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      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Văn Quan, ngày 09 tháng 7 năm 2018 

V/v phối hợp thực hiện chính sách 

Thuế tài nguyên và phí BVMT trên 

địa bàn huyện Văn Quan. 

 

Kính gửi: 
 

 -  Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

-  UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 783/CT-KTT ngày 05/4/2019 của Cục Thuế tỉnh Lạng 

Sơn về việc phối hợp thực hiện chính sách Thuế tài nguyên và phí BVMT; 

Căn cứ chính sách Thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường hoạt động khoáng 

sản khi san lấp đất để có mặt bằng xây dựng khi thi công các loại công trình XDCB 

dân dụng, công trình đường giao thông, các dự án xây dựng của các doanh nghiệp 

thành lập mới…phải kê khai, nộp thuế, được miễn, giảm thuế tài nguyên, phí BVMT. 

Xét theo thực tế hiện nay các tổ chức, cá nhân khi thi công các công trình XDCB dân 

dụng, công trình đường giao thông, xây dựng nhà xưởng sản xuất kinh doanh, các dự 

án xây dựng của các doanh nghiệp thành lập mới…có phát sinh khai thác khoáng sản 

khi san lấp để có mặt bằng đã không tự giác kê khai nộp Thuế tài nguyên, phí BVMT, 

không nộp hồ sơ miễn giảm Thuế tài nguyên. 

UBND huyện Văn Quan yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND các 

xã, thị trấn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với cơ 

quan thuế, tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế và đôn đốc, nhắc nhở các nhà thầu 

thi công thực hiện kê khai thuế tài nguyền, phí BVMT và làm thủ tục miễn giảm Thuế 

tài nguyên nếu thuộc đối tượng, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của chính sách 

thuế; thực hiện các nội dung trên Công văn số 783/CT-KTT ngày 05/4/2019 của Cục 

Thuế tỉnh Lạng Sơn. 

 (Công văn số 783/CT-KTT ngày 05/4/2019 của Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn gửi 

trên eOffice). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Chi cục Thuế khu vực IV; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- CV tổng hợp; 

- Lưu: VT. 
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