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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BỘ TÀI CHÍNH
BỘ TÀI CHÍNH

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

Số: 128/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2016

THÔNG TƯ
Quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với
môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;
Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016;
Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;
Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2030/VPCP-KTTH
ngày 28/3/2016 của Văn phòng Chính phủ.
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định miễn, giảm thuế xuất
khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái
chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
(sau đây gọi là Nghị định số 19/2015/NĐ-CP).
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Thông tư này quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân
thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại
Khoản 12 Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ
ban hành kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.
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2. Từ ngày Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016
có hiệu lực thi hành thực hiện miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân
thiện môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải theo quy định
của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm thân thiện với
môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Khoản 12
Phụ lục III Danh mục hoạt động bảo vệ môi trường được ưu đãi, hỗ trợ ban hành
kèm theo Nghị định số 19/2015/NĐ-CP.
Điều 3. Miễn, giảm thuế xuất khẩu
1. Miễn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm thân thiện với môi trường có tên
trong Biểu thuế xuất khẩu và có văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo
hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và giảm 50% mức thuế xuất khẩu
(trường hợp mức thuế xuất khẩu sau khi giảm thấp hơn mức sàn khung thuế suất
do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thì sẽ áp dụng mức sàn khung thuế
xuất khẩu) đối với các sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải có tên
trong Biểu thuế xuất khẩu được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng nhận
theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại khoản 2
Điều 44 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP kể từ ngày Nghị định số 19/2015/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành.
2. Trường hợp sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái
chế, xử lý chất thải xuất khẩu nêu tại khoản 1 Điều này không có tên trong Biểu
thuế xuất khẩu thì khi xuất khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 2
Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban
hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng
chịu thuế.
3. Trường hợp sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm từ hoạt động tái
chế, xử lý chất thải xuất khẩu nêu tại khoản 1 Điều này đã nộp thuế xuất khẩu vượt
quá số tiền được miễn, giảm thì số thuế nộp thừa được xử lý theo quy định tại
Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy
định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập
khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (sau đây gọi là Thông
tư số 38/2015/TT-BTC).
Điều 4. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi miễn,
giảm thuế xuất khẩu
1. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu được hưởng ưu đãi miễn, giảm
thuế xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC
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và có bản chụp văn bản chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam theo hướng dẫn của Bộ
Tài nguyên và Môi trường hoặc bản chụp chứng nhận sản phẩm từ hoạt động tái
chế, xử lý chất thải của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
2. Các nội dung khác liên quan thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan;
thuế xuất khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu không nêu tại Thông tư
này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC, Luật thuế
xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 9 năm 2016.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có
liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

