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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỐ: 42 /2013/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Mình ngày sB- tháng dO năm 2013 

QƯYỂT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, 

đẩt đò Nhà nừớc quản lý theo giá thị írứờng 
tại Thành phố Hồ Chí Minh' 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HÔ CHÍ MINH 

Căivcứ Luật Tổ chức Hệi đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Đất đai. ngày 26 thẫttg 11 năm 2003; : 
căn cứ Luật Quần lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

. Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; . 
Gân cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 nărtL 2004 của 

Chính phủ về phựơng pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; , 
Căn cư Nghị địĩửi số 198/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của 

Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá; 
Cãn cứ Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của 

Chính phủ sửa đổì, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ"CP ngày 
16 tháng ĩl ỉiăm 2004 yề-phương pháp xác định giá đất và khụng giá các lõại đấtỂ, 

Căn cứ ^gtíị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ qùy địnli cHị tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản nKàcnứơc; • 

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2010 của Chính 
phủ về bán đấu giá tài sản;,: 

Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng^ 12 năm 2010 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ 
Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07 tháng 12 năm 
2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 
03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 9097/STC-BVG 
ngày 13 tháng 9 năm 2013; số 6376/STC-BVG ngày 11 tháng 7 năm 2013 và ý 
kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Công văn số 2141/STP-VB ngày ĩ 3 tháng 6 
năm 2013, 



QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy định về trình tự, thủ tục 
thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản Ịý theo giá thị trường tại Thành phố 
Hồ Chí*Minh". ( \ , • ' 

ĩ)iều 2ẳ Quyết đinh nậy có hiệu lực sạụ 10 ngày, kể từ ngày ký. Bãi bỏ 
Quyết định số 281 /2003/QĐ-UB ngày Ol tháng l2 năm 2003 của ủy ban nhân 
dân thành phố về ban hành bản "Quy định về quy trình và phương pháp thẩm định 
giá bán bất động sản thuộc sở hữu. nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh" và 
Quyết định số 08/2005/QĐ-ƯB ngày 18 tháng 01 năm 2005 của ủy ban nhân dân 
thành phố về điều chỉnh khoản 3/Điều 9 của Quyết định so 281/2003/QĐ-ƯB 
ngày 01 tháng 12 năm 2003 của ủy ban nhân dân thành phố về "Quy định quy 
trình và phương pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại 
Thành phố Hồ Chí Minh"ề ? 

Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhận dân thành phố, Giám đốc Sở Tài 
chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giậm đốc Sở Tài nguyên yà Môi trường, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Xẳý dựng, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 
Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành" phố, Chủ tịch 
Uy ban nhân dân các quận - huyện, Trưởng Bạn Quản lý Đầu tư và Xẩy dựng các 
khu đô thị mới, Khu Ghế xuất và Công ngịíiệp, Khu Công nghệ cao, Hội đồng 
thâm định giá thành phô cùng các cá nhân,, tổ chức liên quan chịu trấch nhiệm thi 
hành' Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; , 
- Cục Kiểm tra văn bản-BỘ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
- VPUB: Các PVP; 
- Các Phòng CV; TTCB; 
- Lưu:VT, (ĐTMT/Chg) D. % 

Nguyễn Hữu Tín 



ỦY.BAN NHÂN DÂN • 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • , • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

' QUỸ ĐỊNH ^ ! 

về trình tự, thủ tục thẩm định giá nhà, đất do Nhà nước quản lý 
theo giá thị trường tại Thành phố Hồ Chí Minh 

{Ban hành kèm theo Quyết định số 48 /20Ỉ3/QĐ-ƯBND r 
ngày 4rf tháng 4.0 năm 2013 của ủy ban nhân dân thành pho) 

• ChươngI ... 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều L Phạm vi và đối tượng áp đụng 
1. Phạm vi điều chỉnh: Các trường hợp bán nhà vạ chuyển nhựợng quyền sử 

dụng đât, chuyển mục đích sử dụng đất là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. 
Trừ trường hơp bán rửià và chuỷển nhượng quyền sứ dụng đất cho đối tượng tái 
định cự. 

