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Tóm tắt: Bài viết này phân tích các quy định pháp luật về chuyển nhượng hợp 

đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, nêu một số vướng mắc trong thực 

hiện pháp luật và đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai ở Việt Nam hiện nay. 

Từ khóa: Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai; chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

Ngày nhận bài:2/7/2020; Ngày sửa bài:8/7/2020; Ngày duyệt đăng 

bài:14/8/2020. 

Mở đầu 

  Chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 

(HĐMBNOHTTTL) là loại giao dịch khá phức tạp và diễn ra phổ biến ở Việt Nam 

trong nhiều năm qua. Trong mấy năm gần đây, Nhà nước đã ban hành một số văn 

bản pháp luật điều chỉnh loại giao dịch này. Các văn bản này đã bước đầu xác lập 

cơ sở pháp lý nhằm bảo đảm an toàn pháp lý cho các bên tham gia giao dịch. Tuy 

nhiên, cho đến nay, các quy định pháp luật của Việt Nam điều chỉnh quan hệ pháp 

luật chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL đã bộc lộ một số hạn chế, vướng mắc trong 

áp dụng, bất cập so với yêu cầu của thị trường kinh doanh bất động sản. Chính vì 

vậy, việc sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL  ở Việt Nam là rất cần thiết. 

 
(*) TS, Khoa Luật, Học viện Khoa học xã hội. 
(**) Th.s, Công ty Luật TNHH Dương Nữ. 
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1.   Khái niệm và đặc điểm của chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 

hình thành trong tương lai  

 Hiện tại, pháp luật Việt Nam đã quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán nhà ở, trong đó có chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại, 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Tuy nhiên, 

chưa có văn bản pháp luật nào quy định về khái niệm về chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL. Trên cơ sở chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo pháp luật dân 

sự, có thể hiểu về bản chất trong giao dịch này bên mua sẽ chuyển nhượng toàn bộ 

quyền, nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đã ký với chủ đầu tư cho bên thứ ba khi thỏa 

mãn những điều kiện theo quy định của pháp luật.  

 Từ đó, chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL có thể được hiểu là việc bên mua 

chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ pháp lý của mình cho chủ thể khác để chủ 

thể này tiếp tục thực hiện, kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo thỏa thuận trong 

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo trình tự, thủ tục, điều kiện 

mà pháp luật quy định.  

 Từ khái niệm trên, có thể rút ra các đặc điểm của chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL  như sau:   

Thứ nhất, đối tượng chuyển nhượng trong giao dịch này là hợp đồng, không 

phải là một loại tài sản cụ thể đã được xác lập quyền sở hữu. Cụ thể hơn, đối tượng 

chuyển nhượng của giao dịch này là tập hợp quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp 

đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai.  

Thứ hai, quá trình chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL khá phức tạp, không 

chỉ có sự tham gia của bên bán, bên mua mà còn có sự tham gia của bên thứ ba đó 

là chủ đầu tư. Chủ đầu tư tham gia là một điều kiện để cho giao dịch chuyển 

nhượng có hiệu lực. Nếu chủ đầu tư không xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, văn bản chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL sẽ không có hiệu lực. 
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Thứ ba, chính bởi sự phức tạp trong quan hệ chuyển nhượng hợp đồng nên 

các bên chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật, 

tuân thủ các thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật.  

2.  Về quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương 

lai 

  Đối với giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong 

tương lai theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản (KDBĐS) 2014, Luật 

Nhà ở 2014, Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật KDBĐS 2014, Nghị định 

99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở 2014, Thông tư 19/2016/TT-BXD “Bên 

mua chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho tổ chức, cá nhân 

khác khi hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất cho bên mua chưa nộp cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền”1&2. Dựa vào quy định này có thể hiểu nếu bên mua chưa hoặc đã nhận 

bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư nhưng hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa được nộp cho 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bên mua được quyền chuyển nhượng hợp 

đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai cho bên thứ ba. 

