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THÔNG Tư 
Hướng dẫn Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng đẫn thì hành 

Nghị qỊuyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội 
về việc miễn, gỉảm thuế sử dụng đất nồng nghỉệp 

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993; 
Căn cứ Luật Đất đai 2003; 
Căn cứ Luật quản lỵ thuế số 78/2006/QH11; 
Căn cứ Nghị Quyêt số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội nước 

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất 
nông nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 20/2011/NĐ-CP ngày 23/3/2011 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 
của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp; 

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

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện như sau: 

Chương I 
•NỘI DUNG MIẺN, GIẢM THUÉ sử DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Điều lề Đốỉ tượng được mỉễn thuế sử dụng đất nông nghỉệp 

Đối tượng được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy 
định tại Điều 1 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, cụ thể: 

1. Miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất nông 
nghiệp phục vụ nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm; diện tích đất trồng cây hàng 
năm có ít nhất một vụ lúa trong năm; diện tích đất làm muối. 

Diện tích đất trồng cây hàng năm có ít nhất một vụ lúa trong năm bao gồm 
diện tích đất có quy hoạch, kế hoạch trồng ít nhất một vụ lúa trong năm hoặc diện 
tích đất có quy hoạch, kế hoạch ưồng cây hàng năm nhưng thực tế có trồng ít 
nhât một vụ lúa trong năm. 
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2. Miên thuê sử dụng đât nông nghiệp đôi với toàn bộ diện tích đât nông 



nehiệp được Nhà nước giao hoặc công nhận cho hộ nghèo. 

Viạ; xac định hộ nghèo được căn cứ theo chuẩn hộ nghèo ban hành theo 
Ọuyét định cua Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ. 

Đôi vơi giai đoạn từ năm 2011-2015 xác định hộ nghèo theo quy định tại 
Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
ban hành chuân hộ nghèo, hộ cận nghèo cho giai đoạn 2011-2015 và các văn ban 
sửa dôi. bỏ sung (nếu có). 

Trường hợp Ưỷ ban nhân dân các tình, thành phố trực thuộc Trung ương cỏ 
CỊUY định cạ í hê chuẩn hộ nghèo theo quy định của pháp luật áp dụng tại địa phương 
thì càn CƯ vào chuẩn hộ nghèo do Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
irơrm quy định để xác định hộ nghèo. 

V Miền thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất nông nghiệp 
tronẹ hạn mức giao đất nông nghiệp cho các đối tượng sau đây: 

a) Hộ gia đình, cá nhân nông dân được Nhà nước giao hoặc công nhận đàĩ 
đê san xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất được thừa kế, cho tặng, nhận chuyên 
quyên sư dụng đât. 

Hộ gia đình, cá nhân nông dân bao gồm: những người có hộ khẩu thưcrng 
tru tại địa phương; những người có nguồn sống chính bằng sản xuất nông nghiệp, 
lâm nghiệp, nuôi trông thuỷ sản, làm muôi được Uy ban nhân dân xã, phường, thị 
trân (sau đâv gọi chung là Ưỷ ban nhân dân câp xã) xác nhận là cư trú lâu dài tại 
địa phương nhưng chưa có hộ khẩu thường trú; những hộ gia đình, cá nhân trước 
đảv hoạt, động trong các ngành nghê phi nông nghiệp và có hộ khâu thường trú tại 
địa phương nay không có việc làm; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, công 
nhân va bộ dội nghỉ mất sức hoặc nghỉ việc do sắp xếp lại sản xuất, tinh giám 
bíẻn chỏ hương trợ cấp một lần hoặc hưởng trợ cấp một số năm về sống thườn li 
trú tại địa phương; con của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân sống tại địa 
phươnẹ. đến tuổi lao động nhưng chưa có việc làm. 

b) Hộ gia đình, cá nhân' là xã viên hợp tác xã sản xuất nông nghiệp đã nhận 
đât giao khoán ôn định của hợp tác xã, nông trường quôc doanh, lâm trường quòc 
doanh đê san xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Việc giao khoán đất của hợp tác xã và nông trường quốc doanh, lâm 
trường quốc doanh để sản xuất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Nghị định 
sô ì 3 V'2005/NĐ-CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫri thi 
hanh. 

c} Hộ gia đình, cá nhân là nông trường viên, lâm trường viên đâ nhận đât 
siao khoán ôn định của nông trường quôc doanh, lâm trường quốc doanh đê san 



xuất nông nghiệp theo quy định của pháp luật. 

