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
KHOẢN 3 ĐIỀU 31 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những
giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc
quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch
đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm
a và Điểm b Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng
đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
KHOẢN 2 ĐIỀU 32 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo
quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư
dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục
đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua
bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp
luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;
c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b
Khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình
xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch
xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại
các Điểm a, b và c Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ
phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây
dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với
quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
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Mẫu số 04a/ĐK

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

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN

KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ
ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:
Quyển
Ngày
/
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KE KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản găn liên với đât, người quản lý đât
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
',(!)•

1.2. Địa chỉ thường trú'
(Đánh dấu V
Đăng ký quyền quản lý đất •
2. Đê nghị: - Đăng ký QSDĐ •
vào ô trống
Cấp GCN đối với tài sản trên đất •
- Cấp GCN đối với đất
•
lựa chọn)
(2)
3. Thửa đât đăng ký
;...;
3.1. Thửa đất số:
; 3.2. Tờ bản đồ số:
;
3.3. Địa chỉ tại:
;
3.4. Diện tích:
m2; sử dụng chung:
m2; sử dụng riêng:
m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:
;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:
;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3):
;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số
, của
, nội dung quyền sử dụng
4. Tài sản găn liên với đât(Chỉ kê khai nêu có nhu câu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4):
;
b) Diện tích xây dựng:
(m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):
;
d) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2;
đ) Kết cấu:
; e) Số tầng:
;
g) Thời hạn sở hữu đến: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu:
b) Diện tích: ;;;;;;;;;;.. m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
•
a) Loại cây chủ yếu: .
m2
b) Diện tích:
- Nhà nước giao không thu tiền:
•
.m2
c) Sở hữu chung: ...
- Nhà nước giao có thu tiền:
•
m2
- Nhận chuyển quyền:
•
Sở hữu riêng:
d) Thời hạn sở hữu đến:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ;;.. •
d) Sở hữu chung: ... .m2, Sở hữu riêng: ....m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến:
5. Những giây tờ nộp kèm theo:
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6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:
Đe nghị khác:
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
, ngày .... tháng ... năm
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dâu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đât của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng:
2. Nguồn gốc sử dụng đất:
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký:
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất:
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:
7. Nội dung khác:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày
tháng
năm
TM. Uy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dâu)

(Trường hợp có giây tờ về quyền sử dụng đât, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đât thì không xác nhận
các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đât thì không xác nhận nội dung
Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)
III. Ý KIẺN CUA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện câp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đât có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đât ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dâu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giây CMND; hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó
ghi họ tên, năm sinh, số giây chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền
sử dụng đât của hộ). To chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giây đăng ký kinh doanh, giây phép đầu
tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày câp, nơi câp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng
đât, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đât nông nghiệp mà không đề nghị câp giây hoặc đề nghị câp chung một
GCN nhiều thửa đât nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tong số thửa và kê khai từng thửa
vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay
thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,...

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018

31
Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/Thành phố:
[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày
P.ỀU: 1)1 K.M MIẢ DẢT:
ỊỆệpắt:
^
1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị tri thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
I 4 Dièn 11ch (111")
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tồ chức, cả nhân chuyến giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
tháng
năm
1.6. Giả trị đất thực tế chuyến giao (nếu cỏ):
2. Nhà:
2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày
tháng
năm
2.4. Giả trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
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5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

, ngày......... tháng.
năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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5. Thủ tục đăng ký thay đổi đối với tài sản gắn liền với đất của người sử
dụng đất đã đượccấp Giấy chứng nhận
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ
phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 11 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 04 ngày):
+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất ở nơi chưa có bản
đồ địa chính hoặc đã có bản đồ địa chính nhưng hiện trạng ranh giới sử dụng đất đã
thay đổi hoặc kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất do người sử dụng đất nộp (nếu
có);
+ Kiểm tra, xác nhận sơ đồ tài sản gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước,
cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài thực hiện dự án đầu tư mà sơ đồ đó chưa có xác nhận của tổ chức có tư
cách pháp nhân về hoạt động xây dựng hoặc hoạt động đo đạc bản đồ;
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+ Kiểm tra hồ sơ đăng ký; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác

nhận đủ điều kiện hay không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
+ Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có giấy tờ hoặc hiện
trạng tài sản có thay đổi so với giấy tờ thì gửi phiếu lấy ý kiến cơ quan quản lý nhà
nước đối với loại tài sản đó. Trong thời hạn không quá 05 ngày, cơ quan quản lý nhà
nước đối với tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Văn
phòng đăng ký đất đai Thành phố;
+ Cập nhật thông tin thửa đất, tài sản gắn liền với đất, đăng ký vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);
+ Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận: Lập Phiếu chuyển thông tin để
xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến cơ quan thuế và cơ quan tài chính
(trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định
pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc
cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không đủ thông tin hoặc có sai sót để xác
định nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ tài chính do
cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất (nếu có);
+ Chuẩn bị hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản
từ chối nêu rõ lý do;
+ Cập nhật bổ sung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 02 ngày)
+ Kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Chuyển hồ sơ đã giải quyết cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả
cho người sử dụng đất.
* Tại cơ quan thuế (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Xác định nghĩa vụ tài chính;
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+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng
đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai
thành phố.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm: hồ sơ đất đai và hồ sơ thuế.
* Hồ sơ đất đai:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04a/ĐK);
+ Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32của Nghị định số
43/2014/NĐ-CPđược liệt kê tại phụ lục đính kèm;
Trường hợp chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất nông nghiệp
mà chủ sở hữu công trình không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 32
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP hoặc công trình được miên giấy phép xây dựng thì
chủ sở hữu công trình nộp hồ sơ thiết kế xây dựng của công trình đó theo quy định
của pháp luật về xây dựng. Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất gửi phiếu lấy ý kiến cơ
quan quản lý nhà nước đối với loại tài sản đó theo quy định tại Điểm đ Khoản 3 Điều
70 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP cùng với hồ sơ thiết kế xây dựng của công
trình.
+ Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);
+ Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu
tài sản gắn liền với đất;
+ Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miên, giảm
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nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có);
+ Văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng công trình đã
được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật và bản sao giấy tờ về
quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp chủ sở
hữu công trình không đồng thời là người sử dụng đất.
* Trường hợp có thay đổi thông tin vê pháp nhân, số Giây chứng minh
nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giây chứng nhận đã câp thì
người sử dụng đât nộp thêm các giây tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới
hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi
nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên
Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi
thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức
đã ghi trên Giấy chứng nhận.
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
+Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB) .
+ Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) (Mẫu số 02/TKSDDPNN);
+ Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường
hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo
quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/TNDN);
+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được
miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có);
+ Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài
chính theo quy định của pháp luật (nếu có);
+ Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản; bản sao Hóa đơn giá
trị gia tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản.
- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ
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Lưu ý: Khi nộp các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền
với đất theo quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, các Điều 18, 31, 32, 33 và 34
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì người nộp hồ sơ được lựa chọn một trong các
hình thức sau:
+ Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật về công chứng, chứng thực;
+ Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra
đối chiếu và xác nhận vào bản sao;
+ Nộp bản chính giấy tờ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định của
pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính
thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời
gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn
giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước
ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền cấp GCN: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính;Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây
dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31
và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnhoặc văn bản từ
chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận theoQuyết định
52/2016/QĐ-UBND
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Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuất

STT

Đơn vị
tính

Nội dung thu

Tổ chức
Dưới
500m2

Từ 500m2 đến
dưới 1.000m2

Trên
1.000m2
rri

/V

1

Đăng ký thay đổi chỉ
có quyền sử dụng đất

đồng/lần

20000

20000

20000

2

Đăng ký thay đổi có
quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với
đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản
khác..,)

đồng/lần

50000

50000

50000

3

Đăng ký thay đổi chỉ
có tài sản gắn liền với
đất thì áp dụng mức
thu lệ phí cấp giấy
chứng nhận

đồng/lần

50000

50000

50000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 04a/ĐKban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BNTMT: Đơn đăng
ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn
liền với đất.
* Mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Tờ khai Lệ phí trước bạ.
- Mẫu số 02/TK-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
- Mẫu số 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ
trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động
sản) theo quy định của pháp luật về thuế.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đối với trường hợp
chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng thì vốn để trồng rừng, tiền đã
trả cho việc nhận chuyển nhượng rừng hoặc tiền nộp cho Nhà nước khi được giao
rừng có thu tiền không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định Chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của
Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ
và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
của người sử dụng đất.
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định phối hợp giải quyết thu tục giao đất, cho
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thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp
đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
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PHỤ LỤC - MỘT TRONG CÁC LOẠI GIẤY TỜ VỀ QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
KHOẢN 3 ĐIỀU 31 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
a) Trường hợp đầu tư xây dựng nhà ở để kinh doanh thì phải có một trong những
giấy tờ về dự án phát triển nhà ở để kinh doanh (quyết định phê duyệt dự án hoặc
quyết định đầu tư hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
b) Trường hợp mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở hoặc được sở hữu nhà ở
thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật thì phải có giấy tờ về giao dịch
đó theo quy định của pháp luật về nhà ở;
c) Trường hợp nhà ở đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại Điểm
a và Điểm b Khoản này thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền
cấp phép xây dựng xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng
đến an toàn công trình và nay phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có
thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
KHOẢN 2 ĐIỀU 32 NGHỊ ĐỊNH 43/2014/NĐ-CP
a) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng thông qua đầu tư xây dựng mới theo
quy định của pháp luật thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết định đầu tư
dự án hoặc giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép xây dựng
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp và giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật về đất đai hoặc hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất có mục
đích sử dụng đất phù hợp với mục đích xây dựng công trình;
b) Trường hợp tạo lập công trình xây dựng bằng một trong các hình thức mua
bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế hoặc hình thức khác theo quy định của pháp
luật thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật;
c) Trường hợp không có một trong những giấy tờ quy định tại Điểm a và Điểm b
Khoản này thì phải được cơ quan quản lý về xây dựng cấp tỉnh xác nhận công trình
xây dựng tồn tại trước khi có quy hoạch xây dựng mà nay vẫn phù hợp với quy hoạch
xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
d) Trường hợp công trình đã xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định tại
các Điểm a, b và c Khoản này thì phần diện tích công trình không phù hợp với giấy tờ
phải được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng kiểm tra, xác nhận diện tích xây
dựng không đúng giấy tờ không ảnh hưởng đến an toàn công trình và phù hợp với
quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:

