
Bộ TÀI CHÍNH - Bộ Tư PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM • • « • • 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 115/2015/TTLT-BTC-BTP Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2015 

THÔNG Tư LIÊN TỊCH 
Sửa đối, bổ sung một số điều của 

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 
hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứtig 

Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002; Nghị 
định sô 24/2006/NĐ-CP ngày 06 thảng 3 năm 2006 của Chỉnh phủ quy định chi 
tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật công 
chứng; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Căn cứ Nghị định sổ 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tư 
pháp; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư liên 
tịch sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư liên tịch sổ 08/2012/TTLT-BTC-
BTC ngày 19 thảng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí công chứng, như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức 
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
công chứng áp dụng đối với việc công chứng các hợp đồng, giao dịch, bản dịch, 
nhận lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng và phí chứng thực bản 
sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản theo quy định của 



Luật công chứng và Nghị định sổ 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của Luật 
công chứng. 

2. Thông tư này áp dụng với các đối tượng sau đây: 

a) Đổi tượng nộp phí công chứng là cá nhân, tổ chức yêu cầu công chứng 
hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng. 

b) Đối tượng nộp phí chứng thực là cá nhân, tổ chức yêu cầu chứng thực 
bản sao từ bản chính, chứng thực chừ ký trong giấy tờ, văn bản. 

c) Đơn vị thu phí công chứng, chứng thực bao gồm Phòng công chứng và 
Văn phòng công chứng (sau đây gọi là đơn vị thu phí)". 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 như sau: 

" 1. Mức thu phí công chứng, chứng thực quy định tại Thông tư này được 
áp dụng thống nhất đối với Phòng công chứng và Văn phòng công chứng. 
Trường hợp đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng thì mức thu phí quy định 
tại Thông tư này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định. 

Trường hợp cá nhân, tổ chức nước ngoài có nhu cầu nộp phí bằng ngoại tệ 
thì thu bằng ngoại tệ trên cơ sở quy đổi đồng Việt Nam ra ngoại tệ theo tỷ giá thị 
trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại 
thời điểm thu phí". 
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3Ể Sửa đôi các mục 4, 7, 8 khoản 3 Điêu 2 như sau: 

Số tt Loai viêc • • 
Mức thu 

(đồng/'trường hợp) 

4 Công chứng hợp đồng ủy quyền 50.000 

7 Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 25.000 

8 Công chứng di chúc 50.000 

4. Bổ sung khoản 6, 7, 8 Điều 2 như sau: 

"6ề Phí công chứng bản dịch: 50.000 đồng/trang đối với bản dịch thứ nhất. 

Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch 
thứ hai trở lên thu 5.000 đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ hai; từ 
trang thứ ba trở lên thu 3.000 đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 
200.000 đồng/bản. 

7. Phí chứng thực bản sao từ bản chính: 2ế000 đồng/trang đối với trang 
thứ nhất, trang thứ hai; từ trang thứ ba trở lên thu 1.000 đồng/trang nhưng mức 
thu tối đa không quá 200.000 đồng/bản. 



8. Phí chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản: 10.000 đồng/trường hợp 
(trường hợp được hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một giấy tờ, văn bản)". 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 như sau: 

"1. Khi yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, lưu giữ di 
chúc, cấp bản sao văn bản công chứng đã được thực hiện, người yêu cầu công 
chứng phải nộp phí công chứng. 

Khi yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chừ ký trorlỊ 
giấy tờ, văn bản, người yêu cầu chứng thực phải nộp phí chứng thực". 

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

"Điều 4. Quản lý, sử dụng phí công chứng, chứng thực 

lẻ Đối với đơn vị thu phí là Phòng công chứng: Phí công chứng, phí 
chứng thực thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử 
dụng như sau: 

a) Đơn vị thu phí được trích 50% (năm mươi phần trăm) số tiền phí thu 
được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ quy định. 

b) Đơn vị thu phí có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà nước 50% (năm 
mươi phần trăm) tiền phí thu được theo Chương, tiểu mục của Mục lục ngân 
sách nhà nước hiện hành. 

2. Đối với đơn vị thu phí là Văn phòng công chứng: Phí công chứng, phí 
chứng thực thu được là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Tiền phí thu 
được là doanh thu của đơn vị thu phí. Đơn vị thu phí có quyền quản lý, sử dụng 
số tiền phí thu được sau khi đã nộp thuế theo quy định của pháp luật". 

7. Sửa đổi, bố sung khoản 2 Điều 5 như sau: 

"2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, 
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được thực 
hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 
2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung 
Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí, Thông tư sô 
156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đối, bô sung một số điêu của 
Luật quản lý thuế và Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 
của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ 
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thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Thông tư số 64/2013/TT-BTC 
ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn 
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có)". 

Điều 2. Tổ chức thưc hiên • • 

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kế từ ngày ̂ ^tháng ỵ năm 
2015. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tô 
chức phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp đế nghiên cứu, hướng 
dẫn./.ỊỊ5pJK0 

KT. Bộ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
UỞNG LỈỞNG 

Nguyễn Khánh Ngọc 
Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nưóc; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
-  Ca  quan Trung ưong của các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Ưỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, sỏ ' Tư pháp, 
Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Các đon vj thuộc Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phù; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tư pháp; 
- Lưu: VT, CST (CST 5). 

VŨ Thi Mai 
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