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BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP 

 
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP 

 
 

Số: 62/2013/TTLT-BTC-BTP    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2013 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý  

và sử dụng lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch 
 

Căn cứ Luật ðất ñai số 13/2003/QH10; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 56/2005/QH11; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03/6/2002 và Nghị ñịnh số 
24/2006/Nð-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp 
lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 75/2000/Nð-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công 
chứng, chứng thực; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2009/Nð-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy 
ñịnh việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 118/2008/Nð-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 22/2013/Nð-CP ngày 13/3/2013 của Chính phủ quy ñịnh 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; 

Xét ñề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Cục trưởng Cục Hộ tịch, 
quốc tịch, chứng thực, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch, như sau: 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Thông tư này quy ñịnh mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí 
chứng thực hợp ñồng, giao dịch. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng  

1. Tổ chức, cá nhân yêu cầu chứng thực hợp ñồng, giao dịch tại Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (ở các ñịa phương ñược phép thực hiện 
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chứng thực hợp ñồng, giao dịch theo quy ñịnh của pháp luật) phải nộp lệ phí theo 
quy ñịnh tại Thông tư này. 

2. Cơ quan thực hiện chứng thực hợp ñồng, giao dịch là cơ quan thu lệ phí. 

ðiều 3. Mức thu lệ phí 

Mức thu lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch như sau: 

1. Mức thu lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch liên quan ñến bất ñộng sản 
ñược xác ñịnh theo giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

a) Mức thu lệ phí chứng thực ñối với các hợp ñồng, giao dịch sau ñây ñược 
tính như sau: 

- Chứng thực hợp ñồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng ñất, góp vốn 
bằng quyền sử dụng ñất (tính trên giá trị quyền sử dụng ñất); 

- Chứng thực hợp ñồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng ñất có tài sản 
gắn liền với ñất, góp vốn bằng quyền sử dụng ñất có tài sản gắn liền với ñất (tính 
trên tổng giá trị quyền sử dụng ñất và giá trị tài sản gắn liền với ñất); 

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản 
(tính trên giá trị di sản); 

- Chứng thực hợp ñồng thế chấp tài sản (tính trên giá trị tài sản; trường hợp 
trong hợp ñồng thế chấp tài sản có ghi giá trị khoản vay thấp hơn giá trị tài sản thế 
chấp thì tính trên giá trị khoản vay). 

 

Số 

TT 
Giá trị tài sản hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch 

Mức thu 

(ñồng/trường hợp) 

1 Dưới 50 triệu ñồng 50.000  

2 Từ 50 triệu ñồng ñến 100 triệu ñồng 100.000  

3 Từ trên 100 triệu ñồng ñến 500 triệu ñồng 300.000  

4 Từ trên 500 triệu ñồng ñến 1 tỷ ñồng 500.000  

5 Từ trên 1 tỷ ñồng ñến 2 tỷ ñồng 1.000.000  

6 Từ trên 2 tỷ ñồng ñến 3 tỷ ñồng 1.200.000  

7 Từ trên 3 tỷ ñồng ñến 4 tỷ ñồng  1.500.000  

8 Từ trên 4 tỷ ñồng ñến 5 tỷ ñồng 2.000.000  

9 Từ trên 5 tỷ ñồng ñến 10 tỷ ñồng 2.500.000  

10 Trên 10 tỷ ñồng  3.000.000  
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b) Mức thu lệ phí ñối với các việc chứng thực hợp ñồng thuê quyền sử dụng 
ñất, thuê nhà ở (tính trên tổng số tiền thuê) ñược tính như sau: 