Mẫu số 04a/ĐK
Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:
Quyển
Ngày
/
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản găn liên với đât, người quản lý đât
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
',(!)•

1.2. Địa chỉ thường tru
2. Đê nghị: - Đăng ký QSDĐ •
- Cấp GCN đối với đất
•

Đăng ký quyền quản lý đất •
Cấp GCN đối với tài sản trên đất •

(Đánh dấu
V vào ô
trống lựa
chọn)

3. Thửa đât đăng ký (2)
3.1. Thửa đất số:
; 3.2. Tờ bản đồ số:
;
3.3. Địa chỉ tại:
;
2
2
2
3.4. Diện tích:
m ; sử dụng chung:
m ; sử dụng riêng:
m;
3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:
;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:
;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3):
;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số
, của
, nội dung quyền sử dụng
4. Tài sản găn liên với đât(Chỉ kê khai nêu có nhu câu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4):
;
b) Diện tích xây dựng:
(m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):
;
d) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2;
đ) Kết cấu:
; e) Số tầng:
;
g) Thời hạn sở hữu đến:
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu:
b) Diện tích:
m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
•
a) Loại cây chủ yếu: .
m2
b) Diện tích:
- Nhà nước giao không thu tiền:
•
.m2
c) Sở hữu chung: ...
- Nhà nước giao có thu tiền:
•
m2
- Nhận chuyển quyền:
•
Sở hữu riêng:
d) Thời hạn sở hữu đến:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:
•
d) Sở hữu chung: ...m2, Sở hữu riêng: ....m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến:
5. Những giây tờ nộp kèm theo:
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6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:
Đề nghị khác:
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
, ngày .... tháng ... năm
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của to chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng:
2. Nguồn gốc sử dụng đất:
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký:
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất:
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:
7. Nội dung khác:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày
tháng
năm
TM. Uy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận
các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung
Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)
III. Ý KIẺN CUA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó
ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền
sử dụng đất của hộ). To chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu
tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng
đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một
GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tong số thửa và kê khai từng thửa
vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay
thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,...
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Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/Thành phố:
[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày
P.ỀU: 1)1 K.M MIẢ DẢT:
ỊỆệpắt:
^
1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị tri thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
I 4 Dièn 11ch (111")
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tồ chức, cả nhân chuyến giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
tháng
năm
1.6. Giả trị đất thực tế chuyến giao (nếu cỏ):
2. Nhà:
2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày
tháng
năm
2.4. Giả trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
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5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

, ngày......... tháng.
năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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6. Thủ tục đăng ký đât đai lần đầu đôi với trường hợp được nhà nước giao
đât để quản lý
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý (sau đây gọi là người sử dụng đất)
chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (01 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 13 ngày)
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra hiện trạng sử dụng đất; cập
nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
+ Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất
để quản lý thì Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố căn cứ vào quyết định giao đất
quản lý để cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn
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phòng đăng ký đất đai thành phố.
c Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
+ Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất để quản lý (nếu
có);
+ Sơ đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất, khu đất được giao quản lý (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
- Tổ chức được giao quản lý công trình công cộng;
- Tổ chức kinh tế được giao quản lý diện tích đất để thực hiện dự án đầu tư
theo hình thức xây dựng - chuyển giao và các hình thức khác theo quy định của
pháp luật đầu tư;
- Tổ chức được giao quản lý đất có mặt nước của các sông và đất có mặt nước
chuyên dùng.
- Tổ chức được giao quản lý quỹ đất đã thu hồi theo quyết định của cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền thu hồi;
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký đất đai thành
phố.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin và hồ sơ địa
chính hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí: Không
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm:
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- Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền

sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung
tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 04c/ĐK: Danh sách các thửa đất nông nghiệp của cùng một người sử
dụng, người được giao quản lý đất.
- Mẫu số 08a/ĐK:Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất của tổ chức, cơ
sở tôn giáo.
- Mẫu số 08b/ĐK: Thống kê các thửa đất (kèm theo Báo cáo rà soát hiện trạng
quản lý, sử dụng đất).
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số
44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
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phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đắt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành
phố về ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp
lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:

Mẫu số 04a/ĐK
Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:
Quyển
Ngày
/ ./.....
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản găn liên với đât, người quản lý đât
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
',(!)•

1.2. Địa chỉ thường trú'
2. Đê nghị: - Đăng ký QSDĐ •
- Cấp GCN đối với đất
•

Đăng ký quyền quản lý đất •
Cấp GCN đối với tài sản trên đất •

(Đánh dấu
V vào ô
trống lựa
chọn)

3. Thửa đât đăng ký (2)
3.1. Thửa đất số:
; 3.2. Tờ bản đồ số:
;
3.3. Địa chỉ tại:
;
2
2
2
3.4. Diện tích:
m ; sử dụng chung:
m ; sử dụng riêng:
m;
3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:
;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:
;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3):
;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số
, của
, nội dung quyền sử dụng
4. Tài sản găn liên với đât(Chỉ kê khai nẽu có nhu câu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4):
;
b) Diện tích xây dựng:
(m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):
;
d) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2;
đ) Kết cấu:
; e) Số tầng:
;
g) Thời hạn sở hữu đến:
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu:
b) Diện tích:
m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
•
a) Loại cây chủ yếu: .
m2
b) Diện tích:
- Nhà nước giao không thu tiền:
•
.m2
c) Sở hữu chung: ...
- Nhà nước giao có thu tiền:
•
m2
- Nhận chuyển quyền:
•
Sở hữu riêng:
d) Thời hạn sở hữu đến:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:
•
d) Sở hữu chung: ..,.m2, Sở hữu riêng: ....m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến:
5. Những giây tờ nộp kèm theo:
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6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:
Đề nghị khác:
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
, ngày .... tháng ... năm
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của to chức đầu tư xây dựng nhà ở để bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng:
2. Nguồn gốc sử dụng đất:
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký:
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất:
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:
7. Nội dung khác:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày
tháng
năm
TM. Uy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận
các nội dung tại các Điểm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung
Điểm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điểm 2 và Điểm 3 Mục này)
III. Ý KIẺN CUA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó
ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền
sử dụng đất của hộ). To chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu
tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng
đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một
GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điểm 3 mục I chỉ ghi tong số thửa và kê khai từng thửa
vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay
thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thể: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,...
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Mẫu số 04b/ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNGTHỬA ĐẤT,CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
T
)
Sử dụng chung thửa đất •; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất • (đánh dấu vào ô trống lựa
chọn)
Tại thửa đất số:

Tờ bản đồ số:

Thuộc xã:

huyện

Tên
Giấy tờ pháp ìhân, nhân thân của
người sử
người sử dụng í ất, chủ sở hữu tài sản
dụng đất,
gắn iền vớiđất
Số
Năm
chủ sở
Địa chỉ
thứ tự hữu tài sinh
Ngày,
Loại
Cơ quan
sản gắn
Số tháng, năm
cấp
giấy tờ
liền với
cấp
đất
(1)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(2)
(4)

tỉnh

Ghi chú Ký tên

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức
hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm
nhà chung cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng
người đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người
thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột "Ghi chú".
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Mẫu số 04c/ĐK

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC
GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
.
)
Xã

huyện

Số thứ Thửa Tờ bản Địa chỉ thửa
đất
tự đất số đồ số
(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m2)

(5)

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử
dụng nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp
chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước
giao quản lý đất đăng ký nhiều thửa đất.

tỉnh
Thời
Mục đích
hạn sử
sử dụng
dụng
đất
đất
(6)

(7)

Nguồn gốc sử dụng
đất
(8)

, ngày
tháng
năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
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Đơn vị báo cáo:

Mẫu số 08b/ĐK
THỐNG KÊ CÁC THỬA ĐẤT
(Kèm theo báo cáo rà soát hiện trạng quản lý sử dụng đất số
ngày
tháng
năm
)

Tên tổ chức, hộ
Tài sản găn liên với
Số tờ Số thửa Diện tích Mục đích
gia đình, cá
Nguồn gốc đất(ghi loại tài sản, diện
bản đồ
đất
sử dụng nhân khác đang sử dụng tích XD, số tầng, kết cấu,
(m2)
sử dụng (nếu có)
đãc điểm khác)
(1)
(3)
(5)
(6)
(7)
(2)
(4)

