BỘ TÀI CHÍNH
——
Số: 48/2012/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính
trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất
có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ
về bán đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày
03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử đụng đất;
Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày
14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐCP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 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 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ
tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để
giao đất có thu tiền sử đụng đất hoặc cho thuê đất;
Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài
chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất như sau:
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.
Thông tư này hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài
chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử

dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.
2. Việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu
giá quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước thực
hiện theo Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính
quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và
chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản (sau đây gọi tắt là Thông tư
số 137/2010/TT-BTC); không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức phát triển quỹ đất hoặc cơ quan được ủ y ban nhân dân cấp
có thẩm quyền giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất (sau đây gọi chung
là cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất).
2. Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, doanh nghiệp bán đấu giá tài
sản quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính
phủ về bán đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là tổ chức bán đấu giá chuyên
nghiệp), Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất,
4. Các đối tượng khác có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất để
giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.
Chương II
XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ

Điều 3. Nguyên tắc xác định giá khởi điểm
1. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất đấu giá để giao đất có thu tiền sử
dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần được xác định sát với giá
chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện
bình thường tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu
giá quyền sử dụng đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá;
không được thấp hơn giá đất tại Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân câp tỉnh
ban hành theo quy định pháp luật (sau đây gọi tắt là giá đất do Uỷ ban nhân
dân cấp tỉnh quy định).
2. Giá khởi điểm quyền sử dụng đất đấu giá để cho thuê đất trả tiền
thuê đất hàng năm là đơn giá thuê đất được tính bằng giá đất sát với giá
chuyên nhượng quyền sử đụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện
bình thường tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định đấu
giá quyền thuê đất theo mục đích sử dụng mới của thửa đất đấu giá nhân (x)
với tỷ lệ (%) đơn giá thuê đất đo Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
Điều 4. Phương pháp xác định giá khởi điểm
1.
Việc xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất được thực hiện theo
quy định của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất (phương pháp so
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sánh trực tiếp, phương pháp thu nhập, phương pháp chiết trừ và phương
pháp thặng dư).
2.
Trường hợp sử dụng phương pháp khác ngoài các phương pháp quy
định tại khoản 1 Điều này đê xác định giá khởi điểm quyền sử dụng đất thì
phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về phương pháp thẩm định giá
trong Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam.
Điều 5. Trình tự, thẩm quyền xác định giá khởi điểm
1.
Trình tự, thẩm quyền xác định giá khỏi điểm trong trường hợp đấu
giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả
tiền thuê đất một lần được thực hiện như sau:
a) Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất có trách
nhiệm gửi hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm đến Sở Tài chính. Hồ sơ bao
gồm:
- Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm;
- Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất;
- Quyết định phê duyệt quỹ đất đấu giá;
- Quyết định thu hồi đất;
- Kết quả khảo sát giá (nếu có).
b) Sở Tài chính phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xác định giá
khởi điểm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định như sau:
- Trường hợp giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định đã sát với
giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện
bình thường thì áp dụng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định làm
giá khởi điểm.
- Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chưa sát
với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều
kiện bình thường thì giá khởi điểm được xác định theo một trong hai hình
thức sau:
+ Sở Tài chính thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá
xác định giá đất; trên cơ sở giá đất do tổ chức thẩm định giá xác định, Sở Tài
chính chủ trì phối hợp vớỉ Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và cơ
quan có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định giá khởi điểm. Việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá thực hiện theo quy
định của pháp luật về thẩm định giá.
+ Trường hợp trên địa bàn địa phương không có điều kiện để thuê tổ
chức thẩm định giá hoặc giá trị lô đất nhỏ (tính theo Bảng giá đât do Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh ban hành theo loại đất đưa ra đấu giá): dưới 15 tỷ đồng đối
với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 5 tỷ đồng đối với các tỉnh
miền núi, vùng cao; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thi Sở Tài chính
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép phối hợp với Sở Tài
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nguyên và Môi trường, Cục Thuế và cơ quan có liên quan xác định, trình
Chu lịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
2.
Trình tự, thẩm quyền xác định giá khởi điểm trong trường hợp đấu
giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:
a) Cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất cótrách
nhiệm gửi hồ sơ đề nghị xác định giá khởi điểm gửiSở Tài chính. Hồ sơ bao
gồm:
- Văn bản đề nghị xác định giá khởi điểm;
- Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất;
- Quyết định phê duyệt quỹ đất đấu giá;
- Quyết định thu hồi đất;
- Kết quả khảo sát giá (nếu có).
b) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét tính phù
hợp của giá đất do ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quy định với giá đất thực tế trên
thị trường trong điều kiện bình thường, xác định giá đất làm giá khởi điểm
để tổ chức đấu giá trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quyết định như
sau:
- Trường họp giá đất do ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quy định đã sát với
giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện
bình thường thì căn cứ vào giá đât do ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quy định và
tỷ lẹ (%) đơn giá thuê đất do Uỷ ban nhân dân câp tỉnh quy định đê xác định
giá khởi điểm.
- Trường hợp giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định chưa sát
với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều
kiện bình thường thì giá khởi điểm được xác định theo một trong hai hình
thức sau:
+ Sở Tài chính thuê tổ chức có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá
xác định giá đất; trên cơ sở giá đất do tổ chức thẩm định giá xác định, Sở Tài
chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế và cơ
quan có liên quan thẩm định, trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định giá khởi điểm. Việc lựa chọn tổ chức thẩm định gía thực hiện theo quy
định của pháp luật về thẩm định giá.
+ Trường hợp trên địa bàn địa phương không có điều kiện để thuê tổ
chức thẩm định giá hoặc giá tri lô đất nhỏ (tính theo Bảng giá đất do Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh ban hành theo loại đất đưa ra đấu giá): dưới 15 tỷ đồng đối
với các thành phố trực thuộc trung ương; dưới 5 tỷ đồng đối với các tỉnh
miên núi, vùng cao; dưới 10 tỷ đồng đối với các tỉnh còn lại thì Sở Tài chính
báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cho phép phối hợp với Sở Tài nguyên và
Môi trường, Cục Thuế và cơ quan có liên quan xác định, trình Chủ tịch ủ y
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định.
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Điều 6. Xác định lại giá khỏi điểm
Trường hơp bán đấu giá không thành mà nguyênnhân làdo giá khởi
điểm cao thì cơ quan được giao việc xử lý đấu giá quyền sử dụng đất có văn
bản gửi Sở Tài chính để báo cáo Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,
quyết định việc xác định lại giá khởi điểm để tổ chức đấu giá lại. Nguyên
tắc, phương pháp và trình tự xác định lại giá khải điểm thực hiện như quy
định đối với việc xác định giá khởi điểm lần đầu.
Chương III
HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 7. Điều kiện thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất được thành lập trong các trường
hợp sau:
1. Quyền sử dụng đất có giá trị lớn:
a) Đối với các thành phố trực thuộc trung ương: Giá khởi điểm cho
toàn bộ dự án hoặc khu đất từ 1.000 tỷ đồng trở lên.
b) Đối với các tỉnh miền núi, vùng cao: Giá khởi điểm cho toàn bộ dự
án hoặc khu đất từ 300 tỷ đồng trở lên.
c) Đối với các tỉnh còn lại: Giá khởi điểm cho toàn bộ dự án hoặc khu
đất từ 500 tỷ đồng trở lên.
Các mức giá trị trên đây là mức tối thiểu, căn cứ điều kiện thực tế của
địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá trị cụ thể để làm
căn cứ thành lập Hội đông nhưng không được thấp hơn các mức giá trị tương
ứng nêu trên.
2. Quyền sử dụng đất phức tạp theo quy định của pháp luật.
3. Trường hợp thửa đất đấu giá không đạt các điều kiện quy định tại
khoản ỉ và khoản 2 Điều này mà không thuê được các tổ chức bán đấu giá
chuyên nghiệp thực hiện.
Điều 8. Thẩm quyền quyết định và thành phần Hội đồng đấu giá
quyền sử dụng đất
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định đấu giá
quyền sử dụng đất quyết định thành lập Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất
để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp đặc biệt quy
định tại Điều 7 Thông tư này.
2. Thành phần Hội đồng bao gồm: Lãnh đạo ủ y ban nhân dân cùng
cấp (hoặc người được uỷ quyền) làm Chủ tịch hội đồng; các thành viên là đại
diện của các cơ quan: Tài nguyên và môi trường, tài chính, tư pháp, thanh
tra, xây dựng, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất và đại
diện cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.
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Chương IV
CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH
TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 9. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử
dụng đất
1. Nguồn kinh phí đảm bảo cho hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất,
bao gồm:
a) Dự toán ngân sách nhà nước giao cho Sở Tài chính và cơ quan được
giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất;
b) Phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thu của người tham gia đấu
giá quy định tại Điều 10 Thông tư này;
c) Khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá nhưng
không tham gia đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng, người
người từ chối mua tài sản sau khỉ được công bố là người trúng đấu giá hoặc
vi phạm Quy chế bán đấu giá theo quy định tại Nghị định số 17/2010/NĐ-CP
ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;
d) Các nguồn kinh phí hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng bán đấu giá có trách
nhiệm thu phí của người tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, tiền đật trước
của của người đăng ký tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều này và
được sử dụng để chi trả các chi phí được phép chi quy định tại khoản 2 Điều
11 Thông tư này theo Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu giá; phần còn lại
chuyển về cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất để thanh
toán cho các nội dung chi còn lại quy định tại Điều 11 Thông tư này.
Điều 10. Mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
1. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư xây dựng nhà ở
của hộ gia đình, cá nhân:
STT
1

