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MỞ ĐẦU 
Tại Khoản 1 Điều 77 Luật khoáng sản 2010 quy định: "Tổ chức, cá nhân 

khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhà nước 
thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thông qua đấu giá hoặc không đấu 
giá". Có thể khẳng định đây là bước ngoặt có tính chất đột phá so với Luật 
khoáng sản 1996 và Luật khoáng sản sửa đổi, bổ sung 2005 nhằm xóa bỏ cơ chế 
"xin-cho", đảm bảo minh bạch trong cấp phép hoạt động khoáng sản. Nhà nước 
thu “tiền cấp quyền khai thác khoáng sản” khi cấp mới Giấy phép khai thác 
khoáng sản (đối với các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) 
cũng như thu của tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép khai thác trước ngày 
Luật có hiệu lực (đối với phần trữ lượng khoáng sản chưa khai thác). 

Đây là một chính sách mới, tiền đề quan trọng để tiếp tục các nỗ lực cải 
cách thủ tục hành chính, giải phóng các nguồn lực xã hội, phát huy tính sáng tạo, 
thu hút đầu tư, tạo việc làm và tăng trưởng bền vững ngành khoáng sản nhằm 
đáp ứng những yêu cầu của hội nhập, những thách thức của cạnh tranh và các 
biến động kinh tế - xã hội trên quy mô toàn cầu đối với nước ta. Chính vì vậy, 
đóng góp cho ngân sách Nhà nước thông qua tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản là thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực sự 
khi tham gia khai thác khoáng sản, đảm bảo lựa chọn được các tổ chức, cá nhân 
thực sự có năng lực tài chính, năng lực kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhằm thu 
hồi tối đa khoáng sản khi được cấp phép, tránh việc lợi dụng mua bán, chuyển 
nhượng lòng vòng Giấy phép khai thác khoáng sản. 

Để quy định chi tiết Khoản 3 Điều 77 Luật khoáng sản 2010, ngày 
28/11/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về 
phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Nhằm tuyên 
truyền, phổ biến và nâng cao tính hiệu lực pháp luật của Nghị định, Tổng cục 
Địa chất và Khoáng sản Việt Nam phát hành Tài liệu tập huấn nghiệp vụ tính 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo Nghị định 203/2013/NĐ-CP. Tài 
liệu này giới thiệu các nội dung cơ bản của Nghị định 203/2013/NĐ-CP, đồng 
thời trình bày các ví dụ cụ thể về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại 
một số mỏ nhằm hướng dẫn các cơ quan có liên quan tại địa phương cũng như 
các tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đúng 
phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

Trong quá trình thực hiện, mọi vướng mắc cần trao đổi, giải đáp xin vui 
lòng liên hệ tại địa chỉ: CỤC KINH TẾ ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN, Điện 
thoại và Fax: 04 39330734; Email: ktdcks@dgmv.gov.vn. 
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Phần thứ nhất 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
I. Phạm vi điều chỉnh (Điều 1) 
Nghị định 203/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 77 Luật 

khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội khóa XII về: 
1. Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
2. Phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác 

khoáng sản.  
 
II. Đối tượng áp dụng (Điều 2) 
1. Các cơ quan nhà nước thực hiện công tác tính, thu, quản lý và sử dụng 

tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
2. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác không thông qua đấu 

giá quyền khai thác khoáng sản.  
 
III. Một số khái niệm, quy định (Điều 3) 
1. Trữ lượng địa chất là một phần hoặc toàn bộ trữ lượng khoáng sản 

trong khu vực đã thăm dò được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 
2. Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Q) là trữ lượng 

địa chất nằm trong ranh giới khu vực được cấp phép khai thác. 
3. Trữ lượng khai thác là trữ lượng địa chất nằm trong ranh giới khu vực 

được phép khai thác; trong đó, đã loại bỏ một phần trữ lượng do áp dụng 
phương pháp khai thác lộ thiên hoặc hầm lò nhằm đảm bảo khả thi trong quá 
trình khai thác. 

4. Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác (K1) 
là tỷ lệ giữa trữ lượng địa chất đã được loại bỏ một phần do thiết kế phương 
pháp khai thác và trữ lượng địa chất trong ranh giới khu vực được cấp phép khai 
thác. 

5. Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) được quy định bằng 
tỷ lệ phần trăm (%) giá trị quặng nguyên khai của khu vực khoáng sản được 
phép khai thác. Giá trị này được xác định trên cơ sở các yếu tố trữ lượng địa 
chất, giá tính thuế tài nguyên và các hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến 
phương pháp khai thác, điều kiện kinh tế - xã hội. 
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Phần thứ hai 
MỨC THU, PHƯƠNG PHÁP TÍNH, PHƯƠNG THỨC THU,  

NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 
I. Công thức tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 5) 
T = Q x G x K1 x K2 x R 
Trong đó: 
T - Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính đồng Việt Nam; 
Q - Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ 

thể tại Điều 6 Nghị định này; đơn vị tính là m3, tấn; 
G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được quy định cụ thể tại 

Điều 7 Nghị định này; đơn vị tính là đồng/đơn vị trữ lượng; 
K1 - Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác được 

quy định: Khai thác lộ thiên K1= 0,9; khai thác hầm lò K1= 0,6; khai thác nước 
khoáng, nước nóng thiên nhiên và các trường hợp còn lại K1=1,0; 

K2 - Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 
khó khăn áp dụng theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quy định: 
Khu vực khai thác khoáng sản thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 
K2= 0,90; khu vực khai thác khoáng sản thuộc vùng kinh tế - xã hội khó khăn, 
K2= 0,95; các khu vực khai thác khoáng sản thuộc vùng còn lại, K2=1,00; 

R - Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; đơn vị tính là phần 
trăm (%). 

 
II. Trữ lượng (Q) để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 6) 
1. Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Luật khoáng 

sản 2010 có hiệu lực, trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là trữ 
lượng còn lại tính từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. Cụ thể được xác định như sau: 

a) Trường hợp trữ lượng ghi trong giấy phép khai thác là trữ lượng địa 
chất: Lấy trữ lượng trong giấy phéptrừ (-) đi trữ lượng khai thác đã được tính 
quy đổi thành trữ lượng địa chất. 