Ghi chúMâu này lập cho toàn bộ diện tích đđt của tổ chức và lập theo thứ tự từng tờ bản đồ, từng
thửa đất;
Cột 5: ghi tên người đang sử dụng do thuê, mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở;
Cột 6: ghi rõ hình thức "Thuê đất" hoặc "Mượn đất, lấn chiếm đất, được phân làm nhà ở,...".
Cội 8: đối với công trình xây dựng thì ghi diện tích xây dựng; đối với cây rừng và cây lâu năm thì
ghi diện tích có cây và loại cây chủ yếu
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện của tổ chức sử dụng đất
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
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7. Thủ tục đăng ký, câp Giây chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât cho người nhận chuyến nhượng quyền sử
dụng đât, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triến nhà ở
a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
+ Sau khi hoàn thành công trình, chủ đầu tư dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ để
Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra theo quy định.
* Nộp hồ sơ:
+ Sau khi nhận được thông báo về kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi
trường, chủ đầu tư có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả
kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố hoặc cung cấp hồ sơ cho bên mua
để tự đi đăng ký.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiếm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 11 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 04 ngày)
+ Kiểm tra các giấy tờ pháp lý trong hồ sơ; xác nhận đủ điều kiện hay không đủ
điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất vào đơn đăng ký;
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+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến

cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung
theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không
đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ
tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất (nếu có);
+ Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có).
+ Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định;
+ Yêu cầu chủ đầu tư dự án nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp để chỉnh lý vào hồ sơ địa
chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường (không quá 02 ngày)
+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất quy định; trường hợp từ chối phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
+ Chuyển kết quả về Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả cho chủ đầu
tư.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn
thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 03 ngày).
+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;
+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng để
chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Chủ đầu tư (hoặc người mua tự đi đăng ký) căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận
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liên hệ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn
thành nghĩa vụ tài chính (nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai
thành phố.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
* Hồ sơ đất đai:
+ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất (theo Mẫu số 04/ĐK);
+ Hợp đồng về chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở, công trình
xây dựng theo quy định của pháp luật;
+ Biên bản bàn giao nhà, đất, công trình xây dựng.
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
+Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ ( Mẫu số 01/LPTB).
+ Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) (Mẫu số 02/TKSDDPNN).
+ Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường
hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo
quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/TNDN).
+Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được
miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
+Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài
chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
+Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản; Hóa đơn giá trị gia
tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao).
- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ
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d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định

của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư dự án nhà ở hoặc bên
mua
g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp:Cơ quan thuế, cơ quan tài chính; Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây
dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31
và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhậnhoặc văn bản từ
chối nêu rõ lý do
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuât
STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Tổ chức
Dưới
500m2

Từ 500m2 đến
dưới 1.000m2

Trên
1.000m2
rri

/V

1

Đăng ký thay đổi chỉ
có quyền sử dụng đất

đồng/lần

20000

20000

20000

2

Đăng ký thay đổi có
quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với đất
(nhà ở, nhà xưởng,
rừng, tài sản khác..,)

đồng/lần

50000

50000

50000
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Đăng ký thay đổi chỉ
có tài sản gắn liền với
đất thì áp dụng mức
thu lệ phí cấp giấy
chứng nhận

3

đồng/lần

50000
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50000

50000

* Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận theo Nghị quyết 17/2017/NĐ-HĐND
Số

Nội dung công việc

TT

Mức thu

HỒ SƠ TỔ CHỨC
1

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
Cấp mới

1.300.000

Cấp lại
2

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.300.000

Cấp lại
3

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.650.000

Cấp lại

1.600.000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT gồm:
- Mẫu số 04a/ĐK: Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Mẫu số 04b/ĐK: Danh sách người sử dụng chung thửa đất, chủ sở hữu chung
tài sản gắn liền với đất.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ.
- Mẫu số 02/TK-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

60

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018
- Mẫu số 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ

trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động
sản) theo quy định của pháp luật về thuế.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thửa đất còn trong thời
hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định Chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của
Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ
và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
của người sử dụng đất.
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- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định phối hợp giải quyết thu tục giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp
đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
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Mẫu số 04a/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ
DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC
GẦN LIỀN VỚI ĐẤT
Kính gửi:

Mẫu số 04a/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN
HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ,
rõ ràng, thống nhất với giấy tờ xuất
trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:
Quyển
Ngày
./. /.....
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xóa, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản găn liên với đât, người quản lý đât
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
',(!)•
1.2. Địa chỉ thường trú'
2. Đê nghị: - Đăng ký QSDĐ •
- Cấp GCN đối với đất
•

Đăng ký quyền quản lý đất •
Cấp GCN đối với tài sản trên đất •

(Đánh dấu
V vào ô
trống lựa
chọn)

3. Thửa đât đăng ký Ĩ2T
3.1. Thửa đất số:
; 3.2. Tờ bản đồ số:
;
3.3. Địa chỉ tại:
;
3.4. Diện tích:
m2; sử dụng chung:
m2; sử dụng riêng:
m2;
3.5. Sử dụng vào mục đích:
, từ thời điểm:
;
3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất:
;
3.7. Nguồn gốc sử dụng(3):
;
3.8. Có quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất số
, của
, nội dung quyền sử dụng
4. Tài sản găn liên với đât(Chỉ kê khai nêu có nhu câu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản)
4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:
a) Loại nhà ở, công trình(4):
;
b) Diện tích xây dựng:
(m2);
c) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác):
;
d) Sở hữu chung:
m2, sở hữu riêng:
m2;
đ) Kết cấu:
; e) Số tầng:
;
g) Thời hạn sở hữu đến:
(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện
tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đông thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)
4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:
4.3. Cây lâu năm:
a) Loại cây chủ yếu:
b) Diện tích:
m2;
c) Nguồn gốc tạo lập:
- Tự trồng rừng:
•
a) Loại cây chủ yếu: ....
m2
b) Diện tích:
- Nhà nước giao không thu tiền:
•
c) Sở hữu chung: ...
- Nhà nước giao có thu tiền:
•
.m2
m2
- Nhận chuyển quyền:
•
Sở hữu riêng:
d) Thời hạn sở hữu đến:
- Nguồn vốn trồng, nhận quyền:
•
d) Sở hữu chung: ,„.m2, Sở hữu riêng: ....m2;
đ) Thời hạn sở hữu đến:
5. Những giây tờ nộp kèm theo:
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6. Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính:
Đe nghị khác:
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
, ngày .... tháng ... năm
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN5
(Xác nhận đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư; người Việt Nam định cư ở nước
ngoài sở hữu nhà ở, trừ trường hợp mua nhà, đất của tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở đê bán)
1. Nội dung kê khai so với hiện trạng:
2. Nguồn gốc sử dụng đất:
3. Thời điểm sử dụng đất vào mục đích đăng ký:
4. Thời điểm tạo lập tài sản gắn liền với đất:
5. Tình trạng tranh chấp đất đai, tài sản gắn liền với đất:
6. Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng:
7. Nội dung khác:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Ngày
tháng
năm
TM. Uy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

(Trường hợp có giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì không xác nhận
các nội dung tại các Điêm 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Mục này; đăng ký riêng về đất thì không xác nhận nội dung
Điêm 4; đăng ký riêng tài sản thì không xác nhận nội dung Điêm 2 và Điêm 3 Mục này)
III. Ý KIẺN CUA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa
đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn:
(1) Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông" (hoặc "Hộ bà"), sau đó
ghi họ tên, năm sinh, số giấy chứng minh nhân dân (nếu có) của hai vợ chồng chủ hộ (người có chung quyền
sử dụng đất của hộ). To chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu
tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước
ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng
đất, cùng sở hữu tài sản thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo).
(2) Trường hợp đăng ký nhiều thửa đất nông nghiệp mà không đề nghị cấp giấy hoặc đề nghị cấp chung một
GCN nhiều thửa đất nông nghiệp thì tại dòng đầu của điêm 3 mục I chỉ ghi tong số thửa và kê khai từng thửa
vào danh sách kèm theo (Mẫu 04c/ĐK).
(3) Ghi cụ thê: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay
thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác.
(4) Ghi cụ thê: Nhà ở riêng lẻ, căn hộ chung cư, văn phòng, nhà xưởng, nhà kho,...
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Mẫu số 04b/ĐK

DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG CHUNGTHỬA ĐẤT,CHỦ SỞ HỮU CHUNG TÀI SẢN
GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
T
)
Sử dụng chung thửa đất •; Sở hữu chung tài sản gắn liền với đất • (đánh dấu vào ô trống lựa
chọn)
Tại thửa đất số:

Tờ bản đồ số:

huyện

Địa chỉ

tỉnh

Ghi chú Ký tên

an

Giấy tờ pháp nhân, nhân t hân của
người sử dụng đất, chủ sở hữu tài
sản gắn liền vớiđấ
Ngày,
Loại
Số tháng, năm
giấy tờ
cấp
(4)
(5)
(6)
(7)
C

Tên người
sử dụng
Số thứ đất, chủ sở Năm
hữu tài sản sinh
tự
gắn liền với
đất
(1)
(3)
(2)

Thuộc xã:

(8)

(9)

(10)

Hướng dẫn:
- Mẫu này áp dụng đối với trường hợp thửa đất, tài sản gắn liền với đất của chung nhiều tổ chức
hoặc nhiều hộ gia đình, cá nhân hoặc gồm cả tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; trừ trường hợp đất làm
nhà chung cư.
- Tên người sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi đầy đủ theo giấy CMND, hộ chiếu, Quyết
định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư; hộ gia đình phải ghi tên hai vợ chồng
người đại diện
- Các cột 4, 5, 6 và 7: Ghi thông tin về Giấy CMND hoặc Hộ chiếu (đối với hộ gia đình, cá nhân);
Quyết định thành lập hoặc Giấy đăng ký kinh doanh, GCN đầu tư (đối với tổ chức);
- Trường hợp xác định được tỷ lệ (%) hoặc diện tích thuộc quyền sử dụng, sở hữu của từng người
thì ghi tỷ lệ (%) hoặc diện tích của từng người vào cột "Ghi chú".
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Mẫu số 04c/ĐK

DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC
GIAO QUẢN LÝ
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
.
)
Xã

huyện

Số thứ Thửa Tờ bản Địa chỉ thửa
đất
tự đất số đồ số
(1)

(2)

(3)

(4)

Diện tích
(m2)

(5)

Ghi chú: Mẫu này sử dụng cho trường hợp người sử
dụng nhiều thửa đất nông nghiệp có nhu cầu cấp
chung 01 GCN và trường hợp người được nhà nước
giao quản lý đất đăng ký nhiều thửa đất.

tỉnh
Thời
Mục đích
hạn sử
sử dụng
dụng
đất
đất
(6)

(7)

Nguồn gốc sử dụng
đất
(8)

, ngày
tháng
năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)
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Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT

(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của:
)
Tại thửa đất số:
Tờ bản đồ số:
Thuộc xã:
huyện

tỉnh

Đặc điểm của tài sản
Tên tài Diện tích xây Diện tích sàn
Hình thức sở (số tầng, cấp (hạng), kết
(m2) hoặc
sản gắn
dựng hoặc
hữu (chung, cấu đối với nhà ở, công
liền với
diện tích
công suất
trình xây dựng; loại cây
riêng)
chiếm đất (m2) công trình
đất
chủ yếu đối với rừng sản
xuất và cây lâu năm)
(1)

(2)

(3)

(4)

Thời hạn
sở hữu

(5)

Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)

(6)
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Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/Thành phố:
[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã so thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày
P.ỀU: 1)1 K.M NHÀ ĐẤT:
1. Ễ Dất :

;

1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị tri thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
I 4 Dièn 11ch (111")
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tồ chức, cả nhân chuyến giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
tháng
năm
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Xhà:
2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao nhà: Ngày
tháng
năm
2.4. Giả trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tải sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
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5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

, ngày......... tháng.
năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số: 02/TK-SDDPNN

(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ...
[02] lần đầu: •

1. Người nộp thuế
[04] Tên tô chức:
[06] Địa chỉ nhận thông
báo thuê:
[06.1] Tô/thôn:
[06.3] Ọuận/huyện:
[07] Điện thoại:
[09] Tên tô chức:
2. Đại lý thuê (nêu có)
[10] Mã sô thuê:
...o.

