
BỘ TÀI CHÍNH- 
B ộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

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

Số: 107/2010/TTLT-BTC-TNMT Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT  

ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT  
ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định sô 
24/2006/NĐ-CP ngàỵ 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ 
về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; Nghị định số 04/2007/NĐ-CP 
ngày 08/01/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2003/NĐ- 
CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ vê phí bảo vệ môi trường đồi 
với nước thải; Nghị định số 26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 
13/6/2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải;

Cãn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính 
phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ 
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và 
Môi trường.

Liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một số 
nội dung về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT- 
BTC-BTNMT

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Mục V như sau:

“b) Phần còn lại (sau khi trừ đi số phí trích để lại cho đơn vị cung cấp 
nước sạch, Uỷ ban nhân dân xã, phường) được nộp vào ngân sách địa 
phương và sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 3 mục V Thông tư này”.



2. Sưa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Mục V như sau:

“b) Phần còn lại (80% trên tồng sổ tiền phí bảo vệ môi trường đối với 
nước thải công nghiệp thu được) được nộp vào ngân sách địa phương và sử 
dụne theo hướng dẫn tại khoản 3 mục V Thông tư này”.

3. Sửa đoi, bô sung khoản 3 Mục V như sau:

a3) Phân còn lại nộp 100% vào ngân sách địa phương để sử dụng cho 
việc bảo vệ môi trường, đâu tư mới, nạo vét cống rãnh, duy tu, bảo dường 
hệ thông thoát nước tại địa phương, bảo vệ chất lượng nước các nguồn nước 
( trong đó có chất lượng nước của các công trình thủy lợi), bô sung vốn hoạt 
động cho Quỹ Bảo vệ môi trường của địa phương (nếu đã thành lập), trả nợ 
vay đối với các khoản vav của các dự án thoát nước thuộc nhiệm vụ chi của 
naân sách địa phương.

Việc chi trả, thanh toán các khoản chi từ phần phí bảo vệ môi trường 
đôi với nước thải nộp vào ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định 
của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT- 
BTC-BTNMT

1. Sửa đôi, bổ sung khoản 4 như sau:

“4. Sửa đổi, bô sung khoản 2 mục IV Thông tư số 125/2003/TTLT- 
BTC-BTNMT như sau:

2. Phí bảo vệ mỏi trường đối với nước thải công nghiệp
a) Đôi tượng nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nahiệp có nghĩa vụ:
- Kê khai số phí phải nộp hàng quý với Sở Tài nguyên và Môi trường 

nơi thải nước theo đúng quy định (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư 
này) trong vòng 5 ngàv đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo và bảo đảm 
tính chính xác của việc kê khai;

- Nộp đủ, đúng hạn số tiền phí phải nộp vào tài khoản ‘‘Tạm thu phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải” tại Kho bạc nhà nước theo thông báo 
của Sở Tài nguyên và Mỏi trường, nhưng chậm nhất không quá ngày 15 
tháng đâu tiên của quý tiếp theo;

- Quyết toán tiền phí phải nộp hàng năm với Sở Tài nguyên và Môi 
trường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 hàng năm.

b) Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:
- Thâm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường đôi với nước thải công 

nghiệp. Chậm nhất không quá ngày 10 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, ra 
thông báo số phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp phải nộp 
vào ngân sách nhà nước cho đối tượng nộp phí (theo mẫu số 03 ban hành
kèm theo Thông tư này).
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- Mở sổ sách kê toán đê theo dõi riêng tiên phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp của đối tượng nộp phí trên địa bàn, theo dõi và 
quản lý, sử dụng phần tiền phí quy định tại khoản 2 mục V Thông tư này.

- Hàng quý, chậm nhất không quá ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp 
theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp gửi Cục thuế, định kỳ đối chiếu với Kho bạc nhà 
nước nơi giao dịch.

- Hàng năm, trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày 01 tháng 01 hàng 
năm, thực hiện quyết toán với cơ quan thuế cùng cấp việc thu, nộp tiền phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn theo đúng chế 
độ quy định.

- Lập kế hoạch sử dụng phần phí thu được theo quy định tại khoản 3 
mục V Thông tư này trình Uỷ ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quyết định đầu tư bảo vệ môi trường trên địa bàn.