3

Giá trị quyền sử đụng đất theo giá khỏi điểm

Mức thu tối đa
(đồng/hồ sơ)

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

Từ trên 500 triệu đồng

500.000

L . . . _______________

2.
1 Điều này:

Trường họp đấu giá quyền sử dụng đất không thuộc phạm vi khoản
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Mức thu tối đa

Diện tích đất

STT

(đồng/hồ sơ)

1

Từ 0,5 ha trở xuống

1.000.000

2

Từ trên 0,5 ha đến 2 ha

3.000.000

3

Từ trên 2 ha đến 5 ha

4.000.000

4

Từ trên 5 ha

5.000.000

Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân
tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại toàn bộ tiền phí tham gia đấu giá đã
nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức phiên bán
đấu giá.
3.
Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, Hội đồng nhân dân
cấp tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
cho phù hợp nhưng không vượt quá mức thu quy định tại khoản 1 và khoản 2
Điều này.
Điều 11. Nội dung chi
1. Nội dung chi của Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương:
a) Chi phí cho việc khảo sát giá đất;
b) Chi phí thuê tổ chức thẩm định giá để xác định giá khởi điểm;
c) Chi phí xác định, xác định lại giá đất;
d) Chi phí thẩm định giá đất.
2. Nội dung chi cho việc to chức bán đấu giá quyền sử dụng đât:
a)
Nội dung chi của tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp: Là khoản chi
phí dịch vụ mà cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất phải
trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp để thực hiện việc tổ chức bán đấu
giá từ thời điểm Hợp đồng bán đấu giá được ký kết, bao gồm: Lập hồ sơ đấu
giá quyên sử dụng đất, niêm yết, thông báo công khai, nhận hô sơ đăng ký
tham gia đấu giá, tổ chức xem tài sản và giải đáp thắc mắc liên quan; tổ chức
phiên đấu giá và hoàn thiện hồ sơ kết quả phiên bán đấu giá quyền sử dụng
đất.
o) Nội dung chi của Hội đồng bán đấu giá quyền sử dụng đất;
Chi phí lập hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất, niêm yết, thông báo
công khai, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức xem tài sản và giải
đáp thắc mắc liên quan;
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• Chi phí tổ chức phiên đấu giá và hoàn thiện hồ sơ kết quả phiên bán
đấu giá quyền sử dụng đất.
3. Nội dung chi của cơ quan được giao xử lý việc đấu gí á quyền sử
dụníĩ đất:

a) Chi phí cho việc đo vẽ, phân lô, xác định mốc giói;
b) Chi phí cho việc lập kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất;
c) Chi phí lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục bàn giao đất và các hồ sơ,
giấy tờ có liên quan cho người trúng đấu giá để đăng ký cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất;
d) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đấu giá quyền sử dụng
đất do cơ quan được giao xử lý đấu giá quyển sử dụng đất thực hiện.
Điều 12. Mức chi
1. Đối với các khoản chi đã có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quy định thỉ thực hiện theo quy định hiện
hành.