2. Đổi tượng áp dụng: Tổ chức và ;cá nhân!quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc 
sở hựu nhà nước theo quy địạh tại KKoảạ 1 Điều này. 

: Điều 2. Điều kiện pháp lý để thẩm định giả 
1. Nguyên tắc: ? . 
;Tất cả các ữường hợp nhà, đất thuộc sở hữu ríhà nước đẩ có quyết định 

hoậc văii bản cửà Thủ tưởng Chính phủ, Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân thành phố 
cho phép muả," bán rủià, chuyển quyền sử dụng đất, cHuỹễn mục đích sử diing đất 
đều phải thực hiện quy trình thẩm định giấ; Hội đồng Thẩm định giầ thành phố 
thẩm địiih lại và trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. ' 

2. Cơ sở pháp lý về thẩm định giá: 
^ - Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1Ị năm 2004 của Chính phủ 

về phương pháp xác địrứi giá đất và khung giá các loại đất; r, 
- Nghị.định số 123/20Ỏ7/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ 

sưa đổi, bổ sung ìĩiột số điềú của Nghị định số Ì 88/2004/NĐrCP ngàý 16 tháng 11 
năm 2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đắt; 

- Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ 
qíiy định chi tiêt tHi hành một số điều của Luật Giả về thẳm định giá; . 

: ; - Thông tư số 145/2Ọ07/TT-BTQ ngày 06 tháng 12 năm 2007 của Bộ Tài 
chính hương dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 
2004 của Chính phủ về phương pháp xác địxủi giá đất và khung giá các loại đất và 
Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngky íi tháng; 7 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ súng một số điều củaNghị địnJb số Ì88/2004/NĐ-CP; -
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- Quyết định số 77/2005/QÉ)-BTC ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Bộ Tài 
chính về việc ban hành 03 tiêu cỊiụẩn thẩm đmh giá Việt Nam (đợt 2); -

- Quyết định số 129/2008/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài 
chính về việc ban hành 06 tiêu phuận thẩm định giá (đợt 3). 

, Trong trường họp Nhà nước có những quỵ định điều chỉnh, sửa đổi, bổ 
sung các văn bản nêu trên thì thực hiện theo quy định tại cáe văn bản này. 

Chương ỊỊ 
QUỴ ĐỊNH CỤ THẺ 

Điều 3. Thành phần hồ sơ thẩm định giá 
Hồ sơ được lập thành 02 bộ5 gồm: 
1. Văn bản cho phép bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển 

rnục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phụ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc 
ủy ban nhân dân thành phố (2 bản chụp), i 

2. Quyết định của ủy fc»ari nhân dân thành phố về xác lập quyền sở hữu Nhà 
nước (2 bản chụp). ' 

3Ế Văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cung cấp thông tin quy 
hoạch kiến trức theo quy định (2 bản chụp). i : 

4. Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 trên nền địa chính mới dò đơn vị 
tư vấn có chức năng đo đạc bản đồ lập, được cơ quan có thẩm qủyền kiểm tra (01 
bản chính và 01 bản chụp). r 

5. Bản yẽ hiện trạng nhạ, vậỊkiến trúc ừên đất và biên bản đánh giá tỷ lệ 
chất lượng còn lại cửạ nhà, vật kiến truc trên (Ịất dọ pác đơn yị tự ỵấn có chức 
năng lập (nếu có cộng ừình xâỵ dựng trên đất) đựợc đơn vị quản lý tài sản ký xác 
nhận (01 bản chính và 01 bản chụp). , 

6. Chứng thư kèm báo cáo kết quả định giá do đơn vị tư vấn có chức năng 
lập (01 bản chính và 01 bạn chụp). 

7. Văn bản đề nghị thẩm ptịnh giá của ậợn vị đang quản lý, sử dụng nhà, đất 
(01 bản chính và 01 bản chụp). 1 

Điều 4. Thẩm định giá trị quyền sử dụng đất 
^ Giá trị quyền sử dụng đất được xác định trên cơ sở diện tích dất va đơn giá 

quyền sử dụng đất. ; ; ... 
1. Đối với diện tích: 

