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HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP KHI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ 

NHÂN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT  

        Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng, loại đất thông qua quyết định 

hành chính bao gồm quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin 

phép và quyết định hành chính về việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợp chuyển mục đích 

sử dụng đất không phải xin phép.  

1. Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất:  

Căn cứ Điều 52 Luật Đất đai 2013 căn cứ để chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 

“1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt. 

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất.” 

          Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định về các trường hợp chuyển 

mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm: 

“a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy 

sản, đất làm muối; 

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm 

muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm; 

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục 

đích khác trong nhóm đất nông nghiệp; 

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang 

đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất; 

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; 

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục 

đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, 

dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công 

trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.” 

         Ngoài ra tại Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT được sửa đổi bổ sung bởi 

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2021 quy định các trường hợp chuyển mục 

đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến 

động, bao gồm: 
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a) Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây 

dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại 

chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng 

thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; 

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm; 

c) Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm; 

d) Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở; 

đ) Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh 

phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, 

kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi 

nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

2. Quy định về tính tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích 

sử dụng đất: 

         Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, thu tiền sử dụng đất khi hộ gia đình, cá nhân 

chuyển mục đích sử dụng đất như sau: 

Trường hợp 1: Thu bằng 50% mức chênh lệch tiền sử dụng đất  

- Trường hợp áp dụng: 

+ Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công 

nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; 

+ Chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách 

ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã 

tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở. 

- Mức thu: 

Trong trường hợp trên thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất 

tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định 

chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

 

 - Công thức tính: 

 

 

Tiền sử dụng đất 

phải nộp 

  

 

= 

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở - Tiền sử dụng 

đất tính theo giá đất nông nghiệp 
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Ví dụ: Bà H sở hữu thửa đất có diện tích là 250m2 trong đó có 100m2 đất ở và 150m2 đất 

vườn và có xây dựng nhà trên đất nằm tại đường Đặng Tràm, phường Phú Bài, thị xã Hương Thuỷ, 

Thừa Thiên Huế. Hiện nay do bà H có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng nên đã làm đơn xin 

chuyển 50m2 đất vườn thành đất ở. 

Gỉa sử trong trường hợp trên vị trí thửa đất của Bà H nằm ở vị trí thứ nhất, theo Bảng giá đất 

tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2020 – 2024 thì tiền sử dụng đất theo theo giá đất ở mà tỉnh Thừa 

Thiên Huế quy định tại khu vực trên là 1.280.000 triệu đồng/m2, đất vườn là 30.000 đồng/m2. Tiền 

sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất được tính như sau: 

 

Tiền sử dụng đất 

phải nộp = 
(50 x 1.280.000) – (50 x 30.000)  

= 31.250.000 triệu đồng 
2 

 

Như vậy, cách tính tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở có thể chênh 

lệch theo từng giai đoạn từ năm 2020 có thể tăng cao so với giai đoạn 2015 - 2019, vì theo Bảng 

giá đất 05 năm áp dụng cho giai đoạn 2020 - 2024 thì giá đất ở của nhiều tỉnh thành tăng cao so 

với các loại đất khác. Cụ thể bảng giá đất ở đường phố loại 4 ở TX. Hương Thuỷ qua các giai đoạn 

như sau: 

 

Bảng giá đất ở đường phố loại 4 ở TX. 

Hương Thuỷ giai đoạn 2015-2019 

Bảng giá đất ở đường phố loại 4 ở TX. 

Hương Thuỷ giai đoạn 2020-2024 

 

 
 

 

 

Trường hợp 2: Thu 100% mức chênh lệch tiền sử dụng đất 

- Trường hợp áp dụng: 

Chuyển từ đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở. 

- Mức thu tiền sử dụng đất: 

Thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền 

sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. 

 

-  Công thức tính:  
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Tiền sử dụng 

đất phải nộp 

 

 

= Tiền sử dụng đất tính theo giá 

đất ở 
- 

Tiền sử dụng đất tính theo giá 

đất nông nghiệp 

 

 

Trường hợp 3: Chuyển từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở 

 Trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất 

Theo điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trường hợp đang sử dụng đất phi 

nông nghiệp đã được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất có thời hạn sử dụng ổn định, lâu dài 

trước ngày 01/7/2004 mà KHÔNG PHẢI là đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê, khi chuyển 

mục đích sang đất ở thì không phải nộp tiền sử dụng đất. 

* Trường hợp phải nộp tiền sử dụng đất 

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp dưới hình thức được Nhà nước giao đất 

có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014, khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền 

sử dụng đất như sau: 

 

Công thức tính: 

 

 

Tiền sử dụng 

đất 

    

= 

 

Tiền sử dụng đất tính theo 

giá đất ở 

  

 - 

 

Tiền sử dụng đất phi nông 

nghiệp của thời hạn sử dụng đất 

còn lại. 

