
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_______________________ 
 

 

PHỤ LỤC GIẢM GIÁ HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 
 

 Căn cứ hợp đồng mua bán nhà ở số: ………./ ĐTĐA/ HĐMBNO ngày ……… 

tháng …….. năm……giữa Công ty CP Phát Triển Đô Thị Đông Anh với 

Ông/(Bà): ………………… 
 

Hôm nay, ngày ……… tháng ……….năm …….., tại Công ty Cổ phần Phát triển 

Đô thị Đông Anh, chúng tôi gồm có: 
 

ĐẠI DIỆN BÊN A: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐÔNG ANH 

Mã số doanh nghiệp: 0105649962 

Địa chỉ đăng ký: Tổ 24, Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội 

Điện thoại: 024 39680471 

Người đại diện: Ông Vũ Mạnh Dương -   Chức vụ: Chủ tịch HĐQT 

Tài khoản Ngân hàng số: 106000517496 

Mở tại: Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - Chi nhánh Đông Đô 
 

ĐẠI DIỆN BÊN B:  Ông /(Bà):…………………………………. 
 

Căn cứ Chính sách và quy chế bán hàng của bên A. Bên A đồng ý giảm giá 1% trên 

Giá trị quyền sử dụng đất của Nhà Ở (chưa bao gồm Thuế GTGT) hoặc 0,5% trên tổng giá 

bán nhà ở (chưa bao gồm VAT) tương ứng số tiền: ………………… đồng. (bằng 

chữ: …………………………………………..). 

Phụ Lục giảm giá này chỉ có hiệu lực trong trường hợp bên B thanh toán đầy đủ và 

đúng hạn đã được quy định tại Hợp đồng mua bán nhà ở số: ………../ĐTĐA/HĐMBNO 

ngày ……tháng……..năm…… và các Phụ Lục kèm theo.  
 

 Sau khi giảm giá, Tổng Giá Bán Nhà Ở là:      VND (Bằng chữ:      ).  

  Trong đó gồm: 

+ Giá trị quyền sử dụng đất của Nhà Ở (chưa bao gồm Thuế GTGT) là: ……    

VNĐ (Bằng chữ: …………) 

+ Giá trị công trình (xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài) của Nhà Ở (chưa bao 

gồm Thuế GTGT)  là: …….VNĐ (Bằng chữ: ………..) 

+ Thuế GTGT của Giá trị quyền sử dụng đất là: ………..VNĐ (Bằng 

chữ: …………) 

+ Thuế GTGT của Giá trị công trình là: ……………VNĐ (Bằng 

chữ: ……….     )  

(Trường hợp thuế GTGT có sự thay đổi theo quy định của pháp luật và/hoặc hướng 

dẫn của cơ quan có thẩm quyền thì các bên đồng ý rằng Tổng Giá Bán Nhà Ở sẽ được 

điều chỉnh tương ứng). 

Sau khi giảm giá, Số tiền thanh toán các đợt cụ thể như sau: 

 



-Đợt 1: thanh toán       tương đương 45% Giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm 

VAT) - Sau khi ký Hợp đồng và trước khi nhận Hợp đồng; 

-Đợt 2: thanh toán       tương đương 50% Giá trị quyền sử dụng đất (bao gồm 

VAT) - Trong vòng 30 ngày tính từ ngày ký Hợp đồng – Sau khi nộp tiền chủ đầu tư sẽ 

bàn giao mặt bằng cho khách; 

-Đợt 3: thanh toán       tương đương 20% Giá trị công trình (bao gồm VAT) – 

Trong vòng 60 ngày tính từ ngày ký hợp đồng; Ký Phụ lục 4 tiến độ thanh toán các đợt 

tiếp theo và chi tiết tiến độ xây thô và hoàn thiện mặt ngoài; 

-Đợt 4: thanh toán      tương đương 30% Giá trị công trình (bao gồm VAT) theo 

thời gian ghi trong Phụ lục 4 nhưng không chậm hơn ngày 30/3/2020. 

-Đợt 5: thanh toán       tương đương 30% Giá trị công trình (bao gồm VAT) theo 

thời gian ghi trong Phụ lục 4 nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2020.  

-Đợt 6: thanh toán       để đủ 95% Tổng Giá Bán Nhà Ở (bao gồm VAT) theo 

thời gian ghi trong Phụ lục 4 nhưng không chậm hơn ngày 30/9/2020.  

- Đợt 7: Thanh toán tương đương 5% Tổng Giá Bán Nhà Ở ( bao gồm VAT)  theo 

thông báo của Chủ Đầu Tư khi Nhà Ở được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

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

Trong trường hợp bên B thanh toán không đúng thời hạn, thanh toán không đầy đủ 

số tiền theo quy định tại Hợp đồng mua bán (chậm quá 15 ngày của các kỳ hạn thanh toán) 

thì Phụ lục giảm giá này không có giá trị, hiệu lực. Khi đó, số tiền phải thanh toán, tiến độ 

thanh toán của bên B cho bên A sẽ được thực hiện theo quy định tại phụ lục 2 của hợp 

đồng mua bán nhà ở mà 2 bên đã ký kết.  
 

Phụ Lục này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán nhà ở 

số: ………./ĐTĐA/HĐMBNO ngày ……./……./……. và được thành lập 04 bản, bên A 

lưu 03 bản và bên B lưu 01 bản. 

 

                    ĐẠI DIỆN BÊN A                                                    ĐẠI DIỆN BÊN B 

 

 