Ví dụ: 
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho doanh nghiệp A được phép 

khai thác quặng sắt bằng phương pháp lộ thiên. 
Trữ lượng ghi trong giấy phép khai thác: 
  - Trữ lượng địa chất: 2.051.000 tấn quặng 
  - Trữ lượng khai thác: 1.801.950 tấn quặng 
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Trữ lượng khoáng sản đã khai thác: 589.312 tấn quặng (được xác định 
căn cứ theo báo cáo nộp thuế tài nguyên và các chứng từ, tài liệu hợp pháp liên 
quan hàng năm của doanh nghiệp). 

Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định như sau: 
Q = 2.051.000 – (589.312 : 0,9) = 1.396.209 (tấn quặng) 
b) Trường hợp trong giấy phép khai thác không ghi trữ lượng địa chất và chỉ 

ghi trữ lượng khai thác: Lấy trữ lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ lượng đã khai 
thác và chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác. 

Ví dụ: 
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho doanh nghiệp B được phép 

khai thác than bằng phương pháp hầm lò. 
Trữ lượng ghi trong giấy phép khai thác: 19.908.000 tấn quặng (chỉ ghi 

trữ lượng khai thác) 
Trữ lượng khoáng sản đã khai thác: 7.564.312 tấn quặng (được xác định 

căn cứ theo báo cáo nộp thuế tài nguyên và các chứng từ, tài liệu hợp pháp liên 
quan hàng năm của doanh nghiệp). 

Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định như sau: 
Q = (19.908.000 – 7.564.312) : 0,6 = 20.572.813 (tấn quặng) 
c) Trường hợp trong giấy phép khai thác ghi tài nguyên được phép khai 

thác, công suất khai thác năm và thời hạn khai thác hoặc chỉ ghi công suất khai 
thác năm và thời hạn khai thác: lấy công suất khai thác năm nhân (x) với thời 
hạn còn lại của giấy phép và chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan 
phương pháp khai thác. 

Ví dụ: 
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho doanh nghiệp C được phép 

khai thác cát san lấp. 
Trong giấy phép khai thác ghi: 
 - Công suất khai thác: 500.000 m3/năm; 
 - Thời gian khai thác: 10 năm, kể từ ngày cấp phép (ngày cấp phép 

31/12/2007). 
Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định như sau: 
Q = {500.000 x (10 – 3,5)} : 0,9 = 3.611.111 (m3) 
d) Trường hợp trong giấy phép khai thác ghi khối lượng sản phẩm hàng 

hóa (ví dụ số lượng viên gạch, ngói hoặc các trường hợp khác) và thời gian thực 
hiện: Lấy mức tiêu hao nguyên liệu/đơn vị sản phẩm trong dự án đầu tư nhân (x) 
với khối lượng hàng hóa sản xuất trong năm, nhân (x) với thời hạn khai thác còn 
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lại của giấy phép và chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương 
pháp khai thác. 

Ví dụ: 
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho doanh nghiệp D được phép 

khai thác sét làm gạch tuynen. 
Trong giấy phép khai thác ghi: 
 - Công suất: 1.500.000 viên gạch/năm; 
 - Mức tiêu hao nguyên liệu: 557 viên gạch/m3; 
 - Thời gian khai thác: 10 năm, kể từ ngày cấp phép (ngày cấp phép 

31/12/2007). 
Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định như sau: 
Q = {(1.500.000 : 557) x (10 – 3,5)} : 0,9 = 19.449 (m3) 
đ) Trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản là nước khoáng và nước 

nóng thiên nhiên: Lấy lưu lượng nước m3/ngày-đêm theo cấp phép nhân (x) với 
thời hạn khai thác còn lại của giấy phép. 

Ví dụ: 
Giấy phép khai thác khoáng sản được cấp cho doanh nghiệp Đ được phép 

khai thác nước khoáng. 
Trong giấy phép khai thác ghi: 
- Lưu lượng khai thác: 234 m3/ngày; 
- Thời hạn khai thác: 10 năm, kể từ ngày ký Giấy phép (ngày ký giấy 

phép 30/6/2006). 
Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định như sau: 
 Q = 234 x {(10 – 5) x 365} = 427.050 (m3). 
2. Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Luật khoáng 

sản 2010 có hiệu lực và trước ngày Nghị định này có hiệu lực: Trữ lượng tính 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định tương tự Điểm a, Điểm b và 
Điểm đ Khoản 1 Điều này; trong đó trữ lượng đã khai thác bằng không (0). 

3. Đối với các giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 
khai thác không bắt buộc phải tiến hành thăm dò, quy định tại Điều 65 Luật 
khoáng sản, thì trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản áp dụng quy 
định tại Điểm c Khoản 1 Điều này. 

4. Trường hợp xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá 
nhân phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ 
lượng lớn hơn so với trữ lượng đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 
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5. Trường hợp không thể áp dụng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 
này thì tiến hành đánh giá phần trữ lượng còn lại. Các chi phí liên quan đến đánh 
giá trữ lượng do tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản chi trả. 

6. Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định 
này có hiệu lực, trong giấy phép phải thể hiện trữ lượng địa chất là trữ lượng để 
tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

 
III. Giá tính (G) tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 7) 
Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định theo giá tính 

thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xây dựng, công bố và tại thời điểm tính 
tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Cụ thể quy định như sau: 

1. Mỗi loại khoáng sản trong một khu vực khai thác khoáng sản chỉ áp 
dụng một mức giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

2. Trường hợp trong một khu vực khai thác khoáng sản, sản phẩm sau 
khai thác có nhiều loại và mỗi loại có mức giá khác nhau, thì áp dụng giá trị 
trung bình gia quyền các mức giá. 

