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V/v Múc thuế bảo vệ môi trường
đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Quậnl,ngày18tháng t năm2022

Kính güi: Quý doanh nghiệp, tỗ chức, trên địa bàn quận 1

Triển khai Nghị quyết số Nghị quyết số: 20/2022/UBTVQH1S ngày
06/7/2022 về Mc- thuể bảo vệ môi trường đổi với xăng, dầu, mỡ nhờn của Ủy
ban thườngvụ Quốc, hộiChi cục Thuế quận l thông tin đến Quý doanh nghiệp,
tổ chức,hộ, cảnhân kinh doanhmột số nội dungnhưsau:
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡnhờn
1. Mức thuể bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị quyết
này có hiệu lực thi hành đển hểt ngày 31 tháng 12 năm 2022 được quy định như
sau:

Mức thuế (đồng/đơn vị
hàng hóa)

Đơn vịTT Hàng hóa tính
lít
lít
lít
lít
lít
lít
kg

1 Xăng, trừ etanol 1.000

2 Nhiên liệu bay 1.000

3 Dầu diesel 500

Dầu hỏa
Dâu mazut
Dầu nhờn

Mỡ nhờn

4 300|

5 300
6 300

7 300
2. Múc thuể bảo vệ môi trường đôi với xăng, dầu,mõỡnhờn từ ngày 01 tháng 01
năm 2023 được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều l của Nghị quyết
số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Üy ban Thường vụ
Quốc hội về Biều thuế bảo vệ môi trường.

Lưu ý
1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 7 năm 2022.

2. Nghị quyết số 18/2022/UBTVQHI5 ngày 23 tháng 3 năm 2022 và Nghị quyết
số 13/2021/UBTVQHI5 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Thuờng vụ
Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi.
3. Không áp dung mức thuếbàảovệ mội trường đối với xắng, dầu, mỡ nhờn quy
định tại Mục I khoàn 1 Điều l của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26
tháng 9 năm 2018 của Uy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày Nghị quyết này có
hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
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Chi cục Thuế quận 1 thông báo đến Quý doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình,
hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận l được biêt và thực hiện theo đúng quy
định pháp luậtdiTrân trọng kínhchào./.2

RTEUSỤC TRƯỜNG
oPHOCQrOỤCTRƯỞNGNơi nhận:

- Như trên;
-Cục Thuế TP.HCM, P.TT-HT NNT “thay báo cáo";
- Thường trực UBND Quận “thay báo cáo";
- BLÐ/CCT để báo cáo";
- UBND 10 phường “để phối hợp thực hiện";
- Các cơ quan ban, ngành, “để phối hợp tuyên truyền";
-Các Đội thuế, từng công chúc thuế “để thực hiện";
- Luu VT, Đội TTHT (2b).
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