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SO JU PHAP  T:I  8T/2  020/TT-BTC Ha Nç5i, ngày 21 tháng 12 nàm 2020 

Cruvê'n' 

'' Sô .4R  
f)E N Ngay.c2ti22OLL 

Sfra ri;"b 

THÔNG TU 
A A • A A sung m9t so then cua Thong tu' so 45/2017/TT-BTC ngay 12 

2017 cña B tru'&ng B Tài chInh quy dnh khung thu }ao djch 
viii du giá tài san theo quy djnh ti Lut du giá tài san 

) 

Can ciLuçtdá'ugiá tàisán ngày 17 tháng 11 nàin 2016, 

án ci'c Lu4t  giá ngày 20 tháng 6 nàrn 2012; 

Can c-Nghj djnh s177/2013/ND-CPngày 14 tha'ng 11 nàm 2013 và 
Nghj dfnh so 149/2016/ND-CF ngày 11 tháng 11 náin 2016 cza ChInh pith tha 
dOt, bO sung mt sO diêu cza Nghj djnh so 177/2013/ND-CF ngày 14 tháng 11 
izám 2013 cia chInh phi quy djnh clii tiét và hu-óng dan thi hànli mt sO diêu 
cia Lut giá, 

Cán cz Nghj .inh s 87/2017/ND-CF ngày 26 tháng 7 näin 2017 ca 
ChIn Ii ph quy djnh chic náng, nhini vy, quyên hçzn và Ca' cáu tO chzc cia Bç5 
Tat chInh; 

Theo dnghj ca Cyc tTwàng Cyc Quáii l) giá, 

B trith'ng B Tat chmnh ban hành Thông tir tha dd!, b4 sung nvt sO' diu 
cia Thông tat sO 45/20 1 7/TT-BTC ngày 12 tháng 5 nám 2017 cza B trztOl7g B 
Tat chInh quy djnh khung thii lao djch vy dáu giá tat san theo quy dnh tçii Lut 
dáu giá tat san. 

., . A A .A ., A A Ihen 1. Stra doi, ho sung mçt so dieu cua Thong tir so 45/2017/TT-
BTC ngày 12 tháng 5 nàm 2017 cüa B tru'&ng B Tài chInh quy dnh 
khung thñ lao dch vi du giá tài san theo quy djnh ti Lu@ du giá tãi san 

1. Diu 3 drçc si:ra dãi, b sung nhu sau: 

"1. Khung thu lao djchvi du giá tài san cho mt hcip dng djch vi dAu 
giá tài san. trong tnrmg hçTp dâu giá thành d.rçic quy djnh nhu sau: 

a) Müc thu lao ti thiu: 1.000.000 dng/01 hçp dng (Met tri.0 
dôngImt hqp dông); 

b) Mirc thu lao thi da tircing irng trng khung giá trj tài san theo giá kh&i 
dim ducic quy djnh tai Phi.i liic I, Phii hic H ban hành kern theo Thông tu nay 
nhirng không vuqt qua 400.000.000 dông101 hçxp dông (Bôn tram triu ông/rnt 
h9p dông). 

2. Thu lao djch vii d.0 giá tài san quy djnh tai khoân 1 Diu nay chua bao 
grn: thuê giá trj gia tang và chi phi dâu giá tài san theo quy djnh tai  khoãn 2 
Diu 66 Lut dâu giá tài san. 



2 

3. Tru&ng hqp du giá tâi san không thành thI ngt.thi có tài san d.0 giá 
thanh toán cho to chrc dâu giá tài san các chi phi dâu giá tài san theo quy djnh 
t.i khoãn 2 Diêu 66 Lut dâu giá tài san dã duçic hai ben thOa thun trong hçp 
dng dlch  vi dâu giá tài san. 

4. Vic xác djnh thu lao djch vi du giá tài san, chi phI du giá tài san cii 
th cho tüng hqp dông djch vi dâu giá tài san do ngithi có tài san dâu giá và to 
chüc du giá tài san thóa thu.n trong hqp dông djch vii dau giá tài san tri ca so 
kt qua hra ch9n to chüc dâu giá tài san Va quy djnh ye thu lao djch vi dâu giá 
tài san, chi phi dâu giá tài san t?i  Lut dâu giá tài san. NguOi có tài san chju 
trách nhim ye vic quyêt djnh müc ci the thu lao djch vii dâu giá tài san, dam 
bâo thu lao djch vi dâu giá tài san trong khung thu lao do B Tài chInh quy dnh 
ti Thông tu nay và không cao han mi.'rc thu lao tôi da tucing irng vOi khung giá 
trj tài san theo giá khOi diem quy djnh ti Phii 1iic I và Pht hic II ban hành kern 
theo Thông tu nay. 

