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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp
chuyên đề của Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước tỉnh bàn
giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác tài nguyên,
khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Ngày 01/10/2019, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách tỉnh chủ
trì cuộc họp chuyên đề bàn giải pháp chống thất thu thuế trong hoạt động
khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có các
thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Sở, ban ngành: Tài chính, Kế hoạch
và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Kho
bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng
UBND tỉnh; đại diện Sở Công Thương và Thanh tra tỉnh. Sau khi nghe Cục
trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo về tình hình quản lý thu thuế tài nguyên đối
với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh và ý kiến
tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Thời gian qua, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên
địa bàn tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác tài
nguyên, khoáng sản; vì thế, hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản đã
đóng góp nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh, cụ thể: Tổng thu NSNN đối
với lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản 8 tháng đầu năm 2019 là
124,215 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp kê khai, nộp là 118,647 tỷ đồng, thu
qua thanh tra, kiểm tra thuế là 5,568 tỷ đồng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả
đạt được thì tổng số nợ thuế trong lĩnh vực này còn khá lớn, đến ngày
31/8/2019 là 29,705 tỷ đồng (nợ khó thu 2,918 tỷ đồng), chiếm 23,9% trên
tổng số thu thuế; nguyên nhân là do: Nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh
doanh khai thác tài nguyên khoáng sản thực hiện kê khai sai thuế tài nguyên,
phí BVMT; sử dụng tài nguyên đất, cát tại chỗ nhưng không trình cơ quan
có thẩm quyền cấp phép; một số doanh nghiệp còn nợ tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản kéo dài; hoạt động khai thác vượt phép và trái phép cát sỏi
vẫn diễn ra phổ biến. Mặt khác, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị,
địa phương trong việc cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra, thu nợ thuế
còn chưa chặt chẽ và tích cực; vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên đối với
cát vàng năm 2018 chưa được giải quyết triệt để, ...
Để tăng cường công tác quản lý thuế, tăng thu thuế trong hoạt động
khai thác tài nguyên khoáng sản trong thời gian đến, yêu cầu các cơ quan,
đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tiếp tục tích cực thực hiện tốt Quy chế phối
hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên
khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi được ban hành kèm theo Quyết

định số 673/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh; và các chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh tại các công văn: số 1964/UBND-NNTN ngày
24/4/2019, số 2998/UBND-NNTN ngày 10/6/2019 về việc tăng cường công
tác quản lý nhà nước và ngăn chặn hoạt động vi phạm pháp luật trong hoạt
động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh; trong đó, cần tập trung
thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:
1. Cục Thuế tỉnh
- Thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ hồ sơ khai thuế
đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên, khoáng sản, nhằm sớm phát
hiện những doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế để tiến hành thanh tra, kiểm
tra thuế theo quy định.
- Cung cấp thông tin cho cơ quan tài nguyên và môi trường sản lượng
khai thác theo hồ sơ khai thuế hàng năm đối với từng mỏ đã được cấp phép
và tình hình chấp hành nghĩa vụ tài chính có liên quan; cung cấp danh sách
các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên còn nợ thuế, phí và các nghĩa vụ
tài chính khác để kịp thời phối hợp thực hiện hiệu quả các giải pháp đôn đốc
thu, chống thất thu thuế. Tích cực chủ trì hoặc tham gia đầy đủ các đoàn
kiểm tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản và việc chấp hành nghĩa
vụ thuế, phí, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân.
- Thường xuyên chỉ đạo các Chi cục Thuế, các bộ phận chuyên môn tổ
chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về hóa đơn, chứng từ tại các cơ sở kinh
doanh nộp thuế khoán đối với sản lượng tài nguyên, khoáng sản đã được tập
kết tại kho, bãi; đảm bảo thực hiện theo đúng trình tự của Luật Quản lý thuế
và tính hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra.
- Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu nợ thuế, phí, tiền cấp quyền
khai thác, không để nợ phát sinh, nhất là nợ cấp quyền khai thác khoáng sản;
trường hợp các tổ chức, cá nhân không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai
thác khoáng sản, kịp thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các
đơn vị liên quan, đề xuất UBND tỉnh xem xét thu hồi giấy phép khai thác
theo quy định.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường
- Chịu trách nhiệm đối chiếu sản lượng tài nguyên đã khai thác tại
từng mỏ do đơn vị khai thác khai, nộp thuế với dữ liệu quản lý của cơ quan
tài nguyên và môi trường; trường hợp sản lượng khai thuế không phù hợp
với sản lượng được phép khai thác ghi trên Giấy phép khai thác hoặc có dấu
hiệu vi phạm pháp luật thì kịp thời có biện pháp nghiệp vụ để xác định sản
lượng khai thác thực tế của đơn vị; chuyển thông tin cho cơ quan thuế để xử
lý theo quy định của Luật Quản lý thuế. Trường hợp đột xuất, theo đề nghị
của cơ quan thuế xác minh thông tin liên quan đến sản lượng khai thác của
các tổ chức, cá nhân thì Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ
đạo kiểm tra, đối chiếu với sản lượng thực tế khai thác và kịp thời thông báo
cho cơ quan thuế để xử lý theo quy định.
