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“OUR SUCCESS,
YOUR MISSION”

*Căn cứ pháp lý: Luật đất đai 2013, Luật Công chứng 2014, Luật Quản lý thuế 2019 và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên mua thanh toán một phần giá trị nhà đất (80 - 90% tùy 
thỏa thuận).

Chuẩn bị đủ giấy tờ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ, 
thuế thu nhập cá nhân và hồ sơ sang tên tại Chi 
nhánh Văn phòng đăng ký đất đai nơi có nhà đất. 
Nhận biên nhận hẹn trả kết quả.

- Thuế thu nhập cá nhân: 2% x giá mua bán trên hợp đồng;
- Lệ phí trước bạ: 0.5% x giá trị do UBND cấp tỉnh quy định.

Hợp đồng đặt cọc

Sau khi nhận được Sổ hồng và nhận bàn giao nhà từ 
bên bán, bên mua thanh toán hết số tiền còn lại cho 
bên bán.
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Bên mua đặt cọc trước một số tiền cho bên bán theo 
thỏa thuận tại hợp đồng đặt cọc hoặc biên bản đặt cọc.

Các bên chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo quy định và 
liên hệ với tổ chức hành nghề công chứng trong 
phạm vi cấp tỉnh của nhà đất để ký kết và công 
chứng hợp đồng mua bán.

Sau khi nộp thuế, người nộp hồ sơ nộp biên lai / giấy nộp tiền 
tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để được cập nhật là 
đã nộp chứng từ nộp thuế và đóng dấu vào biên nhận.

Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ chứng từ nộp 
thuế, đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để nộp lệ phí cấp 
Sổ, phí thẩm định (nếu có) và nhận Giấy chứng nhận đã cập nhật 
tên của bên mua (cụ thể ngày hẹn được ghi trong biên nhận).
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CỦA CÁ NHÂN
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