5. Trong th&i hn 20 ngày k tr ngày kt thuic cuc du giá tài san, nguôi 
có tâi san dâu giá thanh toán cho to chüc dâu giá thu lao djch v dâu giá tài san, 
các chi phi dâu giá quy djnh ti khoàn 2 Diêu 66 Lust dâu giá tâi san; trü truOng 
hqp các ben có thOa thun hoc pháp lut có quy djnh khác." 

2. Khoãn 3 Diu 4 ducic sOa dM nhiz sau: 

"Ti chirc du giá tài san sO diing hóa dan cungOng djch vii theo quy djnh 
pháp lut ye hóa dan." 

3. Thay th các Phii hic s 1, Ph%i liic s 2 ban hành kern theo Thông tu so 
45/201 7/TT-BTC ngày 12 tháng 5 nãm 2017 cOa Bô trtthng Bô Tài chInh quy 
djnh khung thO lao djch vi dâu giá tài san theo quy djnh ti Lust  dâu giá tài san 
nhu sau: 

a) Thay th Phi 1i1c s 1 ban hành kern theo Thông ti.r s 45/2017/Ti'-
BTC ngày 12 tháng 5 näm 2017 cOa B trithng B Tài chInh quy djnh khung thO 
lao djch vii dâu giá tài san theo quy djnh ti Lust dâu giá tài san bang Ph%1 1iic I 
ban hành kern theo Thông tu nay. 

b) Thay th Ph%i lc s 2 ban hãnh kern theo Thông ti.r s 45/201 7/TT-
BTC ngày 12 tháng 5 närn 2017 cUa B trirOng B Tai chInh quy djnh khung thu 
lao djch vi dâu giá tài san theo quy djnh ti Lut dâu giá tài san bang Phii liic II 
ban hãnh kern theo Thông tu nay. 

Diu 2. T chüc thiyc hin 

1. Thông ti.r nay có hiu hrc thi hành tir ngày 04 tháng 02 nàm 2021. 

2. Di vOi các hçip dng djch vi du giá tài san dA dixcic k kt truOc ngày 
Thông tu nay có hiu hrc thI tiêp tiic thirc hin theo quy djnh ti Thông tir sO 
45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 näm 2017 cüa B trthng B Tài chInh quy 
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dnh khurig thu lao dich V11 dâu giá tài san theo quy djnh tai Lust dâu giá tài san 
cho den khi kêt thüc hçrp dông. 

3.Truèng hçrp các vn ban quy pbm pháp 1ut lam cn cu, ducic .dk 
chiéu trong Thông tu nay có sira dôi, b sung ho.c thay the thI áp diing theo các 
vn bàn quy ph.m pháp 1ut dã duccc süa doi, bô sung ho.c thay the. 

4.Trong qua trInh thirc hin nu có viróng m.c, d& nghi các cci quan, dcrn 
v phàn ánh v B Tài chñth d xem xét, giãi quyt./. 

- Các Tng cong ty, Tp doàn kixth t nhà nlzOc; 
- Hôi Ong rhân dan, tJy bàn nhan dan, S& Tài chinh, S& 
Tu pháp các tinh, thành ph trrc thuOcTW; 
- Cci quan Trung uong cüa các doàn the; 
- Cic Thuê, Ciic Hài quan, Kho bc Nhà nuäc các tinh, 
thành phô trirc thuc Trung ucrng; 
- Ciic kiêm tra van bàn QPPL (B Tu pháp); 
- Các dan vi thuc Bô Tài chInh; 
-Côngbáo; 
- Cong Thông tin din ti~ Ch.mnia phü; 
- Cong Thông tin din tcr B Tài chInh; 
- Luu: VT, Ciic QLG (450). 

