CỘNG IĨÒA XẢ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM
Đoclập- Tưdu- Hạnh phúc

CÔNG BÁO
r

>

Thành phô Hô Chí Minh

Số 73 + 74

Ngày 15 tháng 8 năm 2018

MUC LUC
Trang
PHÂN VĂN BẢN KHÁC
/V _ _

/V

UY BAN NHÂN DÂN THANH PHO
18-7-2018- Quyết định số 2971/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.
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PHẦN VĂN BẢN KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2971/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2018

QUYÉT ĐỊNH
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

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ
về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng
8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan
đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục
hành chính;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số
6022/TTr-TNMT-VPĐK ngày 25 tháng 6 năm 2018,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 15 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.
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Danh mục và nội dung chi tiết của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông
tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2018.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường, Chi cục Thuế, Kho bạc nhà nước cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp
huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thành Phong
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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
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2971/QĐ-UBND
ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính được tiêp nhận tại Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai
STT

Tên thủ tục

Cơ quan có
thẩm quyền
quyêt định

Lĩnh vực đất đai
1.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với Chi nhánh Văn
đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng phòng đăng ký
nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện đất đai
tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế
quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay
đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng
ký, cấp Giấy chứng nhận (xác nhận thay đổi trên Giấy
chứng nhận đã cấp)

2.

Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với Văn phòng đăng
đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng ký đất đai thành
nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện phố
tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về tài sản gắn
liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng
nhận (cấp mới Giấy chứng nhận)

3.

Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm Chi nhánh Văn
sang thuê đất trả tiền một lần hoặc từ giao đất không thu phòng đăng ký
tiền sử dụng đất sang thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất đai
đất có thu tiền sử dụng đất (xác nhận thay đổi trên Giấy
chứng nhận đã cấp)

4.

Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất Chi nhánh Văn
liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và phòng đăng ký
đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất đai
đất liền kề

5.

Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, Ủy ban nhân dân
cấp huyện
khu kinh tế
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6.

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của Chi nhánh Văn
hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất (đối với phòng đăng ký
trường hợp có nhu cầu)
đất đai

7.

Thủ tục tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất Chi nhánh Văn
phòng đăng ký
đất đai

8.

Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần Chi nhánh Văn
thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, phòng đăng ký
đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử đất đai
dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên
bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (xác nhận
thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp)

9.

Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần Văn phòng đăng
thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, ký đất đai thành
đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử phố
dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên
bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (cấp mới
Giấy chứng nhận)

10.

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận Văn phòng đăng
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu ký đất đai thành
phố
công trình xây dựng

11.

Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Văn phòng đăng
hộ gia đình, cá nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa"
ký đất đai thành
phố

12.

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận Văn phòng Đăng
quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu ký đất đai thành
công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của Giấy chứng phố
nhận do bị mất

13.

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không Chi nhánh Văn
phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xác phòng đăng ký
nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp)
đất đai

14.

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không Văn phòng đăng
phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp ký đất đai thành
mới Giấy chứng nhận)
phố

15.

Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai

Chi nhánh Văn
phòng đăng ký
đất đai
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI
TRƯỜNG
Thủ tục hành chính được tiêp nhận tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai
Lĩnh vực đất đai
1. Thủ tục đăng ký biên động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi
thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân,
địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chê quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so
với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận (xác nhận thay đổi trên Giấy
chứng nhận đã cấp)
a) Trình tự thực hiện: (Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam(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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 tiêp nhận hồ sơ (01 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
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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 quyêt hồ sơ (08 ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 05 ngày):
+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa
đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có
bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
+ Gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định
của pháp luật về xây dựng về trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện
tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không
phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường
hợp phải xin phép;
+ 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(thực hiện song
song với các công việc khác để bảo đảm tổng thời gian thực hiện bước này là 05
ngày);
+ Xác nhận biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Cập nhật, chỉnh lý 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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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

8

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

dụng đất, tài sản gắn liền với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai: Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMTđược sửa đổi bổ
sung tại Khoản 4 và Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp;
+ Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ,
tên;
- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia
đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối
với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;
- Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;
- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối
với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;
- Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận
đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất
được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;
- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về
quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối
với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
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dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì
phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông
tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận được liệt kê tại phụ lục
đính kèm.
* Trường hợp khi xác nhận 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 theo nhu
cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:
+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;
+ 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:
+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).
+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có).
+ 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 (bản chính, nếu có).
+ Văn 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 (bản sao, nếu có).
+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 1 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 quyêt: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp:cơ quan thuế, cơ quan tài chính.
g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận biến động vào Giấy chứng
nhận đã cấphoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000 7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000
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Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐKban
hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
- Tờ khai Lệ phí trước bạ theoMẫu số 01/LPTB ban hành theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
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 (Điều
188 Luật Đất đai 2013).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở số 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
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số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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 về việc 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
CÁC GIẤY TỜ QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỀU 31, 32, 33 VÀ 34 CỦA NGHỊ
ĐỊNH SỐ 43/2014/NĐ-CP
Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp
luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được
chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp 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 phép 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;
b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định
số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở
hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng
7 năm 1994;
c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà
nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại
Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI về
nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính
sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7
năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ
thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách
cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;
đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã
có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng
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7 năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có
hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;
e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong
những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà trên giấy tờ đó
ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi,
nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên
quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy
tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên
có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những
giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà hiện trạng nhà ở không
phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm h Khoản này;
h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban
nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006,
được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải
phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định
của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm
2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở
không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy
hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp
nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ
của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các
giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được
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sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản
3 Điều này.
3. 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 phải có giấy tờ theo quy định sau:
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).
4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì
ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và
3 Điều này, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác
kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà
ở 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.
Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà
ở
Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở
hữu theo quy định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại
giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được
cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
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xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép 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;
b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các
thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy
định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải
quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có
một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này mà trên giấy tờ
đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa
kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của các bên có
liên quan và được Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà
không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của
các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong
những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này mà hiện trạng công trình
không phù hợp với giấy tờ đó thì phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm e Khoản này;
e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c và d Khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình
được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải
phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì
phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không
thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch
như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; trường hợp công trình
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thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ
quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
2. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
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.
3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử
dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, phải 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.
Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà 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 và có một trong các giấy tờ sau
đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:
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1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật

Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;
2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với
rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật;
4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu
lực pháp luật;
5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy
định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của
mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
6. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn
vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự
án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất
theo quy định của pháp luật về đầu tư;
7. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất 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
để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;
8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người
sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều
này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng
rừng 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.
Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm
Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các
giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật
Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
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thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử
dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với
cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;
4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy
định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác
nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai;
5. Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết
định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây
lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu tư;
6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì
ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản
thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm 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.
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CỘNG HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy 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):
1.2. Địa chỉ(1).

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 gôm có:
- Giấy chứng nhận đã cấp;

Sửađửi, bử sung Mửu sử 09/ĐK ban hành kèm theo Thông tử sử 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm
2014 cửa Bử trửửng Bử Tài nguyên và Môi trửửng quy đửnh vử hử sửđửa chính.

1
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Tôi

• có nhu cầu cấp GCN mới
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• 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)

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 bổ 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 ĐẮT ĐAI

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

Ngày.. . tháng.. năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

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

Ngày
tháng... năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
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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.
- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II 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 HOÀ 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

dạc: DIK.M NIIẢ DÁT:
I. Dất :
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 tích (ni2):
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 điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày

tháng

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà :
2.1. Cấp nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguôn gôc nhà:

Loại nhà:

năm
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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. Giá trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
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 NỘPTHUẾ 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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2. Thủ tục đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất do thay đổi
thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ nhân thân,
địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử
dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so
với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận(cấp mới Giấy chứng nhận)
a) Trình tự thực hiện: (Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hô sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam(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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đến thứ sáu:
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 hô sơ (01 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 hô sơ (08 ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 03 ngày):
+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính, chưa
trích đo địa chính thửa đất hoặc nhận quyền sử dụng một phần thửa đất đã 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
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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;
+ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra, ký Giấy
chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày):
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ký cấp Giấy chứng nhận mới hoặc văn
bản từ chối nêu rõ lý do.
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai để trả kết quả cho người sử dụng đất.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 03 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 nhận kết quả tại
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả củaChi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai: Khoản 6 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMTđược sửa đổi bổ
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sung tại Khoản 4 và Khoản 16 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo Mẫu số 09/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhậnđã cấp;
+ Một trong các giấy tờ liên quan đến nội dung biến động:
- Văn bản công nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật đối với trường hợp cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình thay đổi họ,
tên;
- Bản sao sổ hộ khẩu đối với trường hợp thay đổi người đại diện là chủ hộ gia
đình; văn bản thỏa thuận của hộ gia đình được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đối
với trường hợp thay đổi người đại diện là thành viên khác trong hộ;
- Văn bản thỏa thuận của cộng đồng dân cư được Ủy ban nhân dân cấp xã xác
nhận đối với trường hợp cộng đồng dân cư đổi tên;
- Văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về tình trạng sạt lở tự nhiên đối
với trường hợp giảm diện tích thửa đất, tài sản gắn liền với đất do sạt lở tự nhiên;
- Chứng từ về việc nộp nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp Giấy chứng nhận
đã cấp có ghi nợ hoặc chậm nộp nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp người sử dụng đất
được miễn giảm hoặc không phải nộp do thay đổi quy định của pháp luật;
- Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thay đổi hạn chế về
quyềnsử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất ghi trên Giấy chứng nhận đối
với trường hợp có hạn chế theo quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử
dụng đất; trường hợp có thay đổi hạn chế theo văn bản chuyển quyền sử dụng đất thì
phải có văn bản chấp thuận thay đổi hạn chế của người có quyền lợi liên quan, được
Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
- Bản sao một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị
định số 43/2014/NĐ-CP thể hiện nội dung thay đổi đối với trường hợp thay đổi thông
tin về tài sản gắn liền với đất đã ghi trên Giấy chứng nhận được liệt kê tại phụ lục
đính kèm.
* 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 trên Giấy chứng nhận đã cấp theo nhu
cầu của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, gồm có:
+ 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;
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân mới hoặc Giấy chứng minh quân đội mới
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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:
+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).
+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có).
+ 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 (bản chính, nếu có).
+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miên, giảm các Khoản nghĩa vụ
tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng
được miên, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).
+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 1 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, 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 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
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dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: cơ quan thuế, cơ quan tài chính.
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:
STT

Nội dung thu

Đơn vi
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000 7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mầu số 09/ĐKban
hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
- Tờ khai Lệ phí trước bạ theoMầu số 01/LPTB ban hành theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
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 (Điều
188 Luật Đất đai 2013).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
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- Luật Nhà ở số 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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 về việc 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
CÁC GIẤY TỜ QUY ĐỊNH TẠI CÁC ĐIỀU 31, 32, 33 VÀ 34 NGHỊ ĐỊNH SỐ
43/2014/NĐ-CP
Điều 31. Chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
Chủ sở hữu nhà ở thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp
luật về nhà ở và có giấy tờ chứng minh việc tạo lập hợp pháp về nhà ở thì được
chứng nhận quyền sở hữu theo quy định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước phải có một trong các loại giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng nhà ở đối với trường hợp phải xin giấy phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Trường hợp nhà ở đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được cấp 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 phép 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;
b) Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định
số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở
hoặc giấy tờ về thanh lý, hóa giá nhà ở thuộc sở hữu nhà nước từ trước ngày 05 tháng
7 năm 1994;
c) Giấy tờ về giao hoặc tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết;
d) Giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ mà
nhà đất đó không thuộc diện Nhà nước xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại
Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội khóa XI về
nhà đất do Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính
sách về quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7
năm 1991, Nghị quyết số 755/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ
thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách
cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991;
đ) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc đổi hoặc nhận thừa kế nhà ở đã
có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm
quyền theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nhà ở do mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế kể từ ngày 01 tháng