Ví dụ Doanh nghiệp A khai thác đá ốp lát có số liệu sau: 
STT Tên sản phẩm Số lượng 

(m3) 
Giá tính 
thuế TN 

(1.000đ/m3) 
1 Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt > 

1m2 
1.200 12.000 

2 Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt 0,5 
m2 đến 1m2 

2.500 8.000 

3 Đá khối dùng để xẻ có diện tích bề mặt 
0,1m2 đến 0,5 m2 

2.400 4.000 

 
Công thức cụ thể như sau: 

G = 1.200 𝑥 12.000 + 2.500 𝑥 8.000 + 2.400 𝑥 4.000
1.200+2.500+2.400

 = 7.213.000 (đồng/m3) 

3. Đối với loại khoáng sản chưa có giá tính thuế tài nguyên hoặc phải điều 
chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định, Sở Tài 
nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng giá; 
Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 
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IV. Phương thức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 11) 
1. Nộp một lần bằng 100% tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

đối với các trường hợp sau: 
a) Thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai thác hoặc cấp mới 

bằng hoặc dưới 05 (năm) năm; 
b) Tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản bằng hoặc nhỏ hơn 01 

(một) tỷ đồng. 
2. Nộp nhiều lần đối với các trường hợp không thuộc Khoản 1 Điều này 

và được quy định như sau: 
a) Số tiền mỗi lần nộp được tính như sau: 
- Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp trước ngày Nghị định 

này có hiệu lực: Lần đầu thu khi có thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; các lần sau thu hàng năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp 
theo) và hoàn thành việc thu trước khi giấy phép hết hạn 5 năm. Cụ thể theo 
công thức như sau: 

Thn= T: (X - 4) 
Trong đó: 
Thn- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm; đồng Việt 

Nam; 
T - Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp; đồng Việt 

Nam; 
X - Số năm khai thác còn lại; năm; 
- Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định này 

có hiệu lực: Lần đầu thu trước khi cấp Giấy phép khai thác; các lần sau thu hàng 
năm liên tục (trước ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo) và hoàn thành việc thu 
vào nửa đầu thời hạn cấp phép. Cụ thể theo công thức như sau: 

Thn= 2T: X 
Trong đó: 
Thn- Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp hàng năm; đồng Việt 

Nam; 
T - Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp; đồng Việt 

Nam; 
X - Tổng số năm được khai thác; năm; 
b) Số tiền nộp từ lần thứ hai phải nhân với tỷ số chênh lệch giá tính tiền 

cấp quyền khai thác khoáng sản. Cụ thể như sau: 
Tn = Thn x Gn : G 
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Trong đó: 
Tn - Tiền nộp lần thứ n; đồng Việt Nam; 
Thn- Tiền nộp hàng năm; đồng Việt Nam; 
Gn - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm nộp tiền 

lần thứ n; đồng/đơn vị trữ lượng; 
G - Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần đầu; đồng/đơn vị trữ 

lượng; 
c) Trong quá trình khai thác, tổ chức, cá nhân có thể đề nghị thay đổi giảm 

số lần nộp và tăng số tiền phải nộp cho các lần còn lại. 
3. Thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản chậm nhất lần đầu 

là 90 (chín mươi) ngày tính từ ngày nhận được thông báo của Cục thuế địa 
phương; thời điểm các lần sau chậm nhất là ngày 31 tháng 3 các năm tiếp theo. 
Sau các thời điểm này, ngoài số tiền phải nộp theo thông báo, tổ chức, cá nhân 
còn phải nộp tiền phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Trường hợp trữ lượng khoáng sản được cấp phép lớn, thời gian khai 
thác còn lại và công suất khai thác trung bình hàng năm không thể hết phần trữ 
lượng chưa khai thác; tổ chức, cá nhân có thể xin điều chỉnh Giấy phép khai thác 
về công suất hoặc trữ lượng. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo 
Giấy phép khai thác hiện hành và được điều chỉnh phù hợp khi Giấy phép khai 
thác thay thế có hiệu lực pháp luật. 

 
V. Phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Điều 12)  
Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện nộp: 70% cho ngân sách 

trung ương, 30% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Trung ương 
cấp; 100% cho ngân sách địa phương, đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh cấp. 

 
Phần thứ ba 

MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý 
 

 Mốc thời gian xác định trữ lượng để tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 năm 2011. 

 Cơ sở tính toán trữ lượng đã khai thác cho các trường hợp quy định tại 
Điểm a, b Khoản 1 Điều 6 được thống kê theo báo cáo nộp thuế tài nguyên và 
các chứng từ, tài liệu hợp pháp liên quan hàng năm của các tổ chức, cá nhân. 
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 Đối với các giấy phép được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho 
phép khai thác không bắt buộc phải tiến hành thăm dò, quy định tại Điều 65 
Luật khoáng sản, thì trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản áp dụng 
quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 6. 

 Trường hợp xin gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản, tổ chức, cá 
nhân phải nộp bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ 
lượng lớn hơn so với trữ lượng đã nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

 Trường hợp không thể áp dụng quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 6 
thì tiến hành đánh giá phần trữ lượng còn lại. Các chi phí liên quan đến đánh giá 
trữ lượng do tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản chi trả. 

 Đối với các Giấy phép khai thác khoáng sản cấp sau ngày Nghị định 
này có hiệu lực, trong giấy phép phải thể hiện trữ lượng địa chất là trữ lượng 
để tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. 

 Trường hợp trữ lượng khoáng sản được cấp phép lớn, thời gian khai 
thác còn lại và công suất khai thác trung bình hàng năm không thể hết phần trữ 
lượng chưa khai thác; tổ chức, cá nhân có thể xin điều chỉnh Giấy phép khai thác 
về công suất hoặc trữ lượng. Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản thực hiện theo 
Giấy phép khai thác hiện hành và được điều chỉnh phù hợp khi Giấy phép khai 
thác thay thế có hiệu lực pháp luật. 
 

