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THÔNG BÁO
Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày 06/7/2022 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 
20/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, 
mỡ nhờn. Theo đó:

1. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn:
- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày Nghị 

quyết số 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/12/2022 được 
quy định như sau:

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ 01/01/2023 
được thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 
579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu 
thuế bảo vệ môi trường.

2. Hiệu lực thi hành:
- Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 

11/7/2022.
- Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 và Nghị quyết số 

13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu 
lực thi hành kể từ ngày Nghị quyết số 20/2022/UBTVQH15 có hiệu lực thi hành.

TT Hàng hóa Đơn vị tính Mức thuế 
(đồng/đơn vị hàng hóa)

1 Xăng, trừ etanol lít 1.000
2 Nhiên liệu bay lít 1.000
3 Dầu diesel lít 500
4 Dầu hỏa lít 300
5 Dầu mazut lít 300
6 Dầu nhờn lít 300
7 Mỡ nhờn kg 300
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- Không áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn 
quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 
26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ ngày 11/7/2022 đến hết ngày 
31/12/2022.

Cục Thuế tỉnh Nam Định trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:        
- Lãnh đạo Cục Thuế;    
- Các phòng: TTKT1,2,3, QLHKDCN&TK (để triển khai tới NNT 
KD xăng, dầu);
- Các phòng: KK&KTT, NVDTPC, KTNB, CNTT, QLN&CCNT;
- Văn phòng;
- CCT các huyện, khu vực (để triển khai tới NNT KD xăng, dầu);
- NNT KD xăng, dầu do Cục Thuế trực tiếp quản lý (qua email);
- Website Cục Thuế;                      
- Lưu: VT, TTHT.

 CỤC TRƯỞNG

Vũ Đình Hồng
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