
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
____  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 216/2012/TT-BTC -----------------------------------------

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn xác định tiền thuê đất đối với  đất trồng cây cao su.

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của 

Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của 

Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng  12 năm 2010 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP 
ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

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

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn xác định tiền thuê 

đất đối với đất trồng cây cao su.

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng.
1. Phạm vi áp dụng: Thông tư này hướng dẫn việc xác định tiền thuê đất 

đối với đất trồng cây cao su gồm: xác định giá thuê đất; miễn, giảm tiền thuê đất; 
trình tự, thủ tục thu nộp tiền thuê đất.

2. Đối tượng áp dụng:
a) Tổ chức kinh tế; hộ gia đình, cá nhân thuê đất để trồng cây cao su;
b) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 

(bao gồm cả tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà 
đầu tư nước ngoài) thuê đất để trồng cây cao su;

c) Các cơ quan nhà nước có chức năng quản lý đất đai.
Điều 2. Xác định tiền thuê đất.
1. Xác định đơn giá thuê đất trong trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất 

hàng năm (áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 1 
Thông tư này).



Đơn giá thuê đất một năm bằng (=) giá đất tính thu tiền thuê đất nhân (x) 
với tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất.

a) Tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định theo mức 0,75% giá đất tính thu tiền thuê đất.

b) Giá đất tính thu tiền thuê đất.
Giá đất tính thu tiền thuê đất trồng cây cao su: là giá đất trồng cây lâu năm 

xác định theo phương pháp thu nhập và xác định cho từng địa bàn, khu vực do 
ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quyết định, trên cơ sở thu nhập thuần từ trồng cây cao 
su phù hợp thực tế tại địa phương. Trường hợp một dự án thuê đất trên địa bàn 
nhiều huyện thì giá đất được xác định theo mức chung cho toàn bộ dự án

2. Xác định tiền thuê đất trong trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất một lần 
cho cả thời gian thuê (áp dụng đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 2 Điều 
1 Thông tư này).

Tiền thuê đất nộp một lần cho cả thời gian thuê đất được tính bằng số tiền sử 
dụng đất phải nộp như trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất có cùng mục 
đích sử dụng đất và cùng thời hạn sử dụng đất.

Thời gian thuê đất nộp tiền một lần là thời gian được cấp có thẩm quyền cho 
phép thuê đất (Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất). Trường họp được 
miễn tiền thuê đất theo quy định thì thời gian nộp tiền thuê đất một làn là thời gian 
được cấp có thẩm quyền cho phép thuê đất trừ đi thời gian được miễn tiền thuê đất.

Điều 3. Nguyên tắc điều chỉnh đơn giá thuê đất.
1. Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì 

đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Hết thời gian ổn định, nếu 
giá đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định biến động dưới 20% so với giá 
đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn giá thuê đất lần trước liền 
kề thì áp dụng theo bảng giá đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời 
điểm điều chỉnh đơn giá thuê đất để xác định đơn giá thuê đất của kỳ ổn định 
(05 năm) tiếp theo nhưng không thấp hơn đơn giá thuê đất của thời gian ổn 
định liền kề trước đó.

2. Trường hợp giá đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định biến động từ 
20% trở lên so với giá đất để tính tiền thuê đất tại thời điểm xác định đơn  giá thuê 
đất lần trước liền kề thì Sở Tài chính chủ trì xác định hệ số điều chỉnh giá đất 
theo hướng dẫn tại Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài 
chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 
của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trình ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh 
quyêt định, làm cơ sở đề Sở Tài chính (đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người 
Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất), ủ y  ban 
nhân dân cấp huyện (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất) quyết định 
điều chỉnh đơn giá thuê của kỳ ổn định (05 năm) tiếp theo.

