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             Kính gửi:  

- Cục Thuế tỉnh Lai Châu; 

- Các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh. 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu nhận được Công văn số 3364/BTP-BTTP ngày 

28/9/2021 của Bộ Tư pháp về việc cung cấp thông tin văn bản công chứng, tại 

Công văn Bộ Tư pháp có ý kiến như sau: theo quy định của Luật Quản lý thuế 

năm 2019 thì cơ quan thuế có quyền yêu cầu tổ chức, các nhân có liên quan 

cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ nộp thuế và 

phối hợp với cơ quan quản lý thuế để thực hiện pháp luật về thuế; tổ chức, các 

nhân có liên quan đến người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp thông tin bằng 

văn bản hoặc dữ liệu điện tử người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

thuế (khoản 4 Điều 98); cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giữ bí mật thông 

tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật (khoản 2 Điều 99). Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định trách nhiệm trong 

việc cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân theo yêu cầu của cơ quan quản lý 

thuế (khoản 6 Điều 27, Điều 28). Đồng thời Luật Công chứng năm 2014 quy 

định tổ chức hành nghề công chứng có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu của cơ quan 

quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc báo cáo, thanh tra, kiểm tra, cung cấp 

thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng (khoản 8 Điều 33). Như vậy 

việc tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin về hợp đồng giao dịch 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế là phù hợp theo quy định. Tuy nhiên, 

Luật Công chứng không có quy định về việc tổ chức hành nghề công chứng 

định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

(trong đó có cơ quan quản lý thuế).   

Do đó, để đảm bảo thống nhất trong việc cung cấp thông tin về hợp đồng, 

giao dịch đã công chứng theo quy định của Luật Công chứng năm 2014 và Luật 

Quản lý thuế năm 2019, Sở Tư pháp đề nghị Cục thuế tỉnh, các tổ chức hành 

nghề công chứng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:  

1. Đối với Cục thuế tỉnh 



2 

  

Đề nghị Cục thuế tỉnh (đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc) 

khi cần cung cấp thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng cần ban hành 

văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin và có 

trách nhiệm giữ bí mật thông tin người nộp thuế theo quy định của pháp luật. 

2. Đối với các tổ chức hành nghề công chứng 

Đề nghị các Tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh chỉ cung cấp 

thông tin về hợp đồng, giao dịch đã công chứng cho cơ quan quản lý thuế khi 

nhận được văn bản yêu cầu theo quy định của pháp luật.   

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ về 

Sở Tư pháp (qua Phòng Hành chính và Bổ trợ Tư pháp, số điện thoại: 

0213.3878.459) để được hướng dẫn./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, HCBTTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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