[03] bổ sung lần thứ:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

»...1

[05] Mã sô thuê:

[06.2] Phường/xã/thị trân:
[06.4] Tinh/Thành phô:
[08] Sô tài khoản-tại ngân hàng (nêu có):

[11] Địa chỉ nhận thông
báo thuê:
[1 1.1] Phường/xã/thị trân:
[11.2] Quận/huyện:
[11.3] Tỉnh/Thành phô:
[11.4] Điên thoai:
[11.5] Fax:
[11.6]Email:
[11.7] Hợp đồng đại lý thuế :
Sô:
Ngày
3. Thửa đât chiu thuê
[13] Tô/Thôn:
[12] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[14] Phường/xã/thị trân:
[16] Tỉnh/Thành phô:
[17] Đã có giây chứng nhận (GCN) sô:
[17.1] Ngày câp:
[17.3] Tờ bản đô sô:
[ 17.4] Diện tích:
[17.2] Thửa đât sô:
[17.5] Mục đích sử dụng:
4. [18] Đôi tượng miên, giảm thuê:
5. Căn cứ tính thuê:
[19] Diện tích đất thực tế
sử dụng:
[20] Thông tin xác định giá
đât:
[20.1] Loại đât:
[20.2] Tên đường/vùng:
[20.3] Đoạn đường/khu vực:
[20.4] Loại đường:
[20.5] Vị trí/hạng:
[20.7] Hệ sô (đường/hẻm):
[20.6] Giá đât:
[20.8] Giá 1 m đât (Giá đất theo mục đích sư
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dụng):
6. Tính thuế
6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở đê kinh doanh)
Tính trên diện tích cỏ quyền sử dụng
[21] Diện tích:
[22] số thuế phải nộp:
[22]=[21]*[2O.8]*0,03%
6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng
[23] Diện tích:
[24] Hệ sô phân bô:
[25] sô thuế phải nộp:
[25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03
%_
_
_
6.3. Đất sản xuất kỉnh doanh - Tính trên diện tích sử dụng đủng mục đích
|26| Diện tieh:
[271 số thuế phai nộp (Ị2~l /26/*/20.S/*0.03% j:
6.4. Đất sử dụng không đủng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đủng quy định:
[29] Hệ sô phân bô (đối với nhà chung cư)'.
[28] Mục đích đang sử dụng:
(Khi không điền hoăc để bằng 0, hê số sẽ đươc tính bằng
1 )
.
.
.
[30] Diện tích:
[31] Giá lm2 đất:
[32] Sô thuê phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15%):
6.5. Đât lân, chiêm
[34] Hệ sô phân bô (đối với nhà chung cư)'.
[33] Mục đích đang sử dụng:
(Khi không điền hoăc để bằng 0, hê số sẽ đươc tính bằng
1 )
.
.
.
[35] Diện tích:
[36] Giá lm2 đât:
[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2%y.
7. [38] Tổng số thuế phái nộp trưó'c miễn giámíY3HỊ Ị22Ị /25/ /27/ Ị32Ị Ị37Ị')•.
8. [39] Số thuế được miễn, giảm:
9. [40] Tồng số thuế phải nộp:[40]=[38] - [39] ^
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỷ ồn định 5 nầm)(f4JJ=f40J* 5):
11 .Thời hạn nộp thuế:
• Nộp thuế một lần trong năm.
• Nộp thuế theo 2 lần trong năm.
• Nộp thuế cho cả thời kỳ ôn định: Năm:
Tôi xin cam đoan sô liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung
kê khai./.
...,Ngày
tháng..... năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẺ
Ễ
Họ và tên:
^ ^
Chứng chỉ hành nghề sô:

NGƯỜI NỘP THUẺ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CUA NGƯỜI NỘP THUẺ
(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông
tư số 156/2013/TT-BTC
ngày 6/11/2013 của Bộ Tài
chính)

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động
sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường
xuyên hoạt động bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh: Ngày
tháng
Quý....Năm
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
[02] Lần đầu q

năm

[03] Bổ sung lần thứ: q

1. Bên chuyển nhượng:

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ trụ sở:
[07] Quận/huyện:

[08] tỉnh/thành phố:

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

2. Bên nhận chuyển nhượng:

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển
nhượng:
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
[14] Địa chỉ:

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng
hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).
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[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):

[17] Mã số thuế:
[18] Địa chỉ:
[19] Quận/huyện:
phố:
[21] Điện thoại:
Email:
[24] Hợp đồng đại lý:
số
ngày

[20] Tỉnh/Thành
[22] Fax:

[23]

(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê chi tiết về
mục 2. Bên nhận chuyển nhượng kèm theo)
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Sô tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Đôi với hình thức kê khai khi bàn giao bât động sản

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[25]

2

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[26]

2.1

- Giá vốn của đất chuyển nhượng

[27]

2.2

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

[28]

2.3

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

[29]

2.4

- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

[30]

2.5

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

[31]

2.6

- Chi phí khác
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
([33]=[25]-[26])

[32]

3
4
5

Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được
chuyển kỳ này
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ
hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33][34])

[33]
[34]
[35]

6

Thuế suất thuế TNDN (22%)

[36]

7

Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

[37]

Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

[38]

7.1
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7.2

Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] [38])

II

Đôi với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

8

Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

[40]

9

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo
tiến độ thu tiền

[41]

10
11

Thuế suất thuế TNDN ( 22%)
Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu
tiền (1%)

[39]

[42]
[43]

Thuế TNDN tạm nộp:

12

- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất tại mục
10: [44] = ([40] -[41]) x 22%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ tại mục 11: [44] =
[40] x [43]

[44]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu
đã kê khai./.
ngày
tháng.
năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú : - TNDN: thu nhập doanh nghiệp
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8. Thủ tục đăng ký, câp Giây chứng nhận quyên sử dụng đât, quyên sở hữu

nhà ở và tài sản khác găn liên với đât đôi với trường hợp đã chuyên quyên sử
dụng đât trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyên quyên đã được câp Giây chứng
nhận nhưng chưa thực hiện chuyên quyên theo quy định (trường hợp không nộp
Giây chứng nhận)
a. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là
người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiêm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 26 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 16 ngày):
+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để niêm yết về việc làm thủ
tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền (trong vòng 01 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ);
+ Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền; trường hợp không rõ địa chỉ
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của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại
chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người sử dụng đất trả);
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai
Thành phố hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải
quyết tranh chấp theo quy định (thời hạn nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp là
không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo/đăng tin lần đầu tiên - thời gian này không
tính vào thời gian thực hiện thủ tục);
+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến
cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có Khoản được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung
theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không
đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các Khoản được
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ
tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất;
+ Trường hợp hủy Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi
trường: lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp hủy Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp
huyện: lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ký quyết định hủy Giấy chứng
nhận của bên chuyển quyền đồng thời lập hồ sơ trình Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển quyền.
* Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện việc niêm yết theo quy định.
* Tại Sở Tài nguyên và Môi trường:
Trường hợp hủy Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Sở Tài nguyên và Môi
trường (không quá 05 ngày):
+ Quyết định hủy Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền, đồng thời cấp Giấy
chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền; trường hợp từ chối phải có văn bản trả
lời nêu rõ lý do.
+ Chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả kết quả cho
người sử dụng đất.
Trường hợp hủy Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp
huyện (không quá 03 ngày):
+ Cấp Giấy chứng nhận mới cho bên nhận chuyển quyền; trường hợp từ chối
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phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
+ Chuyển kết quả cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trả kết quả cho
người sử dụng đất.
* Tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (không quá 02 ngày trong trường hợp hủy
Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện):
+ Ký quyết định hủy Giấy chứng nhận của bên chuyển quyền hoặc văn bản từ
chối nêu rõ lý do;
+ Chuyển kết quả giải quyết đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố để trình
Sở Tài nguyên và Môi trường.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn
thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 03 ngày).
+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;
+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng
đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn
phòng đăng ký đất đai thành phố.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đât đai:
- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng
đất, tài sản gắn liền với đất mà có hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền theo quy
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định nhưng bên chuyển quyền không trao Giấy chứng nhận cho bên nhận chuyển
quyền, hồ sơ gồm:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất(theo Mầu số 09/ĐK);
+ Hợp đồng hoặc văn bản về chuyển quyền đã lập theo quy định;
- Trường hợp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất nhưng
không lập hợp đồng, văn bản chuyển quyền theo quy định, hồ sơ gồm có:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất(theo Mầu số 09/ĐK);
+ Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ
ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ ( Mầu số 01/LPTB).
+ Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) (Mầu số 02/TKSDDPNN).
+ Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường
hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo
quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mầu số 02/TNDN).
+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được
miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Bản sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài
chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản; Hóa đơn giá trị gia
tăng đối với trường hợp tổ chức chuyển nhượng bất động sản (bản sao).
- Số lượng hồ sơ: một (01) bộ.
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn

giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyêncấpgiấy chứng nhận:Sở Tài nguyên và Môi trường/ Ủy
ban nhân dân quận, huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp:Cơ quan thuế, cơ quan tài chính;Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định vê xây
dựng hoặc không có các giấy tờ quy định vê xây dựng theo điểm c, khoản 2, điêu 31
và điểm c,d khoản 2 điêu 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ
chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận

Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuất
STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Tổ chức
Dưới
500m2

Từ 500m2 đến
dưới 1.000m2

Trên
1.000m2
rri

/V

1

Đăng ký thay đổi chỉ
có quyên sử dụng đất

đồng/lần

20000

20000

20000

2

Đăng ký thay đổi có
quyên sử dụng đất và
tài sản gắn liên với đất
(nhà ở, nhà xưởng,
rừng, tài sản khác..,)

đồng/lần

50000

50000

50000

3

Đăng ký thay đổi chỉ
có tài sản gắn liên với
đất thì áp dụng mức
thu lệ phí cấp giấy
chứng nhận

đồng/lần

50000

50000

50000
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* Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Số

Nội dung công việc

TT

Mức thu

HỒ SƠ TỔ CHỨC
1

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
Cấp mới

1.300.000

Cấp lại
2

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.300.000

Cấp lại
3

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.650.000

Cấp lại

1.600.000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 09/ĐKban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: Đơn đăng ký
biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
- Mẫu số 04d/ĐKban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT: Danh sách
tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ.
- Mẫu số 02/TK-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
- Mẫu số 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ
trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động
sản) theo quy định của pháp luật về thuế.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
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- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điêu của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định vê Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định vê hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên và Môi trường quy định Chi tiết một số điêu của Nghị định số 43/2014/NĐCP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điêu của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn thi hành một số điêu của luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điêu của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của
Chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22/6/2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định vê hồ sơ
và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính vê đất đai
của người sử dụng đất.
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh vê việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyên sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định phối hợp giải quyết thu tục giao đất, cho
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản gắn liên với đất; cấp
đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liên với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
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- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK1
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:

Quyển....

Ngày
/
/.
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
(1).

1.2. Địa chỉ

2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN:
2.3. Ngày cấp GCN ... / ... /

; 2.2. Số phát hành GCN:.
;

3. Nội dung biến động về:
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

3.2. Nội dung sau khi biến động:

4. Lý do biến động

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;

Tôi • có nhu cầu cấp GCN mới

• không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
..., ngày ... tháng .... năm...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Sửađổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ T ài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơđịa chính.

1
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối
với trường hợp chứng nhận bố sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

Ngày
tháng.
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng.
năm
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Ngày

tháng
năm
Người kiếm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày

.... tháng
năm
Người kiếm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

tháng
năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

(Chỉ ghi ý kiến đối với

Ngày.. . tháng.. năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:
- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đối tên thì ghi cả thông
tin trước và sau khi thay đối và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đối.
- Đối với trường hợp chuyển đối quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp "dồn điền
đối thửa"; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc
chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đối thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng
minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận
các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.
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Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/Thành phố:
[09] Điện thoại:^
[10] Fax:
[11] Email:
[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày
p.u: 1)1 K.M MIẢ DẢT:
lỆ'pắt:
^
1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị tri thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
1 4 Dièn 11ch (111")
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
tháng
năm
1.6. Giả trị đất thực tế chuyến giao (nếu cỏ):
2. Xhà:
2.1. Cấp nhà:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày
tháng
năm
2 4 ( l i a u i Iilui u l ò n u )
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tải sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018

85

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẺ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề sô:

, ngày......... tháng.
năm
NGƯỜI NỘP THUẺ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CUA NGƯỜI NỘP THUẺ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số:02/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ...
[02] lần đầu: •

[03] bổ sung lần thứ:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

1. Người nộp thuế
...o.

»...1

[04] Tên tổ chức:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ nhận thông bảo thuế:
[06.1] Tố/thôn:

[06.2] Phường/xã/thị trấn:

[06.3] Quận/huyện:

[06.4] Tỉnh/Thảnh phố:

[071 Diện thoại:

[08] số tải khoản-tạỉ ngân hảng (nếu cỏ):

[09] Tên tổ chức:
2. Đại lý thuế (nếu có)
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ nhận thông bảo thuế:
[111] Phường/xã/thị trấn:
[11.2] Quận/huyện:
[11.4] Điện thoại:

[11.3] Tỉnh/Thành phố:
[11.5] Fax:

[11.7] Họp đồng đại lý thuế :
3. Thửa đất chiu thuế

[11.6] Email:.
số:

Ngày

[ 121 Dịa chi:
[14] Phường/xã/thị trấn:

[13] Tồ/Thôn:
[15] Quận/huyện:

[16] Tỉnh/Thảnh phố:

[17] Đã cỏ giấy chửng nhận (GCN) số:
[17.2] Thửa đất số:

[17.1] Ngày cấp:

117.3 I Tứ ban dồ số:

[ 17.4] Diện tieh:

[17.5] Mục đích sử dụng:
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế:
5. Căn cứ tính thuế:
[19] Diện tích đất thực tế sử dụng:
[20] Thông tin xác định giá đất:
[20.1] Loại đất:
[20.2] Tên đường/vùng:
[20.3] Đoạn đường/khu vực:
[ 20.4 ] Loại dưứng:

[20.5] Vị trí/hạng:
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[20.7] Hệ số (đường/hẻm):

[20.6] Giá đất:
[20.8] Giá 1 m đất (Giá đất theo mục đích sử dụng) :
6. Tính thuế

6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích cỏ quyền sử dụng
[21] Diện tích:

[22] Sô thuế phải nộp:
[22]=[21]*[20.8]*0,03%

6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng
[23] Diện tích:
[24] Hệ sô phân bổ:
[25] sô thuế phải nộp:
[25]=[23]*[24]*[20.8
1*0.03% _
6.3. Đất sản xuất kỉnh doanh - Tính trên diện tích sử dụng đủng mục đích
[26] Diện tích:

[27] Số thuế phải nộp (727]=[26]*[20.8]*0,03%):

6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
[29] Hệ sô phân bô

[28] Mục đích đang sử dụng:

(đối với nhà chung cư)'.

(Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được
tính bằng 1)

[30] Diện tích:

[31] Giá lm2 đất:

[32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15%):
6.5. Đất lấn, chiếm
[34] Hệ sô phân bô

[33] Mục đích đang sử dụng:

(đối với nhà chung cư)'.

(Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được
tính bằng 1)

[35] Diện tích:

[36] Giá lm2 đất:

[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2%):
7. [38] Tổng số thuế phải nộp trước miễn gihm([38]=[22]+[25]+[27]+[32]+[37])-.
8. [39] Số thuế được miễn, giảm:
9. [40] Tồng số thuế phải n ộ p :[40]=[38] - [39]
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỷ ồn định 5 năm)(741]=[40]* 5):
11 .Thời hạn nộp thuế:
• Nộp thuế một lần trong năm.
• Nộp thuế theo 2 lần trong năm.
• Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:
Tôi xin cam đoan sô liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung
kê khai./.
...,Ngày

tháng..... năm

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề sô:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc _
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CUA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động
sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường
xuyên hoạt động bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: q Từng lần phát sinh: Ngày
tháng
q Quý..Năm
q Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
[02] Lần đầu q

năm

[03] Bổ sung lần thứ: q

1. Bên chuyến nhượng:

[04] Tên người nộp thuế

[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ trụ sở:
[07] Quận/huyện:

[08] tỉnh/thành phố:

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

2. Bên nhận chuyến nhượng:

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển nhượng:
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
[14] Địa chỉ:

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng
hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).
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[16] Tên Đại lý thuế (nếu có):

[17] Mã số thuế:
[18] Địa chỉ:
[19] Quận/huyện:

[20] Tỉnh/Thành phố:

[21] Điện thoại:

[22] Fax:

[24] Hợp đồng đại lý: số

[23] Email:

ngày

(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê chi tiết về
mục 2. Bên nhận chuyển nhượng kèm theo)
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bât động sản

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[25]

2

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[26]

2.1

- Giá vốn của đất chuyển nhượng

[27]

2.2

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

[28]

2.3

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

[29]

2.4

- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

[30]

2.5

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

[31]

2.6

- Chi phí khác
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
([33]=[25]-[26])

[32]

3
4
5

Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được
chuyển kỳ này
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ
hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33][34])

[33]
[34]
[35]

6

Thuế suất thuế TNDN (22%)

[36]

7

Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

[37]

Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

[38]

7.1
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7.2

Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] [38])

II

Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

8

Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

[40]

9

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo
tiến độ thu tiền

[41]

10
11

Thuế suất thuế TNDN ( 22%)
Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu
tiền (1%)

[39]

[42]
[43]

Thuế TNDN tạm nộp:

12

- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất tại mục
10: [44] = ([40] -[41]) x 22%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ tại mục 11: [44] =
[40] x [43]