Nông trường viên, lâm trường viên bao gồm: cán bộ, công nhân, viên chức 
đang làm việc cho nông trường quôc doanh, lâm trường quôc doanh; hộ gia đình 
có nguời đang làm việc cho nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh 
hoặc đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, được hưởng chế độ đang cư trú trên địa 
bàn; hộ gia đình có nhu cầu trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi 
trồng thuỷ sản đang cu trú trên địa bàn. 

d) Hộ ệia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp có quyền sử dụng đất nông 
nghiệp góp đất của mình để thành lập hợp tác xã sản xuất nông nghiệp theo quy 
định của Luật hợp tác xã. 

Điều 2. Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Đối tượng được giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo quy 
định tại Điều 2 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, cụ thể: 

1. Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với 
diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức giao đất nông nghiệp nhưng không quá 
hạn mức nhận chuyên quyên sử dụng đât nông nghiệp đôi với hộ gia đình, cá 
nhân quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 20/2011/NĐ-CP. 

Đối với diện tích đất nông nghiệp vượt hạn mức nhận chuyển quyền sử 
dụng đất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sừ dụng đất nông nghiệp. 

2. Đối với diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh 
tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp và các đơn vị khác được quy định như sau: 

a) Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với 
diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, to chức chính 
trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và 
các đơn vị khác đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp. 

b) Đối với diện tích đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho tổ chức kinh 
tế, tổ chức chính ữị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn 
vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất 
để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp 
đồng để sản xuất nông nghiệp thỉ thực hiện thu hồi đất theo quy định của Luật đất 
đai. Trong thời gian nhà nước chưa thu hồi đất thì phải nộp 100% thuế sừ dụng 
đất nông nghiệp. 

3. Giảm 50% số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm đối với 
diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho đơn vị vũ trang nhân dân quản 
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lv sư tiụny.. 
Chưtrng II 

HẠN MỨC ĐÁT VÀ HẠNG ĐẤT 

Điều 3. Hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền 
sứ dụng đât nông nghiệp 

i Hạn mức giao đất nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 70 Luật 
đải đai, Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phu 
về thi hanh Luật đất đai và các mức cụ thể do Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố (rực thuộc Trung ương quy định áp dụng tại địa phương. 

ỉ rường hợp Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chưa ban hành các mức cụ thếvề hạn mức giao đất nông nghiệp thi áp dụng mức 
tối đa quy định tại Điều 70 Luật đất đai, Điều 69 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP 
ngày 29/ ĩ 0/2004 của Chính phủ. 

i iạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp thực hiện theo 
quy đinh tại Điều 71 Luật đất đai, Nghị quyêt số 1126/2007/NQ-ƯBTVQHỈ1 
ngày 21 /6/2007 của ưỷ ban thường vụ Quôc hội và các mức cụ thê đo Ưv ban 
nhản dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định áp dụng tại địa 
phươn£ễ 

"í"rường hợp Ưỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chưa quy định mức cụ thể về hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông 
nghiệp thi áp dụng mức tôi đa quy định tại Nghị quyêt sô 1126/2007/NQ-
ƯBTVỌỈ \ ỉ ì ngày 21/6/2007 của ưỷ ban thường vụ Quốc hội. 

3 Hạn mức đất sản xuất nông nghiệp được xác định theo từng loại đất: 

3.1. Trường hợp người nộp thuế sử dụng đát nông nghiệp vừa có diện tích 
đất san xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm (không bao gồm đất trồng ỉúa) và diện 
tích đât trồng cây lâu năm thì hạn mức diện tích đất sản xuất nông nghiệp ỉàm căn 
cư miền ^iarn thuế được tính riêng theo từng loại đât ưông cây hàng năm, loại đất 
trồng cảv lâu năm. ' 

Vi du 1 -ệ Hộ Ông A là hộ nông dân sinh sống tại đồng bằng Bắc bộ có hai ỉoại 
đất san xuất nông nghiệp gồm: Đất ừồng cây hàng năm là 6 ha (hạn mức giao đất 
nỏng nghiệp theo quy định ỉà 2 ha, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nôno 
nghiệp theo quy định là 4 ha); Đất trồng cây lâu năm ỉà 15 ha ( hạn mức giao đất 
theo auy định là 10 ha, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp theo 
quv đình ỉà 20 ha). 

ỉ ỉ ộ ông A được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp như sau*Ẽ 
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- Đối với diện tích đất trồng cây hàng năm: 

• Được miễn thuế đối với diện tích trong hạn mức giao đất nông nghiệp 
là: 2 ha; 

• Được giảm 50% đối với diện tích vượt hạn mức giao đất nông nghiệp 
nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp là 2 ha (4 
ha- 2 ha = 2 ha), 

• Phải nộp 100% thuế nông nghiệp phải nộp đối với diện tích vượt quá 
hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp là 2 ha (6 ha - 4 ha = 2 ha)ề 

- Đối với diện tích đất trồng cây lâu năm: 

• Được miễn đối với diện tích trong hạn mức là: 10 ha 
• Được giảm 50% số thuế ghi thu đối với diện tích vượt hạn mức giao 

đất nông nghiệp nhưng không vượt quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất 
nông nghiệp là 5 ha. 

