
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------------- 

VĂN BẢN XÁC NHẬN TÀI SẢN 

Kính gửi: Các cơ quan chức năng của Việt Nam 

I.  Người xác nhận: 

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN A 

- Sinh ngày:      Nơi sinh: 

- Hộ chiếu số:   cấp ngày   tại   

- Hiện trú tại:  

- Điện thoại: 0045- 

 

II. Người được xác nhận: 

- Họ và tên:NGUYỄN VĂN B 

- Sinh ngày:      Nơi sinh: 

- Hộ chiếu/CMTND số:   cấp ngày   tại   

- Hiện trú tại:  

- Điện thoại: 

 

III. Tài sản xác nhận: 

- Căn cứ giấy tờ sau:…………………………………….  

- Tôi xác nhận: tài sản trên là tài sản riêng của ông/bà………....(Quan hệ với người 

xác nhận là :……..). Ông/bà……... có toàn quyền quyết định đối với tài sản đó. 

 

IV. Nội dung xác nhận và cam kết: 

- Tôi xác nhận tài sản trên là tài sản riêng của ông/bà………...(Quan hệ với người xác 
nhận là :…………). Ông/bà………... có toàn quyền quyết định đối với tài sản đó.  

- Tôi cam đoan không có bất kỳ tranh chấp, khiếu nại nào về sau đối với tài sản nêu 
trên.Việc xác nhận này là toàn toàn tự nguyện và không nhằm trốn tránh việc thực hiện 

bất kỳ nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác (nếu có thì văn bản này là vô 
hiệu). Vào thời điểm ký văn bản xác nhận này, tài sản nêu trên không bị tranh chấp, 

không bị thế chấp, không bị kê biên;  



- Tôi cam đoan những thông tin nêu tại văn bản này là đúng sự thật và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về các nội dung nêu trên.  

Văn bản này được lập thành ……. bản, mỗi bản có ……. trang. Tôi đã đọc lại, hiểu rõ 

nội dung của văn bản xác nhận này và tự nguyện ký tên dưới đây.  

 

Lập tại Copenhagen, ngày………tháng……..năm……. 

NGƯỜI XÁC NHẬN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