 

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình 

thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng 

thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền 

sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất phi nông 

nghiệp của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền như sau:  

Tiền sử dụng 

đất 

 

= 
Tiền sử dụng đất tính 

theo giá đất ở 

 

- 

Tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo 

giá đất phi nông nghiệp của thời hạn sử 

dụng đất còn lại 

     

- Trường hợp đang sử dụng đất phi nông nghiệp không phải là đất ở dưới hình thức được 

Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng 

đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền. 

Tiền sử dụng đất 

 

= 100% x Tiền sử dụng đất tính theo giá đất 
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Trường hợp 4: Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng 

        Cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất hợp pháp theo pháp luật đất đai của người sử dụng đất sang đất ở thì căn cứ vào nguồn gốc đất 

nhận chuyển nhượng để thu tiền sử dụng đất theo các trường hợp trên. 

 

Lưu ý: Trên đây chỉ là quy định về cách tính tiền sử dụng đất, để tính cụ thể số tiền phải nộp 

thì phải có các dữ liệu sau: 

- Biết rõ tiền sử dụng đất từng loại đất theo Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành. 

- Đối chiếu xem vị trí thửa đất, vị trí diện tích đất định chuyển mục đích có giá theo Bảng giá 

đất là bao nhiêu. 

Ngoài ra người chuyển đổi mục đích sử dụng đất còn phải nộp phí thẩm định hồ sơ, lệ phí 

cấp giấy chứng nhận và trong một vài trường hợp người xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất 

còn phải nộp lệ phí trước bạ cụ thể như sau: 

-  Lệ phí trước bạ: 

Về nguyên tắc khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ không phát sinh việc đăng ký quyền sử dụng 

đất nên không phải nộp lệ phí trước bạ. Tuy nhiên vẫn có trường hợp ngoại lệ.  

Trường hợp thu lệ phí trước bạ: Trường hợp người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất mà không phải nộp lệ phí trước bạ, sau đó được cơ quan có thẩm quyền cho phép 

chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích sử dụng đất mới thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ thì 

giá tính lệ phí trước bạ là giá đất theo mục đích sử dụng đất mới tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm tính lệ phí trước bạ (theo điểm 

a khoản 1 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC). 

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022, mức thu lệ phí 

trước bá đối với nhà, đất là 0,5%. 

Công thức tính lệ phí trước bạ: 

Lệ phí trước bạ = 0,5% x (Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ) x Giá một mét vuông đất 

(đồng/m2) tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban 

hành 

 

- Phí thẩm định hồ sơ 

Theo quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC Đối với phí thẩm định hồ sơ sẽ do Hội đồng nhân 

dân các tỉnh, thành quyết định nên mức thu giữa các địa phương là không giống nhau. Đối với tổ chức 

thì mức thu phí thẩm định hồ sơ khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ cao hơn so với hộ gia đình, cá 

nhân. 

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận 
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      Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội 

đồng nhân dân tại các tỉnh. Vì vậy mỗi địa phương sẽ áp dụng một mức lệ phí khác nhau. 

--- 
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MẪU/BIỂU MẪU LIÊN QUAN 

Đơn xin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường và được sửa đổi bởi Điểm d Khoản 1 Điều 1 Thông tư 11/2022/TT-

BTNMT có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2022) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------ 

..., ngày..... tháng .....năm .... 

 

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (1) ................... 

1. Người xin cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: (2) ……................................. 

.................................................................................................................................... 

2. Địa chỉ/trụ sở chính: ............................................................................................... 

3. Địa chỉ liên hệ: .................................................................…................................... 

………………………………………………………………………………………. 

4. Địa điểm khu đất: .................................................................................................... 

5. Diện tích (m2): ........................................................................................................ 

6. Để sử dụng vào mục đích: (3) .................................................................................. 

7. Thời hạn sử dụng: ………………………………………..........…………………. 

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp 

tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn; 

Các cam kết khác (nếu có) .......................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

  

                                                                                                     Người làm đơn 

                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

------------------------ 

1. Ghi rõ tên UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất 

2. Ghi rõ họ, tên cá nhân xin sử dụng đất/cá nhân đại diện cho hộ gia đình/cá nhân đại diện cho tổ chức; ghi 

thông tin về cá nhân (số, ngày/tháng/năm, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu…); ghi thông 

tin về tổ chức (Quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp/văn bản công nhận tổ chức tôn giáo/đăng ký 

kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp/tổ chức kinh tế…) 

3.   Trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư thì ghi rõ mục đích sử 

dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp văn bản chấp thuận đầu tư. 

 