[44]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu
đã kê khai./.
ngày
tháng.
năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú : - TNDN: thu nhập doanh nghiệp
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9. Thủ tục đăng ký, câp Giây chứng nhận quyền sử dụng đât, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác găn liền với đât đối với trường hợp đã chuyên quyền sử
dụng đât trước ngày 01/7/2014 mà bên chuyên quyền đã được câp Giây chứng
nhận nhưng chưa thực hiện chuyên quyền theo quy định (trường hợp có nộp
Giây chứng nhận)
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực
hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (sau đây gọi chung là
người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiêm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (26 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 21 ngày):
+ Gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất để niêm yết về việc làm thủ
tục cấp Giấy chứng nhận cho người nhận chuyển quyền (trong vòng 01 ngày kể từ
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ);
+ Thông báo bằng văn bản cho bên chuyển quyền; trường hợp không rõ địa chỉ
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của người chuyển quyền để thông báo thì phải đăng tin trên phương tiện thông tin đại
chúng của địa phương ba số liên tiếp (chi phí đăng tin do người sử dụng đất trả);
Trường hợp có đơn đề nghị giải quyết tranh chấp thì Văn phòng đăng ký đất đai
Thành phố hướng dẫn các bên nộp đơn đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải
quyết tranh chấp theo quy định (thời hạn nộp đơn đề nghị giải quyết tranh chấp là
không quá 30 ngày kể từ ngày thông báo/đăng tin lần đầu tiên - thời gian này không
tính vào thời gian thực hiện thủ tục);
+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến
cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung
theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đối với trường hợp hồ sơ không
đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ
tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất;
+ Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp.
* Tại Ủy ban nhân dân cấp xã: Thực hiện việc niêm yết theo quy định.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Tiếp nhận thông tin về các Khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn
thực hiện của cơ quan tài chính là không quá 03 ngày).
+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;
+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng
đăng ký đất đai Thành phố để chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phố nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn
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phòng đăng ký đất đai thành phố.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đât đai:
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất(theo Mẫu số 09/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất có đủ chữ
ký của bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền.
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).
- Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số 02/TKSDDPNN) (nếu có) ;
- Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường
hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo
quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/TNDN) ;
- Bản saoVăn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối
tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Bản saoGiấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính
theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, cơ sở tôn
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giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính;Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây
dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31
và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa
chính, xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhậnđã cấp hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý
do.
h) Phí, Lệ phí:
Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuất
STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Tổ chức
2
i
?
S
3©
0D
5

Từ 500m2 đến
Trên
dưới 1.000m2 1.000m2
rri

/V

1

Đăng ký thay đổi chỉ có
đồng/lần
quyền sử dụng đất

20000

20000

20000

2

Đăng ký thay đổi có
quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất (nhà đồng/lần
ở, nhà xưởng, rừng, tài
sản khác..,)

50000

50000

50000

3

Đăng ký thay đổi chỉ có
tài sản gắn liền với đất
thì áp dụng mức thu lệ
đồng/lần
phí cấp giấy chứng
nhận

50000

50000

50000
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* Phí thẩm định cấp giấychứng nhận
Số
TT

Nội dung công việc

Mức thu

HỒ SƠ TỔ CHỨC
1

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
Cấp mới

1.300.000

Cấp lại
2

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.300.000

Cấp lại
3

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.650.000

Cấp lại

1.600.000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
- Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: Đơn đăng
ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Lệ phí trước bạ.
- Mẫu số 02/TK-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
- Mẫu số 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ
trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động
sản) theo quy định của pháp luật về thuế.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi
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tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định
số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành
Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành
Luật đất đai;
- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013hướng dẫn thi hành một số điều
của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị
định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ
Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi Trường.- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày
07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu
phí thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đắt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí
Minh;
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành
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phố về ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp
lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK2
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:

Quyển....

Ngày
/
/.
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
(1).

1.2. Địa chỉ

2. Giấy chứng nhận đã cấp
2.1. Số vào sổ cấp GCN:
2.3. Ngày cấp GCN ... / ... /

; 2.2. Số phát hành GCN:.
;

3. Nội dung biến động về:
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

3.2. Nội dung sau khi biến động:

4. Lý do biến động

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với thửa đất đăng ký biến động

6. Giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;

Tôi • có nhu cầu cấp GCN mới

• không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
..., ngày ... tháng .... năm...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

2 Sửađổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ T ài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơđịa chính.
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II- XÁC NHẬN CUA UY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đât nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối
với trường hợp chứng nhận bo sung quyền sở hữu tài sản vào Giây chứng nhận đã câp)

Ngày
tháng..
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng.
năm
TM. Uy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dâu)

III- Ý KIẾN CUA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ

Ngày

tháng
năm
Người kiếm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

IV- Ý KIẾN CUA CƠ

ĐẤT ĐAI

Ngày

QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

tháng
năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dâu)

(Chỉ ghi ý kiến đối với

trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày

tháng
năm
Người kiếm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày
tháng
năm .
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:
- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đoi tên thì ghi cả thông
tin trước và sau khi thay đoi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đoi.
- Đối với trường hợp chuyển đoi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp "dồn điền
đoi thửa"; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc
chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đoi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng
minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận
các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III và IV của Đơn này.

100

CÔNG BÁO/Số 41+42/Ngày 01-6-2018
Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính).

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[09] Điện thoại:^

[08] Tỉnh/Thành phố:
[10] Fax:

[11] Email:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày

DẠC: DIK.M NIIẢ DÁT:
ỊỆ Dắt :
1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
1.4. Diện tich ( m : ) :

1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kề. hoặc nhận tặng, cho):

a) Tên tồ chức, cả nhân chuyến giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

tháng

năm

2. Nhà:

2.1. Cấp nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:

Loại nhà:

a) Tự xây dựng:

- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b ) M u a , t h ừ a kế, cho, tặng:

- Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao nhà: Ngày
tháng
năm
2.4. Giả trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miên lệ phí trước bạ (lý do):
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5. Giấy tờ cỏ liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê số liệu đã khai./
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghê số:

Củ Chi, Ngày

tháng

năm

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số:02/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ...
[02] lần đầu: •

[03] bổ sung lần thứ:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

1. Người nộp thuế
[04] Tên tổ chức:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ nhận thông bảo thuế:
[06.1] Tố/thôn:

[06.2] Phường/xã/thị trấn:

[06.3] Quận/huyện:

[06.4] Tỉnh/Thảnh phố:

[07] Diện thoại:

[08] số tải khoản-tạỉ ngân hảng (nếu cỏ):

[09] Tên tổ chức:
2. Đại lý thuế (nếu có)
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ nhận thông bảo thuế:
[11.1] Phường/xã/thị trấn:
[11.2] Quận/huyện:
[11.4] Điện thoại:

[11.3] Tỉnh/Thành phố:
[11.5]Fax:

[11.7] Hợp đồng đại lý thuế :
3. Thửa đất chiu thuế

[11.6] Email:.
số:

Ngày

1121 Dịa chi:
[14] Phường/xã/thị trấn:

[13] Tồ/Thôn:
[15] Quận/huyện:

[16] Tỉnh/Thảnh phố:

[17] Đã cỏ giấy chửng nhận (GCN) số:
[ 17.21 Thưa dầt số:

117.1 I Ngáy eàp:

[17.3] Tờ bản đồ số:

[ 17.41 Diện tieh:

[17.5] Mục đích sử dụng:
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế:
5. Căn cứ tính thuế:
[19] Diện tích đất thực tế sử dụng:
[20] Thông tin xác định giá đất:
[20.1] Loại đất:
[20.2] Tên đường/vùng:
[20.3] Đoạn đường/khu vực:
[20.4] Loại đường:

[20.5] Vị trí/hạng:
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[20.7] Hệ số (đường/hẻm):

[20.8] Giả 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng) :
6. Tính thuế
6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích cỏ quyền sử dụng
[21] Diện tích:

[22] Số thuế phải nộp:
[22]=[21]*[20.8]*0,03%

6.2. Đất ở nhà nhiêu tầng, có nhiêu hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyên sử dụng
[23] Diện tích:
[24] Hệ số phân bổ:
[25] Số thuế phải nộp:
[25]=[23]*[24]*[20.8]
*0.03%
_
_
6.3. Đất sản xuất kỉnh doanh - Tính trên diện tích sử dụng đủng mục đích
| 2 6 | D i ệ n tieh:

[271 s ố t h u ế phai n ộ p (Ị2~l /26Ị*/20.SỊ*().03% ):

6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
[29] Hệ sô phân bô

[28] Mục đích đang sử dụng:

(đối với nhà chung cư)'.

(Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được
tính bằng 1)

[30] Diện tích:

[31] Giá lm2 đất:

[32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15%):
6.5. Đất lấn, chiếm
[34] Hệ sô phân bô

[33] Mục đích đang sử dụng:

(đối với nhà chung cư)'.

(Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được
tính bằng 1)

[35] Diện tích:

[36] Giá lm2 đất:

[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2%):
7. [38] Tổng số thuế phải nộp trước miễn gihm([38]=[22]+[25]+[27]+[32]+[37])\
8. [39] Số thuế được miễn, giảm:
9. |40| Tổng số thuế phái nộp:/-M/ /3SỊ - /39/
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỷ ồn định 5 năm)([41]=[40]* 5)\
11 .Thời hạn nộp thuế:
• Nộp thuế một lần trong năm.
• Nộp thuế theo 2 lần trong năm.
• Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê nội
dung kê khai./.
...,Ngày

tháng..... năm

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Ễ
Họ và tên:
^ ^
Chứng chỉ hành nghê số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu sô: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông
tư sô 156/2013/TT-BTC
ngày 6/11/2013 của Bộ Tài
chính)

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động
sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường
xuyên hoạt động bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh: Ngày
tháng
Quý..Năm
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
[02] Lần đầu q

năm

[03] Bổ sung lần thứ: q

1. Bên chuyến nhượng:

[04] Tên người nộp
thuế
[05] Mã sô thuế:
[06] Địa chỉ trụ
sở:
[07] Quận/huyện
phô:
[09] Điện thoại:..
Email:

.[08] tỉnh/thành
[10] Fax:

[11]

2. Bên nhận chuyến nhượng:

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển
nhượng:
[13] Mã sô thuế (đôi với doanh nghiệp) hoặc sô chứng minh nhân dân (đôi với cá nhân):
[14]Địa
chỉ:

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: sô: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng
hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).
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[16] Tên Đại lý thuế (nếu
có):

[17] Mã sô thuế:
[18] Địa
chỉ:
[19] Quận/huyện:
phô:
[21] Điện thoại:
Email:
[24] Hợp đồng đại lý:
sô
ngày

[20] Tỉnh/Thành
[22] Fax:

[23]

(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê chi tiết về
mục 2. Bên nhận chuyển nhượng kèm theo)
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Số tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Đối với hình thức kê khai khi bàn giao bât động sản

