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Số: 156/2014/TT-BTC

Độc lập - Tự do - Hạnh phức

Hà Nội, ngày 23 thảng 10 năm 2014
THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TT-BTC
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối vói các hoạt động trong lĩnh vực
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường
•/

•

•

•

o

o

•

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn eứ Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của
Chỉnh phủ vế chính sách khuyến khích xã hội hoá đổi với các hoạt động trong
lĩnh vực giảo dục, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao, môi trường (sau đây gọi là
Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định sổ 69/2008/NĐ-CP ngày
30 thảng 5 năm 2008 của Chính phủ về chỉnh sách khuyến khích xã hội hoả đổi
với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hoả, thể thao,
môi trường (sau đây gọi là Nghị định sô 59/2014/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Tài chính;
Theo để nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều
của Thông tư sổ 135/2008/ĨT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài
chỉnh hướng dẫn thực hiện Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông
tư sổ 135/2008/TT-BTC).
Điều 1. Sửa đỗi, bỗ sung một số điều của Thông tư số 135/2008/TTBTC hướng dẫn thưc hiên Nghi đinh số 69/2008/NĐ-CP:
1. Sửa đổi, bỗ sung Khoản 1 Mục I hướng dẫn về phạm vi, đối tượng
quy định tại Điều 1 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đỗi, bỗ sung tại
Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP) như sau:
"1. Phạm vi điều chỉnh
Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá,
thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp."
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2. Sửa đổi, bổ sung Mục IV hướng dẫn về cho thuê nhà, xây dựng cơ
sở vật chất quy định tại Điều 5 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi,
bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP) như sau:
"IV. Cho thuê, xây dựng cơ sở vật chất quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị
định số 59/2014/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau:
1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được ưu tiên thuê cơ sở hạ tầng, công trình
xã hội hóa để cung cấp các sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xã hội hóa.
Căn cứ khả năng ngân sách, nhu cầu khuyến khích xã hội hóa và quỹ nhà,
cơ sở hạ tầng hiện có; Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan
khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ, ngành chủ quản), ủy ban nhân dân tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem
xét, quyết định việc xây dựng mới một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng, công
trình xã hội hóa hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có của đơn vị thuộc
phạm vi quản lý để cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa thuê có thơi hạn.
2. Trường hợp cơ sở thực hiện xã hộĩ hóa thực hiện ứng trứớc tiền thuê cơ
sở hạ tầng, công trình xã hội hóa quy định tại điểm 2 Khoản 2 Điều 1 Nghị định
số 59/2014/NĐ-CP thì số tiền thuê ứng trước được quy đổi ra số năm, tháng đã
hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa vả được
xác định theo công thức sau:
n

Số tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa đã ứng trước
= —
1
—
Tiền thuê cơ sờ hạ tầng, công trình xã hội hóa phải nộp 01 năm

