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Kính gửi:  Các Tổ chức hành nghề công chứng. 

 

Thực hiện Văn bản số 4041/UBND-KTTH ngày 09/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất 

động sản trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng 

trên địa bàn tỉnh: 

1. Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Công chứng năm 2014 và các 

văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo đúng thủ tục, trình tự, theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chuyển 

nhượng bất động sản kê khai trên hợp đồng công chứng theo giá thực tế mua bán, 

phù hợp với giá thị trường để làm căn cứ tính thuế theo quy định của pháp luật. 

3. Giải thích cho người yêu cầu công chứng hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi 

ích hợp pháp của họ, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc kê khai trên hợp đồng 

công chứng không đúng giá thực tế mua bán. Không hướng dẫn tổ chức, cá nhân 

kê khai giá chuyển nhượng thấp hơn giá thực tế, tránh trường hợp phải hồi tố khi 

cơ quan Thuế có đủ cơ sở dữ liệu ấn định thuế. 

4. Giao Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Phòng Bổ trợ và Hành chính tư 

pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các Tổ chức hành nghề công 

chứng để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong 

hoạt động công chứng. 

Yêu cầu các Tổ chức hành nghề công chứng nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

                                                            
  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Hội Công chứng viên tỉnh; 

- Giám đốc, PGĐ Sở (Ô Hải); 

- Thanh tra Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, BT&HCTP (VH-5b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Minh Hải 
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