32

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

7 năm 2006 thì phải có văn bản về giao dịch đó theo quy định của pháp luật về nhà ở.
Trường hợp nhà ở do mua của doanh nghiệp đầu tư xây dựng để bán thì phải có
hợp đồng mua bán nhà ở do hai bên ký kết;
e) Bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu nhà ở đã có hiệu lực pháp luật;
g) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong
những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà trên giấy tờ đó
ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ về mua bán, nhận tặng cho, đổi,
nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 có chữ ký của các bên có liên
quan và phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận; trường hợp nhà ở do mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở trước ngày 01 tháng 7 năm 2006 mà không có giấy
tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có chữ ký của các bên
có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về thời điểm mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có một trong những
giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này mà hiện trạng nhà ở không
phù hợp với giấy tờ đó thì phần nhà ở không phù hợp với giấy tờ phải được Ủy ban
nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm h Khoản này;
h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban
nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006,
được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải
phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định
của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 01 tháng 7 năm
2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở
không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy
hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2006; trường hợp
nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ
của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.
2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam phải có các
giấy tờ sau:
a) Giấy tờ về mua bán hoặc nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế nhà ở hoặc được
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sở hữu nhà ở thông qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về nhà ở;
b) Một trong các giấy tờ của bên chuyển quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản
3 Điều này.
3. 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 phải có giấy tờ theo quy định sau:
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).
4. Trường hợp chủ sở hữu nhà ở không đồng thời là người sử dụng đất ở thì
ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu nhà ở theo quy định tại các Khoản 1, 2 và
3 Điều này, phải có hợp đồng thuê đất hoặc hợp đồng góp vốn hoặc hợp đồng hợp tác
kinh doanh hoặc văn bản chấp thuận của người sử dụng đất đồng ý cho xây dựng nhà
ở 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.
Điều 32. Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà
ở
Chủ sở hữu công trình xây dựng không phải là nhà ở được chứng nhận quyền sở
hữu theo quy định sau đây:
1. Hộ gia đình, cá nhân trong nước, cộng đồng dân cư phải có một trong các loại
giấy tờ sau:
a) Giấy phép xây dựng công trình đối với trường hợp phải xin phép xây dựng
theo quy định của pháp luật về xây dựng.
Trường hợp công trình đã xây dựng không đúng với giấy phép xây dựng được
cấp thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng
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xác nhận diện tích xây dựng không đúng giấy phép 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;
b) Giấy tờ về sở hữu công trình xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các
thời kỳ, trừ trường hợp Nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng;
c) Giấy tờ mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế công trình xây dựng theo quy
định của pháp luật đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
d) Giấy tờ của Tòa án nhân dân hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải
quyết được quyền sở hữu công trình xây dựng đã có hiệu lực pháp luật;
đ) Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có
một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản này mà trên giấy tờ
đó ghi tên người khác thì phải có một trong các giấy tờ mua bán, tặng cho, đổi, thừa
kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 có chữ ký của các bên có
liên quan và được Ủy ban nhân dân từ cấp xã trở lên xác nhận; trường hợp mua, nhận
tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà
không có giấy tờ về việc đã mua bán, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế có chữ ký của
các bên có liên quan thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào đơn đề nghị
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất về thời điểm mua, nhận tặng cho, đổi, nhận thừa kế công trình xây dựng đó.
Trường hợp người đề nghị chứng nhận quyền sở hữu công trình có một trong
những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản này mà hiện trạng công trình
không phù hợp với giấy tờ đó thì phần công trình không phù hợp với giấy tờ phải
được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận như quy định tại Điểm e Khoản này;
e) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định
tại các Điểm a, b, c và d Khoản này thì phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
công trình đã hoàn thành xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và công trình
được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải
phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất,
quy hoạch xây dựng.
Trường hợp công trình hoàn thành xây dựng từ ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì
phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về công trình xây dựng không
thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch
như trường hợp xây dựng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; trường hợp công trình
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thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ
quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại công trình đó.
2. Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài,
người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có giấy tờ theo quy định sau:
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.
3. Trường hợp chủ sở hữu công trình xây dựng không đồng thời là người sử
dụng đất thì ngoài giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu công trình theo quy định tại
Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, phải 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.
Điều 33. Chứng nhận quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng mà 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 và có một trong các giấy tờ sau
đây thì được chứng nhận quyền sở hữu:
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1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật

Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng rừng sản xuất;
2. Giấy tờ về giao rừng sản xuất là rừng trồng;
3. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với
rừng sản xuất là rừng trồng đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của
pháp luật;
4. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng đã có hiệu
lực pháp luật;
5. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy
định tại các Khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà đã trồng rừng sản xuất bằng vốn của
mình thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận có đủ điều kiện được công
nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;
6. Đối với tổ chức trong nước thực hiện dự án trồng rừng sản xuất bằng nguồn
vốn không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì phải có quyết định phê duyệt dự
án hoặc quyết định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư để trồng rừng sản xuất
theo quy định của pháp luật về đầu tư;
7. Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài thực hiện dự án trồng rừng sản xuất 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
để trồng rừng sản xuất theo quy định của pháp luật về đầu tư;
8. Trường hợp chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng không đồng thời là người
sử dụng đất thì ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều
này, phải có văn bản thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng
rừng 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.
Điều 34. Chứng nhận quyền sở hữu cây lâu năm
Chủ sở hữu cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu khi có một trong các
giấy tờ sau:
1. Giấy chứng nhận hoặc một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật
Đất đai và Điều 18 của Nghị định này mà trong đó xác định Nhà nước giao đất, cho
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thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất để trồng cây lâu năm phù hợp với mục đích sử
dụng đất ghi trên giấy tờ đó;
2. Hợp đồng hoặc văn bản về việc mua bán hoặc tặng cho hoặc thừa kế đối với
cây lâu năm đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định;
3. Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân hoặc giấy tờ của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền giải quyết được quyền sở hữu cây lâu năm đã có hiệu lực pháp luật;
4. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư không có giấy tờ quy
định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này thì phải được Văn phòng đăng ký đất đai xác
nhận có đủ điều kiện được công nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật
đất đai;
5. Đối với tổ chức trong nước thì phải có quyết định phê duyệt dự án hoặc quyết
định đầu tư dự án hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư để trồng cây
lâu năm theo quy định của pháp luật về đầu tư;
6. Trường hợp chủ sở hữu cây lâu năm không đồng thời là người sử dụng đất thì
ngoài giấy tờ theo quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này, phải có văn bản
thỏa thuận của người sử dụng đất cho phép sử dụng đất để trồng cây lâu năm 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.
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CỘNG HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liền 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 biên động về:
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

3.2. Nội dung sau khi biến động:

4. Lý do biên động

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

6. Giây tờ liên quan đên 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
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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)

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 bổ 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 dâu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẮT ĐAI

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

Ngày.. . tháng.. năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

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

Ngày.. . tháng.. năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
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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.
- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV
của Đơn này.
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3. Thủ tục chuyển từ hình thức thuê đât trả tiền hàng năm sang thuê đât trả
tiền một lần hoặc từ giao đât không thu tiền sử dụng đât sang thuê đât hoặc từ
thuê đât sang giao đât có thu tiền sử dụng đât (xác nhận thay đổi trên Giây
chứng nhận đã câp)
a) Trình tự thực hiện: (Điều 85 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân (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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai nơi có đất.
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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaikiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 21 ngày)
+ Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp có thay đổi về diện tích thửa
đất, tài sản gắn liền với đất hoặc trường hợp đã cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa có
bản đồ địa chính, chưa trích đo địa chính thửa đất;
+ Gửi phiếu lấy ý kiến của cơ quan quản lý, cấp phép xây dựng theo quy định
của pháp luật về xây dựng về trường hợp đăng ký thay đổi diện tích xây dựng, diện
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tích sử dụng, tầng cao, kết cấu, cấp (hạng) nhà hoặc công trình xây dựng mà không
phù hợp với giấy phép xây dựng hoặc không có giấy phép xây dựng đối với trường
hợp phải xin phép;
+ 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 biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp; thông báo cho người sử
dụng đất ký hoặc ký lại hợp đồng thuê đất với cơ quan tài nguyên và môi trường đối
với trường hợp phải thuê đất;
+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai;
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
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- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai: Khoản 7, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
+ 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;
+ Hợp đồng thuê đất đã lập;
+Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; chứng từ liên quan đến việc miên, giảm
nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).
+ Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có).
+ 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 (bản chính, nếu có).
+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miên, giảm các Khoản nghĩa vụ
tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng
được miên, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).
+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật (bản sao, nếu có).
+ Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao)
hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao)
hoặc 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 (bản sao).
- 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 quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp:Cơ quan thuế, cơ quan tài chính.
g) Kêt quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng
nhận đã cấp hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vi
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi câp giây chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000 7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban
hành kèm Thông tư số33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
- Tờ khai Lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01/LPTB ban hành theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính
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 (Điều
188 Luật Đất đai 2013).
1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
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- 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 tiêt 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 tiêt 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiêt Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiêt thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiêp
nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;
- Quyêt định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định phối hợp giải quyêt 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;
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liền 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 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 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
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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)

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 bổ 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 tich
(Ký tên, đóng dâu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

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

Ngày.. . tháng.. năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

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

Ngày.. . tháng.. năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
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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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4. Thủ tục đăng ký xác lập quyên sử dụng hạn chê thửa đât liên kê sau khi
được câp Giây chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, châm dứt quyên sử
dụng hạn chê thửa đât liên kê.
a) Trình tự thực hiện: (Điều 73 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam(sau đây gọi chung
là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt
quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kêt quả giải quyêt: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đên thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đên 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiêp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nêu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiêp nhận 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; Nêu hồ
sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiêp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiêp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiêp nhận hồ sơ, cơ quan tiêp nhận hồ sơ 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 quyêt hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyêt hồ sơ (06 ngày)
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: kiểm tra, cập nhật vào hồ sơ địa chính,
cơ sở dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nêu có yêu cầu.
- Bước 4: Trả kêt quả giải quyêt (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ nhận kêt quả tại Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Chi
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nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm: Khoản 8 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp của một bên hoặc các bên liên quan;
+ Hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về
việc xác lập hoặc thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề;
+ Sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng
thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế;
- 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 quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất
đai.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở
dữ liệu đất đai và thể hiện trên Giấy chứng nhận nếu có yêu cầu hoặc văn bản từ chối
nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000 7.500

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

50.000

50.000
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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/lân
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50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyêt tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biên động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 09/ĐKban hành theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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 (Điều
188 Luật Đất đai 2013).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Bộ Luật Dân sự năm 2015;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiêt
thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 tiêt 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 tiêt 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiêt Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiêt thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
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- 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 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiêp
nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;
- Quyêt định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định phối hợp giải quyêt 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;
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển

/

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 tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liền 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 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 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
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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)

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 bổ 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 tich
(Ký tên, đóng dâu)

III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

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

Ngày.. . tháng.. năm
Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

IV- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

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

Ngày.. . tháng.. năm
Thủ trưởng cơ quan
(Ký tên, đóng dấu)
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5. Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế
a) Trình tự thực hiện: (Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân (sau đây gọi chung là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và
nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai nơi có đất.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kêt quả giải quyêt: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đên thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đên 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (01 ngày)
Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nêu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiêp nhận 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; Nêu hồ
sơ chưa đầy đủ thì cơ quan tiêp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiêp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiêp nhận hồ sơ, cơ quan tiêp nhận hồ sơ 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 quyêt hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (05 ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 01 ngày)
+ Chuyển hồ sơ cho PhòngTài nguyên và Môi trường thẩm định nhu cầu sử
dụng đất;
+ Lập Phiêu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đên
cơ quan thuê 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 thuê 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
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tài chính do cơ quan thuê phát hành và chuyển cho người sử dụng đất;
+ Xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Cập nhật, chỉnh lý biên động vào hồ sơ địa chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai;
+ Gửi kêt quả giải quyêt đênỦy ban nhân dân xã để trả kêt quả giải quyêt cho
người sử dụng đất (đối với trường hợp hồ sơ nộp tại xã).
* Tại Phòng Tài nguyên và Môi trường - Ủy ban nhân dân cấp huyện (không quá
01 ngày):
+ Thẩm định nhu câu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì
chuyển Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai lập Phiêu chuyển thông tin để xác định
nghĩa vụ tài chính về đất đai; trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất
thì thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định.
+ Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện quyêt định gia hạn quyền sử dụng đất;
+ Ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất;
+ Chuyển kêt quả giải quyêt cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để thực
hiện đăng ký.
* Tại Cơ quan thuê và Cơ quan tài chính (không quá 03 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đên; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai xác định hoặc bổ sung thông tin trong trường
hợp phát hiện hồ sơ có sai sót hoặc thiêu căn cứ để xác định nghĩa vụ tài chính;
+ Tiêp 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 đên (nêu 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 đên 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 đên Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
(nêu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kêt quả.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiêp tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Chi
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nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai: Khoản 9 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi
bổ sung tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT.
+ Đơn đăng ký biên động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính (nêu có).
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính: (Điều 6 Thông tư liên tịch số
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT)
+ Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).
+ Tờ khai thuê sử dụng đất phi nông nghiệp (nêu có).
+ Tờ khai thuê 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 thuê (bản chính, nêu có).
+ Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miên, giảm các khoản nghĩa vụ
tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng
được miên, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nêu có).
+ Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật (bản sao, nêu có).
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyêt không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiêp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyêt định gia hạn: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiêp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
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- Cơ quan phối hợp: Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quanthuế, cơ quan tài

chính.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định gia hạn quyền sử dụng
đất/ hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất, xác nhận gia hạn vào Giấy chứng
nhận đã cấp hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vi
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi câp giây chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000 7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 09/ĐK ban hành kèm Thông tư số33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng.
- Sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư
đối với trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự
án.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
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- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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 về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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CỘNG HOÀ 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 đây đủ, rõ ràng, thống
nhất với giấy tờ xuất trình.
Vào sổ tiêp nhận hồ sơ số:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liền 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 về:
3.1. Nội dung trên GCN trước khi biên động:

3.2. Nội dung sau khi biên động:

4. Lý do biến động

5. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính về 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 câu cấp GCN mới

• không có nhu câu cấp GCN mới
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Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật, nêu 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)

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 bổ 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 . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

iv- ý kiến của cơ quan tài nguyên và môi trường
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày.. . tháng.. năm . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)
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6. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đât nông nghiệp của hộ gia đình, cá

nhân khi hết hạn sử dụng đât (đối với trường hợp có nhu cầu)
a) Trình tự thực hiện: (Điều 74 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân (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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai nơi có đất.
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 (01ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaikiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 (03 ngày)
* Tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá
nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi
đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chuyển kết quả đến Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai (không quá 01 ngày);
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 02 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất vào Giấy chứng
nhận đã cấp;
+ Cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chỉnh, cơ sở dữ liệu đất đai;
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- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Khoản 10 Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày
19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (theo mẫu);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thời hạn được tiếp tục sử
dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vi
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000
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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

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 09/ĐKban hành theo Thông tư số 33/2017/TT-BTNMTngày
29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân đang trực tiếp
sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- 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;
- Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường;
- 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-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ
sung một số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật
đất đai.
- 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;
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- 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 HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy 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 gôm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

Tôi

• có nhu cầu cấp GCN mới

• không có nhu cầu cấp GCN mới
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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)

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 bổ 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 đắt đai

Ngày.. . tháng.. năm . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

iv- ý kiến của cơ quan tài nguyên và môi trường
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày.. . tháng.. năm . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)
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7. Thủ tục tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đât.
a) Trình tự thực hiện: (Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam(sau đây gọi chung
là người sử dụng đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiêp nhận và trả kêt
quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
Thời gian nhận hồ sơ và trả kêt quả giải quyêt: Trong các ngày làm việc, từ thứ
hai đên thứ sáu và buổi sáng thứ bảy:
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đên 11giờ 30 phút;
Buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đên 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ (03 ngày)
Bộ phận tiêp nhận và trả kêt quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nêu hồ sơ đây đủ thì cơ quan tiêp nhận nhận hồ sơ và cấp Biên nhận cho
người nộp hồ sơ, biên nhận phải ghi đây đủ các thông tin theo mẫu quy định; Nêu hồ
sơ chưa đây đủ thì cơ quan tiêp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ.
Trường hợp tiêp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiêp nhận hồ sơ, cơ quan tiêp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người
nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
Việc yêu câu bổ sung hồ sơ phải bằng văn bản, trong thời hạn quy định và chỉ
thực hiện không quá một (01) lân trong suốt quá trình giải quyêt hồ sơ.
- Bước 3. Giải quyết hồ sơ (11ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 06 ngày): Căn cứ quyêt
định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
+ Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
+ Lập Phiêu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai gửi đên
cơ quan thuê 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 câu của cơ quan thuê 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

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

69

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 Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
*Hồ sơ đất đai: Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT
+ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất (theo Mẫu số 11/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
- Số lượng: (01) bộ
*Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính:
- Tờ khai lệ phí trước bạ (bản chính).
- Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có).
- Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ trường hợp bên
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chuyển nhượng là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản) theo quy
định của pháp luật về thuê (bản chính, nêu có).
- Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miên, giảm các khoản nghĩa vụ
tài chính về đất đai (bản chính) và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng
được miên, giảm theo quy định của pháp luật (bản sao, nêu có).
- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài chính theo
quy định của pháp luật (bản sao, nêu có).
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyêt không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiêp nhận hồ sơ tại xã, 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 câu giám định.
đ) Đối tượng thực hiệnthủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam.
d) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuê và Cơ quan tài chính.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng
nhận đã cấphoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT
Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi câp giây chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lấn

15.000

7.500

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/lấn

50.000

50.000

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/lẩn

50.000

50.000
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Đối tượng miễn thu: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đề nghị tách thửa, hợp thửa đất theo Mẫu số 11/ĐK ban hành kèm theo
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tờ khai Lệ phí trước bạ theo Mẫu số 01/LPTB ban hành theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.
h) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính :
- Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo qui định của Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để
đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai năm 2013).
1) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- Luật Nhà ở số 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
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sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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 về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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Mẫu số 11/ĐK

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẮT, HỢP THỬA ĐẮT
Kính gửi:

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 hô sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẮT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tay xóa, sửa chữa nội dung đã viết)
1. Người sử dụng đât:
1.1. Tên người sử dung đất (Viết chữ in hoa):

1.2. Đia chỉ
2. Đề nghị tách, hợp thửa đât như sau:

2.1. Đề nghi tách thành
thửa đât đối với thửa đât dưới đây:
a) Thửa đất số:
; b) Tờ bản đồ số:
c) Đia chỉ thửa đất:
d) Số phát hành Giấy chứng nhận:
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận:
; ngày cấp .../.../
đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: ... m2; Thửa thứ hai: ... m2;
2.2. Đê nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số
Tờ bản đồ số
Địa chỉ thửa
Số phát hành Giấy chứng
đất
nhân

;

Số vào sổ cấp giấy
chứng nhận

3. Lý do tách, hợp thửa đât:
4. Giây tờ nộp kèm theo đơn này gôm có:

- Giấy chứng nhận vê quyên sử dung đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dự kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
, ngày .... tháng... năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẮT ĐAI
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Ngày . ... tháng
năm
Người kiêm tra
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày

tháng
năm
Giám đôc
(Kỷ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn viết đơn:
- Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới
hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;
- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;
- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các
thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND;
đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu,
ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông/bà" và ghi họ, tên, năm sinh, số
giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp
quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi
cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và
ngày, cơ quan kỷ quyết định thành lập hoặc số giấy đăng kỷ kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà
nước có tham quyền cấp;
- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;
- Người viết đơn kỷ và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viết đơn
thì người được ủy quyền kỷ, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ
tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
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M 0 u s 0 : 01/LPTB
(Ban hành kèm theo Thông tffl
S0 156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ 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 lân phát sinh •
[02] Lân đâu • [03] Bổ sung lân 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 thuê, số:

ngày

dạc: diẻ.m niiả dát:
i. Dất :
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 tích (ni2):
1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng; nhận thừa
kê, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày

tháng

1.6. Giá trị đất thực tê chuyển giao (nêu có):
2. Nhà :
2.1. Cấp nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguôn gôc nhà:

Loại nhà:

năm
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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. Giá trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
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 NỘPTHUẾ 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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8. Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đât hoặc do
giải quyết tranh châp, khiếu nại, tố cáo, đâu giá đât hoặc do chia tách hộ gia
đình, nhóm người sử dụng đât; do xử lý hợp đông thế châp, góp vốn, kê biên bán
đâu giá quyền sử dụng đât để thi hành án (xác nhận thay đổi trên Giây chứng
nhận đã câp)
a) Trình tự thực hiện: (Điêu 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Khoản 49
Điêu 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hô sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được sở hữu nhà ở gắn liên với quyên sử dung đất ở tại Việt Nam(sau đây gọi chung
là người sử dung đất) chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 chiêu từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút.
- Bước 2. Kiểm tra và tiếp nhận hô sơ (03 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 hô sơ (11ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 06ngày):
+ Đo đạc địa chính để chia tách thửa đấtvà chuyển Bản trích đo thửa đất mới
tách cho người sử dung đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch vê quyên
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sử dụng một phần thửa đất mới tách;
+ 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 cấpđối với phần diện tích còn lại
của thửa đất không chuyển quyền;
+ 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 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, sô lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
*Hồ sơ đất đai: khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

79

+ Đơn đê nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất (theo Mẫu số 11/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.
* Hồ sơ xác định nghĩa vu tài chính:
+ Tờ khai Lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB);
+ Tờ khai thuế sử dung đất phi nông nghiệp (mẫu 01/SDDPNN)
+ Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp
luật vê thuế (bản chính, nếu có) (Mẫu số 11/KK-TNCN);
+ Văn bản của người sử dung đất đê nghị được miên, giảm các Khoản nghĩa vu
tài chính vê đất đai (bản chính);
+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miên, giảm theo quy
định của pháp luật (nếu có).
+ Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao)
hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao)
hoặc 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 (bản sao).
- Số lượng hô sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa
vu tài chính của người sử dung đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường
hợp sử dung đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiệnthủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liên với quyên
sử dung đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan thực hiện thủ tuc hành chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp:Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng
nhận đã cấp hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
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STT
Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số11/ĐK ban
hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC
- Mẫu tờ khai Lệ phí trước bạ:Mẫu số 01/LPTB.
- Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Mẫu 01/SDDPNN.
- Mẫu tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của
pháp luật về thuế: Mẫu số 11/KK-TNCN.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiểu tách thửa theo qui định của Ủy ban
nhân dân thành phố;
- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để
đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai năm 2013).
1) 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 năm 2013;
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- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 tiêt 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 tiêt 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiêt Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiêt thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiêp
nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;
- Quyêt định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định phối hợp giải quyêt 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;
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyêt định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh. - Luật Đất đai năm 2013;
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Mẫu số 11/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi:

PHAN 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 nhân hồ sơ
số:
Quyển
Ngày
/ /
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tay xóa, sửa chữa nội dung đã viết)
1. Người sử dụng đất:
1.1. Tên người sử dung đất (Viết chữ in hoa):

1.2. Đia chỉ
2. Đê nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghi tách thành
thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số:
; b) Tờ bản đồ số:
c) Đia chỉ thửa đất:
d) Số phát hành Giấy chứng nhân:
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhân:
; ngày cấp .../.../
đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: ... m2; Thửa thứ hai: ... m2;
2.2. Đê nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số
Tờ bản đồ số
Địa chỉ thửa Số phát hành Giấy chứng nhân
đất

;

Số vào sổ cấp giấy
chứng nhân

3. Lý do tách, hợp thửa đất:
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhân vê quyên sử dung đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dư kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):
Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
, ngày .... tháng... năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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Ngày

tháng
năm
Người kiêm tra
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày
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tháng
năm
Giám đôc
(Kỷ tên, đóng dấu)

lướng dẫn viết đơn:
- Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới
hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;
- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;
- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các
thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND;
đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu,
ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông/bà" và ghi họ, tên, năm sinh, số
giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp
quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi
cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và
ngày, cơ quan kỷ quyết định thành lập hoặc số giấy đăng kỷ kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà
nước có tham quyền cấp;
- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;
- Người viết đơn kỷ và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viết đơn
thì người được ủy quyền kỷ, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ
tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
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Mẫu số: 01/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đinh, cá nhân)
[02] lần đầu:

[01] Kỳ tính thuế: Năm
•
[03] bổ sung lần thứ: •.