Trong đó:
- n: là số năm, tháng đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuế cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa. Thời gian không tròn tháng thi thời gian trên 15 ngày
được tính tròn thành 01 tháng.
- Tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa phải nộp 01 năm được xác
định trên cơ sở diện tích thuê và giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội
hóa (đồng/m2/năm) theo nguyên tắc quy định tại Khoản 3 Mục này.
Sau khi hết thời gian đã hoàn thành nghĩa vụ về tiền thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa nêu trên (n); giá thuê được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền xác định lại sau khi thỏa thuận với cơ sở thực hiện xã hội hóa phù hợp với
quy định cùa pháp luật tại thời điểm xác định lại giá cho thuê.
3. Giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hỏa
3.1. Căn cứ vào từng khu vực, lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa tại địa
phương được ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định tại điểm 2
Khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2014/NĐ-CP; sau khi thỏa thuận với cơ sở thực
hiện xã hội hóa và tính đến các yếu tố khuyến khích xã hội hóa tại địa phương;
Bộ, ngành chủ quản (đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý), ủy ban nhân dân
cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản lý) quyết định mức giá cho thuê
cụ thể đối với cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa thuộc phạm vi quản lý trong
khung giá thuê theo quy định tại điểm 3.2 Khoản này.
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3.2. Khung giá thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa
Giá thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa được hình thành trên cơ sở
giá thuê tài sản trên đất và tiền thuê đất (nếu có) sau khi đã được ưu đãi (miễn,
giảm) theo quy định, cụ thể:
a) về tiền thuê đất:
Tiền thuê đất được xác định theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐCP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
(sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) sau khi đã trừ đi số tiền được ưu
đãi (miễn, giảm) theo mức miễn, giảm phù hợp với khu vực, lĩnh vực khuyến
khích xã hội hóa tại địa phương do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định
tại điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại
Khoản 2 Mục V (Khoản 3 Điều 1 Thông tư này).
b) về giá thuê tài sản trên đất (không bao gồm tiền thuê đất):
- Giá thuê tối đa: được xác định phù hợp với mức giá thuê phổ biến trên
thị trường tại thời điểm ký Hợp đồng thuê.
- Giá thuê tối thiểu: được xác định theo nguyên tắc bảo toàn chi phí hình
thành nên tài sản cho thuê và bù đắp chi phí bảo trì, bảo dưỡng không thấp hơn
mức giá theo quy định tiết c điểm này.
Riêng đối với phần chi phí bảo trì, bảo dưỡng; bên cho thuê và bên thuê
tự thỏa thuận và ghi vào Họp đồng thuê. Trường hợp tại Họp đồng thuê quy
định bên thuê có trách nhiệm thanh toán chi phí bảo trì, bảo dưỡng thì không
tính chi phí này vào đơn giá cho thuê; trường hợp tại Hợp đồng thuê quy định
bên cho thuê có trách nhiệm thanh toán chi phí bảo trì, bảo dưỡng thì tính chi
phí này vào đơn giá cho thuê.
c) Giá cho thuê tối thiểu được hướng dẫn cụ thể như sau:
- Đối với cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa hiện có
.
Giá trị đánh giá lại
Giá cho thuê tối _ theo quỵ định về quản lỷ tài sản nhả nước (dồng)
thiểu (01 năm)
Thời gian sử dụng tài sản xác định lại
sau khi đánh giá lại giá trị (năm)
Trường hợp giá trị còn lại của tài sản theo dõi trên sổ kế toán bằng không
(0), nhưng vẫn đảm bảo chất lượng để sử dụng và khi đánh giá lại lớn hơn (>)
không (0) thì giá cho thuê được xác định như sau:
„ ị.

Giá cho thuê tôi
1 •h
1
J \
thieu (u 1 naiĩụ

Giá trị đánh giá lại
«
.. , ĩ
, ,A\ X
theo quy định vê quản lý tài sản nhà nước (đông)
T JT/
Thời gian thuê (năm)
rpi

\ •

•

V

\

Trong đó, nếu thời gian thuê nhỏ (<) hơn thời gián sử dụng tài sản xác
định lại sau khi đảnh giả lại giá trị của tài sản thì thời gian thuê được tính bằng
(=) thời gian sử dụng tài sản xác định lại sau khỉ đánh giá lại giả trị.
- Đối với cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa đầu tư xây dựng mới
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+ Trường họp bên cho thuê thực hiện xây dựng mới cơ sở hạ tầng, công
trình xã hội hóa để cho thuê:
Giá cho thuê tối
thiểu (01 năm) _

Giá tri của công
trình (đồng)

Các chi phí khác hình thành
nên tài sản thuê (nếu có)
" "
Thời gian sử dụng tài sản theo thiết kế (năm)

Trong đỏ, giả trị của cóng trình ỉà giả trị quyết toán được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Trường hợp công
trình chưa thực hiện quyết toán thì sử dụng giá trị dự toán để tỉnh giả cho thuê
tối thiểu. Trong quả trình thực hiện, nếu cần thiết phải điểu chỉnh quy mô của
công trình xây dựng để phù hợp với nhu cẩu sử dụng mà làm tăng tổng mức dự
toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì bên thuê và bên cho thuê thong nhất
và báo cảo cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyển xem xét, quyết định để điểu chỉnh
tăng bổ sung giá thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hỏa (hội dung này phải
được ghi trong Hợp đồng thuê).
+ Trường họp bên đi thuê ứng trước tiền thuê để xây dựng toàn bộ công
trình cho thuê:
„ X.
Giá cho thuê tôi
vì" í f \ 1 - \
t ìeu ( nam)

—

Giá tri dư toán của
, Các chi phí khác hình thành
, X
công trình (đông)
nên tải sản thuê (nêu có)
Thời gian sử dụng tài sản theo thiêt kê (năm)

+ Trường họp bên đi thuê ứng trước tiền thuê để xây dựng một phần công
trình cho thuê:
,
Giá cho thuê tôi
1 .X
\ ~\
thiêu (01 năm)

Giá tri của công
Các chi phí khác hình thành
7Vu
X
+
„
*
X
, v
trinh (đong)
nên tài sản thuê (nêu có)
:
—
——
—
——7—"7—
Thời gian sử dụng tài sản theo thiêt kê (năm)
f

