ĐỐI TƯỢNG MUA NOXH ĐIỀU 12 CỦA TT08/2014/BXD
A) Người có công với cách mạng quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và
Điểm m Khoản 2 Điều 16 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của
Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
B) Cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng
và đoàn thể hưởng lương từ ngân sách nhà nước (là những người trong biên chế nhà
nước) và các đối tượng đang làm việc theo diện hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của
các cơ quan này;
C) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp (bao gồm sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ là quân
nhân chuyên nghiệp) thuộc lực lượng vũ trang nhân dân hưởng lương từ ngân sách
nhà nước; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân được hưởng các chế
độ, chính sách như đối với quân nhân theo quy định của pháp luật về cơ yếu;
D) Công nhân, người lao động thuộc các thành phần kinh tế làm việc tại khu công
nghiệp, cụm khu công nghiệp vừa và nhỏ, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ
cao, các cơ sở sản xuất, dịch vụ công nghiệp, thủ công nghiệp (kể cả các cơ sở khai
thác, chế biến) của tất cả các ngành, nghề;
Đ) Người thuộc diện hộ gia đình nghèo tại khu vực đô thị nằm trong chuẩn nghèo do
Thủ tướng Chính phủ quy định.
E) Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật về chính sách trợ giúp các
đối tượng bảo trợ xã hội; người cao tuổi độc thân, cô đơn không nơi nương tựa tại khu
vực đô thị;
G) Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ khi hết tiêu chuẩn được thuê nhà ở công vụ;
H) Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện tái định cư mà chưa được bố trí đất ở hoặc nhà ở
tái định cư;
I) Người thu nhập thấp là những người đang làm việc tại các tổ chức: Các cơ quan
hành chính, sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể hoặc đơn vị sự nghiệp công lập nhưng
không thuộc đối tượng quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản này; đơn vị sự nghiệp
ngoài công lập; doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế; hợp tác xã được thành lập
và hoạt động theo quy định của pháp luật (là các đối tượng không thuộc diện quy định
tại các Điểm a, d và Điểm g Khoản này) hoặc là người đang nghỉ chế độ có hưởng
lương hưu theo quy định, người lao động tự do, kinh doanh cá thể (là đối tượng không
thuộc diện quy định tại các Điểm a, đ, e và h Khoản này) mà không thuộc diện phải
nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Trường hợp là hộ gia đình thì mức thu nhập chịu thuế được tính cho tất cả các thành
viên trong hộ gia đình và cách tính thuế thu nhập này được thực hiện theo hướng dẫn
của Bộ Tài chính;

