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

SỐ: 59 /2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2015 

THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 
11/11/2011 hướng dẫn thi hành Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 

08/8/2011 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thỉ hành một số 
điều của Luật thuế bảo vệ mồi trưòng 

Căn cứ Luật thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 
năm 2010; 

Căn cứ Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 2011 
của Úy ban thường vụ Quốc hội về biếu thuế bảo vệ môi trường và Nghị quyết 
số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 thảng 3 năm 2015 của ủy ban thường vụ 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sổ 1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế 
bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một số điều của Luật thuế 
bảo vệ môi trường và Nghị định sổ 69/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2012 
của Chính phủ sửa đổi, bố sung khoản 3 Điều 2 Nghị định sổ 67/2011/NĐ-CP 
ngày 08 thảng 8 năm 2011 của Chính phủ; 

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

Theo để nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách Thuê; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đỏi, bổ sung khoản 2 
Điều 5 Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 hướng dẫn thi hành 
Nghị định sổ 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ. 

Điều 1. Sửa đỗi, bỗ sung khoản 2 Điều § như sau: 

Mức thuế tuyệt đối làm căn cứ tính thuế bảo vệ môi trường đối với từng 
hàng hóa là mức thuế được quy định tại Biểu mức thuế bảo vệ môi trường ban 
hành kèm theo Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14 tháng 7 năm 
2011 và Nghị quyết số 888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 của 
ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 
1269/2011/UBTVQH12 về biểu thuế bảo vệ môi trường. 



Điều 2. Hỉêu lưc thi hành • • 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 

888a/2015/UBTVQH13 ngày 10 tháng 3 năm 2015 của ủy ban thường vụ Quốc 
hội có hiệu lực thi hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân 
p h ả n  á n h  k ị p  t h ờ i  v ề  B ộ  T à i  c h í n h  đ ể  đ ư ợ c  n g h i ê n  c ứ u ,  g i ả i  q u y ế t —  
Nơi nhận: 
- Văn phòng TƯ Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Vãn phòng Tổng bí thư; 
- Viện Kiềm sát NDTC; Toà án NDTC; 
- V ă n  p h ò n g  B C Đ  phòng chống tham nhũng;  
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan TW của các đoàn thể; 
- HĐND, UBND các tinh, TP trực thuộc TW; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà 
nước các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra vãn bản Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CST (P4)ệ í 4iũ ) 
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