^ a) Diện tích đất để tírxh tiễn sử dụng đất kỊii chuyển nhượng quyền sử dụng 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất được căn cứ theo Ban đồ hiện trạng vị trí đất ty 
lệ 1/500 trên nền địa GỈiinh mới do đơn vị co cịiức năng đo đặc bản đồ lập, được 
cơ quan có thẩm quyền kiểm tra. 

b) Đối với diện tích đất năm trong, phạm vi quy hoạch lộ giợi, hẻm giới, 
hành lang bảo vệ các công trìĩịlạ;M tầng kỳ thịiật, Nhà nước sẽ quản lý thì không 
phải thẩm định giá trị quyền sử dụng đất phần dịen tích đất này. 
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c) Việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường họp công trình xây dựng 
nhiềii tầng gắn liền với đất đựợc Nhà nựớc giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng 
thực hiện theo Điểm 2.1, Khoản 2, Điều 1, Thông tư số 93/201 i/TT-BTC ngày 29 
tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài chính, 

; , 2. về đợn giá quyền sử dụng đất: , ; . » , . 
" à) Đơn giá quyền sử dụng đất dồ đơn vị tư vấn thẩm định giá xác định và 

Hội đồng Thẩm định giả thành phố thẩm định lại theo các phương pháp do Chính 
phủ quy định và eác tiêu chuẩn thẩm địrứi giá do Bộ Tài chính ban HànH (riêu tại 
Khoản 2, Điều 2 Quy định này). - V 
y ?b) THôrig số kỹ thuật được sử đựng nếu ấp dụng trong phương pháp thặng 

dứ vẩ^hương pháp tliu nhập như saụ:/ V 
. b.Ểl) Tỷ suất chịết khấu = Tỷ suất vốn hóa = Tỷ lệ an toàn + Phụ phí rủi ro 

. k r XỷíSiaất chiết khấu hàng nặm của dự án được tính thẹọ Ịãi suất cho vay kinh 
dọanh bất động sản trung hạn bình quân của 4 ngân hàng thượng mại trên địa bàn 
thành phố (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông íhôri Việt Nam chi nhánh 
Thành phố Họ Chí Minh, Ịỷgân hàng Đầu tư và Phát triển .Việt Nam chi nhánh 
Thành £hố Hồ Ghi Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thirơng Việt Nam 
chi nhánh ThànB phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng thương mại cổ phần Gồng thương 
Việt Nam chi nhảnh Thành phố Hồ Chí Minh) công bố ở thời điểm thẩm định giá. 

b.2) Lãị suất ỹpn vay ngân hàng:, Được tính theo: lãi suất cho vay kinh 
doanh bất động sản trung hạn bình quán của 4 ngận hàng thương mại trên địa bàn 
thành phố nêu trên công bố ở thời điểm tham địĩih giá. 

"* " b.3) Đơh giá xây dựng công trình: Thèo Qúyết đinh của ũy ban nhân dân 
ứiằnh phổ về Bàn hành Biểu giá chuẩn về sụất ỵốn đậu tư phần xây , dựng công 
trình trên địá bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản điều chỉnh cồ ìieri quan. 
Đối với các công trình xây dựng đặc thù thì Hội đồng Thẩm định giá thành phố 
báo cáo, xin ý kiến ủy ban nhân dân thành phố quyết định. . 