I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ TỰ KHAI
1. Người nộp thuế
[04] Họ và tên:
[05] Ngày tháng năm sinh:
[06] Mã sô thuê:
[07] Sô CMND/hộ chiêu:
[08] Ngày câp:
[09] Nơi
cấp:
[10] Địa chỉ cư trú :
[10.1] Tô/thôn:
[10.2] Phường/xã/thị trân:
[10.3] Quận/huyện:
[10.4] Tỉnh/Thành phô:
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:
[11.1] Điện thoại:
[12] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có):
2. Đại lý thuê (nêu có)
[13] Tên tô chức:
[14] Mã sô thuê:
[15] Địa chỉ nhận thông báo thuê:
[15.1] Phường/xã/thị trân:
[15.2] Quận/huyện:
[15.3] Tinh/Thành phô:
[ 15.4] Điện thoại:
Fax:
Email:
[15.5] Hợp đồng đại lý thuế:
Số hợp đồng :
Ngày : .../.../
3. Thửa đất chiu thuế
[17] Tô/Thôn:
11 (•> 1 Diii ch 1
[19] Quận/huyện:
[20] Tỉnh/Thành
[18] Phường/xã/thị trấn:
phố:
[22] Đăng ký kê khai tống hợp tại (quận/huyện):
[21 ] Là thửa đất duy nhất: •
Số giấy chứng nhận:
[23.1 ] Ngày cấp:
[23] Đã có giấy chứng nhận: •
[23.3]
Tờ
bán
đồ
số:
[23.2] Thứa đất số:
[23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông
[23.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN:
nghiệp (đất ở, đất sản xuất kinh doanh...):
[24] Tông diện tích thực tê sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:
[24.1] Diện tích đất sử dụng đúng mục đích
[24.2] Diện tích đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định:
[24.3] Hạn mức (nếu có):
[24.4] Diện tích đất lấn, chiếm:
[25.1 ] Diện tích:
[25] Chưa có giấy chứng nhận: •
[25.2] Mục đích đang sử dụng:
4. [26] Đôi với đât ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tê sử dụng):
[26.1] Loại nhà:
[26.2] Diện tích:
[26.3] Hệ sô phân bô:
5. [27] Trường hợp miên, giảm thuê: (ghi rõ trường họp thuộc diện được miên, giảm thuê
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như: thương bỉnh, gia đình thương bỉnh liệt sỹ, đối tượng chính sách,...)
6. Đăng ký nộp thuế:
• Nộp thuê một lần trong năm
• Nộp thuê theo 2 lần trong năm
• Nộp cho cả thời kỳ ổn định: năm: ....
.... ,Ngày .... tháng..... năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NOP THUẾ hoặc
ẳ
Họ và tên:
^ ^
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:
Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
1. Người nộp thuế
[29] Ngày tháng năm sinh:
[31] Sô CMND/hộ chiêu:
cấp:
2. Thửa đât chiu thuê
[34] Địa chỉ:
[36] Phường/xã/thị trấn:

[28] Họ vả tên:
|.^(|| \kì sò llniò
[32] Ngày câp:

[37] Quận/huyện:

[39] Đã có giấy chứng nhận •
[39.2] Thửa đât sô:
[39.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN:

[33] Nơi

[35] Tô/Thôn:
[38] Tỉnh/Thành
phố:
[39.1] Ngày câp:

SỐ GCN:
[39.3] Tờ bản đô sô:
[39.5] Diện tích thực tê sử dụng cho
mục đích phi nông nghiệp:
[39.7] Hạn mức:
(Hạn mức tại thời
điểm cấp GCN)
[40.1] Diện tích:

[39.6] Mục đích sử dụng:

[40] Chưa có giấy chứng nhận: •
[40.2] Mục đích đang sử dụng:
3. Trường hợp miễn, giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuê
như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...)
4. Căn cứ tính thuế
[43] Hạn mức tính
thuế:

[42] Diện tích đất thực tê sử dụng:

[44] Thông tin xác định giá đât:
|44 1 1 1.1)111 Ji.il
[44.2] Tên đường/vùng:
[44.3] Đoạn đường/khu vực:
[44.4] Loại đường:
|-I4 51 Vi in luuiii
[44.7] Hệ sô (đường/hẻm):
[44.6] Giá đât:
2
[44.8] Giá 1 m đất (Giá đất theo mục đích sử
dụng)\
5. Diên tích đât tính thuê
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích có quyền sử dụng:
[45] Diện tích trong hạn mức
(thuế suất: 0,03%)

[46] Diện tích vượt không quá 3 lần
hạn mức(thuế suất: 0,07%)

[47] Diện tích vượt
trên 3 lần hạn
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mức(thuế suất
0,15%)
• • •

• • •

• • •

5.2. Đất ở nhả chung cư (tính trên diện tích sản thực tế sử dụng):
[48] Diện tích:
[49] Hệ số phân bổ:
5.3. [50] Diện tích đât sán xuât kinh doanh - Tính trên diện tích sứ dụng đúng mục đích:
5.4. Đất sử dụng không đủng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đủng quy định:
[51] Diện tích :
[52] Mục đích thực tế đang sử dung:
153 I I lợ sỏ phàn bỏ '(/<••>/
5.5. Dàt làn ehiẻm
[54] Diện tích :

vứi Iiiúi chuiiỊ' cir/.

|56| I lợ sỏ phàn bỏ '(/<••>/

vứi Iiiúi chuiiỊ' cir/.

[55] Mục đích thực tế đang sử dung:

Ngày.... tháng..... năm
Cán b<ộ địa chính xã /phường
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày.... tháng..... năm
CHỦ TỊCH UBND XÃ /PHƯỜNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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M 0 u s 0 : 01/LPTB

(Ban hành kèm theo Thông tffl S0
156/2013/TT-BTC ngày
06/11/2013 cưa Bư Tài chính)

CỘNG HOÀ 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 sô 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 sô 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:
i. Dất :
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
kế, hoặc nhận tặng, cho):
a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:
Địa chỉ người giao QSDĐ:
b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày

tháng

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà :
2.1. Cấp nhà:
2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
2.3. Nguôn gôc nhà:

Loại nhà:

năm
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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. Giá trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
5. Giấy tờ có 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:

, ngày......... tháng.
năm
NGưỜI NỘPTHUẾ 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: 11/KK-TNCN

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Ngày .... tháng ... năm
[02] Lần đầu:
I
I
[03]Bổ sung lần thứ:

•

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên:
[02] Mã số thuế (nếu có):
[03] Số chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số

thuế):
[03a] Ngày cấp

[03b] Nơi cấp

[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có):
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:

[08] Tỉnh/Thành phố:

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:

[16] Tỉnh/Thành phố:

[17] Điện thoại:

[18] Fax:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số:

[19] Email:

Ngày:

[21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:

Số

Do cơ quan:

Cấp ngày:

[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ

dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:
Số
Ngày:
[23] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):
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STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/Hộ
chiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

1
2

[24] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi):

Số:

Nơi lập

Cơ quan chứng thực

Ngày lập:
Ngày chứng thực:

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ
TẶNG
[25] Họ và tên:
[26] Mã số thuế (nếu có):
[27] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):
[28] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng
Cơ quan chứng thực

Ngày lập:
Ngày chứng thực:

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[29] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
[30] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
[31] Quyền thuê đất, thuê mặt nước
[32] Bất động sản khác
IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KẾ, QUÀ
TẶNG
[33] Đất

[33a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở:
[33b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
[33c] Loại đất, loại nhà:
[33d] Diện tích (m2):
[34] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận

thừa kế, hoặc nhận tặng, cho...):
[35] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
[36] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[36a] Cấp nhà:
[36b] Loại nhà:
[36c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

đồng
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[37] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng

[37a] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
[37b] Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao nhà:

Chuyến nhượng
[38] Giá trị nhà :

đồng

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ,
QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
[39] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng):
VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP

đồng

[40] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS):

Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

Ị

Ị

Ị

Ị

Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x 25%.
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyến nhượng x 2%.
[41] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

đồng
đồng

[42] Thu nhập được miễn thuế:

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)
[43]Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản {[43]= ([40] - [42]) x
thuế suất }:
đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc
miễn giảm thuế với nhà duy nhất):
STT

Họ và tên

Mã số
thuế

Tỷ lệ sở
hữu (%)

1
2

Số thuế phải nộp
(đồng)

Cá nhân được miên
với nhà ở duy nhất

•
•

•
[44] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng {[44]= ([41] - [42] ẳ.
lo.ooo.ooođ) x 10%}:
'...7.
đồng.
VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:
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Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vê
những nội dung đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
H
V
*
Họ và tên: *

h,
ă
Ngày
tháng
năm
NGưỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Chứng chỉ hành nghê số:

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

B - PHẦN XÁC ĐINH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN
THUẾ
1. Tên người nộp thuế:
2. Mã số thuế (nếu có):
I. Loại bất động sản chuyển nhượng:
1. Quyên sử dụng đất và tài sản gắn liên trên đất
2. Quyên sử hữu hoặc sử dụng nhà ở
3. Quyên thuê đất, thuê mặt nước
4. Các bất động sản khác
II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:
1. Thửa đất số:

Tờ bản đồ số:

Số nhà, đường phố
Thôn, xóm
Phường/xã:
Quận/huyện
Tỉnh/ thành phố
2. Loại đất:
3. Loại đường/khu vực:
4. Vị trí (1, 2,3, 4*):
5. Cấp nhà:
Loại nhà:
6. Hạng nhà:
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:
8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):
8.1. Đất:
8.2. Nhà (m2 sàn nhà):
9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):
9.1. Đất:
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):
III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản
1. Đối với chuyển nhượng:

1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản:
1.2. Giá mua bất động sản:

đồng
đồng
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1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại
trừ:
đồng
1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ( (1.4) = (1.1) - (1.2) - (1.3)):
đồng
2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn
nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất):
đồng
IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):

1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:
Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%.
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.
đồng

Số thuế thu nhập phát sinh:

(Viết bằng chữ:
)
Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm
thuế với nhà duy nhất):
STT

Họ và tên

Mã số
thuế

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Số thuế phải nộp
(đồng)

1
2

Cá nhân được miên
với nhà ở duy nhất

•
•

•
2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:
Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000) x
10%.
Số thuế thu nhập phát sinh:

(Viết bằng chữ:

đồng
)

V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ
chuyển nhượng bất động sản:

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản
giữa ông (bà)
và ông (bà)
, cơ quan thuế
đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông
(bà)
thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy
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định tại khoản
là

Điêu 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiên được miễn
/.

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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9. Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do
giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia
đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán
đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (cấp mới Giấy chứng nhận)
a) Trình tự thực hiện: (Điều 75 Nghị định số 43/2014/NĐ-CPvà Khoản 49
Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiếm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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 kế từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 (11ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 04ngày):
+ Đo đạc địa chính đế chia tách thửa đấtvà chuyến Bản trích đo thửa đất mới
tách cho người sử dụng đất đế thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền
sử dụng một phần thửa đất mới tách;

96

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018
+ Lập Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính vê đất đai gửi đến

cơ quan thuế và cơ quan tài chính (trong trường hợp có khoản được trừ vào tiên sử
dụng đất, tiên 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 tiên sử dụng đất, tiên 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;
+ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra, ký Giấy
chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Chỉnh lý, cập nhật hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày):
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ký cấp Giấy chứng nhận hoặc văn bản
từ chối nêu rõ lý do.
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai để trả kết quả cho người sử dụng đất.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đê nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 vê các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiên sử dụng
đất, tiên 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 liên với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 Chi
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nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai: Khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT.
+ Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa đất(theo mẫu);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
* Hồ sơ xác định nghĩa vu tài chính:
+ Tờ khai Lệ phí trước bạ (Mẫu số 01/LPTB);
+ Tờ khai thuế sử dung đất phi nông nghiệp(mẫu 01/SDDPNN);
+ Tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp
luật về thuế (bản chính, nếu có) (Mẫu số 11/KK-TNCN);
+ Văn bản của người sử dung đất đề nghị được miên, giảm các Khoản nghĩa vu
tài chính về đất đai (bản chính);
+ Bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miên, giảm theo quy
định của pháp luật (nếu có).
+ Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao)
hoặc Hợp đồng tặng cho tài sản là bất động sản theo quy định của pháp luật (bản sao)
hoặc 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 (bản sao).
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa
vu tài chính của người sử dung đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường
hợp sử dung đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
đ) Đối tượng thực hiệnthủ tục hành chính: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dung đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
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- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính.
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:
STT
Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

Đối tượng miên thu: trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
* Mức thu phí thẩm định cấp giấy chứng nhận trường hợp chuyển nhượng quyền
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số
TT
1

2

3

Nội dung công việc

Mức thu
(đồng/hồ sơ)

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
Cấp mới

700.000

Cấp lại

650.000

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

820.000

Cấp lại

800.000

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

950.000

Cấp lại

900.000

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

99

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có
công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiếu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn trên địa bàn thành phố.
j) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số11/ĐK ban
hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT.
* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC
- Mẫu tờ khai Lệ phí trước bạ: Mẫu số 01/LPTB.
- Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Mẫu 01/SDDPNN.
- Mẫu tờ khai thuế thu nhập từ chuyến nhượng bất động sản theo quy định của
pháp luật về thuế: Mẫu số 11/KK-TNCN.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Đáp ứng về điều kiện diện tích tối thiếu tách thửa theo qui định của Ủy ban
nhân dân thành phố;
- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên đế
đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai năm 2013).
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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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;
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- Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường quy định chi tiết một số điêu của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số
44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điêu của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh vê việc 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;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh vê việc ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại phí trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh vê việc quy định diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
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Mẫu số 11/ĐK

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

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT
Kính gửi:

PHAN 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 nhân hồ sơ
số:
Quyển
Ngày
./. /
Người nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem kỹ hướng dẫn ở cuối đơn này trước khi viết đơn; không tay xóa, sửa chữa nội dung đã viết)
1. Người sử dụng đất:
1.1. Tên người sử dung đất (Viết chữ in hoa):

1.2. Đia chỉ
2. Đê nghị tách, hợp thửa đất như sau:

2.1. Đề nghi tách thành
thửa đất đối với thửa đất dưới đây:
a) Thửa đất số:
; b) Tờ bản đồ số:
c) Đia chỉ thửa đất:
d) Số phát hành Giấy chứng nhân:
Số vào sổ cấp Giấy chứng nhân:
; ngày cấp .../.../
đ) Diện tích sau khi tách thửa: Thửa thứ nhất: ... m2; Thửa thứ hai: ... m2;
2.2. Đê nghị hợp các thửa đất dưới đây thành một thửa đất:
Thửa đất số
Tờ bản đồ số
Địa chỉ thửa
Số phát hành Giấy chứng
đất
nhân

;

Số vào sổ cấp giấy chứng
nhân

3. Lý do tách, hợp thửa đất:
4. Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhân vê quyên sử dung đất của thửa đất trên;
- Sơ đồ dư kiến phân chia các thửa đất trong trường hợp tách thửa (nếu có):

Tôi cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
, ngày .... tháng... năm
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI
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Ngày

tháng
năm
Người kiêm tra
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ)

Ngày

tháng
năm
Giám đôc
(Kỷ tên, đóng dấu)

ướng dẫn viêt đơn:
- Đơn này dùng trong trường hợp người sử dụng đất đề nghị tách một thửa đất thành nhiều thửa đất mới
hoặc đề nghị hợp nhiều thửa đất thành một thửa đất;
- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất; tổ
chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất;
- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất gồm các
thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND;
đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu,
ngày và nơi cấp hộ chiêu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ "Hộ ông/bà" và ghi họ, tên, năm sinh, số
giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp
quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi
cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và
ngày, cơ quan kỷ quyêt định thành lập hoặc số giấy đăng kỷ kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà
nước có tham quyền cấp;
- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;
- Người viêt đơn kỷ và ghi rõ họ tên ở cuối "Phần khai của người sử dụng đất trường hợp ủy quyền viêt đơn
thì người được ủy quyền kỷ, ghi rõ họ tên và ghi (được ủy quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ
tên, chức vụ người viêt đơn và đóng dấu của tổ chức.
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Mẫu số: 01/TK-SDDPNN
(Ban hành kèm theo Thông tư
số 156/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đinh, cá nhân)
[02] lần đầu:

[01] Kỳ tính thuế: Năm
•
[03] bổ sung lần thứ: •.