=

Trong đó, giả trị của công trình bao gồm giả trị quyết toán được cơ quan
nhà nước cỏ thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đổi với phần
công trình đã hoàn thành cộng (+) giả trị dự toán được cơ quan nhà nước cỏ
thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đổi với phần còn lại của công
trình. Trong quá trình thực hiện, nếu cần thiết phải điểu chỉnh qưy mô của công
trình xây dựng để phù hợp với nhu cầu sử dụng mà làm tăng tổng mức dự toán
đã được cấp thẩm quyền phê duyệt thì bên thuê và bên cho thuê thống nhất và
báo cảo cơ quan nhà nước có thẩm quyển xem xét, quyết định để điểu chinh
tăng bổ sung giá thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa (nội dung này phải
được ghi trong Hợp đồng thuê).
3.3. Thời điểm tính tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa được
xác định như sau:
a) Trường họp thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa hiện có: Thời
điểm tính tiền thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa là thời điểm ký Họp
đồng thuê.
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b) Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa ứng trước tiền thuê để xây dựng
cơ sờ hạ tầng, công trình xã hội hóa: Thời điểm tính tiền thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa là thời điểm đơn vị bàn giao cơ sở hạ tầng, công trình xã
hội hóa cho cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng. Hợp đồng và giá thuê cơ sở hạ
tầng, công trình xã hội hóa được thực hiện và xác định tại thời điểm cơ sở thực
hiện xã hội hóa ứng trước tiền thuê và theo nguyên tắc quy định tại Khoản 2
Mục IV (Khoản 2 Điều 1 Thông tư này).
3.4. Đối với đơn vị thuộc trung ương quản lý thì Bộ, ngành chủ quản
quyết định giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa sau khi xin ý kiến
của ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi có cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa cho
thuê) về giá cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa. Trường hợp đơn vị
thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá để xác định giá cho thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa thì chi phí thuê được chi trả hoặc hoàn trả từ số tiền cho
thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa.
4. Hồ sơ, thủ tục để được xét hưởng ưu đãi thuê cơ sờ hạ tầng, công trình
xã hội hóa
4.1. Đối với trường hợp thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa do Bộ,
ngành chủ quản quản lý
a) Cơ sở thực hiện xã hội hỏa gửi hồ sơ đề nghị thuê cơ sở hạ tầng, công
trình xã hội hóa đến đon vị được giao quản lý tài sản cho thuê. Hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị được thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa; trong
đó có nội dung cam kết đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội
hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 2 Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP (bản chính);
- Giấy phép hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (bản sao
có chứng thực);
- Giấy tờ chứng minh khả năng tài chính để có thể ứng trước được số tiền
thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa (đối với trường hợp cơ sờ thực hiện xã
hội hóa ứng trước tiền thuê).
b) Đom vị được giao quản lý cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cho
thuê đàm phán với cơ sở thực hiện xã hội hóa về các nội dung chính của Hợp
đồng thuê, gồm: giá cho thuê, thời hạn thuê, số tiền thuê ứng trước (nếu có) và
các nội dung khác có liên quan quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định
59/2014/NĐ-CP, hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục này và các quy
định của pháp luật có liên quan; báo cáo Bộ, ngành chủ quản.
c) Bộ, ngành chủ quản xem xét, quyết định việc cho thuê cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa sau khi có ý kiến thống nhất bằng vãn bản của Bộ Tài
chính.
4.2. Đối với trường hợp thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa do ủy
ban nhân dân cấp tỉnh quản lý
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a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa gửi hồ sơ đề nghị thuê nhà, cơ sở hạ tầng,
công trình xã hội hóa đến đơn vị được giao quản lý tài sản cho thuê. Hồ sơ theo
quy định tại tiết a điểm 4.1 Khoản này.
b) Đon vị được giao quản lý cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa để cho
thuê đàm phán với cơ sở thực hiện xã hội hóa về các nội dung chính của Hợp
đồng thuê, gồm: giá cho thuê, thời hạn thuê, số tiền thuê ứng trước (nếu có) và
các nội dung khác có liên quan quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định
59/2014/NĐ-CP, hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Mục này và các quy
định của pháp luật khác có liên quan; báo cáo Sở, ngành chủ quản để xin ý kiến
thống nhất bằng văn bản của cơ quan tài chính cùng cấp trước khi Sở, ngành chủ
quản trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định việc cho thuê cơ sở hạ
tầng, công trình xã hội hóa.
5. Bên đi thuê cơ sở hạ tầng, công trình xã hội hóa phải đáp ứng quy định
về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính
phủ. Trường họp sau khi xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong
khoảng thời gian theo quy định tại Danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô,
tiêu chuẩn của từng lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định mà
bên cho thuê kiểm tra nếu bên thuê không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô,
tiêu chuẩn xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì bên cho
thuê sẽ dừng Họp đồng thuê trước hạn theo quy định của pháp luật về dân sự;
bên thuê phải bồi thường những thiệt hại phát sinh (nếu có) và bên cho thuê sẽ
không phải hoàn trả số tiền mà bên thuê ứng trước của thời gian còn lại cho bên
thuê (nội dung này phải được quy định cụ thể trong Hợp đồng cho thuê được ký
kết giữa hai bên).
6. Bộ quản lý chuyên ngành, ủy ban nhân dân cấp tỉnh tạo điều kiện
thuận lợi về các thủ tục hành chính, cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên
quan khác để cơ sở thực hiện xã hội hóa thực hiện đầu tư xây dựng, sửa chữa
công trình xã hội hóa theo quy hoạch của địa phương.
7. Trường hơp đơn vị sử dụng số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình
xã hội hóa hoặc giá trị tài sản đã đầu tư trên đất để góp vốn, liên doanh, liên kết
thực hiện dự án xã hội hóa thì phải lập đề án và được Bộ, ngành chủ quản phê
duyệt sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính (đối với đơn vị thuộc trung
ương quản lý), ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với đơn vị thuộc địa phương quản
lý) theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và quy định
tại điểm 5 Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP, cụ thể:
a) Trường hợp đơn vị sử dụng số tiền cho thuê cơ sở hạ tầng, công trình
xã hội hóa để góp vốn, liên doanh, liên kết với cơ sở thực hiện xã hội hóa thì số
tiền thuê theo Hợp đồng thuê được xác định là phần vốn góp của đơn vị tại cơ sở
thực hiện xã hội hóa hình thành trong việc góp vốn, liên doanh, liên kết này.
b) Trường hợp đơn vị sử dụng tài sản đã đầu tư trên đất, lợi thế kinh
doanh, lợi thế thương hiệu, lợi thế thương mại và các lợi thế khác có liên quan
để góp vốn, liên doanh, liên kết thành lập cơ sở thực hiện xã hội hóa đáp ứng
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điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP thì giá trị tài
sản đã đầu tư trên đất và giá trị lợi thế do hai bên thỏa thuận và ghi vào Hợp
đồng góp vốn, Hợp đồng liên doanh hoặc Hợp đồng liên kết nhưng không thấp
hơn giá trị của tài sản này trên thị trường. Trong quá trình xác định giá trị tài sản
và giá trị lợi thế để góp vốn, đơn vị được thuê tổ chức có chức năng thẩm định
giá để xác định.
8. Đơn vị quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 7 Mục này là
đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện được sử dụng tài sản để cho thuê hoặc
để góp vốn, liên doanh, liên kết theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước, pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, pháp
luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể
và các văn bản sửa đổi, bổ sung của các pháp luật nêu trên."
3. Sửa đổi, bổ sung Mục V hướng dẫn về giao đất, cho thuê đất quy
định tại Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại
Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP) như sau:
"V. Cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số
59/2014/NĐ-CP được hướng dẫn như sau:
•
1Ệ Ưu đãi về tiền thuê đất
Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành
giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho
thuê đất miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê, trừ trường họp quy định tại
Khoản 2 Mục này.
Việc xử lý số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với đất thuê để
xây dựng công trình xã hội hóa thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Mục này.
2. Đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá sử dụng đất tại các đô thị, ủy ban
nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và Danh mục lĩnh
vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa của địa phương để ban hành mức miễn, giảm
tiền thuê đất theo từng lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa
phương sau khi xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp theo
nguyên tắc:
2.1. Mức tối đa: Miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án trong
thời hạn được Nhà nước cho thuê đất.
2.2. Mức tối thiểu: Không thấp hơn mức ưu đãi đối với dự án được ưu đãi
theo pháp luật về đầu tư quy định tại Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP
ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt
nước (sau đây gọi là Nghị định số 46/2014/NĐ-CP).
2.3ế Trường hợp dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
gia hạn thời gian thuê đất thì không được hưởng un đãi về đất đai theo quy định
tại Mục này.
2.4. Chậm nhất sáu (06) tháng kể từ ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành, căn cứ vào lĩnh vực và khu vực địa bàn ưu đãi xã hội
hóa tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và công bố công khai
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chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng
đất tại các đô thị sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng
cấp.
2.5. Định kỳ ba (03) năm một lần, ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát để
sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa
phương cho phù hợp; làm căn cứ để sửa đổi, bổ sung chế độ miễn, giảm tiền
thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị; ban
hành và công bố công khai sau khi có ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân
dân cùng cấp.
Trường hợp sau khi rà soát, cơ sở thực hiện xã hội hóa không còn thuộc
lĩnh vực và địa bàn ưu đãi theo Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội
hóa do ủy ban nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn hoạt động theo
điều kiện và tiêu chí tại thời điểm được ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
mức ưu đãi về tiền thuê đất đang được hưởng thì cơ sở thực hiện xã hội hóa
vẫn được áp dụng mức ưu đãi đã được phê duyệt cho thời gian còn lại của dự
án.
3. Khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại điểm 3 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số
59/2014/NĐ-CP được xác định theo giá đất của mục đích sử dụng đất nhận
chuyển nhượng tại thời điểm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép
chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ
tương ứng với trường họp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật và
được xử lý như sau:
a) Trường hợp được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án thì số
tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được tính vào
chi phí đầu tư của dự án.
b) Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn hình thức thuê đất trả tiền một lần cho
cả thời gian thuê mà phải nộp toàn bộ hoặc một phần tiền thuê đất thì khoản tiền
nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được trừ (-) vào số
tiền thuê đất phải nộp; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp. Nhà
đầu tư được tính vào chi phí đầu tư của dự án phần chênh lệch tăng giữa số tiền
nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất so với số tiền được trừ vào tiền thuê đất
phải nộp (nếu có) theo quy định của pháp luật.
c) Trường hợp nhà đầu tư lựa chọn thuê đất trả tiền hàng năm mà phải
nộp tiền thuê đất theo quy định thì khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận chuyển
nhượng quyền sử dụng đất được quy đổi ra thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền
thuê đất; mức quy đổi không quá số thòi gian phải nộp tiền thuê đất của dự án.
Số tiền còn lại (chưa được quy đổi nếu có) được tính vào chi phí đầu tư của dự
án theo quy định của pháp luật.
Việc xác định giá đất theo mục đích trước và sau khi chuyển mục đích sử
dụng đất để tính tiền thuê đất và khoản tiền nhà đầu tư đã trả để nhận quyền sử
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dụng đất vào tiền thuê đất phải nộp được thực hiện theo quy định tại Nghị định
số 46/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4. Việc miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm 1, điểm 2 và
điểm 4 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:
4.1. Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội hóa được cơ quan nhà
nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và được Nhà nước
cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê duyệt đáp ứng
danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định
thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định tại Nghị định số
59/2014/NĐ-CP kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ
quan thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị
định số 59/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này tại thời điểm có quyết
định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
4.2. Trường họp sau khi dự án xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động
mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xác định cơ sở thực
hiện xã hội hóa không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung đã cam kết thì cơ sở
thực hiện xã hội hóa phải nộp tiền thuê đất đã được miễn, giảm theo chính sách
và giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi về đất tại điểm 4.1 Khoản này và tiền
chậm nộp tiền thuê đất của thời gian đã được miễn, giảm tính trên số tiền thuê
đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
4.3. Trường hợp sau khi dự án xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động
mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xác định cơ sở thực
hiện xã hội hóa không đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn theo
quy định của Thủ tướng Chính phủ do danh mục được Thủ tướng Chính phủ sửa
đổi, bổ sung, thay thế hoặc trong quá trình hoạt động mà cấp có thẩm quyền thay
đổi địa giới hành chính, nâng cấp từ địa giới hành chính từ không phải đô thị
thành đô thị tại địa bàn thực hiện dự án nhưng cơ sở thực hiện xã hội hóa vẫn
hoạt động đúng, đủ điều kiện và tiêu chí tại thòi điểm được cấp có thẩm quyền
phê duyệt ưu đãi tiền thuê đất thì cơ sở thực hiện xã hội hóa vẫn được hưởng
mức ưu đãi đã được phê duyệt.
4.4. Căn cứ điều kiện thực tế của địa phương và loại hình dự án xã hội