;b.4) Lợi nhuận của nhà đầu tư: Được tínbhtheo lãi suất huy động tiền bằng 
đồng Việt Nam kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại trên địa 
bàn thành phố nêu trên công bố hàng, tháng (Ịoại trả lãi sạu) cộng thêm phí quản lý 
2%/riăm trên tổng doanh thu của dự án 

4 3. về thời điểm ihẩm định giá: / , ; 

Giá trị quyền sử dụng đất và côrig trình xây dựng trên đẩt được thầm định 
tại Ểhèậ. điểm Hội đồng Thẩm định giá thành phố thẩm định giá. r 

ĐỈều 5. Thẩm đĩnh giá trị xây dựng còn lại của ìitìà, xườiỊg, công trình, 
v ậ t  M ế n  t r ú c  t r ê n  đ ấ t  " : ' Ả ' ;  

Giá trị công trình xâỵ dựng còn lại của nhà, xưởng, công trình, vật kiến trúc 
trên đất được tírứi theb^côĩig thức rihư sau: * ; 

. GCTXD = : ĐXỌ : , . X DTSXD X TCLCL ; : 
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Trong đó: .*'• V • 
1'. GCTXD • Giá trị xây dưng còn lại của nỉià, xưởng, còng trình, vật kiện trúc 

trềnđất. : ":'• '• ! ' ' •••' ! ' : •' : ; 

2. ĐXD « Đơn giá xây dựng mới được lịác định căn cứ vào đơn giá công 
trình xây dựng có kết cấu tưang tự thèo Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư xây 
dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp Biểu giá chuẩn 
về suất vốn đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn.Thành phố Hồ Chí Minh do 
ủy ban nhịần dân thành phố ban hành chua có quy định thì Sở .Xây dựng hướng 
dẫn những trường họp phát sinh này. > ị ; 

3. DTSXD- Diện tích sàn xây dựng căn cứ vào bản vẽ hiệri trạng nhà, xưởng, 
công trình, vật kiến trúc trển đật của đơn vi tư vấn cộ chức năng thực hiện. Đối vớỉ 
diện tích sàn xây dựng có mộỉ phần diện tích xây dựng nằm ữên đất thuộc quy 
hoạch Mhà nước thu hồi đất để đầu tư xây dựng được duyệt thi tính toán như sau: 

- Trong trường họp chưa có quỵết định thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư 
vẫn tính giá ữị công trình xây dựng theo qụy định nêu trên, khi Nhà nước thu hôi 
sẽ được bồi thường theo quy định. ' ' 
V . - Trong trường hợp đã có quyết định thu hồi đất để tìiực hiện dự ấn, thì 
khống phải xác 'định giá trị công trình xây dựng trên phần diện tích hày. 

4. TCLCL- Tỷ lệ chât lượng còn lại của nhà,.xưởng, công trình, vật kiến trức 
trên đất còn lại căn cứ vào biến bản đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, 
xưởng, công trình, Vật kiến trúc trên đất do đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện. 

Điều 6. Thời gian thẩm định giá 
>; 4 Trong thời gian không qụá 15 ngày Ịàm việc, sau khi nhận được đủ hồ sơ 
theo Điềư 3 Quy định này, Hội đồng Thẩm định giá thành phố tiến hành thẩm định 

•ề trÌỊili ủỵ ban rứtân dân thành phỗ ban hành Quyết định phê duyêt giá. , . 
ĩ)iệu 7. Hướng, dẫn việc nộp tiền và tổ chức bán đâu giá nhà đất 
1. Đổi với các trường hợp bán đấu giá nhà, đất: 
ầ) Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt giá khởi điểm của ủy ban nhân 

dãntỉíàrửiphố: í ỉ : . 

- Trong thời gian 05 ngày ìặm việc, Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn đơn 
vị quản lý, sử dụng nhà, đất pỊiọn đơn vị có chức năng bán đấu giá tài sản để ký 
hợp đông bán đâu giá, tổ chức' bán đấu giá và phương thức nộp tiền trúng đấu giá 
t h ẹ o  K Ỉ Ị o ả n  1 ,  Đ i ề u  8  Q u y  đ ị n h n à y  Ề . . .  /  ,  

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản iíướng dẫn 
cụa Sở Tài chính, đợn vị quản lý,.sử dụng nhặ đấtphải ký két Ịiợp đồng bán đấu 
giá vởi đơn vị có chức năng đấu giá tài sản theo hội đung được quy định tại Điều 7, 
Điều 8 Quy định này. 

