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V/v chống thất thu thuế  

trong hoạt động kinh doanh,  

chuyển nhượng bất động sản 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vụ Bản, ngày 04 tháng 4 năm 2022 

                                 Kính gửi:  

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Các ban, ngành, đoàn thể huyện; 

 - Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn. 

Thực hiện Công văn số 124/STP-HCTP-BTTP ngày 08/02/2022 của Sở Tư 

pháp tỉnh Nam Định về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, 

chuyển nhượng bất động sản.  

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo nguồn thu ngân sách nhà 

nước, chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động 

sản; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế liên quan 

đến chuyển nhượng bất động sản cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng tuyên 

truyền, hướng dẫn về trách nhiệm thực hiện kê khai giá mua bán, chuyển nhượng 

bất động sản trên hợp đồng chuyển nhượng theo đúng giá trị thực tế giao dịch, để 

làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật thuế và đảm bảo quyền, lợi ích 

của các bên tham gia hợp đồng, giảm những rủi ro, hậu quả pháp lý khi có phát 

sinh tranh chấp hợp đồng. Các trường hợp chuyển nhượng bất động sản giá kê khai 

trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vi phạm pháp luật về 

thuế, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Thực hiện thủ tục chứng thực chuyển nhượng hợp đồng chuyển nhượng bất 

động sản theo quy định của pháp luật. Khi giải quyết việc chứng thực hợp đồng 

chuyển nhượng bất động sản, nếu phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, 

trốn thuế hoặc nghi vấn cần báo cáo, phản ánh với Chi cục Thuế khu vực Ý Yên-

Vụ Bản để xem xét, xử lý. 

2. Phòng Tư pháp: 

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chứng thực hợp đồng 

chuyển nhượng bất động sản tại UBND các xã, thị trấn. 

3. Chi cục Thuế khu vực Ý Yên-Vụ Bản: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tăng cường 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, đặc biệt là nội dung quy định 

về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn thuế theo quy định của 
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luật quản lý thuế và chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển 

nhượng bất động sản để người dân, doanh nghiệp biết thực hiện. 

- Tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kê 

khai nộp thuế theo giá trị thực tế mua bán trong hoạt động kinh doanh, chuyển 

nhượng bất động sản, nhằm chống thất thu thuế, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách 

nhà nước. 

- Thường xuyên giám sát công tác kê khai từ hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản. Chủ động phối hợp với cơ quan Công an xử lý có hiệu quả hành vi kê khai 

gian lận nhằm trốn thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. 

4. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Vụ Bản: 

Tăng cường phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế để 

quản lý chặt chẽ đối với các hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản 

của người dân, doanh nghiệp. 

5. Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn huyện: 

- Thực hiện nghiêm túc quy định Luật Công chứng, Luật Quản lý thuế và 

các văn bản pháp luật có liên quan. 

- Hướng dẫn người dân, chủ đàu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh 

doanh, chuyển nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá 

thực tế mua bán, để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp thực hiện việc chuyển nhượng bất động sản theo quy định 

của pháp luật./. 

 Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng Thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Khắc Xung 
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