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DANH MỤC MỘT SỐ HỒ SƠ YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN GIAO DỊCH
I.

HỢP ĐỒNG MUA BÁN/CHUYỂN NHƯỢNG QSD NHÀ/QSD ĐẤT (KHÔNG PHẢI ĐẤT NÔNG
NGHIỆP)

Giấy tờ về
tài sản

Giấy tờ
của cá
nhân
Giấy tờ
của Doanh
nghiệp

Bên bán/chuyển nhượng
- Giấy chứng nhận QSH nhà ở/QSD đất ở (không nợ
thuế)
- Trường hợp bên bán/chuyển nhượng một phần nhà,
đất thì cần có thêm:
1, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ hiện trạng nhà
2, Công văn của VP đăng ký nhà đất hoặc phòng
TNMT(tùy từng quận/huyện)

Bên mua/bên nhận chuyển nhượng

1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
………………………………..
1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân).
2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông)/Quyết định của chủ
sở hữu với việc thống nhất bán/chuyển nhượng tài sản.
3, CMT của người đại diện tham gia giao dịch (người đại diện theo PL) hoặc CMT và Giấy ủy quyền của
người được ủy quyền (Trường hợp người đại diện theo PL không trực tiếp đi công chứng).
4, Dấu tròn Công ty
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II. HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QSD NHÀ/QSD ĐẤT

Giấy tờ về
tài sản

Bên tặng cho
- Giấy chứng nhận QSH nhà ở/QSD đất ở (không nợ
thuế)

Bên nhận tặng cho

Giấy tờ về
cá nhân

1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
- Trường hợp bên tặng cho là vợ chồng:
- Trường hợp bên nhận tặng cho là vợ chồng:
+ Giấy kết hôn (Nếu trong giấy chứng nhận và
+ Cần có ít nhất 1 người có hộ khẩu thường
hộ khẩu không ghi)
trú tại HN.
+ Văn bản ủy quyền ( Nếu chỉ một người tham
+ Giấy tờ xác nhận quan hệ hôn nhân.
gia ký)
+ Giấy tờ chứng minh quan hệ với người
- Trường hợp bán/CN là cá nhân:
tặng cho (nếu có)
+ Giấy tờ chứng minh tài sản hình thành ngoài
- Trường hợp bên mua/nhận CN là người Việt
thời kỳ hôn nhân….
Nam định cư ở nước ngoài, cần có:
+ Giấy tờ chứng minh là tài sản riêng:
+ Giấy xác nhận quốc tịch Việt Nam hoặc
….
người gốc Việt Nam
+ Giấy tờ cho phép cư trú tại Việt Nam có
thời hạn 3 tháng trở lên

Giấy tờ
của Doanh
nghiệp

1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân);
2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông) thống nhất việc tặng
cho tài sản;
............
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III.

HỢP ĐỒNG THUÊ/MƯỢN NHÀ

Giấy tờ về
tài sản

Giấy tờ về
cá
nhân/doanh
nghiệp

Bên cho thuê/mượn
- Giấy chứng nhận QSH nhà ở/GCN quyền sử dụng đất và tài
sản gắn liền với đất.
- Trường hợp thuê/mượn một phần nhà thì cần có thêm:
1, Hồ sơ hiện trạng nhà
2, Công văn của VP đăng ký nhà đất hoặc phòng TNMT
1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
Thể nhân
2, Hộ khẩu thường trú
- Trường hợp bên cho thuê/mượn là vợ
chồng:
+ Giấy kết hôn (Nếu trong giấy chứng
nhận và hộ khẩu không ghi)
+ Văn bản ủy quyền ( Nếu chỉ một
người tham gia ký)
- Trường hợp bên cho thuê/mượn là cá
nhân:
+ Giấy tờ chứng minh tài sản hình thành
ngoài thời kỳ hôn nhân….
+ Giấy tờ chứng minh là tài sản riêng:

