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BỘ TÀI CHÍNH  
 
 

Số: 85/2015/TT-BTC  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2015 

 

 THÔNG TƯ 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng  

phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất 
  

 
Căn cứ Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007; 
Căn cứ Luật Phòng chống ma túy số 23/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000; 
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 

năm 2001; 
Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 

số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30 tháng 6 năm 2011 và Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 
ngày 12 tháng 7 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử 
dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 16/2011/UBTVQH12; 

Căn cứ Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2014 của Chính 
phủ về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển, sản 
xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học;  

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 và Nghị định 
số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 và Nghị 
định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; 

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 và Nghị 
định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ về vật liệu 
nổ công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ về quản lý phân bón; 

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

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp 

và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất như sau: 
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Điều 1. Đối tượng nộp và cơ quan thu phí, lệ phí  
1. Đối tượng nộp phí, lệ phí  
Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, 

Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận trong hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch 
phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 
sự cố hóa chất thì phải nộp phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này. 

2. Cơ quan thu phí, lệ phí 
Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận, Giấy xác nhận trong 

hoạt động hóa chất; phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và 
phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có nhiệm vụ tổ chức thu, 
nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất theo quy định tại 
Thông tư này (dưới đây gọi chung là cơ quan thu phí, lệ phí). 

Điều 2. Mức thu phí, lệ phí  
1. Ban hành kèm theo Thông tư này Biểu mức thu phí, lệ phí trong hoạt động 

hóa chất. 
2. Phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ).  
Điều 3. Tổ chức thu, nộp và quản lý sử dụng 
1. Phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước. 
2. Cơ quan thu lệ phí trong hoạt động hóa chất nộp 100% (một trăm phần 

trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục ngân sách 
nhà nước hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác thu lệ phí trong hoạt động 
hóa chất được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng năm. 

3. Cơ quan thu phí trong hoạt động hóa chất được để lại 90% (chín mươi phần 
trăm) trên số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí theo các nội 
dung chi quy định tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 
của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và 
Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính. Số tiền còn 
lại 10% (mười phần trăm) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo 
Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015.  
2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, công khai chế 

độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 và 
Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung 
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Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông tư số 
156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ và Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu 
tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu 
có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để 
xem xét, hướng dẫn./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Vũ Thị Mai 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
66 CÔNG BÁO/Số 833 + 834/Ngày 16-7-2015 
  

BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 85/2015/TT-BTC 

ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính) 
 

I. LỆ PHÍ 
 

STT Tên lệ phí 
Đơn vị  

tính 
Mức thu 
(đồng) 

Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất 
thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 
trong ngành công nghiệp 

 
 
 

 
Giấy phép sản xuất hoặc kinh doanh hóa chất 
- Cấp mới 
- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép 
 

200.000 
100.000 

1 

Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất 
- Cấp mới 
- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung 

Giấy phép 
 

200.000 
100.000 

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hoá chất sản 
xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 

  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hoặc kinh 
doanh hóa chất  
- Cấp mới 
- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng 
nhận 

 
 

200.000 
100.000 

2 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh 
doanh hóa chất  
- Cấp mới 
- Cấp lại, sửa đổi, bổ sung 

Giấy chứng 
nhận 

 
 

200.000 
100.000 

3 Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu Giấy xác 
nhận 100.000 

4 Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất Giấy xác 
nhận 200.000 

Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất 
công nghiệp:   

Giấy phép xuất khẩu tiền chất công nghiệp 
- Cấp mới 
- Gia hạn 

Giấy phép 
 

200.000 
100.000 5 

Giấy phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp  
- Cấp mới 
- Gia hạn 

Giấy phép 
 

200.000 
100.000 
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STT Tên lệ phí 
Đơn vị  

tính 
Mức thu 
(đồng) 

Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất hóa chất   

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Giấy phép 200.000 

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2 Giấy phép 200.000 

Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3 Giấy phép 200.000 

6 

Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF Giấy phép 200.000 

7 

Lệ phí cấp Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ (được 
sản xuất từ hóa chất); Giấy phép sản xuất phân bón 
vô cơ (được sản xuất từ hóa chất) đồng thời sản xuất 
phân bón hữu cơ và phân bón khác 
- Cấp mới, cấp lại  
- Điều chỉnh  

Giấy phép 

 
 
 
 

200.000 
100.000 

8 
Lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ 

- Cấp mới, cấp lại  
- Điều chỉnh  

Giấy phép 
 

200.000 
100.000 

Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất    

Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất Bảng 1 Giấy phép 200.000 

Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất Bảng 2 Giấy phép 200.000 
9 

Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu hóa chất Bảng 3 Giấy phép 200.000 

10 

Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiền 
chất thuốc nổ 
- Cấp mới 
- Điều chỉnh 

Giấy phép 

 
 

200.000 
100.000 

11 
Lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu hoặc nhập khẩu vật 
liệu nổ công nghiệp 

Giấy phép 200.000 
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II. PHÍ 
 

STT Tên phí Đơn vị tính Mức thu 
(vnđ) 

1 Phí phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 
cố hóa chất  01 Bộ hồ sơ 36.000.000 

2 Phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó 
sự cố hóa chất  01 Bộ hồ sơ 8.000.000 

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất, kinh 
doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế 
sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp 

  

Giấy phép sản xuất hóa chất Giấy phép 1.200.000 
Giấy phép kinh doanh hóa chất Giấy phép 1.200.000 

3 

Giấy phép sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất Giấy phép 1.200.000 
Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục 
hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong 
ngành công nghiệp 

  

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất Giấy chứng 
nhận 1.200.000 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất Giấy chứng 
nhận 1.200.000 

4 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời 
kinh doanh hóa chất 

Giấy chứng 
nhận 1.200.000 

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng   
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 1 Giấy phép 1.200.000 
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 2 Giấy phép 1.200.000 
Giấy phép sản xuất hóa chất Bảng 3 Giấy phép 1.200.000 

5 

Giấy phép sản xuất hóa chất: DOC, DOC-PSF Giấy phép 1.200.000 

6 

Phí thẩm định cấp Giấy phép sản xuất phân bón 
vô cơ (được sản xuất từ hóa chất); Giấy phép 
sản xuất phân bón vô cơ (được sản xuất từ hóa 
chất) đồng thời sản xuất phân bón hữu cơ và 
phân bón khác 

Giấy phép 1.200.000 

7 Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh tiền 
chất thuốc nổ Giấy phép 1.200.000 

 


