
 

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 nam 2008 

THÔNG T Ư

Hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập 
doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát 

sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giũa
ngân sách các cấp

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 
12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 9 tháng 6 năm 2000 và các 
văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ 
máy của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát 
sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân 
sách các cấp như sau:

I- QUY ĐỊNH CHUNG

“Nhà thầu” và “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc 
nước ngoài được quy định tại khoản 8 vả khoản 9, Điều 3, Luật Dầu khí 
ngày 06 tháng 7 năm 1993.

II- QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1.Việc phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp 
do các nhà thầu phụ (bao gồm ca số thuế do các nhà thầu nộp thay nhà 
thầu phụ) nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai 
thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp thực hiện như sau:

BỘ TÀI CHÍNH 

Số 93.../2008/TT-BTC





1.1. Đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp của các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước (bao gồm cả nhà 
thầu phụ trực tiếp kê khai nộp thuế tại Việt Nam và các nhà thầu phụ do 
nhà thầu nộp thay) phát sinh từ hoạt động thăm dò, khai thác sản phẩm tài 
nguyên dầu, khí thực hiện, hạch toán loại 03 khoản 02, chương, mục, tiếu 
mục tương ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành 
và điều tiết 100'% cho ngân sách trung ương.

1.2. Đối với các khoản thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp của các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ các 
hoạt động dịch vụ phục vụ công tác: thăm dò, phát triển mỏ và khai thác 
dâu, khí thực hiện hạch toán chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương; 
ứng theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành (không 
hạch toán vào loại, khoản nêu tại điếm 1.1 khoản 1 mục II Thông tư này) 
và phân chia cho ngân sách các cấp theo quy định hiện hành về tỷ lệ phần 
trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách trung ương và ngân 
sách địa phương và giữa các cấp ngân sách ở địa phương.

2. Nhà thầu (trường hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ 
có trách nhiệm kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp theo các hoạt động quy định tại Thông tư này.

3. Cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn các nhà thầu (trường 
hợp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu phụ kê khai và ghi rõ mục lục 
ngân sách nhà nước trên chứng từ nộp thuế theo từng hoạt động quy định 
tại tiết 1.1 và 1.2, điểm 1, mục II Thông tư này.

4. Kho bạc nhà nước căn cứ chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà 
nước của nhà thầu (trường họp nộp thuế thay nhà thầu phụ), nhà thầu 
phụ, thực hiện điều tiết cho ngân sách các cấp theo đúng quy định của 
Luật Ngân sách nhà nước, các vãn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân 
sách nhà nước và quy định tại Thông tư này.

III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Thông tư này thay thế Thông tư số 68/2005/TT-BTC ngày 29 tháng 
8 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị 
gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ 
hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách 
giữa ngân sách các cấp.



Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài 
chính để xem xét , sửa đổi cho phù hợp./.

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thành uy, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương;
- Cục kiểm tra văn bàn (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
-Lưu: VT, V ụ  NSNN.

Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Vãn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước; Đ ỗ H oàng Anh Tuấn