3.2. Trường hợp trong tổng diện tích đất trồng cây hàng năm của người nộp 
thuế vừa có phần diện tích trồng ít nhất một vụ lúa trong năm vừa có phần diện tích 
trong cây hàng năm khác thì hạn mức diện tích đất sản xuất nông nghiệp để xét 
miễn, giảm thuế được tính riêng cho phần diện tích trồng cây hàng năm khác. 

Ví du 2: Hộ ông B là hộ nông dân sinh sống tại đồng bằng Bắc bộ có tổng 
diện tích đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm là 3 ha (hạn mức giao đất 
nông nghiệp theo quy định là 2 ha), trong đó có phần diện tích đất ừồng ít nhất một 
vụ lúa trong năm là 0,5 ha, phần diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 2,5 ha. 

Ông B được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích đất trồng 
lúa 0,5 ha; được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với diện tích trồng cây hàng 
năm khác trong hạn mức là 2 ha; được giảm 50% thuế ghi thu đối với diện tích đất 
vượt hạn mức đất tòng cây hàng nãm khác là 0,5 haề 

3.3. Trường hợp người nộp thuế đãng ký hộ khẩu thường trú tại một xã, 
nhưng có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở các xã khác (kể cả xã thuộc huyện 
khác trong một tỉnh), thuộc diện miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp thì hạn 
mức đất sản xuất nông nghiệp theo từng loại đất làm căn cứ miễn giảm thuế được 
tính riêng cho tổng diện tích của từng loại đất tại các địa bàn xã khác nhau cộng lại. 

Điều 4. Hạng đất tính thuế 

Hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp được tính ổn định 10 nãm, bắt 
đầu từ ngày 01 tháng 01 nãĩĩì 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, ừên cơ 
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sơ hạng đài đầ được quy định và thực hiện trong giai đoạn từ năm 2003 đến hét 
năm 2010. 

Trương hợp địa phương đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt điều 
chinh hạng đât tính thuê sử dụng đât nồng nghiệp từ năm 2011 thì thực hiện theo 
quy định đỏ ôn định đên hêt năm 2020. 

Chương III 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 5. Thẩm quyền và trình tự miễn, giảm thuế 

Thảm quyền xác định và trình tự ban hành quyết định miễn, giảm thuế sư 
aụng đât nônu nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý 
thué, cụ thẻ là: 

1 Cơ quan thuế xác định và ra quyết định miễn, giảm thuế sử dụng đất nông 
nghiệp 

Cục trưởng Cục thuế quyết định miễn, giảm đối với người nộp thuể do Cục 
thuê trực tiếp quản lý thuế. 

Chi cục trưcmg Chi cục thuế quyết định miễn, giảm đối với người nộp thuế do 
Chỉ cục Thuế trực tiếp quản lý. 

2 Trình tự thực hiện miễn, giảm thuế: 

Căn cứ danh sách miễn, giảm thuế do Ưỷ ban nhân dân cấp xã gửi, kèm theo 
hỏ sư kế khai của người nộp thuê và các giây tờ chứng minh đôi tượng miễn, giảm 
thuế cua người íiộp thuế, Chi cục Thuê xác định số thuế được miễn, giảm của từng 
người nộp thuế. 

Đôi với người nộp thuế do Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế (bao gồm ca 
trường hợp Cục thuế quản lý nhưng uỷ quyên cho Chi cục thuê thu) thì Chi cục 
Thuế lặp riêng danh sách và số thuế được miễn, giảm của từng người nộp thuế đẻ 
gưi Cục Thuế xét duyệt và ban hành quyêt định miên, giảm cho người nộp thuế. 

Đôi với người nộp thuế do Chi cục thuế quản lý thu thuế thì Chi cục trường 
Chi cục Thuế ban hành quyết định miền, giảm thuê kèm theo danh sách người nộp 
thuê được miễn, giảm của từng xã. 

Căn cư danh sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được CƯ quan 
thuê quyết dinh, Ưỷ ban nhân dân cấp xã thồng báo số thuế được miễn, giảm đến 
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từng người nộp thuế đã được duyệt và niêm yết công khai ở nơi thuận tiện đế người 
nộp thuế biết. 

Đối với trường hợp được miễn thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị 
định số 20/2011/NĐ-CP, cơ quan thuế ban hành quyết định miễn thuế một lần cho 
nhiều năm phù hợp với thời hạn miễn thuế của trường hợp cụ thể theo quy định của 
pháp luật. 