c) Kho bạc Nhà nước mở tài khoản “tạm thu phí bảo vệ môi trường 
đôi với nước thải” đê thu tiền phí từ đối tượng nộp phí bảo vệ môi trường 
đối với nước thải công nghiệp. Định kỳ hàng quý, cơ sở sản xuất công 
nghiệp nộp tiền phí vào tài khoản tạm thu theo thông báo của Sở Tài nguyên 
và Môi trường. Khi nộp tiền phí vào Kho bạc Nhà nước, cơ sở sản xuất công 
nghiệp lập 03 liên giây nộp tiền vào tài khoản đê nộp tiền vào tài khoản 
“tạm thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải”. Chậm nhất không quá 
ngày 20 tháng đầu tiên của quý tiếp theo, Kho bạc Nhà nước tổng hợp số 
phí bảo vệ môi trường, lập giấy nộp tiền vào ngân sách địa phương (80% 
trên tổng số tiên phí) và sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 3 mục V Thông 
tư này, đồng thời hạch toán điều chuyển số phí để lại (20% trên tổng số tiền 
phí) vào tài khoản tiền gửi của Sở Tài nguyên và Môi trường theo đề nghị 
của Sở. Sô tiền phí nộp ngân sách nhà nước được hạch toán vào chương, 
loại, khoản tương ứng, mục và tiếu mục 042,01 của Mục lục Ngân sách nhà 
nước hiện hành.

d) Đối với các cơ sở sản xuất, dịch vụ thuộc trách nhiệm quản lý trực 
tiếp của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, vì lý do an ninh và bí mật quốc gia, 
việc thấm định Tờ khai phí bảo vệ môi trường do Bộ Công an và Bộ Quốc 
phòng thực hiện và thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi cơ sở 
hoạt động (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

đ) Khi thay đổi nguyên liệu, sản phẩm; thay đổi dây chuyền sản xuất, 
quy trình công nghệ; lắp đặt thiết bị giảm thiểu ô nhiễm, hệ thống xử lý 
nước thải, chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm báo cáo 
Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản đê được xác định lại mức phí 
phải nộp cho phù hợp ”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau:

3



“5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 mục V Thông tư số 125/2003/TTLT- 
BTC-BTNMT như sau:

2. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp
a) Để lại 20% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước 

thải công nghiệp thu được cho Sở Tài nguyên và Môi trường đê trang trải 
chi phí cho việc thu phí hoặc điều chỉnh định mức phát thải của chất gây ỏ 
nhiễm. Trong đó:

- 5% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 
nghiệp được sử dụng để trang trải chi phí cho việc thu phí theo quy định tại 
khoản 8 Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 của Bộ Tài chính 
sửa đồi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.

15% còn lại được sử dụng để trang trải chi phí cho việc đánh giá, 
lấy mẫu phân tích nước thải phục vụ công tác thẩm định tờ khai nộp phí 
hoặc đê phục vụ cho việc thu phí.

Toàn bộ số tiền phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 
được trích theo qui định trên đây, Sở Tài nguyên và Môi trường phải sử 
dụng đúng mục đích, có chứng từ hợp pháp theo chế độ qui định, cuối năm 
nếu chưa chi hết thì được chuyển sang năm sau đê chi theo chế độ quy định.

b) Phần phí còn lại (80% trên tổng số tiền phí bảo vệ môi trường đối 
với nước thải công nghiệp thu được) được nộp vào ngân sách địa phương và 
được sử dụng theo hướng dẫn tại khoản 3 mục V Thông tư này.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau:

“Bổ sung điểm c khoản 3 mục V Thông tư số 125/2003/TTLT-BTC- 
BTNMT như sau:

c ) Hàng năm căn cứ Chí thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm sau; 
văn bản hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách năm sau của Bộ Tài chính; 
văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nhiệm vụ trọng tâm hoạt động bảo vệ 
môi trường cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường lập dự toán kinh phí, 
tông họp vào dự toán chi ngân sách năm sau gửi Sở Tài chính, Sở Ke hoạch 
và Đầu tư theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; Sở Tài chính có 
trách nhiệm xem xét, tống hợp chung vào dự toán chi ngân sách cùng cấp đế 
bảo cáo Ưỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định.

Việc chấp hành dự toán, hạch toán kế toán và quyết toán thực hiện theo 
quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, các vàn bản hướng dẫn 
l uật và Mục lục ngân sách Nhà nước hiện hành”.
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kê từ ngày Nghị định sô 
26/2010/NĐ-CP ngày 22/3/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 2 
Điều 8 Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ về phí 
bảo vệ môi trường đối với nước thải có hiệu lực thi hành.

2. Trong quá trình thực hiện nêu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 
cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường 
để nghiên cứu, giải quyết./.

KT. B ộ TRƯỞNG KT. BỘ TRƯỞNG
B ộ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG B ộ TÀI CHÍNH

THỨ TRƯỞNG

Nơi nhận:
-Văn phòng TW Đảng;
- Vãn phòng Quốc hội;
- Vãn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Thanh tra Chính phủ;
- Vàn phòng BCDTW về phòng, 

chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tinh, TP trực thuộc TW;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Sở Tài chính, Sở TNMT, Kho bạc NN 

các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bàn - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính, Bộ TNMT;
- Lưu: Bộ TC (VT, Vụ CST), Bộ TNMT (V T ).

Nguyễn Thái Lai
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Đỗ Hoàng Anh Tuấn