hóa, ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cơ quan thuế quản lý trực tiếp chủ trì, phối
hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành về lĩnh vực xã hội hóa và các cơ quan có
liên quan thực hiện kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu
chuẩn tại danh mục do Thủ tướng Chính phủ quyết định của cơ sở thực hiện xã
hội hóa theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP.
4.5. Việc kiểm tra, xác định theo quy định tại điểm 4.2, điểm 4.3, điểm 4.4
Khoản này được thực hiện như sau:
a) Sau khi xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong khoảng
thời gian theo quy định tại danh mục các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn
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của từng lĩnh vực xã hội hóa do Thủ tướng Chính phủ quyết định; nhà đầu tư
phải gửi văn bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thông báo dự án đã được
xây dựng hoàn thành, đưa vào hoạt động kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên
quan để cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức thực hiện việc kiểm tra việc đáp
ứng điều kiện về miễn, giảm tiền thuê đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa.
b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của nhà đầu tư, cơ
quan thuế quản lý trực tiếp phối hợp với cơ quan quản lý chuyên ngành và các
cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra, xác định việc đáp ứng các tiêu chí, quy
mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ quy định. Trường hợp cơ sở thực hiện
xã hội hóa không đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn thì cơ quan thuế báo
cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, xử lý theo quy định tại điểm 4.2, điểm
4.3 Khoản này; trường hợp đáp ứng các tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn thì cơ quan
thuế xác nhận và thông báo bằng văn bản cho cơ sở thực hiện xã hội hóa và lưu
bổ sung vào Hồ sơ miễn, giảm.
4.6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục về miễn, giảm tiền thuê đất như sau:
a) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất
- Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định của pháp luật về
quản lý thuế;
- Văn bản cam kết đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn xã
hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 2 Nghị
định số 69/2008/NĐ-CP.
b) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất được
thực hiện theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP và Điều 15
Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Nghị đinh số 46/2014/NĐ-CP (sau đây gọi là Thông tư số
77/2014/TT-BTC).
'
Tại Quyết định miễn hoặc giảm tiền thuê đất phải ghi rõ: lý do được miễn,
giảm; thời gian thuê đất; thòi gian được miễn, giảm tiền thuê đất và số tiền thuê đất
được miễn, giảm; đồng thòi có nội dung: "Trường hợp người thuê đất phải hoàn
trả ngân sách nhà nước số tiền đã được miễn, giảm theo quy định tại tiết b điểm
4 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP hoặc sử dụng đất không đúng
mục đích nhưng không thuộc trường họp bị thu hồi đất theo quy định của pháp
luật đất đai thì phải nộp lại số tiền thuê đất được miễn, giảm theo chính sách và giá
đất tại thời điểm được ưu đãi (đối với trường hợp quy định tại tiết b điểm 4 Khoản
3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP), tiền thuê đất trong thời gian sử dụng
đất sai mục đích theo giá đất và chính sách thu tiền thuê đất tại thời điểm có
quyết định cho thuê đất và tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất được miễn,
giảm hoặc số tiền thuê đất phải nộp bổ sung theo quy định của pháp luật về tiền
quản lý thuế."
5. Việc xử lý số tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng trong trường hợp
Nhà nước ứng tiền để thực hiện hoặc do cơ sở thực hiện xã hội hóa tự nguyện
ứng tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại điểm
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5 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 6 Thông
tư số 77/2014/TT-BTC cua Bộ Tài chính.
6. Trường họp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất trả
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ
thời gian thuê hoặc được miễn tiền thuê đất cho một số năm nhưng có nguyện
vọng được nộp tiền thuê đất cho thòi gian thuê đất còn lại mà không hưởng ưu đãi
theo quy định tại điểm 6 Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP thì tiền
thuê đất phải nộp được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm được cơ
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận việc nộp tiền. Cơ sở thực hiện xã hội
hóa có các quyền theo quy định của pháp luật về đất đai đối với quyền thuê đất
của thòi hạn sử dụng đất còn lại tương ứng với hình thức thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê.
Trong trường họp này, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại
(nếu có) mà nhà đầu tư đã ứng trước hoặc đã nộp vào ngân sách nhà nước theo
phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (chưa phân bổ vào
chi phí đầu tư của dự án theo phương pháp trung bình cộng) được trừ vào tiền