3. Chi cục Thuế gửi báo cáo về việc miễn, giảm của Chi cục thuế thực hiện 
năm 2011 cho Cục thuế tỉnh, thành phố để theo dõi và kiểm tra. Hằng năm, nếu có 
điều chỉnh đoi tượng và số thuế miễn, giảm thỉ Chi cục gửi báo cáo bổ sung cho Cục 
thuế tỉnh, thành phố. Báo cáo gửi về Cục Thuế tính, thành phố trong vòng 15 ngày 
kể từ ngày ban hành quyết định miễn, giảm. 

Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp tình hình miễn, 
giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp của địa phươnẹ và gửi báo cáo về Tổng cục 
Thuế trước ngày 31/12/2011. Hằng năm, nếu có đieu chỉnh căn cứ tính thue làm 
thay đổi số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm của tỉnh, thành phố thì 
Cục thuê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp và gửi báo cáo bổ sung về 
Tổng cục Thụế trước 31/12 của năm. 

Đỉều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Lập sổ thuế hàng năm: 

Căn cứ sổ thuế Sử dụng đất nông nghiệp năm 2010 và tình tinh thực tế tại 
địa phương, Chi cục thuế phối hợp với Ưỷ ban nhân dân cấp xã xác định đối tương 
được miễn thuế, đối tượng được giảm thuế, đối tượng phải nộp 100% thuế sử dụng 
đất nông nghiệp từ năm 2011 trở đi để lập sổ thuế như sau: 

V 

1.1. Lập sổ thuế gốc để theo dõi đối tượng Sử dụng đất nông nghiệp: 

Sổ thuế gốc được lập phải thể hiện toàn bộ diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gồm: Tổng diện tích đất sản xuất nông nghiệp 
của tổ chức, hộ ẹia đình, cá nhân; diện tích đất nông nghiệp thuộc diện miễn thuế 
quy định tại Đieu 1 Nghị định số 20/2011/NĐ-CP; diện tích đất nông nghiệp 
thuộc diện được giảm thuế Sử dụng đất nông nghiệp quy định tại Điều 2 Nghị 
định sổ 20/201 i/NĐ-CP; diện tích đất vượt hạn mức nhận chuyển quyền Sử 
dụng đất nông nghiệp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 100% và các trường 
hợp phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 100% khác. 

Sau khi Sổ thuế gốc được lập xong, trích chuyển phần điện tích được giảm 
thuế 50% (phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 50% số thuế ghi thu) và phần 
diện tích phải nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp 100% sang sổ thuế theo dõi thu 
quy định tại điểm 1.2 dưới đây để quản lý thu thuế. 

7 



ĐÔI tượng được miễn thuế chỉ phải lập hồ so thủ tục xét miễn thuế sử dụng 
đât nóng nghiệp một lần cho nhiều năm. 

Người nộp thuế đã lập hồ sơ thủ tục xét miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp 
và đã có tên trong sổ thuế gốc miễn thuế từ năm 2010, nay thuộc đối tượng được 
miễn thuế theo Nghị định số 20/2011/NĐ-CP thì không phải kê khai lại và làm ỉạị 
hồ sơ xét miền thuế, cơ quan thuế thực hiện chuyển sổ theo dôi từ sổ thuế năm 20] 0 
sang sô thué năm 2011. 

Trường hợp trong năm nếu có sự thay đổi về căn cứ tính thuế thì người nộp 
thuê phai thực hiện kê khai lại và nộp cho Ưỷ ban nhân dân cấp xã để điều chỉnh sô 
thuê. 

Đối tượng thuộc diện được miễn thuế theo sổ thuế gốc là căn cứ để theo dõi 
đối tượng được miễn thuế từ năm thuế 2011 đến năm thuế 2020. 

1.2. Lập sổ thuế để theo dõi đối tượng phải nộp 50% và đối tượng phải nộp 
100% thuê sử dụng đât nông nghiệp hàng năm (gọi là Sô theo dõi thu thuế). 

Căn cứ sô theo đõĩ thu thuế, cơ quan thuế thực hiện theo dõi thu nộp và xét 
giam thuế hàng năm theo quy định hiện hành. 

Sỏ theo dồi thu thuế được lặp một lần (trích chuyển ra từ sổ thué gốc). 
Trường hợp trong năm nểu có sự thay đối về căn cứ thuế thì người nộp thuế phái 
thực hiện kê khai lại và nộp hô sơ kê khai cho Uỷ ban nhân dân cấp xã để điều 
chính sổ thuê. 

Việc quyết toán thuế sử dụng đất nông nghiệp và quy trình lập sổ thuế đối 
với đồi tượng phải nộp thuê sử dụng đât nông nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại 
Thông tư số 89-TC/TCT ngày 9/11/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuê 
sử dụng đất nông nghiệp. 

