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Căn cứ Bản kê khai tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (hoặc
văn bản ñề nghị ñiều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, ñối với
trường hợp ñề nghị ñiều chỉnh tiền cấp quyền khai thác) của (tên chủ giấy phép)
và hồ sơ kèm theo....;
Theo ñề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước/Giám ñốc Sở
Tài nguyên và Môi trường,....
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt (hoặc ñiều chỉnh) tiền cấp quyền khai thác tài nguyên
nước của (tên chủ giấy phép ñịa chỉ, mã số thuế) theo Giấy phép khai thác, sử
dụng (nước mặt/nước dưới ñất) số…. (số giấy phép), ngày… tháng… năm… do
20 (tên cơ quan cấp giấy phép) cấp/các giấy phép khai thác, sử dụng (nước
mặt/nước dưới ñất), với các nội dung chủ yếu sau ñây:
1. Tên công trình khai thác, sử dụng nước: ..............................................
2. Mục ñích sử dụng nước của công trình:................................................
3. Mục ñích sử dụng nước phải nộp tiền:..................................................
4. Giá tính tiền cấp quyền cho từng mục ñích sử dụng: ...........................
5. Tổng số ngày khai thác phải nộp tiền: .................................................
6. Tổng số tiền phải nộp:.... (ghi bằng chữ): ..............................................
- Số tiền phải nộp cho từng mục ñích:......................................................
- Số tiền phải nộp theo năm:…………………...………………………….
+ Số tiền phải nộp năm ñầu (từ ngày … ñến ngày…) là:………………..
+ Số tiền phải nộp hằng năm của các năm tiếp theo là:…………………
+ Số tiền phải nộp năm cuối là (từ ngày … ñến ngày…) là:……………
-...................................................................................................................
7. Phương án nộp tiền: ……………
8. Số tiền, thời gian và ñịa ñiểm nộp tiền thực hiện theo Thông báo của
Cục thuế..............................................................................................................
9. Các nội dung quy ñịnh khác (nếu cần):………………...…………
ðiều 2. Quy ñịnh cụ thể trách nhiệm của Cục Thuế ñịa phương nơi có
công trình khai thác tài nguyên nước...............; quy ñịnh trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân trong việc nộp, báo cáo.................................................................
ðiều 3. Quy ñịnh về thời ñiểm hiệu lực và trách nhiệm thi hành của các
cơ quan, chủ giấy phép và tổ chức, cá nhân có liên quan ñến việc thi hành Quyết
ñịnh.
Nơi nhận:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN PHÊ

- (Tên chủ giấy phép);
DUYỆT/ TM. CƠ QUAN PHÊ
DUYỆT (Ký, ghi họ tên, ñóng dấu)
- Cơ quan trình;
- Cục thuế tỉnh/thành phố nơi có công
trình khai thác tài nguyên nước;
-…………………………..;
- Lưu: VT, VP,... cơ quan trình.