thuê đất phải nộp, nhưng tối đa không vượt quá tiền thuê đất phải nộp của thời
gian thuê đất còn lại của dự án đầu tư; được tính giá trị quyền sử dụng đất vảo
giá trị tài sản của dự án đầu tư và có các quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế
được Nhà nước cho thuê đất đối với thời hạn sử dụng đất còn lại theo quy định
của pháp luật về đất đai.
7. Trường họp có từ hai nhà đầu tư trở lên cùng đăng ký lựa chọn một địa
điểm để thực hiện dự án xã hội hóa thì lựa chọn nhà đầu tư đáp ứng cao nhất các
tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo quy định tại pháp luật về đấu thầu
và pháp luật về đất đai.
8. Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất thuê hợp pháp được 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). Trình tự, thủ tục cho thuê đất, cấp Giấy
chứng nhận được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.
9. Việc sử dụng đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đúng mục đích,
phù hợp với quy hoạch và đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Khi hết
thời hạn thuê đất nếu cơ sở thực hiện xã hội hóa không có nhu cầu tiếp tục sử
dụng đất hoặc bị giải thể hoặc chuyển đi noi khác thì phải ừả lại đất đã được thuê
cho Nhà nước. Việc xử lý đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất không
đúng mục đích được thực hiện như sau:
a) Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện cơ sở thực hiện
xã hội hóa sử dụng đất không đúng mục đích lần đầu thì bị xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực đất đai và phải nộp ngân sách nhà nước những khoản tiền
sau:
- Tiền thuê đất ữong thời gian sử dụng đất sai mục đích theo giá đất và
chính sách thu tiền thuê đất tại thời điểm có quyết định cho thuê đất.
- Khoản tiền chậm nộp tính trên số tiền thuê đất trong thời gian sử dụng
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đất không đúng mục đích theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
b) Trường hợp sau khi bị phạt vi phạm hành chính về đất đai mà cơ sở
thực hiện xã hội hóa vẫn tiếp tục sử dụng đất không đúng mục đích thì Nhà nước
thực hiện thu hồi đất; Nhà nước không hoàn trả phần tiền thuê đất đã nộp của
thời gian thuê đất còn lại (nếu có) và không bồi thường giá trị tài sản gắn liền
với đất của dự án bị thu hồi.
10ễ Tính giá trị quyền sừ dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và
các quyền về đất của cơ sở thực hiện xã hội hóa:
a) Khi được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thòi
gian thuê mà được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án hoặc cho
thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không được
tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của dự án đầu tư và không được
chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê quyền sử dụng đất; không được
thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thuê.
b) Khi được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời
gian thuê mà được miễn tiền thuê đất trong một số năm thì cơ sở thực hiện xã
hội hóa được tính giá trị quyền sử dụng đất theo số tiền thuê đất đã nộp vào giá
trị tài sản của dự án đầu tư. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được chuyển nhượng,
tặng cho, cho thuê quyền thuê đất; thừa kế, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử
dụng đất thuê trong phần giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với số tiền thuê
đất phải nộp của thời gian nộp tiền thuê đất. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được
thực hiện các quyền trên kể từ thời điểm thực hiện nộp tiền thuê đất vào ngân
sách nhà nước.
11. Chuyển nhượng dự án xã hội hóa:
a) Trong quá trình thực hiện dự án, vì lý do khách quan không thể tiếp tục
thực hiện dự án trên đất đã được Nhà nước cho thuê thì cơ sở thực hiện xã hội
hóa được chuyển nhượng dự án này theo pháp luật về kinh doanh bất động sản
và pháp luật về đất đai nếu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận
chủ trương chuyển nhượng dự án bằng văn bản. Người nhận chuyển nhượng dự
án phải cam kết bảo đảm tiếp tục thực hiện dự án xã hội hóa theo đúng mục tiêu
và mục đích sử dụng đất của dự án; người nhận chuyển nhượng tiếp tục được
hưởng các ưu đãi về đất đai theo chính sách xã hội hóa của người chuyển
nhượng dự án cho thời gian thuê đất còn lại kể từ ngày nhận chuyển nhượng dự
án.
b) Giá trị dự án chuyển nhượng do hai bên thỏa thuận, bao gồm:
- Tài sản trên đất đối với trường hợp dự án được miễn toàn bộ tiền thuê
đất hoặc dự án được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm;
- Tài sản trên đất và toàn bộ giá trị quyền sử dụng đất đối với trường hợp dự
án phải nộp toàn bộ (không thực hiện miễn, giảm) tiền thuê đất trong trường hợp
thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
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- Tài sản trên đất và một phần giá trị quyền sử dụng đất tương ứng với
phần tiền thuê đất đã nộp ngân sách nhà nước đối với trường hợp dự án được
Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.
c) Việc hoàn tất thủ tục về cho thuê đất giữa nhà đầu tư cũ và nhà đầu tư
mới khi chuyển nhượng dự án xã hội hóa thực hiện theo quy định của pháp luật
về đất đai."