Phần thứ tư 
MỘT SỐ VÍ DỤ TÍNH TIỀN CẤP  QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

A. VÍ DỤ SỐ 1:  

Báo cáo tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai 
thác khoáng sản số 10xx/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho 
Doanh nghiệp S được phép khai thác quặng sắt bằng phương pháp lộ thiên tại 
mỏ A, huyện H, tỉnh M 

 I. HỒ SƠ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
- Giấy phép khai thác số 10xx/GP-BTNMT; 
- Ngày cấp: 12 tháng 6 năm 2009;   
- Thời hạn Giấy phép khai thác: 11 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép 

khai thác; 
 - Loại khoáng sản: quặng sắt; 

11 
 

DGMV



 - Vị trí của khu vực được cấp phép khai thác: huyện H, tỉnh M (Theo hồ 
sơ cấp phép khai thác); 

- Trữ lượng ghi trong Giấy phép khai thác:  
+ Trữ lượng địa chất: 1.323.000 tấn quặng sắt; 
+ Trữ lượng khai thác: 1.301.000 tấn quặng sắt. 

 - Trữ lượng khoáng sản đã khai thác tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 
2011: 123.218 tấn quặng sắt (Theo kê khai nộp thuế tài nguyên của Doanh 
nghiệp tại Cục thuế tỉnh M có các chứng từ hợp pháp chứng minh). 

- Phương pháp khai thác: Lộ thiên 
II. TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

  Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của giấy phép trên xác định theo 
công thức: 

T = Q x G x K1 x K2 x R 
 Các thông số được xác định cụ thể như sau:  

1) Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Q). 
 Trường hợp này, Giấy phép được cấp trước ngày Luật khoáng sản năm 
2010 có hiệu lực, trong giấy phép khai thác ghi trữ lượng địa chất.  

Q được xác định bằng cách: “Lấy trữ lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ 
lượng khai thác đã được tính quy đổi thành trữ lượng địa chất. Quy đổi trữ lượng 
đã khai thác ra trữ lượng địa chất được thực hiện bằng cách lấy trữ lượng đã 
khai thác chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương pháp khai thác” 
(Áp dụng theo Điểm a, Khoản 1, Điều 6, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP).  

Theo báo cáo của Doanh nghiệp thì tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 
2011 (thời điểm Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực), Doanh nghiệp đã khai 
thác được 123.218 tấn quặng sắt (Đã đối chiếu với kê khai nộp thuế tài nguyên 
của Doanh nghiệp tại Cục thuế tỉnh M có các chứng từ hợp pháp chứng minh). 

Như vậy, Q được xác định cụ thể như sau: 
 Q = 1.323.000 – (123.218 : 0,9) = 1.186.091 tấn quặng sắt (đơn vị trữ lượng) 
 2) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G). 

Theo Quyết định số xx/QĐ-UB ngày x tháng y năm 201x của Ủy ban 
nhân dân tỉnh M thì giá tính thuế tài nguyên (Gtn) đang được tỉnh M áp dụng đối 
với quặng sắt là 1.200.000 đồng/tấn (đơn vị đồng/đơn vị sản phẩm), đây là giá 
của sản phẩm tinh quặng sau chế biến có hàm lượng Fe≥60%. Giá tính tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản (G) xác định theo giá tính thuế tài nguyên (Gtn) phải 
sử dụng Hệ số quy đổi (Kqđ) từ quặng nguyên khai thành quặng thành phẩm 
như sau:  
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G (đ/đơn vị trữ lượng) = Gtn (đ/đơn vị sản phẩm) : (chia) Kqđ (đơn vị trữ 
lượng/đơn vị sản phẩm). 

Hệ số quy đổi từ quặng nguyên khai sang quặng thành phẩm do UBND 
tỉnh ban hành căn cứ theo Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 
25/8/2011 của Chính phủ. 

- Hệ số quy đổi (Kqđ) từ quặng nguyên khai thành quặng thành phẩm: 1,7 
tấn quặng nguyên khai (đơn vị trữ lượng)/tấn thành phẩm (đơn vị sản phẩm) 
(Theo Quyết định số xx/QĐ-UB ngày x tháng y năm 201x của Ủy ban nhân dân 
tỉnh M, có hiệu lực tại thời điểm tính tiền) 

Trong ví dụ này, áp dụng hệ số quy đổi theo Quyết định số xx/QĐ-UB 
ngày x tháng y năm 201x của Ủy ban nhân dân tỉnh M, Cụ thể: 

G = 1.200.000
1,7

 = 705.882 (đồng/tấn) 

 3) Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác (K1) 
Doanh nghiệp hiện đang khai thác bằng phương pháp lộ thiên, vì vậy 

trong trường hợp này K1 = 0,9 (Điều 5, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 
4) Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 

khó khăn (K2). 
Theo quy định hiện hành thì khu vực trên thuộc địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-
CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ), do vậy K2 = 0,9 (Quy định tại 
Điều 5, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 

5) Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) 
 Khoáng sản được cấp phép là quặng sắt (thuộc nhóm các khoáng sản kim 
loại còn lại), do đó R = 2% (Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
203/2013/NĐ-CP). 
 6) Kết quả xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  
doanh nghiệp phải nộp: 

T = Q x G x K1 x K2 x R 
 T = 1.186.091 x 705.882 x 0,9 x 0,9 x 2% = 13.563.292.000 đồng 
(Mười ba tỷ năm trăm sáu ba triệu hai trăm chín hai ngàn đồng). 

7) Xác định số lần nộp tiền và số tiền mỗi lần nộp: 
 Trường hợp này, Giấy phép được cấp trước ngày Nghị định số 
203/2013/NĐ-CP có hiệu lực, có tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản  lớn hơn 1 (một) tỷ đồng và thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai 
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thác lớn hơn 05 (năm) năm (tính từ năm 2014 đến năm 2020). Tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản sẽ được nộp làm nhiều lần. 
 Số tiền nộp hàng năm: 

Thn = T : (X – 4) 
Thn = 13.563.292.000 : (6 – 4) = 6.781.646.000 (đồng) 
Như vậy, số tiền cấp quyền mà Doanh nghiệp phải nộp mỗi lần là 

6.781.646.000 (đồng).  
Số lần nộp: 02 lần, bắt đầu từ năm 2014, kết thúc năm 2015. 
III. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 

(Công tác thẩm định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do 
các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định) 

IV. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 
KHOÁNG SẢN (có mẫu kèm theo ví dụ này) 

Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được gửi cho 
Cục thuế địa phương cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác. 

V. THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG 
SẢN (có mẫu kèm theo ví dụ này) 

Cục thuế địa phương cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác 
gửi thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tới các đối tượng có 
nghĩa vụ nộp tiền theo quy định. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 11x/QĐ-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày xx  tháng y  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  
khu vực mỏ A, huyện H, tỉnh M 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

- Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 
 - Xét Tờ trình số 5xx/TTr-ĐCKS ngày DD tháng MM năm 2014 của 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 10xx/GP-BTNMT 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường  cấp cho Doanh nghiệp S;  

- Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam,  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 

Doanh nghiệp S, tại khu vực mỏ A thuộc huyện H, tỉnh M. 

a) Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Doanh nghiệp S. 

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G): 
705.882 đồng/tấn. 

c) Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 13.563.292.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười ba tỷ năm trăm sáu mươi ba triệu hai trăm chín mươi 
hai ngàn đồng chẵn) 
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d) Tổng số lần nộp: 02 lần. 

đ) Số tiền nộp hàng năm (Thn): 6.781.646.000 đồng. 

(Bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm tám mốt triệu sáu trăm bốn sáu ngàn đồng chẵn) 
                                                                 ĐVT: Đồng 

Năm 2014 Năm 2015 

6.781.646.000 6.781.646.000 

e) Nộp tiền lần đầu (năm 2014): 6.781.646.000 đồng. 

g) Diện tích huyện H chiếm 100 %.  

Điều 2. Doanh nghiệp S có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại 
Điều 1 Quyết định này và theo Thông báo của Cục thuế tỉnh M. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:           BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 
- Cục thuế tỉnh M (để phối hợp);      (Ký tên, đóng dấu) 
- Doanh nghiệp S (để thực hiện);  
- Lưu: HS, VT.    
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TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TỈNH M 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 111/TB-CT M, ngày xx tháng y năm 2014 

THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Doanh nghiệp S 
 

- Mã số thuế: XXXxxx 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: YYYyyy 
Ngày cấp: DD/MM/YYYY Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh M. 
- Địa chỉ: xxxxxx 
- Điện thoại: 0123xxx    Fax: 0123yyy 
I- PHẦN THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ: 
Căn cứ Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

khoáng sản; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 11x/QĐ-BTNMT ngày DD tháng MM năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản khu vực mỏ A thuộc huyện H, tỉnh M. 

Cục thuế tỉnh M thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 
2014 như sau: 

1. Tên khu vực khoáng sản: 
- Địa chỉ khu vực khoáng sản: mỏ A thuộc huyện H, tỉnh M; 
- Trữ lượng khoáng sản được cấp quyền khai thác: 1.186.091 tấn; 
- Thời gian được cấp quyền khai thác: 9 năm. 
2. Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2014: 

6.781.646.000 đồng. 
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(Viết bằng chữ: Sáu tỷ bảy trăm tám mốt triệu sáu trăm bốn sáu ngàn 
đồng chẵn) 

3. Thời gian nộp chậm nhất ngày xx tháng yy năm 2014 
Trường hợp chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN 

sau thời hạn nộp thì ngoài số tiền phải nộp, còn phải nộp tiền phạt theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Tài khoản thu ngân sách nhà nước: 
Cục thuế tỉnh M: 
- Số tiền phải nộp: 6.781.646.000 đồng; 
- Số tài khoản: XXXXX Kho bạc Nhà nước tỉnh M. 
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

theo Thông báo này. 
Nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với Cục thuế tỉnh M 

theo số điện thoại: 0123xxxx địa chỉ: YYYYY. 
Trường hợp có vướng mắc về tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

phải nộp và tỷ lệ nộp theo từng địa phương, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để được xem xét giải quyết cụ thể. 

Cục thuế tỉnh M thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 
- Lưu: VT, hồ sơ. 

CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 
 
 
 
II - PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN (Dành cho cơ quan thuế): 
1. Số ngày chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy 

định:….................................................................................................................. 
2. Số tiền phạt chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản:.....................................................................................đồng 
(Viết bằng chữ: ................................................................................ ) 

…, ngày … tháng … năm 20…                                                       

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

                                                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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B. VÍ DỤ SỐ 2:  
Báo cáo tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 22xx/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường  cấp cho 
Doanh nghiệp V được phép khai thác đá vôi làm nguyên liệu xi măng bằng 
phương pháp lộ thiên tại mỏ B, huyện H, tỉnh T 
 I. HỒ SƠ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

- Giấy phép khai thác số 22xx/GP-BTNMT 
- Ngày cấp: 10 tháng 6 năm 2007   
- Thời hạn Giấy phép khai thác: 30 năm, kể từ ngày cấp Giấy phép khai thác; 

 - Loại khoáng sản: đá vôi làm nguyên liệu xi măng; 
 - Vị trí của khu vực được cấp phép khai thác: huyện H, tỉnh T (theo hồ sơ 
cấp phép khai thác); 

- Trữ lượng ghi trong Giấy phép khai thác:  
+ Trữ lượng khai thác: 27.183.200 tấn. 

 - Trữ lượng khoáng sản đã khai thác tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 
2011: 2.019.000 tấn (Theo kê khai nộp thuế tài nguyên của Doanh nghiệp tại 
Cục thuế tỉnh T có các chứng từ hợp pháp chứng minh). 
 - Phương pháp khai thác: Lộ thiên 

II. TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
  Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của giấy phép trên xác định theo 
công thức: 

T = Q x G x K1 x K2 x R 
 Các thông số được xác định cụ thể như sau:  
 1) Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Q) 
 Trường hợp này, Giấy phép được cấp trước ngày Luật khoáng sản năm 
2010 có hiệu lực, trong giấy phép khai thác chỉ ghi trữ lượng khai thác.  

