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Tây Ninh, ngày 12 tháng 8 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện kê khai và nộp tiền phí bảo vệ môi trường
đối với nước thải công nghiệp
Để thực hiện Nghị định 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về
phí bảo vệ môi trường đối với nước thải (Phí nước thải), Sở Tài nguyên và Môi
trường yêu cầu các cơ sở sản xuất, chế biến, chăn nuôi, giết mổ… (Sau đây gọi tắt
cơ sở) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh như sau:
1. Đối tượng kê khai và nộp phí nước thải
Cơ sở có nước thải từ các hoạt động sản xuất, chế biến: nông sản, lâm sản,
thủy sản, thực phẩm, bia rượu, giải khát, thuốc lá; chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia
cầm tập trung; nuôi trồng thủy sản; sản xuất thủ công nghiệp trong các làng nghề;
thuộc da, tái chế da; khai thác, chế biến khoáng sản; dệt, nhuộm, may mặc; giấy bột
giấy, nhựa và cao su; phân bón, hóa chất, dược phẩm, thuôc bảo vệ thực phẩm, vật
liệu xây dựng, văn phòng phẩm, đồ gia dụng; cơ khí, luyện kim, gia công kim loại,
chế tạo máy và phụ tùng; linh kiện, thiết bị, điện tử; sơ chế phế liệu, phá dỡ tàu cũ,
vệ sinh súc rửa tàu; nhà máy cấp nước sạch; hệ thống xử lý nước thải tập trung khu
công nghiệp và các cơ sở sản xuất khác.
2. Đối tượng miễn nộp phí nước thải
Đối tượng miễn nộp phí nước thải được quy định tại Khoản 2, Điều 4; Khoản
1, Khoản 5, Khoản 6 Điều 5 Nghị định 154/2016/NĐ-CP.
3. Mức phí, kê khai và thời hạn
3.1. Cơ sở có lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày đêm thực hiện nộp phí cố
định 1.500.000 đồng/năm, thời hạn nộp phí không muộn hơn ngày 31 tháng 3.
3.2. Cơ sở có lưu lượng nước thải dưới 20m3/ngày đêm thực hiện kê khai nộp
phí cố định 1.500.000 đồng/năm và phí biến đổi. Hàng quý, kê khai số phí nước
thải phải nộp trong vòng 05 ngày vào đầu tháng đầu tiên của quý tiếp theo và nộp
tờ kê khai phí nước thải theo mẫu số 02 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
154/2016/NĐ-CP về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, bảo đảm tính chính
xác của việc kê khai và tạo điều kiện cho Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc

thẩm định số phí của cơ sở. Cơ sở nộp đủ và đúng hạn số tiền phí phải nộp, nhưng
chậm nhất không quá 10 ngày kể từ khi có thông báo về số phí phải nộp.
4. Đối với các cơ sở đã được thông báo nộp phí
Đối với các cơ sở đã được thông báo số tiền phí nước thải phải nộp, khẩn
trương nộp vào tài khoản của Chi cục Bảo vệ môi trường tại Kho bạc Nhà nước
tỉnh Tây Ninh, số tài khoản 3511.0.1091192 theo quy định. Nếu các cơ sở chưa nộp
hoặc chậm nộp thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ kiến nghị xử lý theo quy định./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- Các cơ sở SX, CB trên địa bàn tỉnh;

PHÓ GIÁM ĐỐC

- BGĐ Sở;
- TTCNTT (đưa tin);

- Lưu VT Sở, CCBVMT.