3. Trường hợp hết thời gian ổn định (05 năm) nhưng do nguyên nhân 
khách quan chưa điều chỉnh được đơn giá thuê đất thì các tổ chức, cá nhân thuê 
đất tiêp tục áp dụng đơn giá thuê đất của kỳ ổn định trước để tạm nộp tiền thuê
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đất cho thời gian đó; khi cơ quan có thẩm quyền thực hiện điều chỉnh đơn giá 
thuê đất của từng lần điều chỉnh thì phải nộp đủ tiền thuê đất theo số đã điều 
chỉnh của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê.
1. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với hình thức thuê đất 

trả tiền thuê đất hàng năm thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá. Giá khởi 
điểm để thực hiện đấu giá được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 
Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc 
xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử 
dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và các văn bản sửa 
đổi, bổ sung Thông tư này (nếu có).

Đơn giá thuê đất trong trường hợp này được ổn định trong 10 năm, hết 
thời gian ổn định phải điều chỉnh lại giá đất để tính đơn giá thuê đất theo 
nguyên tắc sau:

a) Trường hợp giá đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố 
tại thời điểm điều chỉnh biến động dưới 20% so với giá đất trúng đấu giá hoặc 
so với giá đất để xác định đơn giá thuê đất của thời gian ổn định liền kề trước 
đó thì áp dụng theo bảng giá đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời 
điểm điều chỉnh đơn giá thuê đất để xác định đơn giá thuê đất cho thời gian ổn 
định (10 năm) tiếp theo nhưng đảm bảo nguyên tắc đơn giá thuê đất của kỳ ổn 
định này không vượt quá 30% đơn giá thuê đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê 
đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

b) Trường hợp giá đất do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định và công bố tại 
thời điểm điều chỉnh biến động từ 20% trở lên so với giá đất trúng đấu giá hoặc so 
với giá đất để xác định đơn giá thuê đất của thời gian ổn định liền kề trước đó thì 
Sở Tài chính chủ trì xác định hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng dẫn tại Thông tư 
số 94/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính, trình ủ y  ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định, làm cơ sở để Sở Tài chính (đối với trường hơp tổ chức kinh tế, 
người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất), úy  
ban nhân dân cấp huyện (đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất) quyết 
định điều chỉnh đơn giá thuê của kỳ ổn định ( 110 năm) tiếp theo nhưng đảm bảo 
nguyên tắc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định nàỵ không vượt quá 30% đơn giá thuê 
đất trúng đấu giá hoặc đơn giá thuê đất của kỳ ổn định liền kề trước đó.

2. Trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với hình thức thuê đất trả 
tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu 
giá. Số tiền thuê đất phải nộp được tính bằng đơn giá trúng đấu giá (giá giao đất 
trúng đấu giá) nhân (x) với diện tích đất thuê, số tiền thuê đất phải nộp tương ứng 
với số tiền sử dụng đất phải nộp như trường hợp đấu giá giao đất có thu tiền sử 
dụng đất.

Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất thuê được xác định 
theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 
của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư này (nếu có).

Điều 5. Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng.
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1. Trường hợp người thuê đất thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo 
quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về 
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, Nghị định số 
84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung việc cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, 
thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết 
khiếu nại về đất đai (trước ngày Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 
của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, 
bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có hiệu lực thi hành) thì được trừ tiền bồi 
thường đất, hỗ trợ đất theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào 
tiền thuê đất phải nộp, mức được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

2. Trường hợp người thuê đất thực hiện ứng trước tiền bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư và kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy 
định tại Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ thì được 
ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ toàn bộ số tiền đã ứng trước theo 
phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt vào tiền thuê đất phải nộp, m ức  
được trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.

3. Trường hợp người thuê đất đang được Nhà nước cho thuê đất thu tiền 
thuê đất hàng năm đã thực hiện khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo 
phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định số 
142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt 
nước thì tiếp tục thực hiện phương thức khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt 
bằng theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính 
phủ (chi phí khấu trừ được phân bổ vào tiền thuê đất phải nộp theo từng năm).

4. Kể từ ngày 01/3/2011 (ngày Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngàỵ 
30/12/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đât, thuê mặt 
nước có hiệu lực thi hành), người được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng 
năm mà thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng thì việc khấu trừ tiền bồi thường, 
giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định số 
121/2010/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư số 94/2011/TT-BTC ngày 
29/6/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

Số tiền đã ứng trước (nếu có) về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và kinh phí 
tố chức thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt được trừ vào tiền thuê đất phải nộp được quy đổi ra thời 
gian tương ứng phải nộp tiền thuê đất theo giá thuê đất tại thời điểm xác định tiền 
thuê đất phải nộp kỳ đầu và được xác định là thời gian đã hoàn thành việc nộp tiền 
thuê đất hàng năm.