Quản lý chặt chẽ và cung cấp đầy đủ cho cơ quan thuế thông tin về
cấp giấy phép khai thác, các thông tin điều chỉnh, bổ sung, cấp lại giấy phép,
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chuyển nhượng quyền khai thác, thông tin đóng mỏ hoặc gia hạn thời gian
khai thác tài nguyên của các tổ chức, cá nhân để cơ quan thuế theo dõi, quản
lý thu thuế, thu tiền thuê đất và các nghĩa vụ tài chính có liên quan.
- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành tiến hành thanh tra, kiểm
tra hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản và việc chấp hành nghĩa vụ
tài chính liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa
bàn khi có đề nghị của cơ quan có thẩm quyền.
3. Công an tỉnh
- Qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực thuế,
kịp thời cung cấp thông tin các trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài
nguyên khoáng sản trái phép cho Cục Thuế tỉnh và các cơ quan liên quan để
tiến hành kiểm tra, xử lý việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố phối hợp
với các ban, ngành của địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong
hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc,
không có giấy tờ hợp pháp; lập phương án tuần tra, kiểm soát đối với những
địa bàn trọng điểm; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp
thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường.
- Phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan điều tra, xác
minh hành vi mua bán hóa đơn bất hợp pháp trong lĩnh vực tài nguyên,
khoáng sản do cơ quan thuế cung cấp theo quy chế phối hợp số
1527/QCPH/TCT-TCCS ngày 31/10/2007 giữa Tổng cục Thuế - Bộ Tài
chính và Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an.
4. Sở Tài chính
- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn việc
ban hành mức giá tính thuế tài nguyên đối với cát vàng trong xây dựng trên
địa bàn tỉnh; đồng thời, chuẩn bị nội dung báo cáo tại cuộc họp tập thể lãnh
đạo UBND tỉnh để cho ý kiến giải quyết vướng mắc trong xác định giá tính
thuế tài nguyên đối với cát. Trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải
điều chỉnh ngoài Khung giá tính thuế tài nguyên, Sở Tài chính kịp thời chủ
trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị
liên quan báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tài chính trước khi quyết định
điều chỉnh Bảng giá tính thuế tài nguyên theo đúng quy định tại Khoản 2,
Điều 6 Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính.
Trường hợp phát sinh nhu cầu xác định chi phí chế biến được trừ đối
với các tài nguyên khai thác được đưa vào sản xuất, chế biến thành sản phẩm
công nghiệp mới bán ra, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục thuế
tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan đề xuất, trình
UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết
định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh.
- Việc quyết toán các công trình, dự án có sử dụng tài nguyên khoáng
sản (đất, đá, cát, sỏi) thực hiện đúng theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quy
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chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động khai thác tài
nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết
định số 673/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh.
5. Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án
- Khi thực hiện thanh, quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn
thành có sử dụng tài nguyên như đất, đá, cát, sỏi phải thực hiện đúng theo
quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu
thuế đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-UBND ngày
09/12/2016 của UBND tỉnh.
6. UBND các huyện, thành phố.
- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn
của địa phương phối hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những sai
phạm trong khai thác tài nguyên, khoáng sản như: Khai thác trái phép, ảnh
hưởng đến môi trường; mua bán, vận chuyển, tiêu thụ tài nguyên khoáng sản
không có nguồn gốc hợp pháp; các trường hợp sử dụng bến bãi trái phép để
tập kết cát, sỏi; không chấp hành nghĩa vụ thuế, phí theo quy định để tiến
hành lập biên bản vi phạm và xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo kịp thời
đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết theo quy định. Tích cực và thường
xuyên phối hợp cơ quan thuế trong công tác quản lý thu ngân sách lĩnh vực
tài nguyên khoáng sản, chống thất thu ngân sách.
- Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan thuế tổ
chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác đất san lấp công trình khi thực
hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để
tính thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban
ngành, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan biết và tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (b/cáo);
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Thành viên Ban Chỉ đạo chống
thất thu ngân sách tỉnh;
- Các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(KT), CNXD
NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, Ktbngoc262.
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