I/ PHẦN NGƯỜI NỘP THUẾ Tự KHAI
1. Người nộp thuế
[041 I lọ và tòn:
[05] Ngày tháng năm sinh:
[06] Mã sô thuê:
[07] Sô CMND/hộ chiêu:
[08] Ngày câp:
[09] Nơi
cấp:
[10] Địa chỉ cư trú :
[10.1] Tô/thôn:
[10.2] Phường/xã/thị trân:
[10.3] Ọuận/huyện:
[ 10.4] Tinh/Thành phô:
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:
[11.1] Điện thoại:
[12] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có):
2. Đại lý thuê (nêu có)
[13] Tên tô chức:
[14] Mã sô thuê:
[15] Địa chỉ nhận thông báo thuê:
[15.1] Phường/xã/thị trân:
[15.2] Ọuận/huyện:
[15.3] Tính/Thành phô:
Fax:
Email:
1 1 5 41 Dièn llnmi
[15.5] Hợp đồng đại lý thuế:
Sô hợp đồng :
Ngày : .../.../
3. Thửa đât chiu thuê
1 1 (•>! I)ui ch 1
[17] Tô/Thôn:
[19] Quận/huyện:
[20] Tỉnh/Thành
[18] Phường/xã/thị trấn:
phố:
[22] Đăng ký kê khai tông họp tại (quận/huyện):
[21] Là thứa đất duy nhất: 1
Số giấy chứng nhận:
[23.1] Ngày cấp:
[23] Đã có giấy chứng nhận: •
[23.3] Tờ bản đô sô:
[23.2] Thửa đât sô:
[23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông
[23.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN:
nghiệp (đất ở, đất sản xuất kinh
doanh...):
[24] Tông diện tích thực tê sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp:
[24.1] Diện tích đât sử dụng đúng mục đích
[24.2] Diện tích đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định:
[24.3] Hạn mức (nếu có):
[24.4] Diện tích đất lấn, chiếm:
[25.1] Diện tích:
[25] Chưa có giấy chứng nhận: •
[25.2] Mục đích đang sử dụng:
4. [26] Đôi vói đât ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tê sử dụng):
[26.1] Loại nhà:
[26.2] Diện tích:
[26.3] Hệ sổ phân bồ:
"ễ

""".....y

y

-f
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5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế
như: thương bỉnh, gia đình thương bỉnh liệt sỹ, đối tượng chính sách,...)
6. Đăng ký nộp thuế:
• Nộp thuế một lần trong năm
• Nộp thuế theo 2 lần trong năm
• Nộp cho cả thời kỳ ổn định: năm: ....
....,Ngày .... tháng..... năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ẳ
Họ và tên:
^ ^
ĐẠI DIỆN HỢP PHAP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Chứng chỉ hành nghề số:
Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
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II/ PHẦN XÁC ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỨC NĂNG
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
1. Người nộp thuế
[29] Ngày tháng năm sinh:
[31] Sô CMND/hộ chiêu:
cap:
2. Thửa đât chiu thuê
[34] Địa chỉ:
[36] Phường/xã/thị trân:
[39] Đã có giây chứng nhận 1
[39.2] Thửa đât sô:
[39.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN:
[39.6] Mục đích sử dụng:

[28] Họ vả tên:
[30] Mã sô thuê:
[32] Ngày câp:

[33] Nơi

[35] Tô/Thôn:
[38] Tỉnh/Thành phô:
[39.1] Ngày cấp:

[37] Quận/huyện:
SỐGCN:
[39.3] Tờ bản đô sô:
[39.5] Diện tích thực tế sử dụng cho
mục đích phi nông nghiệp:
[39.7] Hạn mức:
(Hạn mức tại thời điểm
cấp GCN)
[40.1 ] Diện tích:

[40] Chưa có giây chứng nhận: 1
[40.2] Mục đích đang sử dụng:
3. Trường hợp miễn, giảm thuê: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế
như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...)
4. Căn cứ tính thuê
[42] Diện tích đât thực tê sử dụng:
[43] Hạn mức tính thuế:
[44] Thông tin xác định giá đât:
[44.1] Loại đât:
[44.2] Tên đường/vùng:
[44.3] Đoạn đường/khu vực:
[44.4] Loại đường:
[44.5] Vị trí/hạng:
[44.7] Hệ sô (đường/hẻm):
[44.6] Giá đât:
2
[44.8] Giá 1 m đất (Giá đất theo mục đích sử
dụng)\
5. Diện tích đât tính thuê
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích có quyền sử dụng:
[45] Diện tích trong hạn mức
(thuế suất: 0,03%)

[46] Diện tích vượt không quá 3
lần hạn mức(thuế suất: 0,07%)

• • •

• • •

[47] Diện tích vượt trên
3 lần hạn mức(thuế suất
0,15%)
• • •

5.2. Đất ở nhả chung cư (tính trên diện tích sản thực tế sử dụng):
[48] Diện tích:
[49] Hệ số phân bố:
5.3. [ 50 ] Diện tích đất sản xuất kỉnh doanh - Tính trên diện tích sử dụng đủng mục đích:
5.4. Đất sử dụng không đủng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đủng quy định:
[51] Diện tích :
[52] Mục đích thực tế đang sử dụng:
[53] Hệ sô phân bô (đối với nhà chung cư)'.
5.5. Đất lấn chiếm
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[54] Diện tích :
|56| I lợ sỏ phàn bỏ '(/<••>/
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[55] Mục đích thực tế đang sử dụng:
vứi Iiiúi chuiiỊ' cir/.

Ngày.... tháng..... năm
Cán bộ" địa chính xã /phường
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Ngày.... tháng..... năm
CHỦ TỊcH UBND XÃ /PHƯỜNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT
[01] Kỳ tính thuê: Theo từng lần phát sinh •
[02] Lần đầu ^[03] Bổ sung lần thứ •
[04] Tên người nộp thuê:
[05] Mã sô thuê:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:

[08] Tỉnh/Thành phố:

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

[12] Đại lý thuê (nêu có) :
[13] Mã sô thuê:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:

[16] Tỉnh/Thành phố:

[17] Điện thoại:

[18] Fax:

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:

[19] Email:
ngày

dạc: dik.m niiả dát:
i. Dất :
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 ti ch (m:):
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 điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày

tháng

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà :
2.1. Cấp nhà:

Loại nhà:

2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
y

/

2.3. Nguồn gốc nhà:

năm
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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. Giá trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):
4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):
5. Giấy tờ có 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:

, ngày......... tháng.
năm
NGưỜI NỘPTHUẾ 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 sô: 11/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Ngày .... tháng ... năm
[02] Lần đầu:
I
I
[03]Bổ sung lần thứ:

I

A - PHẦN CÁ NHÂN Tự KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên:
[02] Mã sô thuế (nếu có):
[03] Sô chứng minh nhân dân (CMND)/hộ c hiếu (trường hợp chưa có mã sô thuế):

[03a] Ngày cấp

[03b] Nơi cấp ....

[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay (nếu có):
[05] Mã sô thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:

[08] Tỉnh/Thành phô:

[09] Điện thoại:

[10] Fax:

[11] Email:

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):
[13] Mã sô thuế:
[14] Địa chỉ:
[15] Quận/huyện:

[16] Tỉnh/Thành phô:

[17] Điện thoại:

[18] Fax:

[19] Email:

[20] Hợp đồng đại lý thuế: sô:

Ngày:

[21] Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà:

sô

Do cơ quan:

Cấp ngày:

[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ

dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:
sô
Ngày:
[23] Các đồng chủ sở hữu (nếu có):
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STT

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/Hộ
chiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)

1
2

[24] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi):

Số:

Nơi lập

Cơ quan chứng thực

Ngày lập:
Ngày chứng thực:

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ
TẶNG
[25] Họ và tên:
[26] Mã số thuế (nếu có):
[27] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):
[28] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng
Cơ quan chứng thực

Ngày lập:
Ngày chứng thực:

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẶNG
[29] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
[30] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
[31] Quyền thuê đất, thuê mặt nước
[32] Bất động sản khác
IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ
TẶNG
[33] Đất

[33a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở:
[33b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
[33c] Loại đất, loại nhà:
[33d] Diện tích (m2):
[34] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận

thừa kế, hoặc nhận tặng, cho...):
[35] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
[36] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)

[36a] Cấp nhà:
[36b] Loại nhà:
[36c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

đồng
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[37] Nguồn gốc nhà

Tự xây dựng

[37a] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
[37b] Thời điếm làm giấy tờ chuyến giao nhà:

Chuyến nhượng
[38] Giá trị nhà :

đồng

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KẾ,
QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
[39] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng):
VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP

đồng

[40] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS):

Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản

Ị

Ị

Ị

Ị

Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x 25%.
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyến nhượng x 2%.
[41] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

đồng
đồng

[42] Thu nhập được miễn thuế:

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)
[43]Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản {[43]= ([40] - [42]) x
thuế suất }:
đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc
miễn giảm thuế với nhà duy nhất):
STT

Họ và tên

Mã số
thuế

Tỷ lệ sở
hữu (%)

1
2

Số thuế phải nộp
(đồng)

Cá nhân được miên
với nhà ở duy nhất

•
•

•
[44] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng {[44]= ([41] - [42] ẳ.
lo.ooo.ooođ) x 10%}:
'...7.
đồng.
VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:
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Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những nội dung đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
H '7 V
*
Họ và tên: *
Chứng chỉ hành nghề số:

N à
Ngày

a
thang
nam
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

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

B - PHẦN XÁC ĐINH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN
THUẾ
1. Tên người nộp thuế:
2. Mã số thuế (nếu có):
I. Loại bất động sản chuyển nhượng:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở
3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước
4. Các bất động sản khác
II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:
1. Thửa đất số:

*
Tờ bản đồ số:
Số nhà, đường phố
Thôn, xóm
Phường/xã:
Quận/huyện
Tỉnh/ thành phố
2. Loại đất:
3. Loại đường/khu vực:
4. Vị trí (1, 2, 3, 4*):
5. Cấp nhà:
Loại nhà:
6. Hạng nhà:
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:
8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):
8.1. Đất:
8.2. Nhà (m2 sàn nhà):
9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):
9.1. Đất:
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):
III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kê, quà tặng là bất động sản
1. Đôi với chuyển nhượng:

1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản:
1.2. Giá mua bất động sản:

đồng
đồng
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1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại trừ:
đồng
1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động ^ sản ((1.4) = (1.1) - (1.2) - (1.3)):
đồng
2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn
nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất):
đồng
IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):

1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:
Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%.
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.
đồng

Số thuế thu nhập phát sinh:

(Viết bằng chữ:
)
Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm
thuế với nhà duy nhất):
STT

Họ và tên

Mã số
thuế

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Số thuế phải nộp
(đồng)

1
2

Cá nhân được miên
với nhà ở duy nhất

•
•

•
2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:
Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000) x
10%.
Số thuế thu nhập phát sinh:

(Viết bằng chữ:

đồng
)

V. Xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp được miễn thuế đối với thu nhập từ
chuyển nhượng bất động sản:

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản
giữa ông (bà)
và ông (bà)
, cơ quan thuế
đã kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông
(bà)
thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy
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định tại khoản
là

Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiền được miễn
/.

CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUÉ
Ợsỷ,

ghi rõ họ tèn)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUÉ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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10. Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
a)Trình tự thực hiện: (Điều 76 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam (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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 tiêp nhận hồ sơ (01 ngày)
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 quyêt hồ sơ (05 ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 03 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
+ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra, ký Giấy
chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai;
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày):
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+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ký cấp Giấy chứng nhận mới hoặc văn

bản từ chối nêu rõ lý do.
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyến hồ sơ cho Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai đế trả kết quả 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 nhận kết quả tại Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm: Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu số 10/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
+ Bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thay
cho bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận
sau khi đo đạc lập bản đồ địa chính mà Giấy chứng nhận đã cấp đang thế chấp tại tổ
chức tín dụng.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 07 ngày kế từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận trong các trường hợp:
+ Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy
chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp
trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
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+ Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận
quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
+ Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa
đất;
+ Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản
chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của
chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoặc văn bản trả
hồ sơ nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT
Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/lần

20.000

10.000

5

Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng ký thay
đổi tài sản trên đất

đồng/lần

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sơ hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấttheo Mẫu
số10/ĐK ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường.
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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 (Điều
188 Luật Đất đai 2013).
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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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;
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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 về việc 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 10/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ

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

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 gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):

1.2. Địa chỉ(1).
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN:
2.3. Ngày cấp GCN .../.../

; 2.2. Số phát hành GCN:

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận:
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m )

4.1. Thông tin thửa đât theo GCN đã câp:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

m

Nội dung thay đổi khác

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

m

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đôi - nêu
có)

Loại tài sản

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản:
- Diện tích XD (chiếm đất):
m2;

Nội dung thay đổi

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản:
- Diện tích XD (chiếm đất):

;
m2;
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*

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay t ổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

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 và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đoi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:
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

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đoi, cấp lại GCN; lý
do).
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiểm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) 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 kèm theo.
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11. Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá
nhân để thực hiện "dồn điền đổi thửa"
a) Trình tự thực hiện: (Điều 78 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP).
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
* Trước khi nộp hồ sơ:
+ Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp tự thỏa thuận với nhau bằng văn
bản về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp.
+ Ủy ban nhân dân cấp xã lập phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông
nghiệp chung cho toàn xã, phường, thị trấn (bao gồm cả tiến độ thời gian thực hiện
chuyển đổi) và gửi phương án đến Phòng Tài nguyên và Môi trường.
+ Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra phương án trình Ủy
ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức cho
các hộ gia đình, cá nhân chuyển đổi ruộng đất theo phương án được duyệt.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện việc đo đạc lập, chỉnh lý bản
đồ địa chính.
* Nộp hồ sơ:
Hộ gia đình, cá nhân (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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai nơi có đất.
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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người
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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 (06 ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 02 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
+ Chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra, ký Giấy
chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do;
+ Lập hoặc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày):
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố ký cấp Giấy chứng nhận mới hoặc văn
bản từ chối nêu rõ lý do.
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố chuyển hồ sơ cho Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai để trả kết quả cho người sử dụng đất.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 02 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, nộp chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính
(nếu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính) và nhận kết quả.
Lưu ý: Trường hợp người sử dụng đất đang thế chấp quyền sử dụng đất tại tổ
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chức tín dụng thì thực hiện trao Giấy chứng nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều 76
của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai: Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
+ Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận của từng hộ gia đình, cá nhân (theo
Mẫu số 10/ĐK);
+ Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử
dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;
+ Văn bản thỏa thuận về việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ
gia đình, cá nhân;
+ Phương án chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân
cấp xã/phường đã được Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
phê duyệt;
+ Biên bản giao nhận ruộng đất theo phương án "dồn điền đổi thửa" (nếu có).
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính: (Điều 6 Thông tư liên tịch số
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT)
- 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 (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 sao Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp nghĩa vụ tài
chính theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
đ) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
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Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất
nông nghiệp trong cùng một xã, phường, thị trấn.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính.
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:
STT
Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/lần

20.000

10.000

5

Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng ký thay
đổi tài sản trên đất

đồng/lần

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số10/ĐK ban
hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường.
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* Các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 156/TT-BTC gồm:
- Mẫu tờ khai Lệ phí trước bạ: Mẫu số 01/LPTB.
- Mẫu tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Mẫu 01/SDDPNN.
- Mẫu tờ khai thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định của

pháp luật về thuế: Mẫu số 11/KK-TNCN.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do
chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất
hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong
cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất
nông nghiệp
- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để
đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai 2013).
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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
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trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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 về việc 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 10/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ

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

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 gắn liền với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):

1.2. Địa chỉ(1).
2. Giấy chứng nhận đã cấp đề nghị được cấp lại, cấp đổi

2.1. Số vào sổ cấp GCN:
2.3. Ngày cấp GCN •••/•••/

; 2.2. Số phát hành GCN:

3. Lý do đề nghị cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận:
4. Thông tin thửa đất có thay đổi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m )

4.1. Thông tin thửa đất theo GCN đã cấp:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

;
;
m2

Nội dung thay đổi khác

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

;
;
m2

5. Thông tin tài sản gắn liền với đất đã cấp GCN có thay đổi (kê khai theo thông tin đã thay đôi - nêu
có)

Loại tài sản

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản:
- Diện tích XD (chiếm đất):
m2;

Nội dung thay đổi

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản:
;
2
- Diện tích XD (chiếm đất): ••••• m ;
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*

6. Những giây tờ liên quan đến nội dung thay t ổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

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 và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đoi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

III. Ý KIÉN CUA CƠ

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

QUAN ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đoi, cấp lại GCN; lý do).
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

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

CỌNG HOA XA HỘI CHU NGHIA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đinh, cá nhân)
[02] lần đầu:

[01] Kỳ tính thuế: Năm
•
[03] bổ sung lần thứ: •.

I/ PHẦN NGƯỜI NỘP thuế tự khai
1. Người nộp thuế
[04] Họ và tên:
[05] Ngày tháng năm sinh:
[06] Mã sô thuê:
[07] Số CMND/hộ chiếu:
[09] Nơi
[08] Ngày cấp:
cấp:
[10] Địa chỉ cư trú :
[10.1] Tô/thôn:
[10.2] Phường/xã/thị trân:
[10.3] Quận/huyện:
[10.4] Tỉnh/Thành phô:
[11.1] Điện thoại:
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế:
[12] Sô tài khoản-tại ngân hàng (nêu có):
2. Đại lý thuê (nêu có)
[13] Tên tô chức:
[14] Mã sô thuê:
[15] Địa chỉ nhận thông báo thuê:
[15.1] Phường/xã/thị trân:
[15.2] Quận/huyện:
[15.3] Tỉnh/Thành phô:
[15.4] Điện thoại:
Fax:
Email:
[15.5] Hợp đồng đại lý thuế:
Số hợp đồng :
Ngày :
3. Thửa đất chiu thuế
[17] Tô/Thôn:
[16] Đia chỉ:....
[19] Quận/huyện:
[20] Tỉnh/Thành phô:
[18] Phường/xã/thị trân:
[22] Đăng ký kê khai tống họp tại (quận/huyện):
[21] Là thửa đất duy nhất: •
Số giấy chứng nhận:
[23.1] Ngày cấp:
[23] Đã có giấy chứng nhận: •
[23.3] Tờ bản đô sô:
[23.2] Thửa đât sô:
[23.5] Mục đích sử dụng đất phi nông
[23.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN:
nghiệp
(đất ở, đất sản xuất kinh doanh...):
[24] Tông diện tích thực tê sứ dụng cho mục đích phi nông nghiệp:
[24.1 ] Diện tích đât sứ dụng đúng mục đích
[24.2] Diện tích đất sử dụng sai mục đích /chưa sử dụng theo đúng quy định:
[24.3] Hạn mức (nếu có):
[24.4] I Diện tích đất lấn, chiếm:
[25] Chưa có giấy chứng nhận: •
[25.1] Diện tích:
[25.2] Mục đích đang sử dụng:
4. [26] Đoi với đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng):
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[26.1] Loại nhà:
[26.2] Diện tích:
[26.3] Hệ số phân bổ:
5. [27] Trường hợp miễn, giảm thuế: (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế
như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách,...)
6. Đăng ký nộp thuế:
• Nộp thuế một lần trong năm
• Nộp thuế theo 2 lần trong năm
• Nộp cho cả thời kỳ ổn định: năm: ....
...,Ngày .... tháng..... năm
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
Họ và tên:
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)
Chứng chỉ hành nghề số:
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II/ PHẦN XÁC định Của Cơ quan chức năng
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

1. Người nộp thuế
[29] Ngày tháng năm sinh:
[31] Sô CMND/hộ chiêu:
cap:
2. Thửa đât chiu thuê
[34] Địa chỉ:
[36] Phường/xã/thị trân:
[39] Đã có giấy chứng nhận •
[39.2] Thửa đât sô:
[39.4] Diện tích đất phi nông
nghiệp ghi trên GCN:

[28] Họ và tên:
[30] Mã sô thuê:
[32] Ngày câp:

[33] Nơi

[35] Tô/Thôn:
[38] Tỉnh/Thành phô:
[39.1] Ngày cấp:

[37] Quận/huyện:
SỐGCN:
[39.3] Tờ bản đô sô:
[39.5] Diện tích thực tế sử dụng cho
mục đích phi nông nghiệp:
[39.7] Hạn mức:
[39.6] Mục đích sử dụng:
(Hạn mức tại thời điểm
cấp GCN)
[40] Chưa có giấy chứng nhận: •
[40.1] Diện tích:
[40.2] Mục đích đang sử dụng:
3. Trường hợp miễn, giảm thuế: [41] (ghi rõ trường hợp thuộc diện được miễn, giảm thuế
như: thương binh, gia đình thương binh liệt sỹ, đối tượng chính sách ...)
4. Căn cứ tính thuế
[43] Hạn mức tính
thuế:

[42] Diện tích đất thực tế sử dụng:

[44] Thông tin xác định giá đât:
[44.1] Loại đât:
[44.2] Tên đường/vùng:
[44.3] Đoạn đường/khu vực:
[44.4] Loại đường:
[44.5] Vị trí/hạng:
[44.7] Hệ sô (đường/hẻm):
[44.6] Giá đât:
2
[44.8] Giá 1 m đất (Giá đất theo mục đích sử
dụng)\
5. Diện tích đất tính thuế
5.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh)
Tính trên diện tích có quyền sử dụng:
[45] Diện tích trong hạn mức
(thuế suất: 0,03%)

. ..

[46] Diện tích vượt không quá 3
lần hạn mức(thuế suất: 0,07%)

. ..

[47] Diện tích vượt
trên 3 lần hạn
mức(thuế suất 0,15%)

. ..

5.2. Đất ở nhà chung cư (tính trên diện tích sàn thực tế sử dụng):
[48] Diện tích:
[49] Hệ số phân bố:
5.3. [50] Diện tích đất sản xuất kinh doanh - Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích:
5.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định:
[51] Diện tích :
[52] Mục đích thực tế đang sử dụng:
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[53] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):
5.5. Đất lấn chiếm
[54] Diện tích :
[55] Mục đích thực tế đang sử dụng:
[56] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư):
Ngày.... tháng..... năm
Cán bộ địa chính xã /phường
(Ký tên , ghi rõ họ tên)

Ngày.... tháng..... năm
CHỦ TỊCH UBND XÃ /PHƯỜNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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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 HOÀ 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:

[20] Hợp đồng đại lý thuế, số:

[19] Email:
ngày

dạc: dik.m niiả dát:
i. Dất :
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 tích (m:):

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 điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày

tháng

1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
2. Nhà :
2.1. Câp nhà:

Loại nhà:

năm
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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. Giá trị nhà (đồng):
3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho (đồng):

4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

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

, ngày
tháng.
năm
NGƯỜI NỘPTHUẾ 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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Mâu số: 11/KK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

(Dành cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản;
thu nhập từ nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản)
[01] Kỳ tính thuế: Ngày .... tháng ... năm
[02] Lần đầu:
Ị
Ị
[03]Bổ sung lần thứ:

Ị

Ị

A - PHẦN CÁ NHÂN TỰ KÊ KHAI
I. THÔNG TIN NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG, CHO THỪA KẾ, QUÀ TẶNG
[01] Họ và tên:
[02] Mã số thuế (nếu có):
[03] Số chứng minh nhân dân (CMND)/hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số

thuế):
[03a] Ngày cấp
[03b] Nơi cấp
[04] Tên tổ chức, cá nhân khai thay nếuTcó)
[05] Mã số thuế:
[06] Địa chỉ:
[07] Quận/huyện:
[08] Tỉnh/Thành phố:
[09] Điện thoại:
[10] Fax:
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):.