- Đơn VỊ cồ chức năng đấu giá tại sản Ị)hậi tổ chức bán đấu giá tài sản trong 
thòi gian .không quá 40 ngày,..Ịịể |ừngầy,kỷ..hợp'đồrig.' , 

b) Trình tự, thủ tục bán đấụ giá được thực hiện theo quy định phắp luật về 
bán đâủ,giá tài sản. > 
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c) Trường hợp nhà, đất đã được thông báo, niêm yết công khai việc bán đấu 
. giá nhưng quá thời gian công khai theo qụy định không cộ người đăng ký mua thì 

đơn vị có chức năng bán đấu giá có trách nhiệm gửi văn bản báo cho đơn vị quản 
lý nhà, đất để đơn vị quản lý tài sản có văn bản báo cáo, đề xuất để Hội đồng Thẩm 
định giá thành phố trình ủy ban nhân dân thành phố cho tiến hành tổ chức bán đấu 
giá lại. . .. . 

d) Trường hợp nhà, đất đã đừợc thông báo, niêm yết công khai việc bán đấu 
giá nhưng , quá thời gian công khai theo quy định chỉ có một người đăng ký tham 
gia đấu giá thì đơn vị có chức năng bán đấu giá có trách nhiệm gửi văn bản báo 
cho đan vị quản lý nhà, đất để đơn vị quản lý tài sản có văn bản báo cáo gửi Hội 
đông Thâm định giá thành phố trình ủy ban nhân dân thành phố bán chỉ định theo 
quy định. 

2. Đối với các trường hợp còn lại: 

Sau khi nhận được Quyết định phê duyệt giá của ủy ban nhân dân thành 
phố, trong thời gian 07 ngày làm việc, Sở Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền theo 
q u y  đ ị n h  t ạ i  Đ i ề u  8  Q u y  đ ị n h  n à y .  , . .  

Điều 8. Thời hạn thanh toán tiền mua nhà, đấí và nộp tiền sử dụng đất 

; 1. Đối với trường hợp bán đấu giá: Người mua trúng đấu giá có trách nhiệm 
thanh toán tiền mua nhà, đất cho đơn vị bán đấu giá tài sản trong thời hận được cơ 
quan có thẩm qụyền thông báo theo quy định. Người trúng đấu giá nộp tiền chậm 
so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền phạt chậm nộp theo quy định của Luật 
Quản lý thuế. Trong thời hạn không quá 03 ngày, kể từ ngày người mua trúng đâu 
giá thanh toán tiền mua nhà, đất vá tiền phạt do chậm thanh toán (nếu có), đơn vị 
bán đấu giá tài sản có trách nhiệm nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước 
cấp tỉnh (nơi có cơ sở nhà, đất); Bộ, ngành làm chủ tài khoản đối với cơ quan, đơn 
vị thuộc Trung ương quản lý; Sở Tài chính làm chủ tài khoản đối với eơ quan, đơn 
vị thuộc địa phương quản lý. Đơn vị bán đấu giá tài sản chậm nộp tiền bán đấu giá 
nhà, đất sẽ phải chịu phạt chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. 

2. Đổi với trường họp bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng đất: Người 
mua có trách nhiệm nộp tiền mua nhà, đất, chuyển mực đích sử dụng đất vào ngân 
sáeh nhà nước trong thời hạn được cơ quan có thẩm quyền thông báo theo quy 
định. Người múa nộp tiền chậm so với thời hạn quy định thì phải nộp tiền phạt 
chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế. Thời gian chịu lãi phạt chậm nộp 
không quá 12 tháng. Quá thời hạn phạt chậm nộp này mà người mua chưa hoàn tất 

• việc nộp tiền mua mhà, đất, chuyển mục đích sử dụng đất và lãi phạt chậm nộp thì 
- đơn vị quản lý tài sản có văn bản báo cáo Sở Tài chính để Sở Tài chính tọng hơp 
trình cơ quan cho phép bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng đất việc chấm dứt 
bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng đất. . ; 