2. Đối với các hộ gia đình, cá nhân là nông, lâm trường viên, xã viên HTX 
nhận đất khoán ổn định của nông trường, lâm trường: 

Trường hợp đang được miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 15/2003/QH1 ỉ 
ne,àv ì 7/6/2003 của Quốc hội thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 6 
Thông tư này. 

Trường hợp chưa được miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 15/2003/QH1 ], 
nay thuộc đối tượng miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo Nghị quyết 
55/2010/QH12 và Nghị định 20/2011/NĐ-CP thì thực hiện như sau: Chi cục thuẻ 
phối hợp với các nông, lâm trường phát tờ khai tính thuê sử dụng đất nông nghiệp 
cho hộ nhận khoán; kiểm tra đôi chiêu tờ khai tính thuê với hợp đồng giao khoán 
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về diện tích đất, hạng đất và số thuế sử dụng đất nông nghiệp ghi thu hàng năm 
của từng hộ và đưa vào sổ thuế gốc làm căn cứ xét duyệt miễn, giảm thuế trực 
tiếp đến từng hộ nộp thuế. 

3. Đối với các hộ gia đình, cá nhân góp ruộng đất vào thành lập Hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp, cơ quan Thuế căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
sản xuất nông nghiệp của từng hộ, trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất thì căn cứ vào kê khai của từng hộ khi gia nhập Hợp tác xã có xác 
nhận của Ưỷ ban nhân dân cấp xã để lập sổ thuế gốc theo quy định tại khoản 1 Điều 
này. 

4. Đối với các hộ gia đình, cá nhân có điện tích đất sản xuất nông nghiệp ở 
các xã khác nhau thì thực hiện như sau: 

Trình tự xét miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệp ở các xã nơi hộ sản xuất 
nông nghiệp không có hộ khẩu thuờng trú trước; Sau đó mới xét miễn thuê cho 
phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở xã nơi hộ nộp thuế có hộ khẩu thường 
trú, cụ thể là: 

Hộ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở các xã khác nhau có trách 
nhiệm kệ khai vào tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này có xác nhận của Uỷ ban 
nhân dân cấp xã nơi có đất sản xuất nông nghiệp về diện tích đất, hạng đất tính thuế, 
số thuế đã được miễn, giảm. 

Căn cứ vào xác nhận này, Uỷ ban nhân dân cấp xã nod hộ có hộ khẩu 
thường trú cộng toàn bộ diện tích để xác định diện tích đất sản xuất nông nghỉệp 
trong hạn mức được miễn thuế và diện tích đất vượt hạn mức giao đất nông 
nghiệp nhưng không quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp 
được giảm thuê Sử dụng đât nông nghiệp, diện tích đât vượt hạn mức nhận 
chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp phải nộp 100% thuế nông nghiệp, xác 
nhận đối tượng và diện tích được miễn, giảm cụ thể của từng hộ sau đó thông 
báo bằng vãn bản cho Chi cục Thuế huyện để thực hiện việc miễn, gỉảm thuế Sử 
dụng đất nông nghiệp và thông báo cho Ưỷ ban nhân dân cấp xã nơi hộ có đất sản 
xuất nông nghiệp biết để theo dõi quản lý. 

Trường hợp hộ có đất sản xuất nông nghiệp ở địa phương khác nơi đăng 
ký hộ khâu thường trú, nhưng hộ không kê khai và không có xác nhận của Ưý 
ban nhân dân cấp xã nơi hộ có đất sản xuất nông nghiệp và gửỉ cho ưỷ ban nhân 
dân cấp xã nơi có hộ khẩu thường trú thì không được xét miễn thuế sử dụng đất 
nông nghiệp, mà chỉ được xét giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với dỉện 
tích không vượt quá hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, diện 
tích đât vượt hạn mức nhận chuyên quyên sử dụng đât nông nghiệp phải nộp 
100% thuế nông nghiệp. 
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Vi du 3: Hộ ông A là nông dân có 2 ha đất trồng cây hàng năm ở xà R 
tinh B nơi Ong có hộ khẩu thường trú thuộc Đông Nam bộ (hạn mức đất sản xuất 
nông nghiệp cây hàng năm được quy định là 3 ha, hạn mức nhận chuyển quyền 
sư dụng đàt nông nghiệp là 20 ha), ơ xã K nơi ông A không có hộ khẩu thường 
trứ có điện tích đất trồng cây hàng năm là 4 ha và đã được Uỷ ban nhân dânxã K 
xác nhận; thuê ghi thu bình quân trên toàn bộ diện tích là 500 kg/ha. 

