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BỘ TÀI CHÍNH 
  

BỘ TÀI CHÍNH 
 

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

 
Số: 134/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2015 

  
THÔNG TƯ 

Hướng dẫn một số điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg  
ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn,  
giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu  
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với  
đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước  
ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội  

khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo 
 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về thu tiền sử dụng đất; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân 
đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 
tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó 
khăn, biên giới, hải đảo. 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số điều của Quyết 

định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy 
định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở 
có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 
năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên 
giới, hải đảo. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn một số Điều của Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg  

ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về miễn, giảm tiền 
sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy 
chứng nhận)) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) 
không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo (sau đây gọi là Quyết 
định số 11/2015/QĐ-TTg). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở ổn định có nguồn gốc được giao 

(cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và không có giấy 
tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã 
hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo; gồm: 

a) Đất được Nhà nước giao hoặc cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuê quản lý, 
sử dụng nhưng cơ quan, tổ chức, đơn vị đã phân (cấp) không đúng thẩm quyền cho 
cán bộ, công nhân viên, người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị làm nhà ở. 

b) Đất do người đứng đầu điểm dân cư, Ủy ban nhân dân cấp xã giao (cấp) 
không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở. 

Trong đó, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, 
biên giới, hải đảo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg là các xã, phường, 
thị trấn nằm trong Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt 
khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ. Thời điểm áp dụng Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 
đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ tại các thời kỳ để miễn, giảm tiền sử dụng đất là thời điểm cấp Giấy 
chứng nhận. 

2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác có liên quan. 
 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 3. Nguyên tắc thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất 
1. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất 

theo Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg hoặc các văn bản quy phạm pháp luật khác 
có liên quan thì chỉ được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất một lần. 
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2. Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được hưởng cả miễn và giảm tiền sử 
dụng đất theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg hoặc các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có liên quan thì được miễn tiền sử dụng đất. Trường hợp hộ 
gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được giảm tiền sử dụng đất nhưng có nhiều mức 
giảm khác nhau quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg và các văn bản quy 
phạm pháp luật khác có liên quan thì được hưởng mức giảm cao nhất; hộ gia đình, 
cá nhân không được cộng dồn các mức giảm. 

3. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất chỉ được thực hiện trực tiếp với hộ gia 
đình, cá nhân được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp. 

4. Hộ gia đình, cá nhân chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau 
khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định. 

Điều 4. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất 
1. Mức miễn, giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với trường 

hợp quy định tại Điều 4 Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg cụ thể như sau: 
a) Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương đối với hộ 

gia đình, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên 
giới, hải đảo; 

b) Giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại Điểm c Khoản 1 
Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ 
quy định về thu tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở đối với hộ gia đình, 
cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn; cụ thể: Thu 20% tiền 
sử dụng đất theo giá đất ở quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định 
công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với phần 
diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương. 

2. Đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) thì hộ gia đình, cá 
nhân phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo giá đất cụ thể tại thời điểm có quyết 
định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Giá đất 
cụ thể được xác định như sau: 

a) Giá đất cụ thể được xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất khi 
diện tích đất ở vượt hạn mức giao đất ở có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá 
đất) dưới 30 tỷ đồng đối với các thành phố trực thuộc Trung ương; dưới 10 tỷ đồng 
đối với các tỉnh miền núi, vùng cao; dưới 20 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại; 

b) Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết 
trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 
năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất khi diện tích đất ở vượt hạn mức giao 
đất ở có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên đối với 
các thành phố trực thuộc Trung ương; từ 10 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh miền 
núi, vùng cao; từ 20 tỷ đồng trở lên đối với các tỉnh còn lại. 
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Điều 5. Trình tự, thủ tục miễn, giảm tiền sử dụng đất và thẩm quyền xác 
định, quyết định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm 

1. Căn cứ hồ sơ, Phiếu chuyển thông tin địa chính của Văn phòng đăng ký 
quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường, kèm theo các giấy tờ 
chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định tại Điều 5 
Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Chi cục Thuế 
xác định số tiền sử dụng đất được miễn, giảm và ghi số tiền được miễn, giảm cụ 
thể vào Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

2. Chi cục trưởng Chi cục thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền sử dụng 
đất đối với hộ gia đình, cá nhân theo Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. 

