
  

      
 

 

 

TRONG SỐ NÀY: 

 Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về 

phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung  

quy định về điều kiện đối với chứng từ thanh toán qua ngân hàng 

được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Thông tư số 

219/2013/TT-BTC 
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Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải 

Ngày 16/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp 

miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. 

Trong đó: 

 

  

Đối tượng chịu phí:  

Nước thải từ cơ sở sản xuất phân 

bón, hóa chất, dược phẩm, thuốc 

bảo vệ thực vật, vật liệu xây dựng, 

văn phòng phẩm, đồ gia dụng; Cơ 

sở cơ khí, luyện kim, gia công kim 

loại, chế tạo máy và phụ tùng; Cơ 

sở sản xuất linh kiện, thiết bị điện, 

điện tử;… 

 

Cơ quan thu phí: Sở Tài nguyên 

và Môi trường/Phòng Tài nguyên 

và Môi trường cấp huyện 

 

Người nộp phí: Tổ chức, cá nhân 

xả nước thải 

Trường hợp các tổ chức, cá nhân 

xả nước thải vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung và trả tiền dịch 

vụ xử lý nước thải thì không phải 

nộp phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải.  

Đối với cơ sở sản xuất công nghiệp 

sử dụng nguồn nước từ đơn vị 

cung cấp nước sạch cho hoạt động 

sản xuất, chế biến thì phải nộp phí 

bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp (không phải nộp 

đối với nước thải sinh hoạt). 

 

Các trường hợp miễn phí: Nước làm mát thiết bị, máy móc không trực tiếp 

tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm, có đường thoát riêng; nước thải sinh hoạt 

tập trung do đơn vị quản lý, vận hành hệ thống thoát nước tiếp nhận và đã xử 

lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quy định xả thải ra môi trường. 

 

Mức phí:  

Mức phí đối với nước thải công 

nghiệp = Phí cố định (1,500,000 

đồng/năm) + Phí biến đổi 

Phí biến đổi tính theo tổng lượng 

nước thải ra, hàm lượng thông số ô 

nhiễm cụ thể như sau: 

STT Thông số 

ô nhiễm tính 

phí 

Mức 

phí (đồng/kg) 

1 Nhu cầu ô xy 

hóa học (COD) 

2.000 

2 Chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

2.400 

3 Thủy ngân 

(Hg) 

20.000.000 

4 Chì (Pb) 1.000.000 

5 Arsenic (As) 2.000.000 

6 Cadmium (Cd) 2.000.000 

 

Mức phí đối với nước thải sinh hoạt 

= Số lượng nước sạch sử dụng (m3) 

x Giá bán nước sạch (đồng/m3) x 

Mức thu phí (10%/m3 nước sạch). 

 

Kê khai và nộp phí:  

Đối với nước thải công nghiệp: 

Hàng quý, kê khai số phí phải nộp 

theo quy định trong vòng 05 ngày 

vào đầu tháng đầu tiên của quý 

tiếp theo với tổ chức thu phí theo 

Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm 

theo Nghị định này. 

Nộp số tiền phí phải nộp vào tài 

khoản “Tạm thu phí bảo vệ môi 

trường đối với nước thải công 

nghiệp” tại Kho bạc Nhà nước 

chậm nhất không quá 10 ngày kể 

từ khi có thông báo của Sở Tài 

nguyên và Môi trường. 

Quyết toán số phí phải nộp hàng 

năm với tổ chức thu phí trong 

thời hạn 45 ngày, kể từ ngày 01 

tháng 01 của năm tiếp theo. 

Đối với nước thải sinh hoạt: Nộp 

phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải cho đơn vị cung cấp 

nước sạch đồng thời với việc 

thanh toán tiền sử dụng nước sạch 

theo hóa đơn bán hàng hàng 

tháng. 

 

Nghị định này có hiệu lực thi 

hành từ ngày 01/01/2017. 

 



Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung  quy định về điều kiện đối với chứng từ thanh toán 

qua ngân hàng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC 

 

 

 

 

 

 

LỊCH NỘP BÁO CÁO THUẾ NĂM 2017 

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng 

1 

20/01/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 12/2016 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 12/2016 (nếu có) 

30/01/2017 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 4/2016 

Tờ khai Thuế TNCN Quý 4/2016 (nếu có) 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 

4/2016 (nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

4/2016 

Nộp Tiền Thuế Môn bài năm 2017 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 4/2016 

(nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

4/2016 

Nộp tiền thuế môn bài năm 2017 

2 20/02/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 01/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 01/2017 (nếu có) 

3 

20/03/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 02/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 02/2017 (nếu có) 

31/03/2017 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016 

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016 

Báo Cáo Tài Chính năm 2016 

Quyết toán Thuế TNDN năm 2016 

Quyết toán Thuế TNCN năm 2016 

Báo Cáo Tài Chính năm 2016 

4 

20/04/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 03/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 03/2017 (nếu có) 

03/05/2017 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 1/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Quý 1/2017 (nếu có) 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 

1/2017 (nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

1/2017 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 1/2017 

(nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

1/2017 

5 22/05/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 04/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 04/2017 (nếu có) 

6 20/06/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 05/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 05/2017 (nếu có) 

7 

20/07/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 06/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 06/2017 (nếu có) 

01/08/2017 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 2/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Quý 2/2017 (nếu có) 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 

2/2017 (nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

2/2017 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 2/2017 

(nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

2/2017 

8 21/08/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 07/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 07/2017 (nếu có) 

9 20/09/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 08/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 08/2017 (nếu có) 

10 20/10/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 09/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 09/2017 (nếu có) 

Ngày 28/10/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 173/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 Điều 

15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 như sau: 

Tài khoản thanh toán qua ngân hàng của bên mua và bên bán không nhất thiết phải là tài khoản đã đăng ký hoặc thông 

báo với cơ quan thuế để đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2016. 

 



30/10/2017 

Tờ khai Thuế GTGT Quý 3/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Quý 3/2017 (nếu có) 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 

3/2017 (nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

3/2017 

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý 3/2017 

(nếu có) 

Báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn Quý 

3/2017 

11 20/11/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 10/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 10/2017 (nếu có) 

12 20/12/2017  
Tờ khai Thuế GTGT Tháng 11/2017 

Tờ khai Thuế TNCN Tháng 11/2017 (nếu có) 
 

 

 

Tài liệu này nhằm đem lại những thông tin tổng quát về những vấn đề đang được quan tâm, không được xem 

như  ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:  

 

  Phòng thuế và tư vấn thuế - Công ty TNHH AIC Việt Nam  

P.908, Tầng 9, Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Tel: + (84)4-39 765 761 

Email: advisory@aic-vietnam.com/tax@aic-vietnam.com 

Website:  www.aic-vietnam.com 

 