Số 
TT 

Giá trị hợp ñồng, giao dịch 
Mức thu 

(ñồng/trường hợp) 
1 Dưới 50 triệu ñồng 40.000  
2 Từ 50 triệu ñồng ñến 100 triệu ñồng 80.000  
3 Từ trên 100 triệu ñồng ñến 500 triệu ñồng 200.000  
4 Từ trên 500 triệu ñồng ñến 1 tỷ ñồng 400.000  
5 Từ trên 1 tỷ ñồng ñến 2 tỷ ñồng 800.000  
6 Từ trên 2 tỷ ñồng ñến 3 tỷ ñồng 1.000.000  
7 Từ trên 3 tỷ ñồng ñến 4 tỷ ñồng  1.200.000  
8 Từ trên 4 tỷ ñồng ñến 5 tỷ ñồng 1.500.000  
9 Từ trên 5 tỷ ñồng ñến 10 tỷ ñồng 1.700.000  

10 Trên 10 tỷ ñồng  2.000.000  

c) ðối với các hợp ñồng, giao dịch về quyền sử dụng ñất, tài sản có giá thỏa 
thuận cao hơn mức giá quy ñịnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giá trị 
quyền sử dụng ñất, giá trị tài sản tính lệ phí chứng thực ñược xác ñịnh theo thỏa 
thuận của các bên trong hợp ñồng, giao dịch ñó; trường hợp giá ñất, giá tài sản do 
các bên thỏa thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy ñịnh 
áp dụng tại thời ñiểm chứng thực thì giá trị tính lệ phí chứng thực ñược tính như 
sau: Giá trị quyền sử dụng ñất, giá trị tài sản tính lệ phí = Diện tích ñất, số lượng 
tài sản ghi trong hợp ñồng, giao dịch (x) Giá ñất, giá tài sản do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy ñịnh.  

2. Mức thu lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch không theo giá trị tài sản 
hoặc giá trị hợp ñồng, giao dịch ñược quy ñịnh như sau: 

Số 
TT 

Loại việc 
Mức thu 

(ñồng/trường hợp) 

1 
Chứng thực hợp ñồng chuyển ñổi quyền sử dụng ñất 
nông nghiệp 

40.000 

2 Chứng thực hợp ñồng bán ñấu giá bất ñộng sản 100.000 
3 Chứng thực hợp ñồng bảo lãnh 100.000 
4 Chứng thực hợp ñồng ủy quyền 40.000 
5 Chứng thực giấy ủy quyền 20.000 
6 Chứng thực sửa ñổi, bổ sung hợp ñồng, giao dịch  40.000 
7 Chứng thực việc hủy bỏ hợp ñồng, giao dịch 20.000 
8 Chứng thực di chúc 40.000 
9 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 20.000 
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3. Mức thu lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch khác có giá trị dưới 50 triệu 
ñồng là: 40.000 ñồng/trường hợp. 

ðiều 4. Quản lý và sử dụng lệ phí  

Lệ phí chứng thực là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí 
nộp 100% (một trăm phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu ñược vào ngân sách nhà 
nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. Các 
khoản chi phí liên quan ñến công tác chứng thực hợp ñồng, giao dịch ñược ngân 
sách nhà nước cấp theo dự toán ñược duyệt hàng năm. 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. Bãi bỏ quy ñịnh về 
chế ñộ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí chứng thực hợp ñồng, giao dịch tại 
Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT/BTC-BTP ngày 21/11/2001 của liên Bộ Tài 
chính - Tư pháp hướng dẫn chế ñộ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí công 
chứng, chứng thực. 

2. Các nội dung khác liên quan ñến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai 
chế ñộ thu lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này ñược thực hiện theo hướng 
dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện các quy ñịnh pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC 
ngày 25/5/2006 sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002, 
Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số ñiều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị ñịnh số 
85/2007/Nð-CP ngày 25/5/2007 và Nghị ñịnh số 106/2010/Nð-CP ngày 
28/10/2010 của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 
của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành và quản lý và sử dụng các loại 
chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa ñổi, 
bổ sung (nếu có). 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc ñối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có 
vướng mắc, ñề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính, Bộ Tư 
pháp ñể xem xét, hướng dẫn./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Hồng Sơn 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
Vũ Thị Mai 

 