Căn cử vào xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã K về đất sản xuất nông 
nghiệp cua Ong A là 4 ha. Ưỷ ban nhân dân xã H xác định tông diện tích đất san 
xuất nône nghiệp trồng cây hàng năm của Ong A là 6 ha. Theo quy định Ồng A 
được miền, giảm thuế như sau: 

Ong A được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho 3 ha đất trong hạn 
mức ở xã K. cỏn 3 ha đất vượt hạn mức (1 ha ở xã K và 2 ha ở xã H) được giảm 
50% sỏ thuế ghi thu. Ưỷ ban nhân dân xã H nơi ông A có hộ khẩu thường trú 
thông báo băng văn bản cho Uỷ ban nhân dân xã K biết để thực hiện việc miền 
thuế sư dụng đất nông nghiệp của Ông A ở xã K là 3 ha, còn 1 ha được giảm 50% 
thuê sư dụng đãt nông nghiệp ghi thu hàng năm, đông thời thông báo cho Chi cục 
thuế o huyện cỏ xã K biết để theo dõi, quản lý. 

Trường hợp Ồng A không kê khai và không có xác nhận của Uỷ ban nhân 
dân xã K thi Ống A chỉ được miễn thuế Sử dụng đất nông nghiệp 2 ha ở xă H. 
còn lại 4 ha ơ xã K chỉ được giảm 50% số thuế ghi thu, 

5. Đối với số thuế sử dụng đất nông nghiệp đã tạm thu năm 2011, cuối nàm 
phai thực hiện thanh quyết toán theo sổ thuế được lập theo quy định. 

6. Việc kê khai, thời hạn thông báo thuế và nộp thuế, bù trừ tiền thuế, hoàn 
thuê, xư phạt vi phạm về thuế thực hiện theo quy định của Luật quản lý thuế và các 
văn bản hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuê. 

7. Đốỉ tượng được miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghỉệp không quy định 
tại Ne^hị quyết số 55/2010/QH12 và Nghị định số 20/2011/NĐ-CP, nhưng được qưv 
định tại Luật thuế sử dụng đât nông nghiệp năm 1993 và các văn bản hướng dẫn thi 
hành Luật thuế sử dụng đất nồng nghiệp 1993 thì thực hiện miễn, giảm theo quy 
định tại các văn bản đó. 

8. Quỹ đất nông nghiệp sử đụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị 
trấn đê cho hộ gia đinh, cá nhân thuê thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng 
đất nông nghiệp theo quy định của Luật Thuê sử dụng đất nông nghiệp và các 
văn ban hướng dẫn thi hành, không thuộc đôi tượng được miên, giảm thuế sứ 
dựng đâi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định sô 20/2011/NĐ-CP và hướng 
dần tại Thông tư này. 
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9. Người nộp thuế thuộc trường hợp được hưởng cả miễn, giảm thuế sừ dụnẹ 
đất nông nghiệp' theo quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12, Nghị định sô 
20/2011/NĐ-CP và quy định của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp thì được hưởng 
mức miễn, giảm thuế sử dụng đất nồng nghiệp cao nhất. 

Điều 7. Hiêu lưc thi hành. 
• • • 

Thồng tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2011. Việc xét, quyết định 
miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp theo quy định tại Thồng tư này được thực 
hiện từ năm thuế 2011 đến hết năm thuế 2020. 

^ Các mẫu tờ khai số 01/SDNN, mẫu 02/SDNN, mẫu 03/SDNN và thông báo nộp 
thuế mẫu 04/SDNN ban hành, kèm theo Thông tư này thay thế các mẫu tờ khai và 
thông báo thuế sừ dụng đất nồng nghiệp đã ban hành kèm theo Thông tư số 
28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bặ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 
85/2007/NĐ-CP ngay 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 
của chính phủ. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. \Ịị 

Nơi nhận: & 

- Văn phòng TƯ Đảng; 
- Văn phòng Quốc hộị; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng; 
- Kiểm toán'nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Cơ quan TƯ của các đoàn thể; 
- HĐND,UBND, Cụcthue, 

Sở TC các tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ tư pháp; 
- Các Tông cục, Cục, Vụ, Viện trực thuộc BTC; 
- Đại diện BTC, TCT tại TP.HCM; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
-VụPC-TCT; 
- Lun VT; TCT ( VT, CS).HS» 

M 

Kĩ. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯƠNG 

Độ Hoàng Anh Tuấn 



Mầu số: 04/SDNN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

SỔỈ20./2011/TT-BTC ngày 
16/8 /20! I cùa Bộ Tài chính. 

