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Tây Hòa, ngày ỵịị tháng 5 năm 2022
Số: 3^3$ /CCTKV-NV
V/v eửi Thư ngỏ của Cục Thuế
tỉnh Phú Yên về kê khai thuế đối
với hoạt dộng chuyển nhượng bất
dộng sản.
Kính gửi:
- UBND các xã, thị trấn huyện Tây Hòa;
- ƯBND các xã, thị trấn huyện Phú Hòa.

Ngày 13/5/2022, Cục Thuế tỉnh Phú Yên có Thư ngỏ về kê khai thuế đối
với hoạt động chuyên nhượng bât động sản (kèm theo Công văn số 1339/CTTTHT ngày 13/5/2022 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên).
Chi cục Thuế khu vực Tây Hòa - Phú Hòa xin gửi đến Quý cơ quan Thư
ngỏ về kê khai thuế đôi với hoạt động chuyên nhượng bất động sản nêu trên
(kèm theo Công văn số 1339/CT-TTHT ngày 13/5/2022 của Cục Thuế tỉnh Phú
Yên) để biết, phối họp thực hiện.!.{&)
Nơi nhận:
Như trên;
- TT VH-TH Tây Hòa;
- TT VHTT và TTTH Phú Hòa
- Lãnh đạo CCTKV;
- Niêm yết tại Bộ phận một cửí
- Đội KTr;
- Lưu: VT, NV.
-
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s ố : / í 3 3^1 /CT-TTHT
V/v thư ngỏ về kê khai thuế đối với
hoạt động chuyển nhượng bất động sản

P h ú Yên, n g à y 3 3 th á n g 5 n ă m 2 0 2 2

Kính gửi: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng
bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Phú
Yên về tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyến nhượng bất
động sản, Cục Thuế tỉnh Phú Yên có thư ngỏ gửi đến các tố chức, cá nhân có
hoạt động chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh, các co quan ban ngành
về việc kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản với thông
điệp “ H ành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng thấp
hơn g iá chuyển nh ư ợng thực tế là hành vi vi p h ạ m p h á p lu ậ t N gư ời nộp thuế
thự c hiện trung thực về việc kê khai giá thực tế chuyến như ợng bất động sản
trên hợp đồn g chuyến như ợng cũng n h ư kh i kê khai các nghĩa vụ thu ế p h á t
sinh đ ế bảo vệ quyền lợi của chính bản th ă n ”

Cục Thuế tỉnh Phú Yên kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh
bất động sản trên địa bàn tỉnh kê khai trung thực giá chuyến nhượng trên hợp
đồng công chúng đế vừa phòng ngừa rủi ro, vừa thế hiện trách nhiệm công dân
đối với tỉnh nhà. \Ịu*U
Thư ngỏ đính kèm.
Nơi nhận:
Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP; ^
- Văn phòng công chứng (phối họp);
- Các Sở: Tài chính, TNMT, Tư pháp, Xây dựng
(phối họp);
- Công an tỉnh (phối hợp);
- Đài PTTH, Báo Phú Yên (phối họp);
- Ban Lãnh đạo Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế trực thuộc (thông báo cho NNT
trên địa bàn, gửi ƯBND xã, phưòng, thị trấn,
niêm yết tại Bộ phận một cửa);
- Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Lưu TTHT, VT.
-

PHẠM HOÀI TRƯNG

THƯ NGỎ
VẺ THựC HIỆN KÊ KHAI THUÉ
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN
Kính gửi: Tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển nhượng
bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Cục Thuế tỉnh Phú Yên xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác của Người
nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế nói chung và thực hiện nghĩa vụ thuế đối với
hoạt động chuyển nhượng bất động sản nói riêng!
Bất động sản, nhà, đất luôn là một tài sản lớn, lâu dài với mỗi gia đình, tổ chức và
cá nhân. Tài sản này ngoài là nơi để ở, còn có thể được sử dụng cho các giao dịch dân sự
khác như chuyển nhượng, góp vốn, vay vốn ngân hàng, thừa kế hoặc chứng minh thu nhập
để phục vụ nhu cầu du học, du lịch... Pháp luật quy định đây là loại tài sản phải đăng ký
quyền sở hữu và quyền sử dụng đất, do đó khi mua bán chuyển nhượng việc thiết lập hồ sơ
chính xác, đầy đủ là vô cùng quan trọng. Hồ sơ chuyển nhượng và đăng ký là cơ sở pháp lý
đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người sử dụng, sở hữu và các giao dịch dân sự nếu
có.
Cục Thuế tỉnh Phú Yên xin thông báo đến Người nộp thuế quy định về giá chuyển
nhượng khi thực hiện chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên như sau:

Người nộp thuế có trách nhiệm khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội
dung trong hề sơ khai thuế hoặc hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính. Kê khai trung thực
giá thực tế chuyển nhượng bất động sản trên Hợp đồng chuyển nhượng cũng như kê
khai các nghĩa vụ thuế phát sinh để bảo vệ quýền lọi của chính bản thân.
Để tránh những rủi ro pháp lý không đáng có với cơ quan Thuế, cơ quan chức năng
cũng như khi phát sinh các tranh chấp, khiếu kiện do nguyên nhân từ việc kê khai giá
chuyển nhượng bất động sản không chính xác, trung thực và đầy đủ, Cục Thuế tỉnh Phú
Yên khuyến nghị người nộp thuế:

1. Hành vi kê khai giá chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng thấp hơn
giá chuyển nhượng thực tế là hành vi vỉ phạm pháp luật, tùy theo mức độ vi phạm sẽ
bị xử lý về hành chính hoặc hình sự.
Đây là hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 143 Luật Quản lý thuế (sử dụng
chứng từ, tài liệu không phản ảnh đủng bản chất giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để
xác định sai số tiền thuế phải nộp). Mức xử phạt căn cứ vào Điều 17 Nghị định số
125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về thuế,
hóa đơn và Điều 200 Bộ Luật hình sự năm 2015. Thực tế đã có trường hợp kê khai giá
chuyển nhượng bất động sản trên hợp đồng thấp hơn giá chuyển nhượng thực tế bị cơ quan
chức năng khởi tố với tội danh trốn thuế.
Hành vi phạm tội này đã cấu thành ngay khi kỷ và công chứng hợp đồng. Tại cơ
quarí thuế khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, cơ quan thuế sẽ hoàn thiện hồ sơ, chuyển tin báo
tội phạm đến cơ quan điều tra đề nghị xác minh, điều tra theo Quy chế phối hợp số
33/QCPH-CAT-CT ngày 28/4/2022 giữa Công an tỉnh và Cục Thuế tỉnh Phú Yên.
Đây là giao dịch không hợp pháp, thiệt hại rất lởn cho bên mua: Trong trường
hợp có tranh chấp hợp đồng mua bán, khởi kiện tại Tòa án thì khi phát hiện hai bên kê khai

vào hợp đồng mua bán đã công chứng với giá thấp hơn thực tế, Tòa án sẽ tuyên giao dịch
vô hiệu, theo đó phần hoàn trả vật chất giữa hai bên sẽ căn cứ giá trị trên hợp đồng, lúc dó
thiệt hại sẽ thuộc về bên mua (vì thực tế người mua đã trả cho người bán số tiền lớn hơn
nhiều lẩn so với so tiền ghi trên hợp đồng).
Tiềm ẩn thiệt hại về lâu dài: Khi nhà nước có cơ chế quản lý hiện đại, xây dựng

được cơ sở dữ liệu giá chuyển nhượng bất động sản theo thực tế, theo đó người dân, tổ
chức mua bất động sản khai giá ban đầu bao nhiêu thì lần sau cơ quan thuế lấy giá mua đã
khai làm giá vốn dể tính thuế thì lúc này số thuế phải nộp rất lớn do chênh lệch giữa giá bán
và giá mua lúc đầu rất lớn.
2. Kê khai trung thực giá chuyển nhượng để bảo vệ tối đa quyền và lọi ích họp
pháp giữa các bên.
- Được giải quyết thủ tục hành chính sớm nhất: Do hồ sơ đạt độ tin cậy cao sẽ
được cơ quan thuế xác định nghĩa vụ tài chính nhanh chóng, kịp thời, đúng thời gian quy
định.
- Không phải ỉo lắng hậu quả pháp lỷ về sau: Hồ sơ đã khai đúng giá thực tế sẽ

không thuộc đối tượng rà soát, xác minh, điều tra của cơ quan Thuế và các cơ quan chức
năng. Theo đó, khai đúng giá thực tế chính là sự lựa chọn thông minh nhất khi mà các bên
đều không mất thời gian, nguồn lực về sau.
- Tránh thiệt hại khi xảy ra xung đột khởi kiện: Theo đó khi ký kết hợp đồng

công chứng với giá thực tế chuyển nhượng thì các bên sẽ hoàn trả lại những gì theo đúng
giao dịch.
- Phản ảnh đúng giá vốn của bất động sản: Theo đó ở lần chuyển nhượng tiếp

theo, việc tính thuế đối với các doanh nghiệp sẽ không bị ảnh hưởng khi giá vốn được ghi
nhận đúng thực tế.
- Được đóng góp cho sự phát triển của tỉnh nhà: Đây là niềm tự hào vô cùng lớn

của mỗi tổ chức, cá nhân khi được đóng góp công sức của mình vào quá trình phát triển ở
nơi chúng ta sinh sống. Định kỳ hàng quý/năm, cơ quan thuế sẽ công khai những tổ chức,
cá nhân có đóng góp lớn vào Nhà nước để vinh danh.
Một lần nữa, Cục Thuế tỉnh Phú Yên kêu gọi tất cả các tổ chức, cá nhân kinh doanh
bất động sản trên địa bàn tỉnh kê khai trung thực giá chuyển nhượng trên hợp đồng công
chứng để vừa phòng ngừa rủi ro, vừa thể hiện trách nhiệm công dân đối với tỉnh nhà.
Trân trọng!
P h ú Yên, n g à y 12 th á n g 5 n ă m 2022

Nơi nhận:
- Như trên;
- ƯBND tỉnh (báo cáo);
- UBND các huyện, TX, TP; ^
- Văn phòng công chứng (phối hợp);
- Các Sở: TC, TNMT, Tư pháp, Xây dựng (phối hợp);
- Công an tinh (phối hợp);
- Đài PTTH, Báo Phú Yên (phối hợp);
- Ban Lãnh dạo Cục Thuế;
- Các Chi cục Thuế trực thuộc (thông báo cho NNT
trên địa bàn, gửi UBND xã, phường, thị trấn,
niêm yết tại Bộ phận một cửa);
- Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Lưu TTHT, vi.
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