2. Chi phí cho việc xác định giá khởi điểm:
a) Chi phí cho việc khảo sát giá đất thực hiện theo chế độ quy định về
kinh phí chi các cuộc điều tra thuộc nguồn von sự nghiệp từ ngân sách nhà
nước;

b) Chi phí thuê tổ chức thẩm định giá thực hiện theo hợp đồng giữa Sở
Tài chính và tổ chức thẩm định giá hoặc kết quả đấu thầu cung cấp dịch vụ
thâm định giá;
c) Đối với những khoản chi chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn giá do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì Giám đốc Sở Tài chính quyết
định chi nhưng phải đảm bảo phù hợp với chế độ quản lý tài chính hiện hành
của Nhà nước và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3. Chi phí địch vụ trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp được
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.
4. Đối với những khoản chi khác chưa có tiêu chuẩn, định mức, đơn
giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định thì Thủ trưởng cơ quan
được giao xử lý việc đấu giá quyên sử dụng đất quyết định chi, trừ các nội
dung chi cho việc xác định giá khởi điểm, nhưng phải đảm bảo phù họp với
chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước và chịu trách nhiệm vê
quyết định của mình.
Điều 13. Chi phí dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất trả cho tổ
chức bán đấu giá chuyên nghiệp
1.
Mức chi phí dịch vụ chi trả cho tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp
trong trường hợp đấu giá thành được quy định như sau:
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STT

Giá trị quyền sử dụng đất
theo giá khởi điểm/hợp đồng

1

Từ 1 tỷ đồng trở xuống

2

Từ trên 1 tỷ đồng
đến 5 tỷ đồng

3

Từ trên 5 tỷ đồng
đến 10 tỷ đồng

4

Từ trên 10 tỷ đồng
đến 50 tỷ đồng

5

Từ trên 50 tỷ đồng
đến 100 tỷ đồng

6

Từ trên 100 tỷ đồng

Mức chi phí
15 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch
giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng
đấu giá với giá khởi điếm
25 triệu đông 4- 1% trên phân chênh lệch
giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng
đấu giá với giá khởi điểm
35 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch
giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng
đấu giá với giá khởi điểm
45 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch
giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng
đấu giá với giá khởi điểm
55 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch
giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng
đấu giá với giá khởi điểm
65 triệu đồng + 1% trên phần chênh lệch
giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng
đấu giá với giá khởi điểm