Trong thực tế, nhiều trường hợp bên mua nhà ở hình thành trong tương lai 

vẫn tiến hành xác lập giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán mặc dù chủ đầu 

tư đã nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho cơ quan có thẩm quyền dù điều kiện để chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai là “khi hồ sơ đề nghị 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất chưa được nộp cho cơ quan có thẩm quyền”3. Sở dĩ, có hiện tượng này 

 
1 Điều 32 Thông tư 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn Nghị định 99/NĐ-CP ngày 20/10/2015. 
2 Khoản 1 Điều 59 Luật Kinh Doanh Bất động sản 2014 và điểm e khoản 2 Điều 118 Luật nhà ở 2014. 
3 Khoản 1 Điều 59 Luật Kinh doanh Bất động sản 2014.  
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là vì nhiều dự án chủ đầu tư đã bàn giao nhà khá lâu nhưng chưa thực hiện việc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 

với đất. Do nhu cầu chuyển nhượng nên bên mua nhà ở vẫn tìm cách để xác lập 

giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán. Hơn nữa, trong nhiều trường hợp, bên 

mua cũng không biết được thông tin chính xác về việc chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp 

giấy chứng nhận. Bản thân chủ đầu tư cũng không thông báo hoặc cố tình không 

cung cấp cho bên mua về việc đã nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.  

Để hạn chế việc người dân chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình 

thành trong tương lai khi hồ sơ đã được chủ đầu tư nộp cho cơ quan có thầm quyền 

trên thực tế. Tác giả kiến nghị Chính phủ ngoài việc ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật để xử lý chủ đầu tư cần có cơ chế công bố thông tin cho người dân biết về 

tình trạng các dự án đã được chủ đầu tư nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và tiến độ hồ sơ mà 

chủ đầu tư đã thực hiện. Chỉ khi thực hiện được những vấn đề này thì người dân 

mới có đủ cơ sở để bảo vệ quyền lợi của quyền lợi của mình và tránh việc cố tình 

xác lập giao dịch gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đồng thời có thể khởi kiện 

yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ.    

3. Về chủ thể nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong 

tương lai   

 Theo quy định của Luật Nhà ở “Bên nhận chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL 

nếu là cá nhân trong nước thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện các 

giao dịch về nhà ở. Nếu là cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài thì phải có đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo 

quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt 

Nam theo quy định của Luật này. Nếu là tổ chức thì phải có tư cách pháp nhân. 
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Trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại 

Việt Nam theo quy định của Luật này”4.  

 Từ quy định này có thể thấy rằng, pháp luật thừa nhận cá nhân, tổ chức nước 

ngoài có quyền nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong 

tương lai nếu thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế 

người nước ngoài vẫn gặp một số khó khăn như trường hợp nhận chuyển nhượng 

hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Vụ việc mà tác giả đề cập là 

trường hợp của ông Nguyễn Quang Đạo được báo http://tuoitre.vn đề cập vào ngày 

1/1/2018, cụ thể “Ông Đạo muốn chuyển nhượng hợp đồng cho người nước ngoài. 

Sau khi làm việc với chủ đầu tư và được xác nhận “việc chuyển nhượng thực hiện 

được vì số lượng căn hộ trong dự án mà người nước ngoài đã mua chưa vượt quá 

30% theo luật đồng thời chủ đầu tư cũng chưa thực hiện việc nộp hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”. Tuy nhiên, phòng công chứng từ chối ký văn 

bản chuyển nhượng vì cho rằng người nước ngoài không được mua nhà từ người 

Việt Nam. Vấn đề này được Bộ Xây dựng trả lời như sau: “Theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 76 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20-10-2015 của Chính phủ 

thì tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện sở hữu nhà ở tại Việt Nam chỉ được 

mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, mua nhà ở của tổ chức, 

cá nhân nước ngoài quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 7 của Nghị định này". Do 

đó, ông Đạo không được thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng cho cá nhân 

người nước ngoài5. 

