
B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: 155/2010/TT-BTC —— ------------------ ----- -----
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp 

giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị 
định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật sửa đồi, bổ 
sung một số điều của Luật Khoáng sản và Nghị đinh số 07/2009/NĐ-CP ngày 
22 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quỵ định 
chi tiết và hướng dẫn Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Khoáng sàn;

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

Để thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của 
Chính phủ về đơn giản hoá 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của các Bộ, ngành; Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền 
thăm dò khoáng sản như sau:

Điều 1. Đối tượng nộp Lệ phí
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Luật 
Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản phải nộp 
lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi được cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền cấp giấy phép thăm dò khoáng sản phải nộp lệ phí độc quyền 
thăm dò khoáng sản theo quy định tại Thông tư này.



3. Không thu lệ phí độc quyền thăm dò đối với các trường hợp sau:
a) Thời hạn có hiệu lực của giấy phép thăm dò, kể cả thời gian được gia 

hạn ít hơn mười hai tháng;

b) Hoạt động thăm dò trong khu vực tổ chức, cá nhân được phép khai
thác.

c ) Trường hợp trả lại giấy phép thăm dò hoặc trả lại một phần diện tích 
đọc quyền thăm dò khoảng sản đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 
giấy phép thi không phải nộp lệ phí độc quyên thăm dò đối với thời gian còn lại 
kể từ ngày giấy phép thăm dò được trả lại hoặc không phải nộp lệ phí độc quyền 
thăm do đôi với phân diện tích độc quyên thăm dò trả lại.

Điều 2. Mức thu lệ phí
1. Mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định cụ

thè như sau:

a ) Đối với hoạt động thăm dò:
- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy

phép:
- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu lả 10.000.000 

đồng/01 giấv phép;
- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy

phép

b) Đối với hoạt động khai thác: Mức thu được qui định tại “Biểu mức thu 
lệ phí cấp giây phép hoạt động khai thác khoáng sản” đính kèm Thông tư này.

c ) Khai thác tận thu: Mức thu là 5.000.000 đồng/0l  giấy phép.
Trường hợp cấp gia hạn giấy phép, cấp lại giấy phép khi chuyền nhượng, 

thừa kế thì người được gia hạn giấy phép, người được chuyển nhượng, thừa kế 
phai nộp lệ phí tính bằng 50% mức lệ phí tương ứng với các mức thu nêu trên.

2. Mức thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản theo qui định tại Nghị 
định số 07/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
160/2005/ NĐ-CP ngày 27/12/2005 như sau:

a) Mức thu:
Số TT Năm Mức thu (đồng/ha/năm)

1 Năm thứ 1 50.000 1

2 Năm thứ 2 80.000 1
3 Năm thứ 3 và thứ 4 100.000

b ) Số tiền lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản phải nộp đối với mỗi giấy 
phép tính theo diện tích và thời gian ghi trên giấy phép (kể cả thời gian gia hạn
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của giấy phép). Để đơn giản khi tính thu, mức thu lệ phí đối với giấy phép được 
tính như sau:

bl. Giấy phép có thời hạn 12 tháng (kể cả thời gian của giấy phép cộng 
với thời gian gia hạn là 12 tháng) thì tính theo mức thu của năm thứ nhất.

Trường hợp gia hạn thì khi cấp giấy phép gia hạn, mức thu được tính như
sau:

- Thời gian gia hạn đến 6 tháng thì tính mức thu bằng 50% (năm mươi 
phân trăm) mức thu của năm thứ hai;

- Thời hạn gia hạn đến 12 tháng thì tính mức thu bàng mức thu của năm 
thứ haỉ.

b2. Giấy phép có thời hạn trên 12 tháng đến 24 tháng, mức thu được tính 
như sau:

- Giấy phép có thời hạn đến 18 tháng thì tính theo mức thu của năm thứ
nhất cộng với 50% (năm mươi phần trăm) mức thu của năm thứ 2;

* Giấy phép có thời hạn đến 24 tháng thi tính theo mức thu của năm thứ
nhất cộng với mức thu của năm thứ hai.

