
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________ ____________________________________ 

Số:          /UBND-CCT TP. Lạng Sơn, ngày 21 tháng 4 năm 2022 
V/v chống thất thu thuế trong hoạt 

động kinh doanh, chuyển nhượng 

bất động sản 

 

                                 

Kính gửi: 

    - Chi cục thuế thành phố 

- Công an thành phố; 

    - Phòng Tài nguyên - Môi trường; Phòng Tư pháp; 

    - Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố; 

    - Văn phòng công chứng trên địa bàn thành phố; 

    - UBND các phường, xã 

                                          

Thực hiện Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15/12/2021 và Công văn số 

438/BTC-VP ngày 12/01/2022 của Bộ Tài chính; Công văn số 29/UBND-KT 

ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc chống thất thu 

thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. 

Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các phường, xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan căn 

cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các giải pháp chống 

thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa 

bàn thành phố theo đúng quy định và nội dung chỉ đạo của Bộ Tài chính, Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại các văn bản nêu trên và thực hiện ngay một số nhiệm vụ cụ thể 

sau đây: 

1. Chi cục thuế thành phố: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật, đặc biệt 

là nội dung quy định về hành vi trốn thuế và xử lý vi phạm đối với hành vi trốn 

thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản để người 

dân, doanh nghiệp trên địa bàn được biết, thực hiện. 

- Phối hợp với các ngành chức năng như: Công an thành phố, Phòng Tài 

nguyên - Môi trường thành phố, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố, 

UBND các phường, xã và Tổ chức hành nghề công chứng, đồng thời phối hợp 

với các tổ chức tín dụng (các Ngân hàng thương mại trên địa bàn)… nhằm xác 

minh các trường hợp có rủi ro về giá chuyển nhượng trên hợp đồng thấp hơn giá 

thực tế nhận chuyển nhượng, không kê khai tài sản gắn liền trên đất đối với đất 

chuyển nhượng (nhà, kho, cây trồng trên đất…) nhằm mục đích trốn thuế để xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 
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- Phối hợp với Tổ chức hành nghề công chứng, UBND các phường, xã rà 

soát các hợp đồng mua bán, chuyển nhượng tài sản đã công chứng, chứng thực 

nhưng chưa kê khai nộp thuế để xử lý theo quy định. Trường hợp xác định tổ 

chức, cá nhân có hành vi trốn thuế đến mức phải xử lý trách nhiệm hình sự, Chi 

cục Thuế hoàn chỉnh hồ sơ chuyển cơ quan Công an thành phố để điều tra, xử lý 

theo thẩm quyền. 

- Hàng tháng, quý, phối hợp với các UBND phường, xã thực hiện đối 

chiếu việc khai, nộp thuế theo từng địa bàn phường, xã đối với hoạt động kinh 

doanh, chuyển nhượng bất động sản. Đồng thời, báo cáo trước ngày 15 hàng 

tháng (trong báo cáo tháng) về UBND thành phố để theo dõi, chỉ đạo. 

2. Công an thành phố: 

- Phối hợp với Chi cục Thuế tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các hành vi 

kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế nhằm răn đe, 

ngăn chặn. 

- Chỉ đạo Công an các phường, xã và các Đội chức năng thuộc Công an 

thành phố phối hợp với Chi cục Thuế xác minh, thu thập thông tin liên quan đến 

hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản có dấu hiệu trốn thuế để xử 

lý theo quy định. 

3. Phòng Tư pháp: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị với Sở Tư pháp chỉ 

đạo, kiểm tra, chấn chỉnh Tổ chức công chứng trong phối hợp, thực hiện các nội 

dung, biện pháp chống thất thu thuế trên địa bàn thành phố theo quy định (nếu 

không thực hiện). 

- Đề nghị và hướng dẫn UBND các phường, xã chỉ đạo công chức Tư 

pháp - Hộ tịch khi thực hiện thủ tục chứng thực các hợp đồng giao dịch liên 

quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất thì 

yêu cầu các chủ thể tham gia trong hợp đồng, giao dịch ghi theo giá thực tế 

chuyển nhượng đất và tài sản trên đất (nhà ở, nhà kho, cây trồng…) để làm căn 

cứ tính thuế theo quy định. 

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, cảnh cáo cho người dân, 

chủ đầu tư dự án bất động sản, doanh nghiệp kinh doanh, chuyển nhượng bất 

động sản biết hành vi khai giá trên hợp đồng chuyển nhượng bất động sản thấp 

hơn giá thực tế chuyển nhượng là hành vi trốn thuế theo quy định tại Điều 143 

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019. Trường hợp cơ quan 

chức năng phát hiện hành vi trốn thuế thì ngoài việc truy thu đủ số tiền thuế 

trốn, xử lý vi phạm hành chính về thuế hoặc có thể xử lý hình sự về tội trốn thuế 

theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015. 