Bên thuê/mượn

- Trường
hợp
bên
thuê/mượn là vợ chồng:
+ Cần có ít nhất 1 người
có hộ khẩu thường trú tại
HN.
+ Giấy tờ xác nhận quan
hệ hôn nhân.
+ Giấy tờ chứng minh
quan hệ với người tặng
cho (nếu có)
…

1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân);
Doanh
nghiệp/pháp 2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ
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đông) thống nhất việc tặng cho tài sản;
............
HỢP ĐỒNG MUA BÁN/TẶNG CHO ÔTÔ/XE MÁY VÀ ĐỘNG SẢN KHÁC
nhân

IV.

Giấy tờ về tài sản

Giấy tờ về
cá
nhân/doanh
nghiệp

Thể nhân

Bên bán/tặng cho
1, Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định
2, Giấy tờ sở hữu khác

Bên mua/nhận tặng cho

1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú

- Trường hợp bên bán/tặng cho là vợ
chồng:
+ Giấy kết hôn (Nếu trong giấy
chứng nhận và hộ khẩu không ghi)
+ Văn bản ủy quyền ( Nếu chỉ một
người tham gia ký)
- Trường hợp bên bán/tặng cho là cá
nhân:
+ Giấy tờ chứng minh tài sản hình
thành ngoài thời kỳ hôn nhân:…
+ Giấy tờ chứng minh là tài sản
riêng: ….
1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân);
Doanh
nghiệp/pháp 2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị thống nhất việc tặng cho
tài sản;...............................
nhân
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V.

VĂN BẢN KHAI NHẬN/PHÂN CHIA/TỪ CHỐI/ NHƯỜNG QUYỀN DI SẢN THỪA KẾ

Giấy tờ về di sản

Giấy tờ về cá nhân

Người để lại di sản
Người thừa kế di sản
1, Giấy chứng nhân QSH nhà ở/QSD đất
ở (không nợ thuế).
2, Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định.
3, Giấy tờ sở hữu khác (sổ tiết kiệm, Cổ
phiếu, cổ phần …)
1, Giấy khai sinh;
2, Hộ khẩu thường trú
3, Giấy chứng tử
4, Di chúc hợp pháp (nếu có)
5, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
trước khi chết

VI.

3, CMT/hộ chiểu
4, Trong trường hợp các đồng
thừa kế có người đã chết thì cần
có Chứng tử của người đó và các
giấy tờ về Người thừa kế của họ
5, Giấy tờ từ chối hưởng di sản
của người được hưởng di sản
(nếu có)

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN/GIẤY UỶ QUYỀN

Giấy tờ về tài sản

Bên ủy quyền
1, Giấy chứng nhận QSH nhà ở/QSD đất
ở (không nợ thuế)
2, Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định.

Bên được ủy quyền
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3, Giấy tờ sở hữu khác (sổ tiết kiệm…)
Giấy tờ về
thể
nhân/doanh
nghiệp

1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú

Thể nhân

1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân).
Doanh
nghiệp/pháp 2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ
đông) thống nhất việc ủy quyền.
nhân
……………………..
VII. HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP/CẦM CỐ TÀI SẢN
Bên nhận thế chấp (ngân
hàng)/Cầm cố
Giấy tờ về tài sản

Giấy tờ về
thể
nhân/pháp
nhân

Thể nhân

Bên thế chấp/cầm cố

Bên vay

1, Giấy chứng nhận QSH nhà
ở/QSD đất ở (không nợ thuế)
2, Giấy đăng ký xe, sổ kiểm
định.
3, Giấy tờ sở hữu khác (sổ tiết
kiệm…)
1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
- Trường hợp bên thế
chấp/cầm cố là vợ chồng
+ Giấy kết hôn (Nếu
trong giấy chứng nhận
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Doanh
nghiệp/pháp
nhân