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[25]

2

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[26]

2.1

- Giá vôn của đất chuyển nhượng

[27]

2.2

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

[28]

2.3

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

[29]

2.4

- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

[30]

2.5

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

[31]

2.6

- Chi phí khác
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
([33]=[25]-[26])

[32]

3
4
5

sô lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được
chuyển kỳ này
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ
hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33][34])

[33]
[34]
[35]

6

Thuế suất thuế TNDN (22%)

[36]

7

Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

[37]

Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

[38]

7.1
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7.2

Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] [38])

II

Đối với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

8

Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

[40]

9

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo
tiến độ thu tiền

[41]

10
11

Thuế suất thuế TNDN ( 22%)
Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu
tiền (1%)

[39]

[42]
[43]

Thuế TNDN tạm nộp:

12

- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất tại mục
10: [44] = ([40] -[41]) x 22%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ tại mục 11: [44] =
[40] x [43]

[44]

Tôi cam đoan sô liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sô liệu
đã kê khai./.
ngày
tháng.
năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề sô

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú : - TNDN: thu nhập doanh nghiệp
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10. Thủ tục chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp
vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất (xác
nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp)
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đôi với một phần thửa đất:
Tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ
chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vôn đầu tư nước ngoài (sau
đây gọi chung là người sử dụng đất) đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô
thực hiện đo đạc tách thửa đôi với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử
dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.
Người sử dụng đất chuẩn bị hồ sơ và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô
kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho người nộp hồ
sơ, biên nhận phải ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nếu hồ sơ chưa đầy
đủ thì giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô phải thông báo và hướng
dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lần trong suôt quá trình giải quyết hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (không quá 06 ngày)
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô (không quá 03 ngày)
+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đến
cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật); Cung cấp thông tin và hồ sơ bổ sung
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theo yêu cầu của cơ quan thuế hoặc cơ quan tài chính đôi với trường hợp hồ sơ không
đủ thông tin hoặc có sai sót để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định các khoản được
trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định pháp luật; In Thông báo nghĩa vụ
tài chính do cơ quan thuế phát hành và chuyển cho người sử dụng đất;
+ Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp.
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 03 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô chuyển đến; đề nghị
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phô xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiếu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Tiếp nhận thông tin về các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất phải nộp do cơ quan tài chính chuyển đến (nếu có - thời hạn thực
hiện của cơ quan tài chính là không quá 02 ngày).
+ Xác định nghĩa vụ tài chính, phí và lệ phí liên quan đến quản lý, sử dụng đất;
+ Phát hành Thông báo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và hướng dẫn người sử
dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Văn phòng
đăng ký đất đai Thành phô để chuyển cho người sử dụng đất.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Văn phòng đăng ký
đất đai Thành phô nộp chứng từ chứng minh đã Hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu
phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn
phòng đăng ký đất đai thành phô.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai:
+Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu sô 09/ĐK);
+ Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại,
thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vôn
bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và
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chồng theo quy định.
Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với
đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;
+ Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp;
+ Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để
thực hiện dự án đầu tư;
+ Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất
được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với
trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất
mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.
* Trường hợp có thay đổi thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh
nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ trên Giấy chứng nhận đã cấp thì
người sử dụng đất nộp thêm các giấy tờ sau đây:
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới
hoặc thẻ Căn cước công dân mới hoặc sổ hộ khẩu, giấy tờ khác chứng minh thay đổi
nhân thân đối với trường hợp thay đổi thông tin về nhân thân của người có tên trên
Giấy chứng nhận;
+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi
thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức
đã ghi trên Giấy chứng nhận.
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
- Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB).
- Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (Mẫu số 02/TKSDDPNN) (nếu có) ;
- Bản chính Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường
hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo
quy định của pháp luật về thuế (nếu có) (Mẫu số 02/TNDN) ;
- Bản saoVăn bản của người sử dụng đất đề nghị được miễn, giảm các Khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối
tượng được miễn, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
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- Bản saoGiấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính

theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Bản sao Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật
hoặc bản sao Hợp đồng (hoặc các giấy tờ) thừa kế bất động sản.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyếtkhông tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không
tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật,
thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức trong nước, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước
ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là bên nhận chuyển nhượng.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan phối hợp:Cơ quan thuế, cơ quan tài chính;Sở Xây dựng, Ban quản lý
khu công nghệ cao, Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, Phòng Quản lý
đô thị (trường hợp công trình xây dựng không phù hợp với giấy tờ quy định về xây
dựng hoặc không có các giấy tờ quy định về xây dựng theo điểm c, khoản 2, điều 31
và điểm c,d khoản 2 điều 32 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin vào hồ sơ địa
chính, xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý
do.
h) Phí, Lệ phí:
* Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấychứng nhận:
Mức thu hiện đang áp dụng và mức
thu đề xuất
STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Tổ chức
Dưới
500m2

Từ 500m2 đến
dưới 1.000m2

Trên
1.000m2
rri

/V
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1

Đăng ký thay đổi chỉ
có quyền sử dụng đất

đồng/lần

20000

20000

20000

2

Đăng ký thay đổi có
quyền sử dụng đất và
tài sản gắn liền với
đất (nhà ở, nhà
xưởng, rừng, tài sản
khác..,)

đồng/lần

50000

50000

50000

3

Đăng ký thay đổi chỉ
có tài sản gắn liền với
đất thì áp dụng mức
thu lệ phí cấp giấy
chứng nhận

đồng/lần

50000

50000

50000

* Phí thẩm định cấp giấychứng nhận quyền sử dụng đất:
Số
TT

Nội dung công việc

Mức thu

HỒ SƠ TỔ CHỨC
1

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
Cấp mới
Cấp lại

2

900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất
Cấp mới
Cấp lại

3

1.300.000

1.300.000
900.000

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Cấp mới

1.650.000

Cấp lại

1.600.000

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Mẫu 09/ĐKban hành kèm theo Thông tư 33/2017/TT-BTNMT: đơn đăng ký biến
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC gồm:
- Mẫu số 01/LPTB: Lệ phí trước bạ.
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- Mẫu số 02/TK-SDDPNN: Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.
- Mẫu số 02/TNDN: Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ
trường hợp bên chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản)
theo quy định của pháp luật về thuế.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
1. Có Giấy chứng nhận (trừ trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người nước ngoài hoặc
người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn
liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam).
Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử
dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường
hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi
có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc
được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi
thực hiện các quyền.
2. Đất không có tranh chấp.
3. Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
4. Trong thời hạn sử dụng đất.
5. Ngoài các điều kiện nêu tại các điểm a, b, c và d trên đây, còn phải đủ điều
kiện sau:
a) Điều kiện bán, mua tài sản gắn liền với đất được Nhà nước cho thuê thu tiền
thuê đất hàng năm
- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài,
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được bán tài sản gắn liền với đất thuê của
Nhà nước khi có đủ các điều kiện sau đây:
+ Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp
luật;
+ Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án
đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.
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- Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
+ Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;
+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được
Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.
- Người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng
đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự
án.
b) Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất:
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận
chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật
không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.
+ Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp
được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
+ Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận
chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
+ Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền
sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ
nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống
trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.
c) Điều kiện hộ gia đình, cá nhân chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất:
+ Hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống xen kẽ trong phân khu bảo vệ nghiêm
ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng nhưng chưa có điều kiện
chuyển ra khỏi phân khu đó thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất
ở, đất rừng kết hợp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho hộ gia
đình, cá nhân sinh sống trong phân khu đó.
+ Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất nông nghiệp
trong khu vực rừng phòng hộ thì chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng
đất ở, đất sản xuất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống trong khu
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vực rừng phòng hộ đó.
+ Hộ gia đình, cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo
chính sách hỗ trợ của Nhà nước thì được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất
sau 10 năm, kể từ ngày có quyết định giao đất.
d) Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp
vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh
doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức
kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để
thực hiện dự án;
- Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn,
thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
- Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng vào mục đích phi
nông nghiệp từ đất chuyên trồng lúa nước phải nộp một khoản tiền để Nhà nước bổ
sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng
lúa.
đ) Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây
dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng
hoặc cho thuê.
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh
doanh nhà ở:
+ Được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng
kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau
khi đã Hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai
dựa vào căn cứ:
Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện;
Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các
công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết
xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của
khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự
xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước,
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thoát nước, thu gom rác thải;
Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án
gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho
thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại các
khu vực không năm trong địa bàn các quận nội thành của các đô thị loại đặc biệt; khu
vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các
công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực
trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.
+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ
hoặc một phần dự án khi chủ đầu tư phải Hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến
đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến
đất đai (nếu có).
- Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng một
phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở phải có ngành nghề kinh
doanh phù hợp, phải đáp ứng các điều kiện:
+ Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu
tư. Cụ thể: Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng
mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng
mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên; có khả năng huy
động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
và các tổ chức, cá nhân khác.
+ Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;
+ Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử
dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.
+ Dự án sản xuất, kinh doanh không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.
- Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các
điều kiện: Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo
tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.
e) Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng
nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ
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quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.
g) Tổ chức kinh tế nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá
nhân, tổ chức kinh tế khác trong các trường hợp sau đây:
- Đất của tổ chức kinh tế góp vốn có nguồn gốc do được Nhà nước giao có thu
tiền sử dụng đất hoặc được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả
thời gian thuê, do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
- Đất của hộ gia đình, cá nhân góp vốn mà không phải là đất được Nhà nước cho
thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở năm 2014;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về Quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
- Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định về hồ sơ địa chính;
- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định
số 44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất
đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai;
- Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013hướng dẫn thi hành một số điều
của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị
định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ;
- Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22/06/2016 của Bộ
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Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi Trường.
- Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của hội đồng nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
thành phố về ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố
Hồ Chí Minh;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Ủy ban nhân dân thành
phố về ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp
lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 09/ĐK3
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Đã kiểm tra nội dung đơn đầy đủ, rõ ràng,
thống nhất với giấy tờ xuất trình.

ĐƠN ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG
ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ số:

Quyển....