[11] Email:

[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:
[21] Giấy tờ vê quyên sử dụng đất, quyên sở hữu nhà:

Số
Do cơ quan:
Cấp ngày:
[22] Hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai ký với chủ
dự án cấp 1, cấp 2 hoặc Sàn giao dịch của chủ dự án:
Số
Ngày:
STT
1
2

Họ và tên

Mã số thuế

Số CMND/Hộ
chiếu

Tỷ lệ sở hữu (%)
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[24] Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản (nếu là mua bán, đổi):

Số:
Cơ quan chứng thực

Nơi lập

Ngày lập:
Ngày chứng thực:

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ
TẶNG
[25] Họ và tên:
[26] Mã số thuế (nếu có):
[27] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có mã số thuế):
[28] Đơn xin chuyển nhượng bất động sản (nếu là nhận thừa kế, nhận quà tặng)

Nơi lập hồ sơ nhận thừa kế, quà tặng
Cơ quan chứng thực

Ngày lập:
Ngày chứng thực:

III. LOẠI BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ TẶNG
[29] Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
[30] Quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở
[31] Quyền thuê đất, thuê mặt nước
[32] Bất động sản khác
IV. ĐẶC ĐIỂM BẤT ĐỘNG SẢN CHUYỂN NHƯỢNG, NHẬN THỪA KÉ, QUÀ
TẶNG
[33] Đất

[33a] Địa chỉ thửa đất, nhà ở:
[33b] Vị trí (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):
[33c] Loại đất, loại nhà:
[33d] Diện tích (m2):
[34] Nguồn gốc đất: (Đất được nhà nước giao, cho thuê; Đất nhận chuyển nhượng; nhận
thừa kế, hoặc nhận tặng, cho.):
[35] Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):
đồng
[36] Nhà và các tài sản gắn liền với đất (gọi chung là nhà)
[36a] Cấp nhà:
[36b] Loại nhà:
[36c] Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):
[37] Nguồn gốc nhà
Tự xây dựng I
I [37a] Năm hoàn thành (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):
Chuyển nhượng
,
,
,
[37b] Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà:
[38] Giá trị nhà :

đồng

V. THU NHẬP TỪ CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN; TỪ NHẬN THỪA KÉ,
QUÀ TẶNG LÀ BẤT ĐỘNG SẢN
[39] Giá trị bất động sản thực tế chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng (đồng):
VI. CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ THUÉ PHẢI NỘP
[40] Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản (BĐS):

Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua, giá bán bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = (Giá bán BĐS - Giá mua BĐS) x 25%.
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua, giá bán bất động sản

đồng
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Thuế thu nhập phải nộp = Giá trị BĐS chuyển nhượng x 2%.
[41] Thu nhập chịu thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:

'

/.

.

.

đồng
đồng

[42] Thu nhập được miễn thuế:

(Đối với cá nhân được miễn thuế theo Điều 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân)
[43]Thuế thu nhập phải nộp đối với chuyển nhượng bất động sản {[43]= ([40] - [42]) x
thuế suất }:
ẳ.
đồng

Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (chỉ khai trong trường hợp đồng sở hữu hoặc
miễn giảm thuế với nhà duy nhất):
STT

Họ và tên

Mã số
thuế

Số thuế phải nộp
(đồng)

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Cá nhân được miên
với nhà ở duy nhất

•
•

1
2

•
[44] Thuế thu nhập phải nộp đối với nhận thừa kế, quà tặng {[44]= ([41] - [42] ẳ.
I0.000.000d) x 10%}:
ẳ.ẳẳ
đồng.
VII. GIẤY TỜ KÈM THEO GỒM:

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những nội dung đã khai./.
NHÂN VIÊN ĐAI LÝ THUẾ
,V
*
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:

TT_

Ngày

t h á nbg

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)

B - PHẦN XÁC ĐINH GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ TÍNH THUẾ CỦA CƠ QUAN
THUẾ
1. Tên người nộp thuế:
2. Mã số thuế (nếu có):
I. Loại bất động sản chuyển nhượng:
1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
2. Quyền sử hữu hoặc sử dụng nhà ở
3. Quyền thuê đất, thuê mặt nước
4. Các bất động sản khác
II. Đặc điểm bất động sản chuyển nhượng:
1. Thửa đất số:
Tờ bản đồ số:
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Số nhà, đường phố
Thôn, xóm
Phường/xã:
Quận/huyện
Tỉnh/ thành phố
2. Loại đất:
3. Loại đường/khu vực:
4. Vị trí (1, 2, 3, 4...):
5. Cấp nhà:
Loại nhà:
6. Hạng nhà:
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà:
8. Diện tích đất, nhà tính thuế (m2):
8.1. Đất:
8.2. Nhà (m2 sàn nhà):
9. Đơn giá một mét vuông đất, sàn nhà tính thuế (đồng/m2):
9.1. Đất:
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới):
III. Thu nhập từ chuyển nhượng, nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản
1. Đối với chuyển nhượng:

1.1. Giá chuyển nhượng bất động sản:
đồng
1.2. Giá mua bất động sản:
đồng
1.3. Các chi phí khác liên quan đến giá bất động sản chuyển nhượng được loại
trừ:
đồng
1.4. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản ( (1.4) = (1.1) - (1.2) (1.3)):
"...
đồng
2. Đối với nhận thừa kế, quà tặng:

Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản = (đơn giá một mét vuông đất, sàn
nhà) x (diện tích đất, diện tích sàn nhà) + (giá trị các bất động sản khác gắn với đất):
đồng
IV. Thuế thu nhập phải nộp (đối với trường hợp phải nộp thuế):

1. Đối với thu nhập chuyển nhượng bất động sản:
Cách 1: Trường hợp xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản x 25%.
Cách 2: Trường hợp không xác định được giá mua bất động sản
Thuế thu nhập phải nộp = Giá bất động sản chuyển nhượng x 2%.
đồng

Số thuế thu nhập phát sinh:

(Viết bằng chữ:
)
Số thuế phải nộp của các đồng chủ sở hữu (trường hợp đồng sở hữu hoặc miễn giảm
thuế với nhà duy nhất):
STT
1

Họ và tên

Mã số
thuế

Tỷ lệ sở
hữu (%)

Số thuế phải nộp
(đồng)

Cá nhân được miên
với nhà ở duy nhất

•
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•

2

•
2. Đối với thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản:
Thuế thu nhập phải nộp = (Thu nhập từ bất động sản nhận thừa kế, quà tặng - 10.000.000) x
10%.
Sô thuế thu nhập phát sinh:
đồng
(Viết bằng chữ:
)
V. Xác nhận của cơ quan thuế đôi với trường hợp được miên thuế đôi với thu nhập từ
chuyển nhượng bất động sản:

Căn cứ vào tờ khai và các giấy tờ có liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản giữa
ông (bà)
và ông (bà)
, cơ quan thuế đã
kiểm tra và xác nhận khoản thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản của ông
(bà)
thuộc diện thu nhập miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy
định tại khoản
Điêu 4 Luật Thuế thu nhập cá nhân với số tiên được miễn
là
/.
CÁN BỘ KIỂM TRA TÍNH THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)

....ngày

tháng

năm ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu
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12. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở,
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc trang bổ sung của
Giấy chứng nhận do bị mất.
a) Trình tự thực hiện: (Điêu 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
* Trước khi nộp hồ sơ
+ Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân
cấp xã nơi có đất vê việc bị mất Giấy chứng nhận/trang bổ sung của Giấy chứng, Ủy
ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận/trang
bổ sung của Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất
giấy do thiên tai, hỏa hoạn.
+ Người Việt Nam định cư ở nước ngoàiđược sở hữu nhà ở gắn liên với quyên
sử dụng đất ở tại Việt Nam phải đăng tin mất Giấy chứng nhậnhoặctrang bổ sung của
Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.
* Nộp hồ sơ
+ Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo đối với trường hợp của hộ gia
đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện
thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của người Việt Nam định cư ở
nước ngoàiđược sở hữu nhà ở gắn liên với quyên sử dụng đất ở tại Việt Nam, người
bị mất Giấy chứng nhậnchuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 chiêu 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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận giải thích, hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung,
hoàn chỉnh hồ sơ.

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

142

Trường hợp tiếp nhận hồ sơ nhưng chưa hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày kể từ
ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 08 ngày)
* Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 06 ngày)
+ Thực hiện trích luc bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với
trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất;
+ Chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố.
+ Thực hiện chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất
đai (nếu có).
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày)
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng
đăng ký đất đai chuyển đến;
+ Ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận
hoặc chỉ cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận. Trường hợp từ chối phải có văn
bản nêu rõ lý do.
+ Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố gửi kết quả giải quyết đến Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai để trả kết quả.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết (01 ngày)
Người sử dung đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ nhận kết quả tại Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm: Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TTBTNMT
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung (theo Mẫu số
10/ĐK);
+ Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất
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giấy hoặc trang bổ sung trong thời gian 15 ngày.
+ Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận
của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
đ) Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền
sử dụng đất ở tại Việt Nam.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hủy Giấy chứng nhận bị
mất đồng thời cấp lại Giấy chứng nhận hoặc trang bổ sung của Giấy chứng nhận.
Trường hợp từ chối phải có văn bản nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vi
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000 7.500

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

50.000 50.000

3

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

50.000 50.000

4

Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

đồng/lần

20.000 10.000

5

Cấp lại giấy chứng nhận mà có đăng ký thay
đổi tài sản trên đất

đồng/lần

50.000 50.000
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Đối tượng miên thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số10/ĐK
ban hành kèm Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên
và Môi trường.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận hoặc trang
bổ sung Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của
hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương
tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với người Việt Nam định cư ở ngoài được
sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà không có đơn ngăn
chặn, khiếu nại.
- Thửa đất còn trong thời hạn sử dụng, không có tranh chấp, không bị kê biên để
đảm bảo thi hành án (Điều 188 Luật Đất đai 2013).
1) 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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
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44/2014/NĐ-CPngày 15/5/2014 của Chính phủ;
- Thông tư số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điêu của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh vê việc 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;
- Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh vê việc 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 10/ĐK
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI
NHẬN HỒ SƠ

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

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 liên với đất
1.1. Tên (viết chữ in hoa):

1.2. Địa chỉ(1).
2. Giấy chứng nhận đã cấp đê nghị được cấp lại, cấp đôi

2.1. Số vào sổ cấp GCN:
2.3. Ngày cấp GCN •••/•••/

; 2.2. Số phát hành GCN:

3. Lý do đê nghị cấp lại, cấp đôi Giấy chứng nhận:
4. Thông tin thửa đất có thay đôi do đo đạc lại (kê khai theo bản đồ địa chính mới)

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m )

4.1. Thông tin thửa đât theo GCN đã câp:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

;
;
m2

Nội dung thay đổi khác

4.2. Thông tin thửa đất mới thay đổi:
- Thửa đất số:
- Tờ bản đồ số:
- Diện tích:

;
;
m2

5. Thông tin tài sản găn liên với đất đã cấp GCN có thay đôi (kê khai theo thông tin đã thay đổi - nêu
có)

Loại tài sản

5.1. Thông tin trên GCN đã cấp:
- Loại tài sản:
- Diện tích XD (chiếm đất):
m2;

Nội dung thay đổi

5.2. Thông tin có thay đổi:
- Loại tài sản:
- Diện tích XD (chiếm đất):

;
m2;
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*

6. Những giấy tờ liên quan đến nội dung thay t ổi nộp kèm theo

- Giấy chứng nhận đã cấp;

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 và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
II. XÁC NHẬN CUA UY BAN NHAN DAN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Đối với trường hợp cấp đoi GCN do đo vẽ lại bản đồ địa chính)

Sự thay đổi đường ranh giới thửa đất kể từ khi cấp GCN đến nay:
Ngày
tháng
năm
Công chức địa chính
(Ký, ghi rõ họ, tên)

III. Ý KIÉN CUA CƠ QUAN

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

ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

(Nêu rõ kết quả kiểm tra hồ sơ và ý kiến đồng ý hay không đồng ý với đề nghị cấp đoi, cấp lại GCN; lý
do).
Ngày
tháng
năm
Ngày
tháng
năm
Người kiếm tra
Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)
(Ký tên, đóng dấu)

(1) 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 kèm theo.
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13. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của

cơ quan nhà nước có thẩm quyền (xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã
cấp).
a) Trình tự thực hiện: (Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT)
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (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 Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 06 ngày)
+ Kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết;
+ 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
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trừ vào tiên sử dụng đất, tiên 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 vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng
nhận;
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu
có);
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đê nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 vê các khoản người sử dụng đất được trừ vào tiên sử dụng
đất, tiên 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 liên với đất nộp theo quy định pháp luật, gửi đến Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 tiếptại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai(Điêu 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT)
+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liên với đất (theo mẫu);
+ Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyên sử dụng đất,
quyên sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất; Giấy chứng nhận quyên sở hữu
nhà ở và quyên sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ nghĩa vụ tài chính
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+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu).
+ Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng

trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (nếu có) (theo mẫu).
+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miên, giảm các Khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được
miên, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Các loại giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT BTC-BTNMT đối với trường hợp có các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luậtđược liệt kê tại phụ lục đính kèm.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận mục đích sử dụng đất vào
Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:
STT