Q được xác định bằng cách: “Lấy trữ lượng trong giấy phép trừ (-) đi trữ 
lượng đã khai thác và chia (:) cho hệ số thu hồi khoáng sản liên quan phương 
pháp khai thác” (Áp dụng theo Điểm b Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
203/2013/NĐ-CP).  

Theo báo cáo của Doanh nghiệp thì tính đến thời điểm 30 tháng 6 năm 
2011 (thời điểm Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực), Doanh nghiệp đã khai 
thác được: 2.019.318 tấn. 

Khi đó, Q được xác định cụ thể như sau: 
 Q = (27.183.200 - 2.019.318) : 0,9 =  27.959.869 tấn (đơn vị trữ lượng). 
 2) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G) 
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Theo Quyết định số xx/QĐ-UB ngày x tháng y năm 201x của Ủy ban 
nhân dân tỉnh T thì giá tính thuế tài nguyên (Gtn) đang được tỉnh T áp dụng đối 
với đá vôi xi măng là 75.000 đồng/m3 (đơn vị đồng/đơn vị sản phẩm), đây là giá 
của sản phẩm sau khai thác. Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G) 
xác định theo giá tính thuế tài nguyên (Gtn) phải sử dụng Hệ số quy đổi (Kqđ) từ 
quặng nguyên khai thành quặng thành phẩm như sau:  

G (đ/đơn vị trữ lượng) = Gtn (đ/đơn vị sản phẩm) : (chia) Kqđ (đơn vị trữ 
lượng/đơn vị sản phẩm) 

Hệ số quy đổi từ quặng nguyên khai sang quặng thành phẩm do UBND 
tỉnh ban hành căn cứ theo Thông tư số 158/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 
2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 74/2011/NĐ-CP ngày 
25/8/2011 của Chính phủ. 

- Hệ số quy đổi (Kqđ) từ quặng nguyên khai thành quặng thành phẩm: 1,6 
tấn quặng nguyên khai (đơn vị trữ lượng)/1m3 thành phẩm (đơn vị sản phẩm) 
(Theo Quyết định số xx/QĐ-UB ngày x tháng y năm 201x của Ủy ban nhân dân 
tỉnh T, có hiệu lực tại thời điểm tính tiền). 

G = 75.000
1,6

 = 46.875 đồng/tấn 

 3) Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác (K1) 
Doanh nghiệp hiện đang khai thác bằng phương pháp lộ thiên, vì vậy 

trong trường hợp này K1 = 0,9 (Điều 5, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 
4. Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 

khó khăn (K2). 
Theo quy định hiện hành thì khu vực trên thuộc địa bàn có điều kiện kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-
CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ), do vậy K2 = 0,9 (Quy định tại 
Điều 5, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 

5) Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) 
 Khoáng sản được cấp phép là đá vôi làm nguyên liệu xi măng, do đó R = 
3% (Theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 

 6) Kết quả xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà 
doanh nghiệp phải nộp: 

T = Q x G x K1 x K2 x R 
 T = 27.959.869 x 46.875 x 0,9 x 0,9 x 3% = 31.848.038.000 đồng (Ba 
mươi mốt tỷ tám trăm bốn tám triệu không trăm ba tám ngàn đồng chẵn). 

7) Xác định số lần nộp tiền và số tiền mỗi lần nộp: 
 Trường hợp này, Giấy phép được cấp trước ngày Nghị định số 
203/2013/NĐ-CP có hiệu lực, có tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng 
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sản  lớn hơn 1 (một) tỷ đồng và thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai 
thác lớn hơn 05 (năm) năm (bắt đầu tính từ năm 2014 đến năm 2037). Tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản sẽ được nộp làm nhiều lần. 
 Số tiền nộp hàng năm: 

Thn = T : (X – 4) 
Thn = 31.848.038.000 : (24 - 4) = 1.592.401.900 đồng 
Như vậy, số tiền cấp quyền mà Doanh nghiệp phải nộp hàng năm là 

1.592.401.900 (đồng). 
Số lần nộp: 20 (lần), bắt đầu từ năm 2014, kết thúc năm 2033. 
III. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 
 (Công tác thẩm định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do 

các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định) 
IV. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN (có mẫu kèm theo ví dụ này) 
Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được gửi cho 

Cục thuế địa phương cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác. 
V. THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN (có mẫu kèm theo ví dụ này) 
Cục thuế địa phương cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác 

gửi thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tới các đối tượng có 
nghĩa vụ nộp tiền theo quy định. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 103x/QĐ-BTNMT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày DD  tháng MM  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản  

khu vực mỏ B, huyện H, tỉnh T 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

- Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 

- Xét Tờ trình số 3xx/TTr-ĐCKS ngày DD tháng MM năm 2014 của 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về hồ sơ tính tiền cấp quyền khai 
thác khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 22xx/GP-BTNMT 
do Bộ Tài nguyên và Môi trường  cấp cho Doanh nghiệp V;  

- Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam,  

 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 

Doanh nghiệp V, tại khu vực mỏ B thuộc huyện H, tỉnh T. 

a) Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Doanh nghiệp V. 

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G): 
46.875 đồng/tấn. 

c) Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 31.848.038.000 đồng. 

(Bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ tám trăm bốn mươi tám triệu không trăm ba 
mươi tám ngàn đồng) 

d) Tổng số lần nộp: 20 lần. 

đ) Số tiền nộp hàng năm (Thn): 1.592.401.900 đồng. 
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(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín hai triệu bốn trăm lẻ một ngàn chín 
trăm đồng) 

                                                                 ĐVT: Đồng 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 

1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 

Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Năm 2027 Năm 2028 

1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 

Năm 2029 Năm 2030 Năm 2031 Năm 2032 Năm 2032 

1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 1.592.401.900 

e) Nộp tiền lần đầu (năm 2014): 1.592.401.900 đồng. 

g) Diện tích huyện H chiếm 100 %.  

