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TỔNG QUÁT CÁC KHOẢN THU ĐỐI VỚI KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN

Các khoản thu 

riêng đối với khai 

thác khoáng sản

Các khoản thu chung đối với 

hoạt động sản xuất kinh doanh 

Bán ra 

nội địa

Xuất

khẩu

Có

TNCT

Tiền cấp quyền

Thuế

GTGT

Thuế

xuất 

khẩu 

Thuế

TNDN
Thuế tài nguyên

Phí BVMT

Thuế BVMT
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1. TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN

 Bản chất khoản thu

 Người nộp tiền cấp quyền

 Phương pháp tính

 Phương thức thu nộp

 Vấn đề đặt ra
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BẢN CHẤT KHOẢN THU

 Tùy theo thể chế của mỗi quốc gia: Tài

nguyên có thể là tài sản quốc gia hoặc/và tài

sản cá nhân

 Ở những quốc gia mà tài nguyên là tài sản

quốc gia: Quyền thu lợi của chủ sở hữu (Tô

mỏ/Tô nhượng)
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NGƯỜI NỘP TIỀN CẤP QUYỀN

Tổ chức

Cá nhân

Khai thác khoáng sản
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PHƯƠNG PHÁP TÍNH

 Qua đấu giá hoặc không qua đấu giá

 Công thức: T = Q x G x K1 x K2 x R

- T: Tiền cấp quyền

- Q: Trữ lượng cấp quyền

- G: Giá tính tiền cấp quyền

- K1: Hệ số thu hồi khoáng sản theo phương pháp

khai thác (0,9; 0,6; 1,0)

- K2: Hệ số điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn/đặc

biệt khó khăn (0,9; 0,95; 1,0)

- R: Mức thu tiền cấp quyền (%)
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PHƯƠNG THỨC THU NỘP

 Nộp một lần hoặc nộp nhiều lần

 Thời điểm nộp

- Một lần: Chậm nhất 90 ngày kể từ ngày nhận được

Thông báo của cơ quan thuế

- Nhiều lần: Chậm nhất ngày 31/3 hàng năm
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VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Có trùng lặp với thuế tài nguyên không?

 Mức thu và cách tính có hợp lý không?

 Phương thức thu nộp có hợp lý không?
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2. THUẾ TÀI NGUYÊN

 Đối tượng nộp thuế

 Đối tượng chịu thuế

 Căn cứ tính thuế

 Những vấn đề đặt ra
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ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ 

Tổ chức

Cá nhân

Khai thác tài nguyên
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ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ

 Khoáng sản kim loại

 Khoáng sản không kim loại

 Dầu thô

 Khí thiên nhiên, khí than

 Sản phẩm của rừng tự nhiên, trừ động vật

 Hải sản tự nhiên, bao gồm động vật và thực vật biển

 Nước thiên nhiên

 Yến sào thiên nhiên

 Tài nguyên khác do UBTV Quốc hội quy định



CĂN CỨ TÍNH THUẾ

 Khối lượng tài nguyên tính thuế

- Nguyên tắc chung

- Các trường hợp đặc thù

 Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

- Nguyên tắc chung

- Các trường hợp đặc thù

 Thuế suất
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VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Mức thuế có hợp lý không?

 Giá tính thuế có hợp lý không?

 Quản lý thuế đã chặt chẽ chưa?
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3. THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

 Bản chất khoản thu

 Đối tượng nộp thuế

 Đối tượng chịu thuế

 Căn cứ tính thuế

 Vấn đề đặt ra
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BẢN CHẤT KHOẢN THU

 Là sắc thuế thuộc loại thuế tiêu dùng

 Đánh vào hàng hóa mà quá trình sản xuất và

sử dụng gây hại cho môi trường

 Khác với phí bảo vệ môi trường
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ĐỐI TƯỢNG NỘP THUẾ 