TÊN Cơ QUAN THU É CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TÊN Cơ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÔNG BÁO ' " 1 i 

Số: ngày tháng năm 

THÔNG BÁO 
NỘP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 

Lần năm 

I ỉ I Tên người nộp thuế: 
[2] Mã số thuế (nếu có): 
[31 Địa chỉ liên hệ: 
[4] Tổng số thuế tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg): 
[5] Giá thóc tính thuế (đồng/kg): ^ 
[6] Số thuế tính bằng tiền phải nộp trong năm (đồng): 
[7 ] Số thuế SDĐNN nộp thiếu hoặc nộp thừa của năm trước: 

7.1. Số thuế SDĐNN nộp thiếu của năm trước: 
7.2. Số thuế SDĐNN nộp thừa của nám trước: 

181 Số tiền phải nộp kỳ 1. ([8] - [6] X 50% + [7.1]- [7.2]) * 
Thời hạn nộp tiền kỳ 1: chậm nhất là ngày 31 tháng 5 năm 

[9]SỐ tiền phải nộp kỳ 2: ([9] = [6] X 50% + số tiền thuế còn nợ các kỳ trước): 
Thời hạn nộp tiền kỳ 2: chậm nhất là ngày 31 tháng 10 năm 

[.10] Nơi nộp tiền thuế: 
Quá thời hạn trên mà người nộp thuế chưa nộp đủ số tiền thuế theo thông báo này thì 

phải chịu phạt chậm nộp theo quy định. 
Neu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với ...(tên cơ quan thuế)... theo số 
điện thoại: địa chi: 
(Cơ quan thuế) thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./, 

NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THỦ ÍRƯỞNG cơ QUAN THUÉ 
NỘPTHUÉ RA THÔNG BAO 
thủng.. ....năm (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

KÝ, ghi rõ họ tẻn. ciiírc vụ và đóng dâu (nêu có) 

Ghi chú : 
- Chỉ tiêu tổng số íhuể tính bằng thóc phải nộp trong năm (kg) được tổng hợp từ số thuế phải nộp của tất cả 
các lô đất chịu thuê SD ĐNN trong địa phương cấp xã do chi cục thuế quản ỉý, bao gồm cả số thuế bổ sung 
tính trên diện tích vượt hạn mức. . 

- Trường hợp người nộp thuế đề nghị được xem chi tiết cách tính ra số thuế phái nộp thì cơ quan thuế in biểu 
tông hợp sô thuế phải nộp và thông báo cho người nộp thuế biêt. 



Mau sổ: 03/SDNN 
(Ban hành kèm theo Thông tư 

sổ ỉ20 /20! l/rr-BTC ngày 
ì6/8/20Ị ì của Bộ Tài chinh. 

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

TỜ KHAI THƯÉ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
(Dùng cho đất trồng cây ỉâu năm thu hoạch một lần) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 
[02] Lần đầu • [03] Bỏ siuie lần thứ • 

[04] T ên người nộp thuế 
Ị 05] Mã sỗ thuẻ 2 ] I ] : " i 
[06] Địa chỉ: " I Phường/xã: 

' " Quận/huyện: Tình/Thành phổ " ] '.irzizzizzzz.~'...'z. 
[07] Điện thoại ị 2 ] ] ^ [08] Fax: ^ _ ] [091 Email: 
[10] Đại ly thue (nếu co> 1 :ĩ""ĩ....7.-7^^^ 
[1 lj Mã SO thuế: ^ 
[12] Địa chỉ: ............... 
[13Ị Quận/huyện: [14] Tỉnh/Thanh phổ':'.7.».T»".7"."." 
ỉ 15Ị Điện thoại: .. .... r.'••; [ 16] Fax: .......,z•. ỊỈ7Ị Hmaìl: • ! 1 
[18Ị Hợp dồng dại lý thuế sổ ... .....ngày. t ĩ ì '91»*#* # 9 *• ìì 11 ^ ^ ....' 

[ 19] Địa chỉ lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một lần: 
[20] Số thửa: Tờ bản đồ sổ: 
[21] Diện tích lô đất trồng cây lâu năm thu hoạch một ỉần (ha)ệ. 
[22] Loại cây lâu năm thu hoạch một lần: 
[23] Diện tích đất khai thác cây lâu năm thu hoạch một lần (ha): 
[24] Sản lượng khại thác cây lâu năm thu hoạch một lần (tấn/ha hoặc m3/ha): 
[25] Giá bán một đơn vị sản phẩm tại nơi khai thác (đồng/ tấn hoặc đồng/m3): 
[26] Giá trị sản lượng khai thác [26] = [24] X [25] 
[27] Thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn, giảm (nếu có): 
[28] Thuế sử dụng đất nông nghiệp phải nộp [28] = ([26] X 4%) - [27] 

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai ưên ỉà đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
số liệu kê khai./. 

ĐẠI LÝ THUẾ , ngày tháng. năm 
Họ vù ten: NGƯƠI Nộp THUẾ hoặc 
( hửng chi hành nghê số: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THƯÉ 

Ký, ghi rỏ họ tên. chức vụ và đóng dấu (néu có) 



UBND. 