Nội dung thu

Đơn vi
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đôi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000
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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
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50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: Trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người
có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 09/ĐKban hành kèm Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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 (Điều
188 Luật Đất đai năm 2013).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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 về việc 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
CÁC GIẤY TỜ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 8 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT

Điều 8. Giấy tờ để xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất phải nộp
1. Đối với Khoản được trừ là tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được khấu trừ tiền nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).
b) Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định
pháp luật tại thời Điểm chuyển nhượng (bản sao).
c) Chứng từ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật cho người sử dụng đất (bản sao).
2. Đối với Khoản được trừ là tiền đã tự nguyện ứng trước để thực hiện giải
phóng mặt bằng.
a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng
mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).
b) Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê
duyệt (bản sao).
c) Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
3. Đối với Khoản được trừ là tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà
nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do được miễn, giảm tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc được Nhà nước cho thuê đất
trả tiền thuê đất hàng năm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TTBTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều
của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi là Thông tư số 77/2014/TT-BTC).
a) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp
ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao).
b) Chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao).
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CỘNG HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đât, chủ sở hữu tài sản gắn liền 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 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 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
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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)

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 bổ 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 đắt đai

Ngày.. . tháng.. năm . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

iv- ý kiến của cơ quan tài nguyên và môi trường
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày.. . tháng.. năm . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)
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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.
- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV
của Đơn này.
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14. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cấp mới Giấy chứng nhận)
a) Trình tự thực hiện: (Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT quy định về
xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp, không phải cấp mới Giấy chứng
nhận. Tuy nhiên khi xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận hết chỗ cập nhật thì
chuyển sang cấp mới Giấy chứng nhận).
- Bước 1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (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 Chi nhánh
Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đaikiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì cơ quan tiếp nhận 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 cơ quan tiếp nhận 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, cơ quan tiếp nhận hồ sơ 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 Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (không quá 04 ngày)
+ Kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết;
+ 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 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 vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng
nhận;
+ Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu
có);
* Tại Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố (không quá 02 ngày):
Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố cấp đổi Giấy chứng nhận và chuyển hồ sơ
cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để trả kết quả cho người sử dụng đất.
* Tại Cơ quan thuế và Cơ quan tài chính (không quá 05 ngày):
+ Kiểm tra hồ sơ do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai chuyển đến; đề nghị
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai 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 Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai, 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 Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
* Hồ sơ đất đai (Điều 11 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT)
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+ Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất;
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu
nhà ở và quyền sử dụng đất ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).
* Hồ sơ xác định nghĩa vụ nghĩa vụ tài chính
+ Bản chính Tờ khai lệ phí trước bạ (theo mẫu).
+ Bản chính Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tương ứng với từng
trường hợp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (nếu có) (theo mẫu).
+ Bản chính Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được miên, giảm các Khoản
nghĩa vụ tài chính về đất đai và bản sao các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được
miên, giảm theo quy định của pháp luật (nếu có).
+ Các loại giấy tờ quy định tại Điều 8 Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT BTC-BTNMT đối với trường hợp có các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất phải nộp theo quy định của pháp luậtđược liệt kê tại phụ lục đính kèm.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Thời hạn giải quyết không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lê theo quy định
của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, 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: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
dân cư.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền: Văn phòng đăng ký đất đai thành phố
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, cơ quan tài chính
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận mới hoặc văn bản
từ chối nêu rõ lý do.
h) Phí, Lệ phí:

160

CÔNG BÁO/Số 73+74/Ngày 15-8-2018

STT

Nội dung thu

Đơn vị
tính

Mức thu
Quận

Huyện

Chứng nhận đăng ký thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận
1

Đăng ký thay đổi chỉ có quyền sử dụng đất

đồng/lần

15.000

7.500

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

50.000

50.000

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

50.000

50.000

Đối tượng miễn thu: theo quy định tại Luật phí, lệ phí năm 2015 gồm trẻ em, hộ
nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền
với đất theo Mẫu số 09/ĐK1 ban hành kèm Thông tư số33/2017/TT-BTNMT ngày
29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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 (Điều
188 Luật Đất đai năm 2013).
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Đất đai năm 2013;
- 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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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
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trường quy định chi tiêt 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 số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiêt Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiêt thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiêp
nhận, luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất;
- Quyêt định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định phối hợp giải quyêt 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;
- Quyêt định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc 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

CÁC GIẤY TỜ THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 8 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ
88/2016/TTLT/BTC-BTNMT

Điều 8. Giấy tờ để xác định các Khoản được trừ vào tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất phải nộp
1. Đối với Khoản được trừ là tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được khấu trừ tiền nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).
b) Hợp đồng hoặc giấy tờ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định
pháp luật tại thời Điểm chuyển nhượng (bản sao).
c) Chứng từ thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy
định của pháp luật cho người sử dụng đất (bản sao).
2. Đối với Khoản được trừ là tiền đã tự nguyện ứng trước để thực hiện giải
phóng mặt bằng.
a) Văn bản của người sử dụng đất đề nghị được trừ tiền bồi thường, giải phóng
mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp (bản chính).
b) Phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê
duyệt (bản sao).
c) Quyết định phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).
3. Đối với Khoản được trừ là tiền mà người sử dụng đất đã nộp ngân sách nhà
nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do được miên, giảm tiền sử
dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hoặc được Nhà nước cho thuê đất
trả tiền thuê đất hàng năm quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 77/2014/TTBTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số Điều
của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định
về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (sau đây gọi là Thông tư số 77/2014/TT-BTC).
a) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu người sử dụng đất nộp
ngân sách nhà nước để hoàn trả chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng (bản sao).
b) Chứng từ nộp tiền vào ngân sách nhà nước (bản sao).
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CỘNG HOÀ 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:
Ngày

/

Quyển....

/

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 tẩy 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
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trách nhiệm trước pháp luật.
ngày ... tháng .... năm...
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

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 bổ 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 . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)

iv- ý kiến của cơ quan tài nguyên và môi trường
(Chỉ ghi ý kiến đối với trường hợp gia hạn sử dụng đất)

Ngày.. . tháng.. năm . .

Ngày.. . tháng.. năm

Người kiểm tra

Thủ trưởng cơ quan

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

(Ký tên, đóng dấu)
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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.
- Đối với trường hợp xác định lại diện tích đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được cấp Giấy
chứng nhận thì không kê khai, không xác nhận các thông tin tại Điểm 5 của Mục I, các mục II và IV
của Đơn này.
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15. Thủ tục cungcấp dữ liệu đất đai.
a) Trình tự thực hiện: (Khoản 1 Điều 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, Điều 12

Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT)
- Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ
Tổ chức, cá nhân chuẩn bị và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của
Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
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
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai kiểm
tra hồ sơ: Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì giải thích,
hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Bước 3: Giải quyết hồ sơ
+ Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ, Chi nhánh Văn phòng đăng ký
đất đai phải cung cấp ngay trong ngày; trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ, thì
việc cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo;
+ Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông
tin thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng.
Trường hợp từ chối cung cấp dữ liệu thì phải nêu rõ lý do và trả lời cho người sử
dụng đất biết.
- Bước 4: Trả kết quả giải quyết
Người sử dụng đất căn cứ ngày hẹn trong Biên nhận liên hệ Chi nhánh Văn
phòng đăng ký đất đai nhận kết quả.
b)Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Chi
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm: (Điều 11 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT)
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+ Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai;
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ
d) Thời hạn giải quyết: Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT
ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Trường hợp nhận được yêu cầu trước 15 giờ thì phải cung cấp ngay trong này;
trường hợp nhận được yêu cầu sau 15 giờ thì cung cấp dữ liệu đất đai được thực hiện
vào ngày làm việc tiếp theo;
Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin
thì thời hạn cung cấp dữ liệu đất đai được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung
cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đông.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai.
g) Kết quả thủ tục hành chính:Thông tin liên quan đến thửa đất như Bản vẽ
trích lục bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất... hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý
do.
h) Phí, Lệ phí:
Phụ lục 8 ban hành theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/12/2016
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Mức thu: 200.000 đồng/hồ sơ, tài
liệu.
Phí khai thác và sử dụng tư liệu bản đồ:
TT

LOẠI TƯ LIỆU

ĐƠN VỊ

MỨC THU PHÍ
(đồng)

I

Bản đồ in trên giấy

1

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/10.000
và lớn hơn

Tờ

120.000

2

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/25.000

Tờ

130.000

3

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000

Tờ

140.000

4

Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/100.000
và nhỏ hơn

Tờ

170.000

5

Bản đồ hành chính Việt Nam

Bộ

900.000

II

Bản đồ in Ploter
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TT

LOẠI TƯ LIỆU

ĐƠN VỊ

MỨC THU PHÍ
(đồng)

1

Bản đồ địa hình, bản đồ địa
chính cơ sở (không phần biệt tỷ
lệ)

Tờ A1

120.000

2

Bản đồ hành chính Việt Nam,
BĐHC tỉnh, BĐĐC các tỷ lệ,
BĐ HTSDĐ, bản đồ Quy hoạch

Tờ A1

150.000

III

Bản đồ số dạng Vector:

1

Bản đồ địa chính 1/200

Mảnh

250.000

2

Bản đồ địa chính 1/500

Mảnh

300.000

3

Bản đồ địa chính 1/1.000

Mảnh

350.000

4

Bản đồ địa chính 1/2.000,
1/5.000

Mảnh

390.000

5

Trích lục bản đồ địa chính, hồ
sơ kỹ thuật thửa đất (1 lớp)
1/200, 1/500

Sản phẩm

50.000

6

Trích lục bản đồ địa chính, hồ
sơ kỹ thuật thửa đất (1 lớp)
1/1.000

Sản phẩm

60.000

7

Trích lục bản đồ địa chính, hồ
sơ kỹ thuật thửa đất (1 lớp)
1/2.000, 1/5.000

Sản phẩm

65.000

Trên đây là mức thu đối với
việc cung cấp 1 bản sản phẩm
/1 lần , từ bản thứ 2 cùng trong
lần cung cấp đó tính thêm phí
nhân bản :
- Khổ A4
- Khổ A3
- Khổ A2
- Khổ A1
- Khổ Ao

- Bản

- 1.200

- Bản

- 2.400

- Bản

- 4.800

- Bản

- 9.600

- Bản

- 19.200

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu
số 01/PYC
k) Yêu cầu, điêu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
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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 năm 2013;
- Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu
tiền sử dụng đất;
- 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 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai;
- 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 số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin
dữ liệu đo đạc và bản đồ;
- Thông tư số 33/20117/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi
trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một
số điều của các thông tư hướng dẫn các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
- 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 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;
- Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/08/2017 của Ủyban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định phối hợp giải quyết thu tục giao
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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 về việc 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 01/PYC
(Kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT ngày 30
tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi

PHẦN Gm CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
Giờ ... phút,
ngày
Quyên số
Số thứ tự

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

tháng
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Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

năm

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỮ LIỆU ĐẤT ĐAI
Kính gửi:
1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp dữ liệu:
Đại diện là ông (bà)
cấp ngày
/
/
2. Địa chỉ:

tại

Số CMTND/Hộ chiếu
; Quốc tịch

3. Số điện thoại
; fax
; E-mail:
;
4. Danh mục và nội dung dữ liệu cần cung cấp của Thửa đất số
chỉ
Đánh dấu "X" vào nội dung cần cung cấp thông tin):
• Lịch sử biến động
• Hạn chế về quyền
• Thửa đất 1
• Người sử dụng đất
• Quy hoạch sử dụng đất • Giá đất
• Trích lục bản đồ
• Quyền sử dụng đất
• Tất cả thông tin trên
• Tài sản gắn liều với đất • Trích sao GCNQSDĐ
• Giao dịch đảm bảo
• Tình trạng pháp lý
5. Mục đích sử dụng dữ liệu:
6. Hình thức khai thác, sử dụng và phương thức nhận kết quả:
• Bản giấy sao chụp
• Nhận tại nơi cung cấp
• Gửi EMS theo địa chỉ
• Fax

địa

bộ
• Lưu trữ điện tử USB,
CD
• Email
7. Cam kết sử dụng dữ liệu: Tôi cam đoan không sử dụng dữ liệu được cung cấp trái với quy định
của pháp luật và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác.
NGƯỜI YÊU CẦU
(Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu nếu là cơ quan, tổ chức)

1

Dữ liệu Thửa đất bao gồm: Số hiệu thửa đất, số tờ BĐĐC, diện tích, địa chỉ.
liệu Người sử dụng đất bao gồm: Họ tên vợ chồng, năm sinh, CMND, địa chỉ.

2 Dữ

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 86 Lê Thánh Tôn, quận 1
Điện thoại: 38.233.686
Fax: (84.8) 38.233.694
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn
Website: www.congbao .hochiminhcity.gov.vn
In tại Xí nghiệp Bản đồ Đà Lạt - Bộ Quốc phòng