Tổ chức

Cá nhân

Sản xuất, nhập khẩu 

hàng hóa thuộc diện 

chịu thuế BVMT



17

ĐỐI TƯỢNG CHỊU THUẾ 

Trong số các nhóm đối tượng chịu thuế

BVMT, liên quan đến khoáng sản có than đá,

bao gồm:

 Than nâu

 Than antraxit

 Than đá khác



18

CĂN CỨ TÍNH THUẾ 

 Số lượng hàng hóa nhập khẩu hoặc tiêu thụ

 Mức thuế tuyệt đối

- Than antraxit: 10.000đ/tấn – 30.000đ/tấn

- Than nâu, than đá khác: 20.000đ/tấn –

50.000đ/tấn
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VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Có trùng lặp với phí bảo vệ môi trường đối

với khai thác khoáng sản không?

 Đối tượng chịu thuế đã bao quát hết các

trường hợp chưa?

 Mức thuế BVMT đã hợp lý chưa?
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4. PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

 Đối tượng nộp phí BVMT

 Mức phí

 Vấn đề đặt ra
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ĐỐI TƯỢNG NỘP PHÍ BVMT… 

Tổ chức

Cá nhân

Khai thác khoáng sản, dầu 

thôi và khí thiên nhiên
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MỨC PHÍ

 Chính phủ quy định mức tối đa

- Khoáng sản kim loại: Từ 20.000đ/tấn đến

270.000đ/tấn tùy theo loại khoáng sản

- Khoáng sản phi kim loại: Từ 500đ/tấn đến

30.000đ/tấn tùy theo loại khoáng sản

 HĐND tỉnh quy định cụ thể
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VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Mức khống chế tối đa đã hợp lý chưa?

 Thẩm quyền quy định mức thu có hợp lý

không?
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5. THUẾ XUẤT KHẨU 

 Hầu hết các mặt hàng khác không phải

khoáng sản: Mức thuế 0%

 Khoáng sản: Mức thuế suất từ 10% đến 40%

tùy theo loại khoáng sản và mức độ chế biến

 Nhìn chung: Đánh thuế cao vào khoáng sản

thô và đánh thuế thấp hơn vào khoáng sản đã

qua chế biến

 Riêng quặng sắt, quặng mangan: Thuế suất

không phân biệt quặng thô hoặc tinh quặng
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VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Đánh thuế xuất khẩu có trùng với các loại

thuế khác không?

 Mức thuế xuất khẩu đối với khoáng sản đã

hợp lý chưa?
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6. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

 Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với

khoáng sản

 Những vấn đề đặt ra
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CHÍNH SÁCH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI 

KHOÁNG SẢN

 Quặng để sản xuất phân bón chịu thuế giá trị

gia tăng ở mức 5% khi bán trong nước

 Các loại tài nguyên khác chịu thuế suất 10%

khi bán trong nước

 Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến

thành sản phẩm khác xuất khẩu thuộc diện

không chịu thuế thuế giá trị gia tăng, không

được áp dụng thuế suất 0%.
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NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Có khó khăn gì khi xác định khoáng sản chưa

qua chế biến thành sản phẩm khác không?

 Khoáng sản chưa qua chế biến không được áp

dụng thuế suất 0% có hợp lý không?
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7. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

 Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối

với lĩnh vực khai thác khoáng sản

 Những vấn đề đặt ra
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CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN ĐỐI VỚI 

LĨNH VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

 Thuế suất thuế TNDN đối với dự án thăm dò,

khai thác tài nguyên quý, hiếm: Từ 32% đến

50%

 Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng dự

án thăm dò, khai thác khoáng sản không

được bù trừ lãi, lỗ với thu nhập của hoạt

động sản xuất, kinh doanh khác
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NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

 Mức thuế TNDN đối với hoạt động khai thác

khoáng sản có hợp lý không?

 Việc không cho bù trừ lãi, lỗ của hoạt động

chuyển nhượng dự án thăm dò, khai thác

khoáng sản có hợp lý không?
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