No'i nhmn: 
- Ban bI thu Trung uclng f)âng; 
- Thu tuàng, các Phó thu tixâng Chinh phü; 
- Van phong Chuiih phü; 
- Van phOng Trung ucing Dàng; 
- Van phông Tong Bi tim; 
-VanphOngQuochOi; 
- Van phOng Chü tich ntrâc; 
- Viên Kiêm sat nhàn dan tôi cao; 
- Toà an nhàn dan tOi cao; 
- Kiêm toán Nba nuâc; 
- Các B, ca quan ngang BO,  cci quan 
thuic CbInh phü; 



PhiihicI 

MU'C TO! BA THU LAO DICH V DAU GIA TAI SAN TTJCNG 1NG 
KHUNG GIA TR! TAI sAN THEO GIA KHOI ifiEM 1)01 vOi TAT sAN 

QUY B4NH TIJ KHOAN 1 BIEU 4 LUiT DAU GIA TA! SAN TR1X TA! SAN 
QUY B!NH  Td PHV LUC II 

(Ban hành kern theo Thông tu' so 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 nárn 2020 
cia Bó fru'O'ng Bô Tài chInh) 

TT 

Giá tn tài san 
IF 91 

theo gia kho'i 

dim/hçrp dng 

F A. • A ., . , 
Murc toi da thu lao d!ch  vij dau gia tai san 

Duri 50 triu dng 8% giá trj tài san ban duçvc 

2 
Tü 50 triu dng 
den 100 triu dông 

3,64 triu dng + 7% trên phn chênh 1ch giá trj 
tài san theo giá tring dâu giá vth giá khi dim 

3 
Tir trên 100 triêu 
dng 500 tiêu 
dng 

.,. 
6,82triu dong + 6/o tren phan chenh lçch gia trl 
tai san theo gia trung dau gia voi gia khrn diem 

îü trên 500 triu 
dông den I t' dông 

14,18 triu dng + 5% trên phân chênh 1ch giá trj 
tâi san theo giá tráng dâu giá vói giá khâi dim 

Tr trên 1 t dng 
den 5 t dông 

22,64 triu dông +4% trên ph.n chênh 1ch giá tr 
tài san theo giá tthng dâu giá vii giá khri diem 

6 
Tü trên 5 t dng 
den 10 t' dông 

3 2,45 triu dng +3% trén phn chênh 1ch gia tn 
tài san theo giá tráng dâu giá vói giá kh&i diem 

Tr trén 10 t dMg 
den 20 t dông 

38,41 triu dng + 3% trén phn chênh 1ch giá trj 
tài san theo giá trüng dâu giá vâi giá khi diem 

8 
Ti'r trên 20 t' dMg 
den 50 t dông 

40,9 1 triu dng +3% trên phn chênh 1ch giá trj 
tài san theo giá tráng dâu giá vói giá khi diem 

Tr trên 50 tr dMg 
den 100 tT dông 

50,00 triu dng + 2%trên phn chênh 1ch giá trj 
tài san theo giá tráng dâu giá vói giá kh&i diem 

10 
Tirtrên100t 
dongden300ty 
dng 

• A A A A A • 

5 5,00 triçu dong + 2/o tren phan chenh lçch gia tq 
• . •. , ., ,. ., . . tai san theo gia trung dau gia vcii gia khm diem 

Tü trén 300 t 
dng 

65,00 Tniu dng + 1%trên phân chênh loch  giá trj 
tâi san theo giá trüng dâu giá vói giá khi diem 

Ghi chü: Mrc thu lao ti da trnmg ing tirng khung giá trj tài san theo giá 
khài diem không vtrçit qua 400.000.000 dông/01 hqp dông. 

Tru?ing hçip mt hçp dng djch vii d.0 giá tài san bao gm nhiu tài san 
ma có mt phãn tài san dâu giá thành và mt phãn tài san dâu giá không thânh 
thi t chirc du giá tài san phâi xác djnh t' 1 ph.n tram (%) dâu giá thãnh và t 
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l phn tram (%) d.0 giá không thành theo giá khi dim d xác djnh mirc thu 
lao djch viii dâu giá tài san, theo quy djnh tai  Phi hic I, khoãn 1 Diêu 1 cüa 
Thông tu nay. 

VI dii: Sâ X dtrqc giao xir 1 du giá 02 xe ô to dã qua sfr ding có giá khi 
dim là 80 triu dông và 120 triu dông, t l (%) trén giá khi diem cüa mi xe 
1,n lizçit là 40% và 60%, tng giá trj tài san theo giá khôi diem là 200 triu dông. 
Theo quy djnh ti Phii 1iic I cüa Thông tu nay thI mi'rc thu lao tOi da ma to chirc 
du giá có the nhn ducic là: 6,82 triu dông cong (+) 6% trén phân chênh 1ch 
giá tn tài san theo giá tthng dâu giá vâi giá khO'i diem. 