4. Phòng Tài nguyên – Môi trường, Chi nhánh VP Đăng ký đất đai 

thành phố: 
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- Hướng dẫn UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý đối với 

hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản của người dân, doanh 

nghiệp và kiểm soát đầy đủ tài sản là nhà ở, nhà kho, cây trồng trên đất đối với 

đất chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế để thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Trường hợp qua phân tích hồ sơ có rủi ro về giá chuyển nhượng hoặc đất 

chuyển nhượng có tài sản trên đất nhưng không phản ánh đầy đủ trên hợp đồng 

đã công chứng, chứng thực thì yêu cầu khai bổ sung trước khi tiếp nhận hồ sơ. 

- Tăng cường thẩm định hồ sơ, thủ tục liên quan đến đầu tư kết cấu hạ 

tầng và kết quả thực hiện nghĩa vụ tài chính trước khi tham mưu cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- Chuyển thông tin kịp thời cho Chi cục Thuế những trường hợp thuê đất 

sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tránh tình trạng Hợp đồng thuê đất đã ký nhiều 

năm nhưng không chuyển thông tin về thuê đất để xác định nghĩa vụ tài chính 

liên quan. 

5. UBND các phường, xã và Tổ chức hành nghề công chứng: 

- Hướng dẫn người dân, chủ đầu tư dự án bất động sản, các doanh nghiệp, 

cá nhân kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai giá trên hợp 

đồng chuyển nhượng theo đúng giá thực tế mua bán. Khai đầy đủ tài sản trên đất 

gồm: nhà ở, nhà kho, cây trồng… vào hợp đồng mua bán, chuyển nhượng. 

Mọi hành vi cố tình khai giá mua bán, chuyển nhượng trên hợp đồng thấp 

hơn giá thực tế chuyển nhượng dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp là hành vi khai 

man, trốn thuế và phải bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định. 

Tổ chức, cá nhân cố tình hướng dẫn, tư vấn khai giá, khai tài sản chuyển 

nhượng không đúng với thực tế dẫn đến hành vi khai man, trốn thuế được điều 

tra, xác minh làm rõ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định đối với 

từng trường hợp cụ thể. 

- Đối với tài sản trên đất (nhà ở, nhà kho, cây trồng…) có giao dịch mua 

bán, chuyển nhượng thì nơi giao dịch công chứng, chứng thực có trách nhiệm 

yêu cầu ghi đầy đủ tài sản trên đất vào hợp đồng. 

Chủ tịch UBND các phường, xã chỉ đạo xác minh, ghi nhận trên hồ sơ 

chuyển nhượng, mua bán, cho tặng, thừa kế trước khi chuyển hồ sơ thực hiện 

nghĩa vụ tài chính. 

Đối với những hồ sơ không thông qua UBND cấp phường, xã (trực tiếp 

thực hiện tại Tổ chức hành nghề công chứng) nhưng qua đánh giá có rủi ro, có 

dấu hiệu khai man thì giao cho Chi cục Thuế cùng với các ngành, UBND các 

phường, xã xác minh làm rõ trước khi thông báo nghĩa vụ tài chính phải nộp. 

- Hàng tháng, quý, tổng hợp kết quả hồ sơ đất, tài sản trên đất đã công 

chứng, chứng thực để kịp thời đối chiếu và xử lý các trường hợp không kê khai 
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hoặc chậm kê khai thuế sau khi hợp đồng đã công chứng, chứng thực; đồng thời, 

ngày 10 hàng tháng báo cáo về Chi cục Thuế, các đơn vị liên quan biết, phối 

hợp thực hiện. 

6. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện pháp luật về thuế 

(Quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Quản lý thuế) có hành vi thông đồng, bao che 

người nộp thuế trốn thuế hoặc không thực hiện trách nhiệm của mình theo quy 

định của Luật Quản lý thuế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt 

vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp 

luật (Điều 145 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14). 

7. Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt 

động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 

UBND cấp phường, xã không gây phiền hà, sách nhiễu, không làm phát sinh thủ 

tục, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân. 

Đề nghị các đơn vị, tổ chức, UBND các phường, xã và các cá nhân có liên 

quan nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Thành ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa, TT, TT (đưa tin); 

- Bưu điện thành phố; 

- Trang tin điện tử thành phố; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Lưu VT-VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hạnh 
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