
CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM •  - •  - <•

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘP TIỀN s ử  DỤNG ĐẤT 
THEO TIẾN Đ ộ  CỦA D ự  ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

•  I  «

I. Thông tin chung:
[01] Tên người nộp thuế: ..........................................................................................

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ cơ quan:............................................................................................................
[04] Ngành nghề kinh doanh:..............................................................................................

II. Thông tin về dự án:
[05] Tên dự án:.....................................................................................................................
[06] Quyết định giao đất s ố .....................N gày .......... tháng .........n ă m ...................... .
[07] Địa điểm đật:...............................................................................................................
[08] Diện tích đất:................................................................................................................
[09] Quyết định phê duyệt giá đất s ố ................. N gày ........ tháng .........n ăm .................
[10] Thông báo nộp tiền lần đầu của Cơ quan thuế: s ố .......N gày ........ tháng ....... năm

[11] số tiền SDĐ phải nộp 
(nghìn đồng)

[12] Số tiền SDĐ đã nộp đến kỳ 
báo cáo (nghìn đồng)

[13] Số tiền SDĐ còn phải nộp 
đến kỳ báo cáo (nghìn đồng)

[14] Quy mô dự án:
[ 4.1] Căn hộ [14.2] Thâp tâng [14.3] Tổng doanh thu 

dự kiên của Dự án 
(nghìn đồng)Tổng số căn Tông diện tích sàn kinh 

doanh (m2) Tổng số căn Tổng diện tích đất 
kinh doanh (m2)

III. Tiến độ thu tiền của Dự án:
[15] Sô căn 

t
đã bán, đã cho 
ìuê

[16] Số tiền đã thu (nghìn đồng) [17] Tỷ lệ % Số tiền đã thu với 
Tổng doanh thu dự kiến (%)Căn hô Thấp tâng Căn hô Thấp tầng

IV. Đê nghị tiên độ nộp tiên SDĐ:
- [18] Số tiền SDĐ còn phải nộp:
- [19] Thời gian nộp (xác định theo quý):
Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 

nội dung đã khai./.
Hà Nội, n g ày ..... thán g .......n ăm ......

NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Phụ lục số 01 (ban hành
kèm theo Thông tư số

48/2014/TT-BTC)

7



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

Phụ lục số 02
{ban hành kèm theo Thông

tư số 48/2014/TT-BTC)

BẢNG KỂ TIẾN ĐÔ NỘP TIỀN s ử  DỤNG ĐẤT  
CỦA D ự  ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kỳ báo c á o :..........
I. Thông tin chung:
[01]. Tên người nộp thuế: ..........................................................................................

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ cơ quan:............................................................................................................
[04] Ngành nghề kinh doanh:..............................................................................................

II. Thông tin về dự án:
[05] Tên dự án:......................................................................................................................

III. Tiến độ nộp tiền SDĐ:

[6] Số căn đã 3án, đã cho thuê [71 Số tiền đã thu (nghìn đồng) [8] Sô tiên SDĐ phải nộp tương 
ứng 

(nghìn đồng)Căn hộ Thấp tầng Căn hộ Thấp tầng

- [9] Số tiền SDĐ phải nộp tính đến kỳ báo cáo:
- [10] số tiền SDĐ nộp kỳ này:
- [11] Số tiền SDĐ còn phải nộp:
- [12] Thời gian nộp:

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những 
nội dung đã khai./.

Hà Nội, n g ày ..... tháng .......n ăm ......
NGƯỜI NỘP THUẾ

(Kỷ; ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

(Lưu ý: Bản kê tiến độ nộp tiền của Dự án BĐS được nộp cho Cơ quan thuế vào tháng đầu tiên của 
mỗi quý trong vòng 24 tháng kể từ ngày phải nộp tiền SDĐ theo thông báo của cơ quan thuế).
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC lập -  Tự do -  Hạnh phúc

GIẤY ĐÈ NGHỊ 
GIA HẠN NỘP TIỀN MUA NHÀ Ở c ũ  THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Cơ quan được giaọ trách nhiệm bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước1

1. Tên người đề nghị2: ...............................................................................................
Chứng minh nhân dân s ố : ............................cấp ngày................ t ạ i ......................
Nơi thường trú :.........................................................................................................
2.3 Hợp đồng mua -  bán nhà ở thuộc SHNN số: .... ngày ... tháng ... năm .......
Tổng số tiền phải n ộ p :................................ đồng.
3.4 Họfp đồng mua -  bán nhà ở thuộc SHNN số: .... ngày ... tháng ... năm .......
Tổng số tiền phải nộ p :................................ đồng.
Số tiền đã n ộ p :..................................đồng.
Số tiền còn phải nộ p :............................đồng.
4.5 Họp đồng mua -  bán nhà ở thuộc SHNN số: .... ngày ... tháng ... n ăm .......
Tổng số tiền phải nộp: ........................  ...... đồng.
Số tiền phải nộp lần đầu :................................ đồng.
5. Nay, tôi xin được gia hạn nộp tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Hợp
đồng mua -  bán nhà ợ số: ............. n g ày ...... tháng ...........n ă m ........ với số tiền
là : ....................................đồng.

Tôi cam đoan những nội dung đã khai là đúng và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về những nội dung đã khai./.

 , ngày......tháng..... năm 2014
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phụ lục số 03
{ban hành kèm theo Thông

tư số  45/2014/TT-BTC)

1 Là Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với nhà ờ thuộc sờ hữu nhà nước đang do ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh quản lý) hoặc Bộ Quốc phòng (đối với nhà ở đang do Bộ Quốc phòng quản lý).
2 Là người có tên ừong Họp đồng mua bán nhà ở thuộc sờ hữu nhà nước.
3 Mục này áp dụng đối vởi trường hợp người đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc trường họp quy
định tại khoản 1 Điều 8 iThông tư số ..../TT-BTC ngàÿ ......1 của Bộ Tài chính
4 Mục này áp dụng đối vởi trường hợp người đề nghị mua nhà ờ thuộc sở hữu nhà nước thuộc trường họp quy
định tại khoản 2 Điều 8 [Thông tư so ..../TT-BTC ngày ...... Ị của Bộ Tài chính.
5 Mục này áp dụng đối vởi trường hợp người đề nghị mua nhả ở thuộc sở hữu nhà nước thuộc trường họp quy
định tại khoan 3 Điều 8 [Thông tư so ..'./TT-BTC ngàỹ 1 của Bộ Tài chính
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