Thực chất, theo quy định về chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, ông 

Đạo trong không bán nhà ở hình thành trong tương lai cho người nước ngoài mà là 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai. Người nước 

ngoài là người nhận chuyển nhượng hợp đồng và khi được chủ đầu tư xác nhận vào 

văn bản chuyển nhượng, sẽ trở thành bên mua nhà ở hình thành trong tương lai, còn 

 
4 Khoản 2 Điều 119 Luật Nhà ở 2014.  
5 https://tuoitre.vn/duoc-chuyen-nhuong-hop-dong-mua-nha-cho-nguoi-nuoc-ngoai-20171218155101556.htm 

https://tuoitre.vn/duoc-chuyen-nhuong-hop-dong-mua-nha-cho-nguoi-nuoc-ngoai-20171218155101556.htm
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bên bán vẫn là chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở. Như vậy, người nước ngoài nhận 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai vẫn thỏa mãn 

điều kiện “chỉ được mua, thuê mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở…” 

theo quy định đã nêu. 

Cũng từ vụ việc nêu trên, có thể thấy rằng, để người nước ngoài được nhận 

chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai, theo chúng tôi, 

pháp luật cần bổ sung thêm quy định “trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán nhà ở hình thành trong tương lai cho cá nhân, tổ chức nước ngoài thì phải có 

văn bản xác nhận của chủ đầu tư về việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà của người nước 

ngoài tại mỗi dự án theo quy định của pháp luật”. Việc sửa đổi quy định này trên 

thực tế sẽ góp phần giải quyết những vướng mắc liên quan đến việc chuyển nhượng 

hợp đồng cho cá nhân, tổ chức nước ngoài trong thời gian qua.  

4. Về nội dung và hình thức xác nhận vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng 

mua bán nhà ở trong tương lai của chủ đầu tư 

 Trong giao dịch hợp đồng mua bán thường chỉ có hai chủ thể là bên bán - bên 

mua. Tuy nhiên, đối với trường hợp chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình 

thành trong tương lai thì có sự tham gia của chủ đầu tư và chủ đầu tư tham gia với 

một minh chứng để đảm bảo cho giao dịch có hiệu lực, cụ thể “Việc chuyển 

nhượng HĐMBNOHTTTL phải được lập thành văn bản, có xác nhận của chủ đầu 

tư vào văn bản chuyển nhượng”6. Thực tiễn chứng minh rằng giao dịch dân sự 

được xác lập trên nguyên tắc tự do thỏa thuận của hai bên mà không có sự tham gia 

của bên thứ ba nếu không phải là đối tượng bắt buộc hay vì chính lợi ích của họ. 

Thế nhưng, đối với giao dịch này thì pháp luật bắt buộc phải được chủ đầu tư xác 

nhận. Mẫu nội dung xác nhận của chủ đầu tư được thể hiện tại Phụ lục 24 Thông tư 

19/2016/TT-BXD “Nay, xác nhận việc chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở. 

Kể từ ngày ký xác nhận này, công ty sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ với bên 

 
6 Khoản 1 Điều 59 Luật KDBĐS 2014. 
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nhận chuyển nhượng hợp đồng theo thông tin ghi trong văn bản chuyển nhượng 

hợp đồng này. Bên nhận chuyển nhượng hợp đồng được tiếp tục thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ của bên mua nhà ở theo hợp đồng mua bán nhà ở số … đã ký 

với công ty”.  

 Vấn đề đặt ra là liệu các bên có nhất thiết phải tuân thủ đúng mẫu nội dung 

xác nhận này hay không. Thực chất, đây chỉ là nội dung mang tính khuyến nghị, 

các bên có thể có cách diễn đạt khác, miễn là thể hiện được sự xác nhận của chủ 

đầu tư đối với giao dịch chuyển nhượng hợp đồng. Tuy nhiên, trên thực tế trong rất 

nhiều văn bản chuyển nhượng hợp đồng, chủ đầu tư đã sử dụng nguyên mẫu nội 

dung này để xác nhận cho các bên. Với nội dung này, theo tác giả, có thể phát sinh 

một số vấn đề vướng mắc như sau: 

 Thứ nhất, pháp luật không cấm hoặc hạn chế bên mua chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL trong trường hợp có tranh chấp hợp đồng mua bán. Như vậy, 

nếu các bên trong quan hệ mua bán nhà ở có tranh chấp hợp đồng, bên mua chuyển 

nhượng, chủ đầu tư xác nhận theo các nội dung của mẫu văn bản chuyển nhượng, 

bên nhận chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL có thể không biết tranh chấp này và 

do đó sẽ gánh chịu rủi ro từ HĐMBNOHTTTL. Chính vì vậy, để bảo đảm an toàn 

pháp lý cho các bên, nội dung chuyển nhượng theo mẫu tại Phụ lục số 24, Thông tư 

số 19/2016/TT-BXD có thể cần được hướng dẫn chi tiết hơn, bao gồm các nội dung 

xác nhận về tình trạng thực hiện HĐMBNOHTTTL. 