2. Mức chi phí quy định tại khoản 1 Điều này đã bao gồm thuế giá trị
gia tăng và là mức tối đa cho một hợp đồng bán đấu giá. Việc xác định chi
phí cụ thể cho từng cuộc đấu giá căn cứ vào mức chi phí tồ chức bán đấu giá
chuyên nghiệp đăng ký khi đăng ký tham gia tổ chức đấu giá quyền sử dụng
đất (trong trường hợp không thực hiện đấu thầu) hoặc căn cứ vào kết quả đấu
thầu (trong trường hợp thực hiện đấu thầu). Tổng mức chi phí chi trả cho
một hợp đồng bán đấu giá thành không quá 300 triệu đồng. Việc lựa chọn tồ
chức bán đấu giá chuyên nghiệp được thực hiện theo quy định hiện hành của
pháp luật về đấu thầu và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Trường hợp việc đấu giá quyền sử dụng đất không thành thì tổ chức
bán đấu giá chuyên nghiệp được thanh toán các khoản chi phí thực tê, hợp lý
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 43 Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày
04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, nhưng không được vượt quá
mức chi phí đấu giá trong trường hợp đấu giá thành.
4. Trường hợp một hợp đồng bán đấu giá bao gồm nhiều lô đất mà có
một phần đấu giá không thành thì phải xác định tỷ lệ (%) đấu giá thành và tỷ
lệ (%) đấu giá không thành theo giá khởi điểm để xác định chi phí trả cho tô
chức bán đấu giá chuyên nghiệp theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều
này.
5. Chi phí dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh toán cho tổ chức bán đấu
giá chuyên nghiệp được xác định trong Biên bản thanh lý hợp đồng bán đấu
giá tài sản.
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Điều 14. Lập dự toán, sử dụng và quyết toán chi phí đấu giá quyền
sử dụng đất
1. Sở Tài chính (đối với chi phí cho việc xác định giá khởi điềm), cơ
quan dược giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng đất (đối với các chi phí còn
lại) căn cứ vào mức thu, nội dung chi, mức chi quy định tại các Điều 9, 10,
11, 12 và 13 Thông tư này và khối lượng công việc dự kiến phát sinh để lập
dự toán kinh phí đấu giá quyền sử dụng đất, trình Chủ tịch ủ y ban nhân dân
cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Sở Tài chính, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng
đất có trách nhiệm quản lý, sử dụng chi phí đấu giá quyền sử dụng đất theo
quy định của pháp luật.
3. Sở Tai chính, cơ quan được giao xử lý việc đấu giá quyền sử dụng
đất có trách nhiệm báo cáo quyết toán kinh phí đấu giá quyền sừ dụng đất
theo quy định của pháp luật về quản lý, sừ dụng kinh phí ngân sách nhà
nước.
Điều 15. Quản lý khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia
đấu giá quyền sử dụng đất
1. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng đấu giá quyền sử
dụng đất chỉ được thu tiên đặt trước của người đăng ký tham gia đâu giá
quyền sử dụng đất trong thời gian tối đa là 04 ngày làm việc trước ngày tổ
chức phiên bán đấu giá.
2. Tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Hội đồng đấu giá quyền sử
đụng đất phải hoàn trả toàn bộ khoản tiền đặt trước cho những người không
trúng đấu giá ngay sau khi phiên bán đấu giá kết thúc, chậm nhất là hai (02)
ngày làm việc, kể từ ngày phiên bán đấu giá kết thúc và nộp vào ngân sách
nhà nước khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá trong thời hạn hai
(02) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định phê duyệt kết quả bán
đấu gía của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Trong thời gian lưu giữ khoản tiền đặt trước, tổ chức bán đấu giá
chuyên nghiệp hoặc Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất có trách nhiệm bảo
quản an toàn khoản tiền đặt trước.
Tuỳ điều kiện cụ thể, các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp áp dụng
các phương thức bảo quản: lưu giữ tại tổ chức bán đấu giá, trong tài khoản
giao dịch của tổ chức bán đấu giá tại ngân hàng hoặc gửi Kho bạc nhà nước.
Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất áp dụng các biện pháp bảo quản: lưu
gi ừ tại cơ quan thường trực của Hội đồng hoặc gửi Kho bạc nhà nước.
Trường hơp tiền đặt trước được lưu giữ trong tài khoản giao dịch của
tổ chức bán đấu giá tại ngân hàng thì số tiền lãi phát sinh (nêu có) và khoản
chi phí giao dịch phải trả cho ngân hàng liên quan tới khoản tiên đặt trước,
được quản lý, sử dụng theo cơ chế tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp
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(đối với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản) hoặc cơ chế tài chính áp
dụng cho doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp bán đấu giá tài sản).
Điều 16. Nộp tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất
Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu
tiền hoặc thuê đất có trách nhiệm nộp tiền trúng đấu giá vào ngân sách nhà
nước theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
Chương V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2012.
2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các
tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨTRƯỞNG

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ
- VP Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch Nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
“ Toà án Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan TW của các to chức đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở TC, KBNN các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo; cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cổng thông tin điện từ Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.

Nguyễn Hữu Chí
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