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Lut thu sfr di.ing dt phi nông nghip có hiu lijc thi hành k ti1r ngày 
01/01/2012. Giá cüa 1m2  dat là giá dat theo miic dIch sü diing do Uy ban nhân 
tinh, thành phô trirc thuc trung uong quy djnh và duçc on djnh theo chu k 5 
nàm, kê tt'r ngày 01/01/2012. Nãm 2022 là näm cüa chu kST khai thuê 5 näm tir 
nàm 2022 den näm 2026. 

1. Nguyen tc khai thuê, tInh thuê: Theo quy djnh ti Lut Quàn l thu 
so 38/2019/QH14 cüa Quôc hôi 

Ngui np thu có trách nhim khai chInh xác vào Th khai thu các thông 
tin lien quan den ngi.rñ np thuê nhu: ten, so chirng minh thu (can cithc cong 
dan), ma so thuê, dja chi nhn thông báo thuê; Các thông tin lien quan den thira 
dat chju thuê nhu din tIch, m11c dIch sü diing. Nêu dat dã dugc cap Giây chtrng 
nhn thI phài khai day dñ các thông tin trên Giây chirng nhtn nhis sO, ngày cap, 
so t bàn d, din tIch dat, hmn mrc (nêu co), giri den co quan Thuê. 

Di vâi h so khai thu dt r cüa h gia dInh, cá nhân, Uy ban nhân dan 
cap xã xác djnh các chi tiêu tii phân xác djnh cüa co quan chüc nàng trên ti khai 
và chuyên cho Chi ciic Thuê lam can cir tInh thuê. 

Hang nãm, nguoi nôp thuê không phai thuc hiên khai lal nêu khOng co su 
thay dôi ye ngui np thuê và các yêu to dan den thay dôi so thuê phài np. 

Trueing hçip phát sinh các sir vic din dn sir thay di v ngu?ii np thu thI 
ngiRri np thuê mâi phài kê khai và np ho so khai thuê trong thai hn 30 (ba 
muoi) ngày ke tir ngày phát sinh các sir vic trên; Tru&ng hcip phát sinh các yêu 
to lam thay dôi so thuê phãi np (trt'r trithng hçip thay dôi giá 1 m2  dat tInh thuê) 
thI ngui np thuê phài kê khai và np ho so khai thuê trong thii hin 30 (ba muoi) 
ngày ké tr ngày phát sinh các yêu to lam thay dôi sO thuê phãi np. 

Vic ke khai tng hçp thu sir diing dtt phi nOng nghip chi áp dçing di 
vâi dat và da ducic cap giây chirng nhn quyên sir diing dat. 

Nguôi np thu thuc din phãi kê khai tng hçrp theo quy djnh thI phãi 
thirc hin 1ptô khai tong hgp và np tti Chi cic Thuê noi nguYi np thuê dã ch9n 
và däng k. 

2. Ho so' khai thu sü' diing dt phi nông nghip: Theo quy djnh t?i  Thông 
tu so 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/202 1 cüa B Tài chInh 

- Trung hçp khai thu sir diing dt phi nOng nghip näm là Ta khai thu 
s1r diing dat phi nông nghip mâu so 01/TK-SDDPNN. 

- Truang h9p khai tng hçp thus sfr diing dt phi nông nghip là T khai 
tOng hop thue sr diing dat phi nOng nghip mâu so 03/TKTH- SDDPNN. Thai 
h?n np ho so khai tong h9p chrn nhât là ngày 31 tháng 3 cüa näm throng ljch 
tiep theo nam tInh thuê. 



3. Can cu tInh thu: Theo quy djnh tai Thông tu s 153/20 1 1/TT-BTC 
ngày 11/11/2011 cüa B Tài chInh 

Can cü tInh thu sir diing dAt phi nông nghip là din tIch dAt tinh thu& giá 
1m2  dat tInh thuê và thuê suât. 

Giá cüa Thuê 
S thu phát Din tIch dat 1m2 dAt x sut 

sinh tInh thuê 
ti thu (%) 

- Din tIch dAt tInh thu là din tIch dAt phi nông nghip thirc t sü diing. 

- Gia cüa 1m2  dAt tInh thu là giá dAt theo mic dIch sü d'çing cüa thira dAt 
tInh thuê do Uy ban nhân dan cap tinh quy djnh và &rcic on djnh theo chu k' 5 
näm. 

Chu k 2022-2026: Giá dAt áp diing theo Quyt djnh s 42/2019/QD-
UBND ngày 27/12/20 19 cña Uy ban nhân dan tinh Quàng Ninh ye vic quy djnh 
bang giá các loai dat trên dja bàn tinh Quàng Ninh thixc hin tü ngày 01/01/2020 
den ngày 31/12/2024; Quyet djnh so 1 1/2020/QD-UBND ngày 23/4/2020 cña Uy 
ban nhân dan tinh Quãng Ninh ye vic süa dôi, bô sung mt so ni dung cüa Quyêt 
djnh so 42/2019/QD-UBND ngày 27/12/20 19 cUa Uy ban nhân dan tinh. 

Tri.r&ng hcp trong chu k' n djnh có sir thay di v nguñ np thu hoc 
phát sinh các yêu to lam thay dôi giá cüa 1m2  dat tInh thuê thI không phâi xác djnh 
laj giá cüa 1m2  diât cho thôi gian con laj  cUa chu kST. 

- Thuê sut 
Dt a bao gm Ca trithng hçp si'r diing d kinh doanh áp diving theo biu thu 

lily tiên tirng phân nhiz sau: 

Diên tIch dAt tInh thu (m2) Thu suit (%) 

1 Din tIch trong han  mirc 0,03 

2 Phn din tIch vuqt khOng qua 3 1n han  müc 0,07 

3 Phn din tIch vizot trên 3 1n han  müc 0,15 

Trong qua trInh thirc hin, nu có 'vu&ng mc, d nghj nguai np lien h 
vâi Chi ciic Thuê khu c Uông BI - Quàng Yen (Dci  Tuyên truyên - H trq NNT 
- Tnrâc bt - Thu khác, so din thoai 0203.3 851575; Di Kê khai - Kê toán thuê - 
Tin h9c - Nghip vii - Dx toán - Pháp che, sO din thoai 0203.3854 163) dê duçc 
hithng dAn./. 