 
Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 6. Xử lý chuyển tiếp 
1. Việc xử lý chuyển tiếp đối với các trường hợp quy định tại Điều 8 Quyết 

định số 11/2015/QĐ-TTg cụ thể như sau: 
a) Trường hợp chưa xác định tiền sử dụng đất phải nộp: Cơ quan thuế xác định 

tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm 
theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg; trên cơ sở đó ban hành Quyết 
định miễn, giảm tiền sử dụng đất và phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất; 

b) Trường hợp đã xác định nhưng chưa thông báo tiền sử dụng đất phải nộp: 
Cơ quan thuế xác định lại số tiền sử dụng đất được miễn hoặc giảm theo quy định 
tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg; trên cơ sở đó ban hành Quyết định miễn, giảm 
tiền sử dụng đất và phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất; 

c) Trường hợp đã phát hành Thông báo nhưng người sử dụng đất chưa nộp tiền 
sử dụng đất vào ngân sách nhà nước: Cơ quan thuế xác định lại số tiền sử dụng đất 
được miễn hoặc giảm theo quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg; trên cơ sở 
đó ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất; thu hồi thông báo cũ và phát 
hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất mới; 

d) Trường hợp đang ghi nợ tiền sử dụng đất mà trong thời hạn trả nợ tiền sử 
dụng đất theo quy định, hộ gia đình, cá nhân chưa thanh toán hoặc đã thanh toán 
một phần số tiền sử dụng đất được ghi nợ: Cơ quan thuế xác định lại số tiền sử dụng 
đất còn lại phải nộp bằng (=) Số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định (-) số tiền 
sử dụng đất được miễn, giảm quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg trừ (-) Số 
tiền sử dụng đất đã nộp (nếu có); trên cơ sở đó ban hành Quyết định miễn, giảm tiền 
sử dụng đất và phát hành Thông báo nộp tiền sử dụng đất. Trong đó, số tiền sử dụng 
đất đã nộp được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định sau 
khi trừ đi số tiền được miễn, giảm. 
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Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn thì số tiền sử dụng 
đất còn lại phải nộp được xác định theo nguyên tắc nêu trên trừ (-) số tiền được hỗ 
trợ trả nợ trước hạn theo quy định. 

đ) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán sau thời gian được ghi nợ tiền sử 
dụng đất theo quy định: Cơ quan thuế xác định số tiền sử dụng đất phải nộp bằng (=) Số 
tiền sử dụng đất còn lại phải nộp tính theo giá đất tại thời điểm trả nợ trừ (-) Số tiền sử 
dụng đất được miễn, giảm quy định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg; trên cơ sở đó 
ban hành Quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất và phát hành Thông báo nộp tiền sử 
dụng đất. Trong đó, số tiền sử dụng đất được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất còn 
lại phải nộp theo quy định. 

2. Đối với những hồ sơ của hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền tiếp nhận để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận trước ngày 01 tháng 6 
năm 2015 mà thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại 
Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg và Thông tư này thì hộ gia đình, cá nhân nộp bổ 
sung các giấy tờ liên quan còn thiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quyết định 
số 11/2015/QĐ-TTg để được giải quyết miễn, giảm tiền sử dụng đất. 

Điều 7. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2015. 
2. Các trường hợp thuộc đối tượng miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy 

định tại Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg nhưng đã nộp hồ sơ xin công nhận 
(cấp Giấy chứng nhận) và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định 
nghĩa vụ tài chính từ ngày 01 tháng 6 năm 2015 đến ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành thì được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết 
định số 11/2015/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này. Việc xử lý số tiền sử 
dụng đất được miễn, giảm đối với trường hợp này mà người sử dụng đất đã nộp vào 
ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý thuế. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem xét, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Hữu Chí 
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PHỤ LỤC 
MẪU QUYẾT ĐỊNH MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

(Kèm theo Thông tư số 134/2015/TT-BTC ngày 28/8/2015 của Bộ Tài chính) 
 

Cục Thuế:................... 
Chi cục Thuế:............ 

 

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

 
Số:............/QĐ............ .........., ngày...... tháng........ năm...........  

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc miễn (giảm) tiền sử dụng đất đối với... (tên hộ gia đình, cá nhân)  
CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH 

 
Căn cứ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg ngày 03/4/2015 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối 
với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15 
tháng 10 năm 1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó 
khăn, biên giới, hải đảo. 

Căn cứ Quyết định số...... ngày...... tháng...... năm.... của.................. quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế; 

Căn cứ văn bản (đơn) đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ngày ... tháng... 
năm... kèm theo hồ sơ về đất......; 

Theo đề nghị của............; 
QUYẾT ĐỊNH  

Điều 1. Miễn (giảm) tiền sử dụng đất cho...... (tên hộ gia đình, cá nhân)...... tại 
địa chỉ khu (thửa) đất.... có diện tích...... m2 đất, với tổng số tiền sử dụng đất được 
miễn (giảm) là:...... đồng (Bằng chữ:................................................), trong đó: 

Lý do được miễn (giảm) tiền sử dụng đất: 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
...(Hộ gia đình, cá nhân)..., ... (trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế)... 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
  
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Lưu VT;.... 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 