 Sở dĩ tác giả đề cập vướng mắc nêu trên vì trên thực tế đã có những trường 

hợp bên nhận chuyển nhượng bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng vì lỗi của bên mua 

trước đó, như trường hợp của ông Huỳnh Thanh T ngụ tại A1 khu chung cư phức 

hợp A, P. An Lợi Đông, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. Nguyên là, Ông T nhận chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai số 032/2017/HĐMB-

C-OPG ký ngày 15/05/2017 của bà Nguyễn Ngọc Tố M và đã ký văn bản chuyển 

nhượng số 15701 ngày 27/7/2017. Trong quá trình thực hiện hợp đồng Công ty Cổ 
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phần Xây dựng Dịch vụ X đã phát hành thông báo số 40/2019/TB- ngày 

22/02/2019 về việc chấm dứt, thanh lý hợp đồng số 032/2017/HĐMB-C-OPG với 

lý do “Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, Bên Mua đã vi phạm nghĩa vụ thanh 

toán, được cộng dồn cho đến thời điểm ngày 15/09/2017 vượt quá 60 ngày theo 

quy định, tổng số ngày quá hạn cộng dồn của các đợt là 131 ngày. Căn cứ theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Hợp đồng thì bên mua vi phạm chậm thực 

hiện nghĩa vũ thanh toán vượt quá 60 ngày thì Bên Bán có quyền đơn phương chấm 

dứt hợp đồng theo thỏa thuận tại Điều 15 của Hợp đồng này”. 

Trong vụ việc này, bản thân Ông T tại thời điểm chuyển nhượng hoàn toàn 

không hề biết bà M đã vi phạm tiến độ thanh toán với chủ đầu tư. Hơn nữa, trước 

khi ký văn bản chuyển nhượng thì ngày 14/7/2017 Chủ đầu tư đã ký văn bản xác 

nhận tình trạng căn hộ để giao dịch và ngày 11/08/2017 sau khi hai bên hoàn tất 

việc ký văn bản chuyển nhượng, Chủ đầu tư đã xác nhận văn bản chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL số 15701 ngày 27/7/2017 với nội dung “Chấm dứt nội dung 

giao dịch với bên mua và trực tiếp giao dịch với bên nhận chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL, bên nhận chuyển nhượng được quyền tiếp tục thực hiện nghĩa 

vụ theo hợp đồng mua bán 032/2017/HĐMB-C-OPG” mà không đề cập đến vấn đề 

vi phạm nghĩa vụ hợp đồng của Bà M.  

Từ vụ việc trên, tác giả kiến nghị đối với nội dung của văn bản chuyển 

nhượng khi chủ đầu tư xác nhận có ba vấn đề cần phải xem xét để bảo vệ người thứ 

ba ngay tình. Do đó, nội dung mà chủ đầu tư phải xác nhận cần phải thể hiện các 

nội dung sau “Tiến độ thanh toán của bên mua và xác định rõ các nghĩa vụ hợp 

đồng mà bên mua vi phạm hợp đồng với bên bán. Cam kết về việc bên bán sẽ kế 

thừa quyền và nghĩa vụ đối với bên nhận chuyển nhượng và trách nhiệm của bên 

bán với bên nhận chuyển nhượng bao gồm việc chịu trách nhiệm nếu xác nhận sai 

các nghĩa vụ hợp đồng mà bên mua đã vi phạm. Xác nhận hồ sơ đề nghị cấp 



9 

 

 

 

GCNQSDĐ chưa được nộp cho cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc ký kết 

văn bản chuyển nhượng HĐMBNOHTTL”.  