Si X däng thông báo cong khai d lira ch9n t chirc du giá tài san. K& 
qua To chüc dâu giá A duçic chçn vâi m1rc thu lao dng k là 6 triu dông cong 
(+) 6% trên phãn chênh lch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá vâi giá kh&i 
diem. Mirc däng k 6 tniu dông + 6% trên phãn chênh lch giá trj tài san theo 
giá trüng dâu giá vâi giá kh&i diem là can cir dê thirc hin thanh toán thu lao 
djch vii dâu giá tài san cho To chirc dâu giá A. S X và To chüc A thçrc hiên k 
két hcp dOng djch vt1 dâu giá tài san. 

- Trithng hçp du giá thành cà 2 xe 0 to, trong thyi han 20 ngày k tir 
ngày két thüc cuc dâu giá, To chi.'rc dâu giá A dixçic thanh toán: 6 triu dông 
cong (+) 6% trên phân,  chênh lch giá trj tài san theo giá trüng dâu giá vói giá 
kh&i diem và chi phi ctâu giá tài san theo cuy djnh tai  khoân 2 Diêu 66 Lust dâu 
giá tài san dà dixçic thoã thun trong hçip dông djch vii dâu giá tài san. 

- Truông hqp dAu giá khOng thành ca 2 xe ô to, trong thi han  20 ngày k 
tr ngày kêt thüc cuc dâu giá, To chüc dâu giá A drçc thanh toán chi phi dâu 
giá tài san theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 66 Lut dâu giá tâi san ma Sâ X và To 
chi'rc dâu giá A dã thOa thun trong hqp dOng djch vi dâu giá tài san. 

- Tnrông hçip du giá thành xe ô to có giá khii dim là 80 triu dng, du 
giá không thãnh xc ô to có giá khOi diem là 120 triu dông, trong th&i hn 20 
ngày kê tir ngày két thüc cuc dâu giá, To chi.'rc A duc thanh toán: 

+ Thu lao djch vçi du giá tài san di vói xe 0 tO du giá thành: 6 triu 
dông x 40% + 6% trên phân chénh lch giá tr1ng dâu giá vói giá khài diem cüa 
tài san dâu giá thành. 

+ Chi phi du giá tài san theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 66 Lut du giá 
tài san ma Sâ X và To chüc dâu giá A dã thOa thun trong hvp  dông djch vi dâu 
giá tài san. 
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Phi Iiic II 

M1C TOI BA THU LAO DICH  Vtj DAU GIA TAI SAN TTXCNG UNG 
KHUNG GIA TRI TAI SAN THEO GIA KilO'! DIEM 1)01 vO'i iAi sAN 

QUY D!NH  TI KIIOAN 1 DIEU 4 LUiT DAU GIA TAI SAN LÀ 
QUYEN SI DIJNG DAT oE GIAO DAT CO THU TIEN stY D1JNG DAT 

HOALC CHO THUE DAT 
(Ban hành kern theo Thông tw so' 108/2020/TT-BTC ngây 21 tháng 12 nám 2020 

cia Bó trwfrng Bó Tài chInh) 

STT 
., . A ., Gia trl quyen sir diing dt 

theo giá kh&i dim/hçrp d1ng 
Mfrc ti da thu lao dlch  vii du giá 

tài san 

1 Tir 1 t dng tr& xuông 
13,64 triu dông + 1% trên phn chênh 1ch 
giá trj quyên sü diing dat theo giá trüng du 
giá vth giá khii dim 

2 
Tir trén 1 t dông dn 5 t) 
dng 

22,73 triu dng + 1% trên phn chênh 1ch 
giá trj quyn sir ding dt theo giá tiling dâu 
giávfri giákhôi dim 

Tütrên5tdôngdên10t' 
dng 

3 1,82 triu dng + 1% trên phn chênh 1ch 
giá trj quyn sü dung dt theo giá trüng du 
giá vói giá khôi dim 

Tir trên 10 t dng dn 50 t' 
ng 

40,9 1 triu dng + 1% trén phn chênh 1ch 
giá trj quyn sü diing dAt theo giá tiling dAu 
giá vd giá kh&i diem 

Ti'r trên 50 tT dng 100 
ng 

5 0,00 triu dng + 1% trén phAn chênh 1ch 
giá trj quyén sü d%lng dAt theo giá tiling dAu 
giá vâi giá kh&i dim 

6 Tü trên 100 t dng 
59,09 triu dng + 1% trén phAn chênh 1ch 
giá tn quyn sü diing dAt theo giá tiling dAu 
giá vâi giá khôi dim 

Ghi chü: Mirc thñ lao t& da tumg ñng tmg khung giá trj tài san theo giá 
khài diem không vuqt qua 400.000.000 dông/01 hçip dông. 