Điều 6. Mức; nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất.
1. Người thuê đất trồng cây cao su được miễn, giảm tiền thuê đất theo các 

quy định sau:
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a) Miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghị định số 
142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 10 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ);

b) Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn theo quy định tại Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính 
phủ quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông 
thôn và các văn bản sửa đổi, bổ sung Nghị định này (nếu có);

c) Chính sách sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp 
tại các tỉnh Tây nguyên theo Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 
của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tổ chức, đơn  vị sử dụng lao động là 
người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các tỉnh Tây Nguyên và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung Quyết định này (nếu có).

2. Nguyên tắc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 13 
Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ (được sửa đổi, 
bổ sung tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của 
Chính phủ) và được hướng dẫn tại Mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngàỵ 
30/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị 
định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, 
thuê mặt nước.

Điều 7. Trình tự, thủ tục và thẩm quyền miễn, giảm tiền thuê đất.
1. Trình tự, thủ tục; hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất.
a) Trì nh tự, thủ tục miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại 

Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng 
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung (nếu có), Thông tư số 
28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ- 
CP ngày 25/5/2007 và Nghi định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của 
Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư này (nếu có)

b) Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 6 Điều 39 Thông 
tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:

- Đơn đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất, ghi rõ: diện tích đất thuê, thời hạn 
thuê đất; lý do miễn, giảm và thời hạn miễn, giảm tiền thuê đất (bản chính).

- Tờ khai tiền thuê đất theo quy định (bản chính).
- Quyết định cho thuê đất, Quyết định chuyển từ giao đất không thu tiền sử 

dụng đất sang thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; Họp đồng thuê đất (Bản sao 
có chứng thực).

- Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy phép đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đăng 
ký kinh doanh (Bản sao có chứng thực).

- Dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt (trừ trường hợp miễn, 
giảm tiền thuê đất mà đối tượng xét miễn, giảm không phải là dự án đầu tư thì
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trong hồ sơ không cần có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt) (Bản 
sao có chứng thực).

c) Ngoài các giấy tờ nêu trên, đối với một số trường hợp miễn, giảm tiền 
thuê đất thì còn cần có thêm giấy tờ cụ thể như sau:

- Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trồng cây cao su trong thời gian 
xây dựng (kiến thiết) cơ bản vườn cây cao su còn có các giấy tờ sau:

+ Dự án được phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định 
của pháp luật về đầu tư, trong đó quy định rõ thời gian xây dựng (kiến thiết) cơ 
bản của vườn cây cao su; Riêng trường hợp thuê đất trồng cây cao su của hộ gia 
đình, cá nhân do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc cơ quan chức năng 
được ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền (Bản sao có chứng thực).

+ Biên bản xác nhận diện tích đất thực tế trồng cây cao su trong thời gian 
xây dựng cơ bản nêu trên theo từng năm của Liên ngành theo quy định của ủ y  
ban nhân dân cấp tỉnh (Bản chính).

- Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trồng cây cao su theo quy định của 
pháp luật về đầu tư: Các loại giấy về ưu đãi đầu tư có ghi ưu đãi về tiền thuê đất 
như: Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư 
do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp (Bản sao có chứng thực).

- Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trồng cây cao su theo quy định tại 
Nghị định số 61/2010/NĐ-CP ngàỵ 04/6/2010 của Chính phủ: Giấy xác nhận ưu 
đãi đầu tư của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh về Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi 
đầu tư, Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư, Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu 
tư theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BKHĐT ngày 06/4/2011 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp xác nhận ưu đãi, hỗ trợ 
đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị 
định số 61/2010/NĐ-CP ngày 04/6/2010 của Chính phủ (bản chính).