Điều 2. Doanh nghiệp V có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại 
Điều 1 Quyết định này và theo Thông báo của Cục thuế tỉnh T. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:           BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 
- Cục thuế tỉnh T (để phối hợp);    (Ký tên, đóng dấu) 
- Doanh nghiệp V (để thực hiện);      
- Lưu: HS, VT.    
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TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TỈNH T 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 11/TB-CT T, ngày MM tháng YY năm 2014 

THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Doanh nghiệp V 
 

- Mã số thuế: XXXxxx 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: YYYyyy 
Ngày cấp: DD/MM/YYYY Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh T. 
- Địa chỉ: xxxxxx 
- Điện thoại: 0123xxx    Fax: 0123yyy 
I- PHẦN THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ: 
Căn cứ Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

khoáng sản; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 103x/QĐ-BTNMT ngày DD tháng MM năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản khu vực mỏ B thuộc huyện H, tỉnh T. 

Cục thuế tỉnh T thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 
2014 như sau: 

1. Tên khu vực khoáng sản: 
- Địa chỉ khu vực khoáng sản: mỏ B thuộc huyện H, tỉnh T; 
- Trữ lượng khoáng sản được cấp quyền khai thác: 27.959.869 tấn; 
- Thời gian được cấp quyền khai thác: 26 năm. 
2. Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2014: 

1.592.401.900 đồng. 
(Bằng chữ: Một tỷ năm trăm chín hai triệu bốn trăm lẻ một ngàn chín 

trăm đồng) 
3. Thời gian nộp chậm nhất ngày DD tháng MM năm 2014 
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Trường hợp chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN 
sau thời hạn nộp thì ngoài số tiền phải nộp, còn phải nộp tiền phạt theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Tài khoản thu ngân sách nhà nước: 
Cục thuế tỉnh T: 
- Số tiền phải nộp: 1.592.401.900 đồng; 
- Số tài khoản: XXXXX Kho bạc Nhà nước tỉnh T. 
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

theo Thông báo này. 
Nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với Cục thuế tỉnh T 

theo số điện thoại: 0123xxxx địa chỉ: YYYYY. 
Trường hợp có vướng mắc về tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

phải nộp và tỷ lệ nộp theo từng địa phương, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để được xem xét giải quyết cụ thể. 

Cục thuế tỉnh T thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 
- Lưu: VT, hồ sơ. 

CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
II - PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN (Dành cho cơ quan thuế): 
1. Số ngày chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy 

định:….................................................................................................................. 
2. Số tiền phạt chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản:.....................................................................................đồng 
(Viết bằng chữ: ................................................................................ ) 

…, ngày … tháng … năm 20…                                                       
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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C. VÍ DỤ SỐ 3  
Báo cáo tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép khai 

thác khoáng sản số 12xx/GP-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho 
Doanh nghiệp N được phép khai thác nước khoáng tại lỗ khoan LKIV thuộc  
huyện X, tỉnh Y. 
 I. HỒ SƠ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

- Giấy phép khai thác số 12xx/GP-BTNMT; 
- Ngày cấp: 31 tháng 12 năm 2008; 
- Thời hạn khai thác: 15 năm, kể từ ngày ký Giấy phép; 

 - Loại khoáng sản: nước khoáng; 
 - Vị trí của khu vực được cấp phép khai thác: huyện X, tỉnh Y (theo hồ sơ 
xin cấp phép khai thác); 

- Lưu lượng nước khai thác ở cấp B: 100 m3/ngày. 
II. TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 

  Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của giấy phép trên xác định theo 
công thức: 

T = Q x G x K1 x K2 x R 
Các thông số được xác định cụ thể như sau: 

 1) Trữ lượng tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (Q) 
 Trường hợp này, Giấy phép khai thác khoáng sản là nước khoáng và được 
cấp trước ngày Luật khoáng sản năm 2010 có hiệu lực. 

Q được xác định bằng cách: “Lấy lưu lượng nước m3/ngày-đêm theo cấp 
phép nhân (x) với thời hạn khai thác còn lại của giấy phép” (Áp dụng theo 
Điểm đ Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 203/2013/NĐ-CP).  

Trong ví dụ này, Q được xác định cụ thể như sau: 
  Q = 100 x (15 – 2,5) x 365 = 456.250 (m3) 
 2) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (G) 

Theo Quyết định số xx/QĐ-UB ngày x tháng y năm 201x của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Y thì giá tính thuế tài nguyên (Gtn) đang được tỉnh Y áp dụng đối 
với nước khoáng là 500.000 đồng/m3 (đơn vị đồng/đơn vị sản phẩm).  Đối với 
nước khoáng Kqđ=1, do sản phẩm chính là khoáng sản nguyên khai. Do vậy      
G = 500.000 đồng/m3. 
 3) Hệ số thu hồi khoáng sản liên quan đến phương pháp khai thác (K1) 
 Doanh nghiệp được cấp phép khai thác nước khoáng, do vậy  K1 = 1 (Quy 
định tại Điều 5, Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 
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4) Hệ số liên quan đến điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt 
khó khăn (K2). 

Theo quy định hiện hành thì khu vực trên không nằm trong Danh mục địa 
bàn ưu đãi đầu tư (Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 
tháng 9 năm 2006 của Chính phủ), do vậy K2 = 1 (Quy định tại Điều 5, Nghị 
định số 203/2013/NĐ-CP). 

5) Mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) 
 Khoáng sản được cấp phép là nước khoáng, R = 2% (Theo Phụ lục I ban 
hành kèm theo Nghị định số 203/2013/NĐ-CP). 
 6) Kết quả xác định tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà 
doanh nghiệp phải nộp: 
  T = 456.250 x 500.000 x 1 x 1 x 2% = 4.562.500.000 đồng 
(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

7) Xác định số lần nộp tiền và số tiền mỗi lần nộp: 
 Trường hợp này, Giấy phép được cấp trước ngày Nghị định số 
203/2013/NĐ-CP có hiệu lực, có tổng giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản  lớn hơn 1 (một) tỷ đồng và thời gian khai thác còn lại trong Giấy phép khai 
thác lớn hơn 05 (năm) năm (tính từ năm 2014 đến năm 2023). Tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản sẽ được nộp làm nhiều lần. 
 Số tiền nộp hàng năm: 

Thn = 4.562.500.000  : (10 - 4) = 760.416.000 đồng. 
Như vậy, số tiền cấp quyền mà Doanh nghiệp phải nộp hàng năm là 

760.416.000 (đồng). 
Số lần nộp: 6 lần, bắt đầu từ năm 2014, kết thúc năm 2019. 
III. THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN 
(Công tác thẩm định và phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản do 

các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thực hiện theo quy định) 
IV. QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC 

KHOÁNG SẢN (có mẫu kèm theo ví dụ này) 
Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được gửi cho 

Cục thuế địa phương cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác. 
V. THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG 

SẢN (có mẫu kèm theo ví dụ này) 
Cục thuế địa phương cấp tỉnh nơi có khoáng sản được cấp phép khai thác 

gửi thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tới các đối tượng phải có 
nghĩa vụ nộp tiền theo quy định. 
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BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

 

Số: 12x /QĐ-BTNMT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày DD  tháng MM  năm 2014 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực  

mỏ nước khoáng lỗ khoan LKIV thuộc huyện X, tỉnh Y 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
- Căn cứ Luật khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

- Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 

- Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 

- Căn cứ Tờ trình số 10x/TTr-ĐCKS ngày x tháng y năm 2014 của Tổng 
cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về về hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản đối với Giấy phép khai thác khoáng sản số 12xx/GP-BTNMT do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường  cấp cho Doanh nghiệp N;  

- Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản 
Việt Nam,  

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt giá trị tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với 
Doanh nghiệp N, tại khu vực mỏ nước khoáng tại lỗ khoan LKIV thuộc huyện 
X, tỉnh Y. 

a) Tổ chức, cá nhân nộp tiền: Doanh nghiệp N. 

b) Giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại thời điểm lần đầu (G): 
200.000 đồng/m3. 

c) Tổng số tiền phải nộp tính theo giá tính tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản tại thời điểm phê duyệt: 4.562.500.000 đồng. 
(Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn) 

d) Tổng số lần nộp: 06 lần. 
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đ) Số tiền nộp hàng năm (Thn): 760.416.000 đồng. 

(Bằng chữ: Năm trăm linh sáu triệu chín trăm bốn bốn ngàn đồng) 
ĐVT: Đồng 

Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 

760.420.000 760.416.000 760.416.000 760.416.000 760.416.000 760.416.000 

e) Nộp tiền lần đầu (năm 2014): 760.420.000 đồng. 

g) Diện tích huyện X chiếm 100 %.  

Điều 2. Doanh nghiệp N có trách nhiệm nộp tiền theo đúng quy định tại 
Điều 1 Quyết định này và theo Thông báo của Cục thuế tỉnh Y. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Tổng cục Địa chất và Khoáng sảnViệt Nam, các cơ quan, đơn vị liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:           BỘ TRƯỞNG 
- Như Điều 3; 
- Cục thuế tỉnh Y (để phối hợp);    (Ký tên, đóng dấu) 
- Doanh nghiệp N (để thực hiện);      
- Lưu: HS, VT.    
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TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUẾ TỈNH Y 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 110/TB-CT Y, ngày m tháng y năm 2014 
 

THÔNG BÁO NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN 
 

Kính gửi: Doanh nghiệp N 
 

- Mã số thuế: 123xx 
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 234yy 
Ngày cấp: DD/MM/YYYY Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Y. 
- Địa chỉ: xxxxxx 
- Điện thoại: 0123xxx    Fax:  0123yyy 
I- PHẦN THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN THUẾ: 
Căn cứ Luật khoáng sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

khoáng sản; 
Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản; 

Căn cứ Quyết định số 12x/QĐ-BTNMT ngày DD tháng MM năm 2014 
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản mỏ nước khoáng lỗ khoan LKIV thuộc huyện X, tỉnh Y. 

Cục thuế tỉnh Y thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 
2014 như sau: 

1. Tên khu vực khoáng sản: 
- Địa chỉ khu vực khoáng sản: mỏ nước khoáng tại lỗ khoan LKIV thuộc 

huyện X, tỉnh Y; 
- Trữ lượng khoáng sản được cấp quyền khai thác: 456.259 (m3); 
- Thời gian được cấp quyền khai thác: 12,5 năm. 
2. Tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản phải nộp năm 2014: 

760.420.000 (đồng). 
(Viết bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi triệu bốn trăm hai mươi ngàn đồng) 
3. Thời gian nộp chậm nhất ngày yy tháng xx năm 2014. 
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Trường hợp chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào NSNN 
sau thời hạn nộp thì ngoài số tiền phải nộp, còn phải nộp tiền phạt theo quy 
định của pháp luật về quản lý thuế. 

4. Tài khoản thu ngân sách nhà nước: 
Cục thuế tỉnh Y: 
- Số tiền phải nộp: 760.420.000 đồng; 
- Số tài khoản: XXXXX Kho bạc Nhà nước tỉnh Y. 
Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

theo Thông báo này. 
Nếu có vướng mắc, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với Cục thuế tỉnh Y 

theo số điện thoại: 0123xxxx địa chỉ: YYYYY. 
Trường hợp có vướng mắc về tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 

phải nộp và tỷ lệ nộp theo từng địa phương, đề nghị tổ chức, cá nhân liên hệ với 
Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để được xem xét giải quyết cụ thể. 

Cục thuế tỉnh Y thông báo để tổ chức, cá nhân được biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; 
- Lưu: VT, hồ sơ. 

CỤC TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 
 
II - PHẦN XỬ LÝ PHẠT CHẬM NỘP TIỀN CẤP QUYỀN KHAI 

THÁC KHOÁNG SẢN (Dành cho cơ quan thuế): 
1. Số ngày chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy 

định:….................................................................................................................. 
2. Số tiền phạt chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản:.....................................................................................đồng 
(Viết bằng chữ: ................................................................................ ) 

…, ngày … tháng … năm 20…                                                       
  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THU TIỀN 

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
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