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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 602/SXD-QLN ngày 22/4/2021 của Sở 
Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn điều kiện của hộ gia đình 
và cá nhân trong hoạt động kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau:  

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản thì kinh 
doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, 
nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê 
bất động sản. 

Theo quy định tại Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản thì tổ chức, cá 
nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (gọi 
chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp tổ chức, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho 
thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải 
thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật. 
Tại Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản đã có quy định cụ 
thể các trường hợp kinh doanh bất động sản có “quy mô nhỏ, không thường xuyên”. 

Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đối chiếu quy định nêu trên với 
trường hợp cụ thể để hướng dẫn triển khai thực hiện. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về nội dung văn bản số 602/SXD-
QLN ngày 22/4/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai. Đề nghị Quý Sở nghiên 
cứu thực hiện theo quy định của pháp luật./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh (để b/c); 
- Lưu: VT, QLN (03b). 
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