1. Hồ sơ đăng ký giao dịch
lần đầu
2. Đối với các giao dịch cụ
thể………

và hộ khẩu không ghi)
+ Văn bản ủy quyền (
Nếu chỉ một người
tham gia ký)
- Trường hợp bên thế
chấp/cầm cố là cá nhân:
+ Giấy tờ chứng minh
tài sản hình thành ngoài
thời kỳ hôn nhân:
+ Giấy tờ chứng minh
là tài sản riêng:
1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định
thành lập pháp nhân).
2, CMT của người điện diện tham gia giao dịch
(người đại diện theo PL) hoặc CMT và Giấy ủy
quyền của người được ủy quyền (Trường hợp
người đại diện theo PL không trực tiếp đi công
chứng).
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VIII. CÁC HỢP ĐỒNG KHÁC
1. Văn bản thoả thuận giữa vợ chồng

Giấy tờ về tài sản

Giấy tờ về nhân thân, hộ
tịch

Vợ chồng
1, Giấy chứng nhận QSH nhà ở/QSD đất ở (không nợ thuế)
2, Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định.
3, Giấy tờ sở hữu khác (sổ tiết kiệm…)
1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
3, Giấy kết hôn

2. Công chứng di chúc

Giấy tờ về tài sản

Giấy tờ về nhân thân, hộ
tịch

3. Lưu giữ di chúc

Vợ chồng
1, Giấy chứng nhận QSH nhà ở/QSD đất ở (không nợ thuế)
2, Giấy đăng ký xe, sổ kiểm định.
3, Giấy tờ sở hữu khác (sổ tiết kiệm…)
1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
3, Giấy kết hôn (nếu di chúc của cả vợ và chồng)
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Người yêu cầu giữ di chúc
Giấy tờ về di chúc
Giấy tờ về nhân thân, hộ
tịch

Di chúc hợp pháp
1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
3, Giấy kết hôn (nếu di chúc của cả vợ và chồng)

4. Công chứng hợp đồng bán đấu giá bất động sản.
Giấy tờ về tài sản

Giấy tờ về
thể
nhân/doanh
nghiệp

Thể nhân

Bên bán đấu giá
- Giấy chứng nhận QSH nhà ở/QSD
đất ở (không nợ thuế)
- Trường hợp bán đấu giá một phần
nhà, đất thì cần có thêm:
1, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, hồ sơ hiện
trạng nhà
2, Công văn của VP đăng ký nhà đất
hoặc phòng TNMT(tùy từng
quận/huyện)

Bên nhận đấu giá

1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú
- Trường hợp bên bán/CN là vợ
chồng:

- Trường hợp bên nhận đấu giá
vợ chồng
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+ Giấy kết hôn ….
- Trường hợp bên bán/CN là cá
nhân:
+ Giấy tờ chứng minh tài sản
hình thành ngoài thời kỳ hôn
nhân:
+ Giấy tờ chứng minh là tài sản
riêng:

+ Cần có ít nhất 1 người có hộ
khẩu thường trú tại HN.
+ Giấy tờ xác nhận quan hệ
hôn nhân.
- Trường hợp bên mua/nhận CN
là người Việt Nam định cư ở
nước ngoài, cần có:
+ Giấy xác nhận quốc tịch
Việt Nam hoặc người gốc Việt Nam
....

1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân).
Doanh
nghiệp/pháp 2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ
đông) thống nhất việc đấu giá
nhân
…………

5. Công chứng hợp đồng kinh tế.
Giấy tờ về hợp đồng
Giấy tờ của pháp nhân

Các bên trong hợp đồng
Hợp đồng kinh tế hợp pháp (Nội dung, hình thức, thẩm quyền)
1, CMT (hoặc Hộ chiếu)
2, Hộ khẩu thường trú

Giấy tờ của pháp
nhân/doanh nghiệp

1, Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập pháp nhân).
2, Biên bản họp Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị (hoặc Đại hội đồng cổ đông)
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thống nhất việc ký hợp đồng.
……
.