Mầu số: 02/SDNN 
(Ban hành kèm theo Thóng 
tưsố 120/201Ỉ1TBTC 

ngày16/8/201 ỉ /201 ỉ cua Bộ 
Tni rhírth 

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

TỜ KHAI THU É sử DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP 
(Dùng cho hộ gia đình, cả nhân có đất chịu thuế) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 
[02] Lẩn đầu • [03] Bô sung lần thử 

[041 Tên người nộp thuê 

[05] Địa chỉ; 

Quận/huyện: 

[06j Sổ địa chính: 

IttỊ Loại ruộng đất 

r [08] 

ĩ T ( 'âỵ hàng năm 

1--—í 
Ị Đất trồng lua 

L 
2 Ị Đâi trông cây hàng nã.m khác 

I 3 Ị Mặt nước nuôi trông thủy sản 

j_... —Ị— ---

k~ 
111 

r~ 

CÕNG CAY HANG NẢM 

Câv lâu năm 

'ỔNG CỘNG 

Phường/xă: 
Tinh/Thành phổ 

[07] Tờ bản đo soT 

Phân hộ gia đình, cá nhân tự khai 

Xứ đồng 

[09] 

Ký 
hiệu 
thửa 

[10] 

Diện 
tích 
(m2) 

[11] 

Hạng 
đất 

[12] 

Phân do UBND xã, độỉ thuề xác định 

Diện 
tích 
(m2) 

[13] 

Hạng đât Thuê 
ghi thu 

(kg) 

[14] [151 

I 

Tôi Xiìì cam đoan, nội dung kê khai trên ỉà đúng. Neu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm (rước pháp ỉ uột. 
Ghi chủ. một xử đồng có nhiều thửa đất thì mỗi thửa đất kê khai vào một dòng Ậ 

. thang năm 
Chủ hộ 

( K ý  g h i  r ỏ  h ọ  t ê n )  
Cán bộ thuế 
(Ký ghi rỗ họ tên) 

Ngày tháng ...... năm 
UBND xã, phường, thị trấn 

(Kỷ ghí rõ họ tên, đóng dấu) 



Mầu số: 01/SDNN 
(Ban hành kèm theo Thông tư so 

120 /20ỉ Ỉ/TT-BĨC ngày ỉ 6/8/2011 
của Bộ Tài chính. 

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

TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐÁT NÔNG NGHIỆP 
(Dùng cho to chức có đất chịu thuế) 

[01] Kỳ tính thuế: Năm 
[02] Lẳn đầu • [03] Bổ sung lần thứ • 

Tên người nộp thuế 
Ma sổ thuế 
Địa chỉ: 
Quặn/huỵện: 

m 

[07] Điện thoạiẵ. [08] Faxẵ. 

Phường/xã: 
Tỉnh/Thanh phổ 

[09] Email: 
Đại lỵ thuê (nếu cỏ) 
Mã sỗ thuể: 

[12] Địa chi: 

ílặ 
M 

Quận/huyện: (14] Tinh/Thành phô: 
Điẹn thoại: ! . I . r [Ỉ6| Fax: T..• [17] Ễmail; 
Hợp đồng đại lý thuê: 

STT Địa chi thửa đât: Tờ bản đô 
số 

Diện tích: Loại đât: Hạng đât: Định suất 
thuế: 

Thuế tính bằng thóc 
(kg) 

Í191 Ĩ201 [211 [221 [231 1241 [251 

. 
Tỏng cộng 

[26] Thuề được miên, giảm: 
[27] Thuế phải nộp tính bằng thóc ([27] = [25] [26Ị) 
[28] Giá thóc tính thuế (đồng/kg): 
[29] Thuế phải nộp tính bằng tiền (đòng) ([29] = [27] X f28])ễ. 

Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số 
liệu kê khai./. 

NHÂN VIẼN ĐẠI LÝ THUẾ 
Họ và tên: 
Chứng chi hành nghề số: • 

ngày tháng năm 
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI Nộp THƯÉ 
Ký. ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (néu có) 



Ghi chú: 
1 Thuc t i n h  bằns thóc ([25] = [21] X  [24]); ̂  ^ 

Nếu la đất trồng cây ăn quả trên đất trồng cây hàng năm thuộc đất hạng 1, hạng 2, hoặc 
hạne 3 thì phải nhân thêm hệ số 1,3. 

Ch ì  l i êu  thuế  được  miễn, giảm: nếu được mỉễn ghi 100%, nếu được giảm thì ghi tương ứng số % 
được Ịĩiam: đồng thời người nộp thuế phải kèm theo tài liệu chửng minh được miễn, giảm. 


