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Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2010 

T H Ô N G  T Ư
Hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với tổ chức, cá nhân chuyển nhượng  

quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản

Căn cứ Luật Khoáng sản và các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Khoáng sản;

Căn cứ các Luật, Pháp lệnh về thuế, phí và lệ phí hiện hành và các Nghị dịnh 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành các Luật, Pháp lệnh thuế, phí và lệ phí;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản 
của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phù quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướne Chính phủ tại công văn số 50/VPCP- 
KTTH ngày 05/01/2010 cua Văn phòng Chính phủ,

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tố chức, cá nhân 
chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định tại 
khoản 6 Điều 53 N ghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 cua 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, 
bò sung một số điều của Luật Khoáng sản như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tổ chức, cá nhân được phép chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến 
khoáng sản theo quy định tại khoản 6 Điều 53 Nghị định số 160/2005/NĐ-CP nay có 
chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản được xác định như 
chuyển nhượng dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ thuế theo hướng dẫn tại Thông tư 
này.

Điều 2. Về Thuế giá trị gia tăng

Hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, 
chuyển nhượng quyền sử dụng, đất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp chuyến nhượng toàn bộ dự án đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến 
khoáng sản có kèm theo công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy móc, thiết bị, 
phương tiện vận tải thì phải tách riêng giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; máy 
móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyển nhượng đê nộp thuế giá trị gia tăng theo quv 
định của Luật Thuế giá trị gia tăng và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp
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không tách riêng được giá trị công trình, kết cấu hạ tầng trên đất; mảy móc, thiết bị. 
phương tiện vận tải chuyển nhượng thì phải nộp thuế giá trị gia tăng với mức thuế suât 
10% trên toàn bộ giá trị chuyên nhượng.

Điều 3. v ề  Thuế thu nhập doanh nghiệp

Tổ chức có thu nhập từ hoạt động chuyến nhượng quyền thăm dò, khai thác, chẽ 
biến khoáng sản nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, cụ thê như sau:

Số thuế thu nhập  Thuế suât thuê
  -  Thu nhập tính thuẻ X  doanh nghiệp phải nộp   thu nhập doanh nghiệp

1. Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập Giá Chi phí đã đầu tư Chi phi
tính thuế chuyên nhượng chưa thu hồi chuyển nhượng

Trong đó:

- Giá chuyên nhượng là lông giá trị thực tế chuyên nhượng theo hợp đông 
chuven nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuvên nhượng quy định việc thanh toán theo hình thức 
tra góp. trả chậm thì giá chuyển nhượng là tổng giá trị thực tế chuyến nhượng theo 
thời hạn quy định trong hợp đồng chuyền nhượng không bao gồm lài trả góp, lãi trả 
chậm.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ 
quan thuế  có cơ sở đẻ xác định giá thanh toán không được xác định theo giá thị 
trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra, yêu cầu các ben tham gia chuyên nhượng 
cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định giá trị hiện tại và tương lai của dự án 
thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản chuyền nhượng trước khi các bên quyết định 
việc chuyển nhượng, nhận chuyến nhượng và ấn định giá trị thanh toán của hợp đồng 
trên cơ sở tham khao giá thị trường, giá có thể bán cho bên thứ ba hoặc giá bán các 
hợp đồng chuyến nhượng tương tự.

Chi phí đà đầu tư vào dự án thăm dò, khai thác, chế biến khoáng san chưa thu 
hồi la chi phí hợp lý theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn 
bản hướng dẫn thi hành xác định trên cơ sở sổ sách, chứng từ tính đến thời điểm 
chuyến nhượng, sau khi trừ đi các chi phí đã thu hồi. Chi phí đã thu hôi là chi phí đã 
tinh vào thu nhập chịu thuế để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phai nộp trước 
đỏ.

Trường hợp lổ chức tiếp tục chuyển nhượng lại quyền thăm dò, khai thác, chế 
biên khoáng san, chi phí đã đầu tư vào dự án được xác định bằng giá trị của hợp đông 
nhận chuyển nhượng ngav trước đó cộng với chi phí bổ sung thêm (nếu có chứng từ 
chứng minh), trừ đi các chi phí đã được thu hồi.

- Chi phi chuyến nhượng bao gồm: chi phí đế làm các thủ tục pháp lý cân thiêt 
cho việc chuyển nhượng; các khoản phí và ỉệ phí phải nộp khi làm thú tục chuyên 
nhượng; các chi phí giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng chuyên nhượng và các chi 
phi khác liòn quan đến việc chuyên nhượng cỏ chửng từ chứng minh.

2. Thuế suất
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Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng quyền 
thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản là 25%.

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến 
khoáng sản được hạch toán riêng, không được hường ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp.

4. Trường hợp chuyển nhượng dự án thăm dò, khai thác, chế hiến khoáng sán 
có gắn với chuyên nhượng bất động sản thì phải hạch toán riêng thu nhập từ chuvến 
nhượng bất động sản đề kê khai nộp thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 
và các văn bản hướng dẫn thi hành, không bù trừ vào thu nhập hoặc lỗ của các hoạt động 
kinh doanh khác.