Trường hợp gia hạn (giấy phép có thời hạn 24 tháng) thì khi cấp giấy 
phép gia hạn, mức thu sẽ được tính nhu sau:

+ Gia hạn thêm đến 12 tháng: tính bằng mức thu của năm thứ 3;

+ Gia hạn thêm trên 12 đến 18 tháng: tính bằng mức thu của năm thứ 3 
cộng với 50% (năm mươi phần trăm) mức thu của năm thứ 3;

+ Gia hạn thêm trên 18 tháng đến 24 tháng: tính bàng mức thu của năm 
thứ 3 cộng với mức thu của nám thứ 4.

3. Lệ phí cấp giấỵ phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò 
khoáng sản thu băng Đông Việt Nam. Trường hợp tô chức, cá nhân nước ngoài 
có nhu câu nộp lệ phí bằng ngoại tệ thì thu theo tỷ giá giao dịch bình quân trên 
thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố 
tại thời điểm thu tiền.

Điều 3. Thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí
1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, 

giây phép thăm dò khoáng sản có trách nhiệm tồ chức thu lệ phí cấp giấy phép 
hoạt động khoáng sản và thu lệ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

2. Cơ quan thu lệ phí có trách nhiệm thực hiện đăng ký, kê khai, nộp lệ 
phí vào ngân sách nhà nước theo qui định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC 
ngày 24/7/2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung



Thông tư sô 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 
14/6/2007 của Bộ Tàỉ chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quan lý 
thuế và hướng dẫn Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ 
quv định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Quản lý thuê.

3. Lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản, lệ phí độc quyền thăm dò 
khoáng san là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu lệ phí thực hiện 
nộp toàn bộ số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, loại, 
khoán, mục và tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 
Trường  hợp uỷ quyền thu thì tổ chức được uỷ quyền thu lệ phí được đê lại 5% 
số lệ phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu lệ phí và nộp 95% sô lệ phí 
thu được vào ngân sách nhà nước.

Điều 4. Hiêu ỉưc thi hành• 9

! Thòng tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2010. Thông tư nay 
thay thẻ Thông tư số 184/2009/TT-BTC ngày 15/9/2009 của Bộ Tài chính quy 
định chè độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp giây phép hoạt động khoáng 
san. lộ phí độc quyền thăm dò khoáng sản.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn.

Nơi nhận:
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- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
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Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
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L ưu VT, C S T  ( 5).
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn
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 Biểu mức thu lệ phí cấp giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản
  (Ban hành kèm, theo Thông tư số 155/2010/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2010 

  của Bộ Tài chỉnh)

STT
Nhóm Giấy phép 

r ^ khai thác khoáng sản
Mức thu 

(đồng/giấy phép)
1 Giây phép khai thác cát, sỏi lòng suôi:

1.1 Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm; 1.000.000

1.2 Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm; 10.000.000

1.3 Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm. 15.000.000
2 Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 

thường không sử dụng vật liệu nồ công nghiệp:

2.1
Giây phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 
100.000 m3/năm;

15.000.000

2.2

Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông 
thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác 
dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng 
sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 
ha và công suất khai thác từ ỉ 00.000 m3/năm trở lên, than bùn 
trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục l 
của Biêu mức thu này;

20.000.000

2.3

Giây phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích 
từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở 
lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại 
mục 1 của Biểu mức thu này.

30.000.000

3
Giây phép khai thác khoáng sản lảm nguyên liệu xi măng; 
khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử 
dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng.

40.000.000

Giây phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại 
khoáng sản đã qui định tại điểm 1,2,3,6,7 của biểu mức thu 
này:

4.1 Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 40.000000 ^

4.2 Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. 50.000.000

5
Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hẩm lò trừ các 
loại khoáng sản đã qui định tại điểm 2,3,6 của biểu mức thu 
này.

60.000.000

6 Giấy phép khai thác khoáng sản quí hiếm. 80.000.000

7 Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại. 100.000.000
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