3. Người mua ,nộp lệ phí trước bạ tài sản theo quy định và thuế giá ừị gia 
tăng phần giá trị xây dựng còn lại cửa công trình, vật kiến trúc trên đất (nếu có). 
Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn người mua thực hiện nghĩa vụ thuế. 
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Điều 9. Chi phí lỉên quạn được khấu trừ vào số tiền thu được từ mua 
bán nhà, chuyển nhương quyện sử dụng đất, phiiyển mục đích sử đụng đất 

1. Các chi phí liên quan 4ựợc trừ gồm: .r i.. • •' , 
a) Chi phí đo vẽ nhà, đất; 
b) Chi phí thẩm định giá và chi phí tổ chức bán đấu giá; 
c) Chi phí di dời theọ chế độ quy định, gồm: 
- Chi phí tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thiết bị, máy móc khi thực hiện di dời 

và thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt; 
- Chí phí hỗ trợ để di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong 

khuôn viên cơ sở nhà, đất (nếu có). 
d) Các chi phí khác có liên quan. 
2. Trường hợp nhà, đất được duyệt bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng 

đất, sau khi mức giá được ủy ban nỉiân dân thành phố phê duyệt mà đơn vị, tổ 
chức, cá nhân được mua nhà, đất không có nhụ cầu tiếp tục mua thì toàn bộ chi 
phí liên quan đến lập thủ tục địĩih giá (chi phí đo vẽ, thuê tư vấn định giá...) do 
đơn vị, tổ chức, cá nhân mua nhà tạm ứng thanh toán sẽ không được hoàn trả. 

3. Trường hợp thẩm định giá lại do bán đấu giá không thành, các chi phí có 
liên quan do đan vị quản lý tài sản chị trả được khấụ trừ vào số tiền thu được từ 
mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Điều 10. Nguyên tắc xác định lĩghĩa vụ tài chính nộp bổ sụng khi điều 
chỉnh chỉ tiêu quỵ hoạch, kiếp ếtfeậc ^ *ồ" 

1 ẵ Đối ỴỚi trường hơp người mua đã hqàn tất nghĩa vụ tài ehính về đất theo 
mức giá đã được ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt hoặe giá trúng đấu giá và 
đề nghị thay đổi quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng và được ửỹ baiì nhân dân 
thành phô châp thuận thì phâi xác định nghĩa vụ tài chính đê nộp bô sung theo 
nguyên tắc như sau: ' ; 

Nghĩa vụ tài chính phải nộp bổ sung được tính theo nguyên tắc ỉẩ phần 
chênh lệch tăng thêm giữa giá tri quyền sử dụng đất đã được ủy ban nhân dân 
thánh phố phê duyệt theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc xác đinh khi bán đấu 
giá, bán chỉ định, chuyển mục đích sử dụng đất theo các chỉ tiêu quỵ hoạch điều 
chỉnh tại thời điểm ủy ban nhân dân thành pho cho phép điều chỉnh chỉ tiêu quy 
hoạch kiến trúc. , X' ; ; . 

2. Đối với trường họp đặc biệt do Nhà nước quyết định điều chỉnh giảm chỉ 
tiêu quỵ hoạch kiến trúc sau khi người mua đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất 
thì người sử dụng đất được hoàn írả số tiền sử dụng đất được xác định lại bằng 
chênh lệch số tỉền sử dụng đất theo các chỉ Ịịêu quy hoạch cũ trừ đi số tiền sử 
dụng đất theo các chỉ tiêu quy hoạch mới (nếu có). 