Điều 4. v ề  Thuế thu nhập cá nhân

Cá nhân có thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế 
biên khoáng sản nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, cụ 
thể như sau:

Số thuế thu nhập   
      = I hu nhập tính thuê X Thuế suấtcá nhân phai nộp  

1. Xác định thu nhập tính thuế

Thu nhập _  Giá Chi phí đã đầư tư Chi phí
tính thuế chuyển nhượng chưa thu hồi chuyển nhượng

Trong đỏ:

- Giá chuyên nhượng là tổng giá trị thực tế chuyển nhượng theo hợp đồng 
chuyển nhượng.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quy định việc thanh toán theo hình thức 
trá góp, trả chậm thì giá chuyền nhượng là tống giá trị thực tế chuyển nhượng theo 
thời hạn quy định trong hợp đồng chuyến nhượng không bao gồm lãi trả góp, lãi trả 
chậm.

■ Trường hợp hợp đồng chuyến nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ 
quan thuế có cơ sở đế xác định giá thanh toán không được xác định theo giá thị 
trường, cơ quan thuế có quyền ấn định giá chuvển nhượng theo quy định của Luật 
Quản lý thuê và các vàn bản hướng dẫn thực hiện Luật.

- Chi phí đã đầu tư vào dự án thăm dò, khai thác, chê biến khoáng sản chưa thu 
hồi là chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh 
doanh theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bản hướng dẫn thi 
hành xác định trên cơ sở sổ sách, chứng từ tính đến thời điềm chuyền nhượng, sau khi 
trừ đi các chi phí đã thu hồi. Chi phí đã thu hồi là chi phí đầ tính vào thu nhập chịu 
thuế đế xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trước đó.

Trường hợp cá nhân tiếp tục chuyển nhượng lại quyền thăm dò, khai thác, chế 
biến khoáng sản, chi phí đã đầu tư vào dự án được xảc định bằng giá trị của hợp dồng 
nhận chuyển nhượng ngay trước đó cộng với chi phí bô sung thêm (nêu có chứng từ 
chứng minh), trừ đi các chi phí đẫ được thu hồi.

- Chi phí chuyển nhượng bao gồm: chi phí đế làm các thủ tục pháp lý cần thiết 
cho việc chuyến nhượng; các khoan phí và lệ phí phai nộp ngân sách khi làm thủ tục



chuyển nhượng; các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyên nhượng
có hoá đơn. chứng từ hợp lệ.

2. Thuế suất

rhuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyên nhượng vốn áp 
dụng thuế suất là 20% theo quy định tại Điều 17 Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 
08/9,2008 cùa Chính phu quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

3. Trường hợp chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản 
có sẳn với chuyển nhượng bất động sản thì phải tách riêng thu nhập từ chuyên nhượng 
bất động sản đế kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất 
độn« san theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân và các văn bân hưởng dẫn thi hành.

Điều 5. v ề  các loại thuế, phí, lệ phí khác

Các loại thuế, phí, lệ phí khác thực hiện theo các quy định tại các văn ban pháp 
luật về thuế, phí, lệ phí hiện hành.

Điều 6. T ổ chức thực hiện

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Đôi với các 
trường hợp đà hoàn thành hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chê 
biến khoáng sản trước thời điêm Thông tư này có hiệu lực thi hành mà đă thực hiện 
nộp thuế thì không điều chỉnh lại. Thời điểm hoàn thành hoạt động chuyẻn nhượng 
quvền thăm dò, khai thác, chế biến khoána sán là thời điếm các Bên trong Hợp đồng 
chuyên nhượng dược cơ quan có thâm quyền cấp giấy phép đó châp thuận.

Các nội dung khác không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy 
định của pháp luật thuê hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng măc, đề nghị các đơn vị báo 
cáo về Bộ Tài chính để xem xét, quyết định. 

Nơi nhận:
- Thủ tướng các Phó Thu tướng;
- Văn phòng TVV và các Ban cùa Đảng;
- Vàn phòng. Quốc hội;
- Văn phòng C h ủ tịch nước;
- Viện Kiêm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhàn dân tôi cao;
- Kiể m toán nhà nước;  

Văn phòng ban chi đạo TW về phòng, chông tham nhũng; '
- Các Bộ. cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chinh phủ,
Cơ quan Trung ương cua các đoàn thể;

- I lội đồng nhân dàn, Uy ban nhân dân;
S ở  tà i  ch í h, C ục th u ế . Cục Hải quan. Kho bạc nhà nước các 

linh, thành phô trực thuộc Trung ương;
- c ông báo;
- Cục Kiêm tra vãn bản (Bộ Tu pháp);
- Website C h ính phủ:
- Website Bộ Tài chính;

Các đơn vị thuộc Bộ Tài ch ính;
- Lưu: VT. CST (TN).

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh T uấ n
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