
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:^^* /2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 2 ỹ thángsỊỒ năm 2016 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC 

ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn vẹ thuế tài nguyên 

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Luật Khoảng sản sổ 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý Thuế sổ 21/2012/QH13 ngày 
20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị quyết sổ 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 12 năm 2015 
của ủy ban thường vụ Quốc hội vể việc ban hành Biếu mức thuế suất thuế tài 
nguyên; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của các Luật về thuế số 
71/2014/QH13 ngày 26 thảng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chỉnh 
phủ quy định chi tiết thi hành một so điều của Luật Quản lý Thuế và Luật sửa đổi, 
bổ sung một sổ điều của Luật Quản lý Thuế; 

Căn cử Nghị định sổ 50/2010/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2010 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; 

Căn cứ Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chỉnh 
phủ hướng dan thi hành Luật sửa đổi, bô sung một sô điểu của các Luật Thuế và 
sửa đoi, bo sung một số điều của các Nghị định về thuế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu to chức của Bộ Tài 
chính; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; 
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Điều 6 Thông tư sổ 152/2015/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm a Khoản 4 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-
BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên như sau: 



"a) Giá tính thuế tài nguyên dối với nước thiên nhiên dùng sàn xuất thủy 
điện là giá bán điện thương phấm bình quân. 

Giá bán điện thương phẩm bình quân để tính thuế tài nguyên đối với các 
cơ sở sản xuất thủy điện được xác định theo giá bán lẻ điện bình quân do Bộ 
Công Thương quyết định." 

Điều 2ề 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngàyl^/thángitnăm 2016. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các tổ chức, 
cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để được nghiên cứu giải quyết kịp thời 

Nơi nhận: 
- Văn phòng TU Đảng; 
- Vãn phòng Tống Bí thư 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sái NDTC; 
- Toà án NDTC; 
- Kiếm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phù: 

- Cơ quan TU cùa các đoàn thể;, 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Sớ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước 

Sỏ ' Tài nguycn và Môi trường các tỉnh, TP; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bàn Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phù; ^ 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCT (VT.CS). ^ 
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