3. Không xác định nghĩa vụ tài chính để hoàn trả khi người sử dụng đất đề 
nghị điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạcỊi giảm. V 

8 



Điều 11. Xác định nghĩa vụ tài chính nộp bỗ sung hoặc hoàn trả khi 
điều chỉnh số liệu diện tích đất và chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc không thảy đổi 

Trường hợp khi bàn giao đất thực tế cho rigười mua, nếu diện tích đất thực 
tế tăng hoặc giảm so với diện tích được sử dụng khi xác định giá bán và chỉ tiêu 
quy hoạch kiến trúc không thay đổi thi sổ tiền phải nộp tăng thêm hoặc giảm đi 
được tính theo công thức: 

Giá trị quyền sử dụng đất đã được . 
ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt 

hoặc giá trúng đấu giá 
- ——^ ——-i- — —_ X Phần diện tích đất tăng hòặc giảm 

Diện tích đất đựợc sử đụng khi . . -.ị 
. xác định giá bán 

Chương III 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 12. Trách nhiệm của các sở - ngành, các đơn vị có liên quan 
1. Sở Quy hoạch - Kiến ừúc, Ban Quản lý các khu đô thị: Có trách nhiệm 

cung cấp thông tin chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo quy địĩih. 
Cấq trượng hợp thẩm định giá bán căn hộ chung cư hoặc nhà ở nhiều tầng, 

nhỉều hộ sừ dụng không cần có thông tin chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc mà căn cứ 
vào hiện trạng kiến trúc, diện tích sàn xây dựng hiện hữu để thẩm định giá. 

2. Đơii vị qúản lý, sử dụng nhà, đất: : 
a) Lỉên hệ các đơn vị tư vấn có chức năng đo đạc bản đồ lập Bản đồ hiện 

trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 trên nền địa chính mới trình cơ quan có thẩm quyền 
kiểm duyệt theo quy định. • k 

b) Liên hệ cơ quari có thẩm quyền để được cung cấp thông tin chỉ tiêu quy 
hoạch theo quy định. 

e) Liến hệ Sở Xây dựng để được hướng dẫn thực hiện thủ tục xác lập quyền 
sở hữu nhà nước đối với trường hợp nhà,' xưởng chưa xác lập quyền sở hữu nhà 
nước (nếu có nhà, xưởng trên đất). 

d) Liên hệ các đơn vị tư ,v.ấn có chức năng đo vẽ và lập Bản vẽ hiện ừạng 
nhà, vật kiên trúc trên đất và biên bản đánh giá tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà, 

- vật kiến trúc trên đất và đơn vị qụản lý tài sản ký xác nhận (nếụ có rứià, xưởng 
trên đất). . 

đ) Sau khi có bản vẽ, chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, tiến hành tổ chức đấu 
thầu hoặc chỉ định thặu đơn vị tư vấn có chức nặng thẩm đinh giá (các đơn vị có 

* tên trong danh sách doanh nghiệp thẩm định giá do Bộ Tài chính thông báo) theo 
hướng dẫn tại Phần B, Mục II, Thông tư số 17/2006/TT-BTC ngày 13 tháng 3 
năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định so 101/2005/NĐ-CP 
ngày 03 thảng 8 năm-2005 của Chính phủ về thẩm định giá để tiến hành ký họp 
đông thuê tư vấn định giá lập Chứng thư kèm báo cáo kết quả định giá. 
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e) Căn cứ phương án phê dụyệt của cơ quan có thẩm quyền eho phép bán 
nhà và chuyển nhượng quyền sự dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đât, đơn vị 
quản lý sử dụng nhà, đất có trách nhiệm nộp hồ sơ theo Điều 3 Quy định này. 

3. Sở Xây dựng: Hưởng dẫn thủ tục xậc Ịập quyền sở hữu rứià nước cho đơn 
vị, cá nhân quản lý5 sử dụng nhà để thực hiện theo phân cấp (Quận, huyện hoặc 
thành phố) hiện hành đối với nhà, xu ong chưa thực hiện việc xác lập quyền sở hữu 
nhà nước. 

4« Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: 
a) Kiểm tra Bản đồ hiện trạng vị ừí đất tỷ lệ 1/500 đối với người mua là tổ 

chức và tài sản bán đấu giá (trừ các trường hợp nhà, đất do ủy ban nhân dân quận, 
huyện quản lý) trong thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
Bản đồ hiện trạng vị trí đất do đợn vị đo đạc bản đồ cung cấp; 

b) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tổ chức sử dụng đất đã 
thực hiện xong nghĩa vụ tài chíph đối với Nhà nước theo quy định. 

c) Phối hợp với ủy ban nhân đẵn quận, huyện quản lý phần diện tích đất 
trong lộ giới đối với các tổ chức, cá nhân mua nhà, đất theo quy định. 

5. ủy ban nhân dân quận - huyện có trách nhiệm: 
a) Cung cấp thông tin chỉ tiêu quỵ hoạch kiến trúc theo quy định. 
b) Kiểm ừa Bản đồ hiện trạng vị trí đất tỷ lệ 1/500 đối với người mua là cá 

nhân và các trường hợp nhà, đất do ủy ban nhận dân quận - huyện qụản lý trong 
thời gian không quá 15 ngày làm việc, kể tự ngày nhận được Bản đồ hiện trạng vị 
trí đất do đơn vị đo đạc bản đồ cung cấp. ! 

c) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền SỞ hữu nhà ở và tài sản 
găn liên với đât sau khi cá nhân sử dụng đất đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính 
đối với Nhà nước theo quy định. , 

d) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý phần diện tích đất 
trọng lộ giới đối với các tồ chức, cá nhân mua nhà, đất theo quy định. . 

6. Hội đồng Thẩm định giá thành phố: . 
a) Thường trực Hội đồng Thẩm định giá thảnh phố (Sở Tài chính): có trách 

nhiệm tiếp nhận hồ sơ báo cáo, trình Hội đồng Thẩm định giá thành phố tổ chức 
họp thâm định. 

b) Hội đồng Thẩm định gia thành phố tổ chức họp thầm định giá và trình 
Uy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định phê duyệt giá khởi điểm bán đấu 
giá, giá mua, giá bán chỉ định nhả và giá chuyển quyền sử đụng đất, chuyển mục 
đích sử dụng đất theo quy định. 

c) Giải quyết các nội dung có liên quan đến giá khởi điểm bán đấu giá, giá 
mua, giá bán chỉ định nhà và giá chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử 
đụng đất theo quy định. • ,ề ', ' \ 

7. Sở Tài chính có trách nhiệm: Hướng, dẫn thu nộp tiền vào ngân sách và 
xác nhận tổ chức, cá nhân sử dụng đất đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối 
với Nhà nước thep Điều 7 Quy định này, ; 
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8. Các sở, ngành, ủy ban nhân dân quận - huyện, các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng thời hạn quy định. Trường hợp 
xử lý hồ sơ không đúng thời hạn quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ mua bán 
nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Giám đôc Sở, 
ngành, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các đơn vị phải chịu 
trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về chuyên môn, nghiệp vụ được 
phân công. 

Điều 13. Xử lý chuyển tiếp 
Đối với các hồ sơ thẩm định giá nhà, đất đã nộp Chứng thư kèm báo cáo 

kết quả thẩm định giá cho Sở Tài chính trước ngày Quy định này có hiệu lực thì 
áp dụng theo Quyết định số 281/2003/QĐ-UB ngày 01 tháng 12 năm 2003 của 
ủy ban nhân dân thành phố về ban hành bản "Quy định về quy trình và phương 
pháp thẩm định giá bán bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại Thành phô 
Hồ Chí Minh" và Quyết định số 08/2005/QĐ-ƯB ngày 18 tháng 01 năm 2005 của 
ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh khoản 3, Điều 9 của Quyết đinh số 
281/2003/QĐ-ƯB ngày 01 tháng 12 năm 2003. 

Điều 14ậ Điều khoản thi hành -
Trong quá trình thực hiện Quy định này, khi xét thấy cần thiết, Giám đốc 

Sở Tài chính kịp thời kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bô sung, 
sửa đổi cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tiên của 
thành phố./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 

TICH 

Nguyễn Hữu Tín 
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