Ngày
/
/.
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Kính gửi:

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tay xoá, sửa chữa trên đơn)
1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản găn liên với đât
1.1. Tên (viết chữ in hoa):
1.2. Địa chỉ

(1).

2. Giây chứng nhận đã câp
2.1. Số vào sổ cấp GCN:
2.3. Ngày cấp GCN ... / ... /

; 2.2. Số phát hành GCN:.
;

3. Nội dung biến động vê:
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

3.2. Nội dung sau khi biến động:

4. Lý do biến động

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính vê đât đai đối với thửa đât đăng ký biến động

6. Giây tờ liên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;

Tôi • có nhu cầu cấp GCN mới

• không có nhu cầu cấp GCN mới

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nếu sai tôi Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật.
..., ngày ... tháng .... năm...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

3 Sửađổi, bổ sung Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ T ài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơđịa chính.
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II- XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Đối với hộ gia đình, cá nhân đề nghị được tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn sử dụng và đối
với trường hợp chứng nhận bo sung quyền sở hữu tài sản vào Giấy chứng nhận đã cấp)

Ngày
tháng..
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày
tháng.
năm
TM. Ủy ban nhân dân
Chủ tịch
(Ký tên, đóng dấu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Ngày

tháng
năm
Người kiếm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày

tháng
năm
Người kiếm tra
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

tháng
năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

(Chỉ ghi ý kiến đối với

Ngày
tháng
năm .
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)

Chú ý:
- Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả
thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi.
- Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp
"dồn điền đổi thửa"; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản
gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; trường hợp xác nhận thay đổi
thông tin về pháp nhân, số Giấy chứng minh nhân dân, số thẻ Căn cước công dân, địa chỉ vào Giấy
chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của mục I, các mục II, III
và IV của Đơn này.
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Mẫu số: 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính).

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

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuế: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuế:
[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[09] Điện thoại:^

[08] Tỉnh/Thành phố:
[10] Fax:

[11] Email:

[12] Đại lý thuế (nếu có) :
[13] Mã số thuế:

[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:
[16] Tỉnh/Thành phố:
[17] Điện thoại:
[18] Fax:
[19] Email:
[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:
ngày
p.u: 1)1 K.M MIẢ DẢT:
l Ệ 'pắt:

^

1.1 Địa chỉ thửa đất:
1.2. Vị tri thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
1.3. Mục đích sử dụng đất:
I 4 Dièn 11ch (111")
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tồ chức, cả nhân chuyến giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao QSDĐ ngày
tháng
năm
1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà:

2.1. Cấp nhá:
Loại nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguồn gốc nhà:
a) Tự xây dựng:
- Năm Hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
b) Mua, thừa kế, cho, tặng:
- Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao nhà: Ngày
tháng
năm
2.4. Giả trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhả, đất thực tế nhận chuyền nhượng, nhận thửa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miên lệ phí trước bạ (lý do):
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5. Giấy tờ cỏ liên quan, gồm:

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

Củ Chi, Ngày

tháng ...... năm
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số: 02/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ...
[02] lần đầu: •

[03] bổ sung lần thứ:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

1. Người nộp thuế
.7.

...C3.

[04] Tên tổ chức:

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ nhận thông báo
thuế:
[06.1] Tổ/thôn:

[06.2] Phường/xã/thị trấn:

[06.3] Quận/huyện:

[06.4] Tỉnh/Thành phố:

[07] Điện thoại:

[08] Số tải khoản-tạỉ ngân hảng (nếu cỏ):

[09] Tên tổ chức:
2. Đại lý thuế (nếu có)
[10] Mã số thuế:
[11] Địa chỉ nhận thông báo
thuế:
[11.1] Phường/xã/thị trấn:
[11.2] Quận/huyện:
[11.4] Điện thoại:

[11.3] Tỉnh/Thảnh phố:
[11.5]Fax:

[11.7] Hợp đồng đại lý thuế :
3. Thửa đât chiu thuế

[11.6] Email:.
Số:

Ngày
[13] Tổ/Thôn:

[12] Địa chỉ:
[14] Phường/xã/thị trấn:

[15] Quận/huyện:

[17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số:
[17.2] Thửa đất số:

[17.3] Tờ bản đồ số:

[17.5] Mục đích sử dụng:
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế:
5. Căn cứ tính thuế:
[19] Diện tích đất thực tế sử
dụng:
[20] Thông tin xác định giá
đất:
[20.1] Loại đất:

[16] Tỉnh/Thảnh phố:
[17.1] Ngày cấp:
[17.4] Diện tích:
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[20.2] Tên đường/vùng:
[20.3] Đoạn đường/khu vực:
[20.4] Loại đường:

[20.5] Vị trí/hạng:

[20.6] Giá đất:

[20.7] Hệ số (đường/hẻm):

[20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử
dụng)\
6. Tính thuế
6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích cỏ quyền sử dụng
[21] Diện tích:

[22] Số thuế phải nộp:
[22]=[21]*[20.8]*0,03%

6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng
[23] Diện tích:
[24] Hệ số phân bổ:
[25] Số thuế phải nộp:
[25]=[23]*[24]*[20.8]*0,
03%
_
_
6.3. Đất sản xuất kỉnh doanh - Tính trên diện tích sử dụng đủng mục đích
|26| Diện tieh:

[27] số thuế phải nộp (727]=[26]*[20.8]*0,03%):

6.4. Đất sử dụng không đủng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đủng quy định:
[28] Mục đích đang sử dụng:
[30] Diện tích:

[29] Hệ sô phân bô (đối với nhà chung cư)'.
(Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính
bằng 1)

[31] Giá lm2 đất:

[32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15%)•.
6.5. Đất lấn, chiếm
[33] Mục đích đang sử dụng:
[35] Diện tích:

[34] Hệ sô phân bô (đối với nhà chung cư)'.
(Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính
bằng 1)

[36] Giá lm2 đất:

[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2%):
7. [38] Tồng số thuế phải nộp trước miễn %iỉim([38] =[22]+[25]+[27]+[32]+[37]):
8. [39] Số thuế được miễn, giảm:
9. [40] Tồng số thuế phải n ộ p :[40J=[38J - [39]
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỷ ồn định 5 năm)(741]=[40]* 5)\
11 .Thời hạn nộp thuế:
• Nộp thuế một lần trong năm.
• Nộp thuế theo 2 lần trong năm.
• Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm:
Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội
dung kê khai./.
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...,Ngày
tháng..... năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Ễ
Họ và tên:
^ ^
Chứng chỉ hành nghề số:

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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Mẫu số: 02/TNDN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

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

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
(Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động
sản theo từng lần phát sinh; kê khai theo quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường
xuyên hoạt động bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Từng lần phát sinh: Ngày
tháng
Quý....Năm
Doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ
[02] Lần đầu q

năm

[03] Bổ sung lần thứ: q

1. Bên chuyển nhượng:

[04] Tên người nộp
thuế
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ trụ
sở:
[07] Quận/huyện
phố:
[09] Điện thoại:..
Email:

.[08] tỉnh/thành
[10] Fax:

[11]

2. Bên nhận chuyển nhượng:

[12] Tên tổ chức/cá nhân nhận chuyển
nhượng:
[13] Mã số thuế (đối với doanh nghiệp) hoặc số chứng minh nhân dân (đối với cá nhân):
[14]Địa
chỉ:

[15] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản: Số: .... ngày .... tháng .... năm có công chứng
hoặc chứng thực tại UBND phường (xã) xác nhận ngày ... tháng ... năm.... (nếu có).
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[16] Tên Đại lý thuế (nếu
có):

[17] Mã số thuế:
[18] Địa
chỉ:
[19] Quận/huyện:
phố:
[21] Điện thoại:
Email:
[24] Hợp đồng đại lý:
số
ngày

[20] Tỉnh/Thành
[22] Fax:

[23]

(Trường hợp doanh nghiệp có nhiều hợp đồng chuyển nhượng thì lập bảng kê chi tiết về
mục 2. Bên nhận chuyển nhượng kèm theo)
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT

Chỉ tiêu

Mã chỉ tiêu

Sô tiền

(1)

(2)

(3)

(4)

I

Đôi với hình thức kê khai khi bàn giao bât động sản

1

Doanh thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[25]

2

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản

[26]

2.1

- Giá vốn của đất chuyển nhượng

[27]

2.2

- Chi phí đền bù thiệt hại về đất

[28]

2.3

- Chi phí đền bù thiệt hại về hoa màu

[29]

2.4

- Chi phí cải tạo san lấp mặt bằng

[30]

2.5

- Chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

[31]

2.6

- Chi phí khác
Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
([33]=[25]-[26])

[32]

3
4
5

Số lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản được
chuyển kỳ này
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) từ
hoạt động chuyển nhượng bất động sản ([35]=[33][34])

[33]
[34]
[35]

6

Thuế suất thuế TNDN (22%)

[36]

7

Thuế TNDN phải nộp ([37]=[35] x [36])

[37]

Thuế TNDN đã kê khai theo tiến độ

[38]

7.1
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7.2

Thuế TNDN bổ sung kê khai kỳ này ([39] = [37] [38])

II

Đôi với hình thức kê khai thu tiền theo tiến độ

8

Doanh thu thu tiền theo tiến độ từ hoạt động chuyển
nhượng bất động sản

[40]

9

Chi phí từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo
tiến độ thu tiền

[41]

10
11

Thuế suất thuế TNDN ( 22%)
Tỷ lệ nộp thuế TNDN trên doanh thu theo tiến độ thu
tiền (1%)

[39]

[42]
[43]

Thuế TNDN tạm nộp:

12

- Nếu người nộp thuế nộp theo mức thuế suất tại mục
10: [44] = ([40] -[41]) x 22%
- Nếu người nộp thuế nộp theo tỷ lệ tại mục 11: [44] =
[40] x [43]

[44]

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu
đã kê khai./.
ngày
tháng.
năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú : - TNDN: thu nhập doanh nghiệp

(Xem tiếp Công báo số 43 + 44)
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