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VIỆT NAM THAM GIA EITI SẼ GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 
THU NGÂN SÁCH TỪ KHOÁNG SẢN  

PGS.TS Lê Xuân Trường, Học viện Tài chính  

 

Thất thu ngân sách từ khai thác khoáng sản và những vấn đề đặt ra cho 
công tác quản lý  

 

Trong thời gian qua, thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản là 
khá lớn. Cụ thể là: 

 Một số doanh nghiệp không kê khai trung thực số lượng thực tế khai thác.  

 Khai thác lậu, xuất khẩu lậu tài nguyên. Đây là dạng trốn thuế điển hình ở các doanh 
nghiệp nhỏ và cá nhân. Ví dụ: (1) Theo Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Công ty TNHH 
Lan Anh và Công ty TNHH TM-DV Phú Lan Anh ông Nguyễn Quỳnh Anh làm giám đốc 
đã mua bán cát trắng trái phép, trốn thuế tài nguyên và phí BVMT hơn 31 tỷ đồng; 
(2) Vụ trốn thuế tài nguyên và thuế giá trị gia tăng của Công ty TNHH Phan Văn Minh 
tại Quảng Nam. Theo Cục thuế Quảng Nam, trong quá trình khai thác cát trắng tại mỏ 
cát Đông Quế Sơn, Công ty Phan Văn Minh đã trốn thuế tài nguyên và phí BVMT với 
số tiền 945 triệu đồng. Trong khi, Cty này không có giấy phép khai thác chế biến 
khoáng sản theo qui định. 

 Tài nguyên khai thác được tiêu thụ trong nước nhưng làm giả các thủ tục để thực 
hiện xuất khẩu khống nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng từ NSNN. Điển 
hình là vụ gian lận thuế của Công ty cổ phần đầu tư Khoáng sản và thương mại Bình 
Thuận. Công ty này đã làm giả 39 bộ hồ sơ hải quan và các chứng từ có liên quan 
(hợp đồng ngoại thương, chứng từ thanh toán qua ngân hàng) nhằm chiếm đoạt 
NSNN qua hoàn thuế giá trị gia tăng với khối lượng xuất lậu lên đến hàng chục ngàn 
tấn quặng titan. 

 Khai giá bán thấp hơn giá thực tế (“down” giá) nhằm trốn thuế.  

 Kê khai thuế không đúng nơi khai thác thực tế để được áp dụng giá tính thuế thấp 
hoặc thuế suất thấp hơn nhằm trốn thuế tài nguyên và thuế thu nhập doanh nghiệp. 
Điển hình là trường hợp mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn thuộc Tập đoàn Tập đoàn 
Besra (Canada). Thuế suất áp dụng cho hai mỏ vàng này có chênh lệch lớn nên Besra 
Việt Nam đã “phù phép” sản lượng vào tại hai mỏ để giảm thiểu số thuế phải nộp. Mỏ 
vàng Bồng Miêu được cấp giấy phép cách đây 16 năm, thời điểm mỏ nhận được ưu 
đãi thuế tài nguyên ở mức 3%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 18% và có ưu đãi 
tuyệt đối: Vừa được xuất khẩu, vừa được tiêu thụ nội địa. mỏ vàng Phước Sơn có giấy 
phép cách đây 6 năm, đang phải áp mức thuế tài nguyên là 15% giá trị sản phẩm 
khai thác, thuế thu nhập doanh nghiệp bằng 40% lợi nhuận thu được và chỉ được 
xuất khẩu chứ không được tiêu thụ trong nước. Mỏ vàng Phước Sơn đã chuyển vàng 
cho mỏ vàng Bồng Miêu. Sự việc chỉ được phát hiện khi Nhà máy Vàng Bồng Miêu 
đang dừng khai thác để sửa chữa nhưng liên tục xuất hóa đơn bán hàng cho các cửa 
hàng, doanh nghiệp vàng trong nước với doanh thu lên đến hơn 188 tỷ đồng.  
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Vì nhiều lý do, trong đó có những lý do dẫn đến thất thu thuế nói trên mà tỷ trọng số thu 
từ thuế tài nguyên trong tổng thu NSNN vẫn còn khá khiêm tốn, chưa tương xứng với 
lượng tài nguyên đã được khai thác phục vụ sản xuất, kinh doanh trong thời gian qua. Cụ 
thể như sau: 

Chỉ tiêu 

Bình quân 
giai đoạn 

2001 – 
2005 

Bình quân 
giai đoạn 

2006 – 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 

Tổng số thu từ thuế 
tài nguyên, trừ dầu 
thô (Tỷ đồng) 

854 2.317,2 6.905 7.377 8.090 10.792 11.129 

Tỷ trọng số thu thuế 
tài nguyên trong 
tổng thu NSNN (%) 

0,53 0,55 0,95 0,99 1,02 1,38 1,22 

[Nguồn: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và số liệu tự tính toán của tác giả] 

Bảng số liệu trên cho thấy, tỷ trọng số thu từ thuế tài nguyên (trừ dầu thô) những năm 
qua tuy có xu hướng tăng lên, song vẫn chỉ chiếm một tỷ trọng rất nhỏ trong tổng thu 
NSNN (Xấp xỉ trên 1% tổng thu NSNN). 

 

Kẽ hở để doanh nghiệp lợi dụng gian lận thuế và các khoản thu khác 

 Minh bạch hóa trong công nghiệp khai khoáng còn chưa tốt. Chưa phát huy được vai 
trò giám sát của cộng đồng. 

 Công tác quản lý khai thác khoáng sản của chính quyền địa phương chưa tốt, để khai 
thác lậu xảy ra nhưng không ngăn chặn được. 

 Công tác phối hợp giữa cơ quan thuế địa phương với cơ quan quản lý tài nguyên môi 
trường chưa tốt.  

 

Thực hiện EITI giúp khắc phục những kẽ hở trên trong quản lý thu ngân 
sách từ khoáng sản, nâng cao hiệu quả thu NSNN từ khoáng sản 

Các nguyên tắc cơ bản của EITI là: 

 Công khai quy định pháp luật về khai khoáng và quản lý nguồn thu từ khai khoáng. 

 Đảm bảo thực hiện trách nhiệm giải trình của Chính phủ đối với công chúng về quản 
lý các nguồn thu và các khoản chi về khai thác khoáng sản. 

 Đảm bảo sự tham gia giám sát của cộng đồng, gồm tất cả các bên có liên quan: Chính 
phủ và các cơ quan chính phủ, các công ty khai khoáng, các tổ chức đa phương, các tổ 
chức tài chính, các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ. 

Quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam: Ngoài những lĩnh vực thuộc phạm vi bí 
mật nhà nước thực hiện theo Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, về cơ bản những lĩnh 
vực khác ở Việt Nam được công khai, minh bạch.  
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Như vậy, ngoài những khu vực khai khoáng có liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối 
ngoại, khoa học, công nghệ thì các lĩnh vực khác của khai khoáng, đặc biệt, thu ngân 
sách từ khai khoáng không thuộc lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước.  

Luật Ngân sách Việt Nam cũng quy định nguyên tắc công khai, minh bạch.  

Các luật thuế của Việt Nam, Luật Khoáng sản và Luật Quản lý thuế cũng quy định 
nguyên tắc công khai, minh bạch.  

Quan điểm định hướng của Nhà nước Việt Nam là tăng cường công khai, minh bạch 
trong quản lý nhà nước, đảm bảo sự giám sát của nhân dân thông qua thực hiện quy chế 
dân chủ ở cơ sở. 

 