Tuinghqp mt hçip dMg djch vi dAu giá tài san bao grn nhiu lô dAt 
ma có mOt  phãn dâu giá không thành thI phài xác djnh t 1 (%) dâu giá thành và 
t 1 (%) dâu giá không thành theo giá khâi diem dê xác djnh thu lao djch vi 
dâu giá trâ cho to chirc dâu giá theo quy djnh tai  Phi lic II, khoàn 1 Diêu 1 cüa 
Thông tu nay. 

VI di: Trung tam phát trin qu' dAt huyn A diigc giao xà 1' dAu giá 2 lô 
dat, môi lô co giá khäi diem là 60 t3 dOng, t l trén giá khãi diem cüa mi lô là 
50%, Tong giá giá trj tài san theo giá khii diem là 120 t dông. Theo quy djnh 
tai Phi,i 1iic II Thông ttr nay thI mrc thu lao tôi da là 5 9,09 triu dông cong (+) 
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1% trên phn chênh 1ch giá tr quyn si'r diing dt theo giá trüng du giá vOi giá 
khâi diem. 

Trung tarn phát trin qu dt huyn A dng thông báo Cong khai d lra 
chçn to chüc dâu giá tài san. Két qua To chirc dâu giá tài san B duçic chçn vâi 
mirc thu lao cThng k là 55 triu dông cong (+) 1% trén phân chênh lch giá trj 
quyn sir diing dat theo giá tráng dâu giá vói giá khôi diem. Müc dàng k 55 
triu dông + 1% trên phân chénh lch giá trj quyên s1r ding dat theo giá tráng 
du giá vói giá khâi diem là can ci'r dé th%rc hin thanh toán thi. lao djch vi dAu 
giá tài san cho To chüc dâu giá B. Trung tam phát triên qu5 diât huyn A và To 
chüc du giá B thirc hin k hqp dông djch vii dâu giá tài san. 

- Trong tru&ng hcip ctu giá thành 2 lô dat, trong thii h?n  20 ngày k tr 
ngày k& thiic cuc dâu giá, To chüc dâu giá B duçc thanh toan: 55 triu dng 
cong (+) 1% trên phan chênh loch giá trj quyên sir diing dat theo giá trüng du 
giá vói giá khii diem và chi phi dâu giá tài san theo quy djnh tai  khoân 2 Diu 
66 Lut dâu giá tài san ma Trung tam phát triên qu5 dat huyn A và T chi'rc du 
giá tài san B dã thoâ thun trong hqp dông djch vi dâu giá tài san. 

- Trong trixmg hqp dâu giá không thành cá 2 lô dt, trong thai han  20 
ngày ké tir ngày kêt thitc cuc dâu giá, To chirc dâu giá B dtrqc thanh toán các 
chi phi dâu giá tài san theo quy djnh tai  khoân2 Diêu 66 Lust dâu giá tài san ma 
Trung tam phát triên qu5 dat huyn A và To chirc dâu giá tâi san B dâ thoà 
thun trong hqp dông djch vi dâu giá tài san. 

- Trong tnr?mg hcip du giá thành 1 lô dt, du giá không thành 1 lô dat, 
trong thai han  20 ngày ke tr ngày két thuc cuc dâu giá, To chüc dâu giá B 
duçic thanh toán nhii sau: 

+ Thu lao djch vi dâu giá tài san dôi vâi lô dt du giá thành: 55 triu 
dông x 50% + 1% tren phân chênh léch giá trüng dau giá vói giá khâi diem cüa 
tài san dâu giá thành. 

+ Chi phi du giá tài san theo quy djnh tai  khoãn 2 Diu 66 Lut du giá 
tài san ma Trung tarn phát trién qu5 dat huyn A và To chirc dâu giá tài san B dà 
thoà thu,n trong hçip dOng dch vi dâu giá tài san. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-05T09:57:54+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Tư pháp ký số bản sao văn bản điện tử!