4ề Sửa đổi điểm e Khoản 5 Mục xm về trách nhiệm của ủy ban nhân
dân cấp tình quy định tại Điều 18 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (được sửa đổi,
bể sung tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP) như sau:
"e) Ban hành mức miễn, giảm tiền thuê đất cụ thể theo từng lĩnh vực và
khu vực địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương sau khi có ý kiến của Thường
trực Hội đồng nhân dân cùng cấp.
Chỉ đạo Cục thuế chủ trì, phối họp với Sở Ke hoạch và Đầu tư, Sở Tài
chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở chuyên ngành về xã hội hóa có liên
quan tiến hành giám sát việc thực hiện của các dự án xã hội hóa theo đúng điều
kiện và tiêu chí đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phát
hiện cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng đủ điều kiện và tiêu chí đã được
cấp có thẩm quyền phê duyệt thì báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét,
quyết định bãi bỏ các ưu đãi theo quy định của pháp luật."
5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục XIV về Tỗ chức thực
hiện như sau:
"XIV. Tổ chức thực hiện
1. Trường họp cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất hoặc bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng có nguồn gốc là đất ở, đất đô
thị từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến ngày Nghị
định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành và đáp ứng điều kiện được hưởng
chính sách khuyến khích phát triển xã hội hóa theo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ quy định tại Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP, nhưng ủy ban
nhân dân cấp tỉnh chưa ban hành Quy định về chế độ miễn, giảm thu tiền thuê
đất theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP nên cơ quan
nhà nước chưa xác định được tiền thuê đất phải nộp của dự án thì nay được
hưởng mức miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số
59/2014/NĐ-CP như sau:
a) Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất ở tại nông thôn được hường
mức miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm 1 Khoản 3 Điều 1 Nghị
định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
b) Cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất đô thị được hưởng mức
miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại điểm 2 Khoản 3 Điều 1 Nghị định
số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ.
c) Đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa đã được Nhà nước giao đất mà được
miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất và đã nộp phẩn tiền sử dụng đất không được
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giảm (nếu có) theo quy định của pháp luật về khuyến khích xã hội hoá trước
ngày Nghị định số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử
dụng đất theo thời hạn sử dụng đất còn lại mà không phải chuyển sang thuê đất;
trường hợp chuyển sang thuê đất thì không phải nộp tiền thuê đất trong thòi hạn
đã được giao đất. Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu được cơ quan nhà nước có
thẩm quyền gia hạn sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì phâi chuyển sang thuê đất
theo quy định của pháp luật về thu tiền thuê đất tại thòi điểm được gia hạn.
2. Cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã
giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình xã hội hóa từ ngày Nghị định số
69/2008/NĐ-CP/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đến trước ngày Nghị định
số 59/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà Nhà nước không yêu cầu nộp tiền
bồi thường, giải phóng mặt bằng thì cơ sở thực hiện xã hội hóa không phải
hoàn trả Nhà nước số tiền này.
3. Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 trở về sau thì việc cho thuê đất, xử
lý tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với dự án xã hội hóa được thực
hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, điểm 5 Khoản 3 Điều 1 Nghị
định số 59/2014/NĐ-CP; một số nội dung này được hướng dẫn như sau:
a) Các cơ sở ngoài công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 1 của
Thông tư này được thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng
8 năm 1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của
Chính phủ, có đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá
theo quy định tại Thông tư này thì đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và
cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hưởng các chính sách ưu đãi theo hướng
dẫn tại Thông tư này.
b) Các cơ sờ ngoài công lập thuộc các lĩnh vực quy định tại Điều 1 của
Thông tư này được thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19 tháng
8 năm 1999; Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của
Chính phủ, không đủ điều kiện hưởng chính sách khuyến khích phát triển xã hội
hoá theo quy định tại Thông tư này thì chấm dứt việc hưởng chính sách ưu đãi
về xã hội hoá.
c) Các tổ chức, cá nhân thành lập hoạt động theo Lụật Doanh nghiệp đang
có các dự án độc lập hoạt động trong lĩnh vực xã hội hóa thuộc danh mục quy
định của Thủ tướng Chính phủ đăng ký với cơ quan cấp phép hoạt động và cơ
quan thuế quản lý trực tiếp để được xem xét hưởng các chính sách ưu đãi theo
hướng dẫn tại Thông tư này."
Điều 2. Hiệu lực thỉ hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.
2. Các trường hợp phát sinh kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014 được thực
hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư
này.
3. Bãi bỏ Khoản 3 Mục III, điểm b Khoản 5 Mục XIII Thông tư sổ
135/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính.
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Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được xem
xét, giải quyết./ẵ^/
Noi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ìi
phù;
'
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- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;J
- HĐNlX UBNƠ, Cục thuế, KBNĩ/các tinh, TP
trực thuộc TW- Các Sở: TC; GD&ĐT, Y tế, Văn hóa TT&DL,
TN&MT, Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Công báo;
- Cục Kiểm ừa văn bản QPPL (Bộ Tu pháp);
,
- Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ Tài chính,
Cục Quản lý công sản;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, QLCS. ịịso)

KT. Bộ TRƯỞNG
TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Chí
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