- Đối với trường hợp miễn tiền thuê đất trồng cây cao su theo quy định tại 
Quyết định số 75/2010/QĐ-TTg ngày 29/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ hồ 
sơ miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Thông tư số 
203/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 của Bộ Tài chính vệ việc hướng dẫn hỗ trợ 
tô chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại các 
tỉnh Tây Nguyên và các văn bản sửa đổi, bổ sung Thông tư này (nếu có).

- Đối với trường hợp được miễn, giảm tiền thuê đất do Thủ tướng Chính 
phủ quyêt định theo đề nghị của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, hồ sơ phải có: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Bản sao có 
chứng thực).

- Đối với trường hợp giảm tiền thuê đất khi bị thiên tại, hoả hoạn, nguyên 
nhân bất khả kháng:

+ Số liệu về sản lượng thực tế của năm trước liền kề trong quyết toán tài 
chính của đơn vị (Bản sao có chứng thực).
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+ Biên bản xác định tình trạng, mức độ thiệt hại do thiên tại, hoả hoạn, 
nguyên nhân bất khả kháng do ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc cơ 
quan quản lý nhà nước có liên quan xác nhận (bản chính).

d) Nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất.
Người thuê đất nộp "Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất" đồng thời với việc kê

khai, nộp tiền thuê đất nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan
Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp việc đề nghị miễn, giảm tiền thuê đất 
không đồng thời với việc kê khai, nộp tiền thuê đất thì “Hồ sơ miễn, giảm tiền thuê 
đất” được nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý thu.

2. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm tiền thuê đất.
Cơ quan thuế căn cứ vào hồ sơ miễn, giảm nêu trên kèm theo hồ sơ địa 

chính (đối với trường họp đề nghị miễn, giảm đồng thời với việc kê khai nộp tiền 
thuê đất) hoặc hồ sơ miễn, giảm tiền thuê (trường hợp đề nghị miễn, giảm không 
đồng thời với việc kê khai nộp tiền thuê đất) để xác định số tiền thuê đất phải nộp, 
số tiền thuê đất được miễn, giảm.

Cục trưởng Cục thuế quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước 
đối với tổ chức kinh tế; tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài thuê đất.

Chi cục trưởng Chi cục thuế quyết định miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt 
nước đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.

Riêng trường hợp miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng (kiến thiết) 
cơ bản vườn cây cao su: Cơ quan thuế thực hiện tạm miễn tiền thuê đất trong các 
năm xây dựng cơ bản (trừ năm kết thúc); kết thúc thời gian xây dựng cơ bản 
vườn cây cao su thì cơ quan thuế ra quyết định chính thức miễn tiền thuê đất cho 
thời gian xây dựng cơ bản vườn cây cao su.

Điều 8. Trình tự xác định và thu nộp tiền thuê đất.
Trình tự xác định và thu nộp tiền thuê đất thực hiện theo quy định tại Điều 

17, Điều 19 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ, tại 
khoản 11 Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ; 
theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 9. Xử lý tồn tại.
Đối với các trường hợp thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm đã ký hợp đồng 

thuê đất và đã xác định đơn giá thuê đất trong thời gian ổn định tiền thuê đất (05 
năm), trường hợp  đang trong thời gian hưởng ưu đãi theo quy định của pháp luật về 
thu tiền thuê đất thì khi hết thời hạn ổn định, hết thòi gian được hưởng ưu đãi thì áp 
dụng đơn giá thuê đất theo quy định tại Thông tư này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện.
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo các cơ quan tài chính, 

thuế, kho bạc nhà nước phối hợp với các cơ quan có liên quan ở địa phương thực 
hiện việc xác định số tiền thuê đất phải nộp, số tiền được miễn, giảm và thực hiện 
thu, nộp tiền thuê đất đối với đất trồng cây cao su theo hướng dẫn tại Thông tư 
này và chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
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2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2013.

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị ủ y  ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời 
cho Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
- Ban B í thư Trung ương Đảng; T H Ứ  TR Ư Ở NG
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc Hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Ban chi đạo Trung ương phòng chống 
tham nhũng;
- Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- UBND, Sở Tài chính, KBNN  Sở TN&MT,

Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử VPCP;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Công báo;
- Lưu: VT, QLCS.
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