Thứ hai, pháp luật quy định rõ việc xác nhận của chủ đầu tư vào văn bản 

chuyển nhượng là bắt buộc. Đây là quy định khá cứng nhắc. Thực chất, việc xác 

nhận của chủ đầu tư thể hiện việc chủ đầu tư tiếp nhận chủ thể mới thế quyền và 

nghĩa vụ của bên mua trong  HĐMBNOHTTTL, cam kết của chủ đầu tư thực hiện 

nghĩa vụ của mình trong HĐMBNOHTTTL với bên mua mới. Do đó, trong trường 

hợp chủ đầu tư xác nhận bằng một văn bản riêng, có dẫn chiếu rõ ràng và cụ thể 

đến HĐMBNOHTTTL giữa các bên thì cũng cần được ghi nhận hiệu lực của sự 

xác nhận và đảm bảo hiệu lực pháp lý của văn bản chuyển nhượng 

HĐMBNOHTTTL. 

5. Về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở 

hình thành trong tương lai 

Như tác giả đã phân tích, bản chất của việc chuyển nhượng hợp đồng mua 

bán nhà ở hình thành trong tương lai là chuyển nhượng là quyền và nghĩa vụ phát 

sinh trong quan hệ hợp đồng mà bên chuyển nhượng đã ký với chủ đầu tư. Tại 

khoản 2 Điều 123 Luật Nhà ở 2014 quy định rõ “Bên chuyển nhượng hợp đồng 

phải nộp thuế, lệ phí theo quy định của pháp luật về thuế, lệ phí”. Theo quy định tại 

Thông tư 19/2016/TT-BXD thì “chủ đầu tư xác nhận vào văn bản chuyển nhượng 

sau khi bên mua thực hiện các nghĩa vụ nộp thuế, phí, lệ phí cho việc chuyển 

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở theo quy định”7. 

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thu nhập từ chuyển 

nhượng bất động sản thuộc nhóm đối tượng phải nộp thuế, cụ thể “Thu nhập từ 

chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong 

tương lai” hoặc “Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động 

sản dưới mọi hình thức”. Căn cứ theo quy định này, theo tác giả thuế TNCN phát 

 
7 Khoản 3 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD. 
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sinh trong trường hợp bên bán đã xác lập quyền sở hữu, sử dụng đối với nhà ở. 

Trên thực tế đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành 

trong tương lai được thực hiện khi chủ đầu tư chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận quyền sở hữu như vậy đồng nghĩa với việc bên mua chưa xác lập 

quyền sở hữu, sử dụng và nếu chưa xác lập quyền sở hữu, quyền sử dụng thì khi 

thực hiện việc chuyển nhượng hợp đồng cơ sở nào để tính thuế TNCN. Xuất phát 

từ quy định này liệu bên chuyển nhượng có được quyền từ chối việc nộp thuế 

TNCN phát sinh vì có cơ sở cho rằng nó không nằm trong đối tượng điều chỉnh của 

Luật thuế TNCN hay không. Cho đến nay, vấn đề này vẫn chưa có văn bản quy 

phạm pháp luật nào hướng dẫn. Vì thế , theo tác giả cần phải có văn bản pháp luật 

quy định cụ thể theo hướng bổ sung đối tượng chịu thuế đối với giao dịch chuyển 

nhượng HĐMBNOHTTTL cũng như quy định thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo 

hướng cho phép người dân được đóng thuế theo mức thuế suất phù hợp trên thu 

nhập tính thuế sau khi trừ đi giá mua mà trước đây Bộ Tài chính đã quy định tại 

Điều 12 Thông tư 111/2013/TT-BTC8 trừ trường hợp bên chuyển nhượng không có 

cơ sở hoặc không xác định được giá vốn. 

Kết luận 

 Có thể nói, việc pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản ghi nhận về chuyển 

nhượng HĐMBNOHTTTL là hết sức cần thiết, phù hợp với những nhu cầu của xã 

hội, đáp ứng yêu cầu của thị trường bất động sản. Mặc dù vậy, cho đến nay, các quy 

định pháp luật về chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL ở nước ta hiện nay còn chưa 

thực sự hoàn thiện. Với bài viết này, chúng tôi mong muốn đóng góp một số ý kiến 

nhằm tháo gỡ một số hạn chế, vướng mắc của quy định pháp luật và áp dụng quy định 

pháp luật về chuyển nhượng HĐMBNOHTTTL ở Việt Nam hiện nay. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 
8 Thông tư hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập 

Cá nhân ban hành ngày 15/08/2013. 
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