MẪU SỐ 2
TÊN NGƯỜI NỘP PHÍ

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

…………………………………

TỜ KHAI NỘP PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
Quý …….năm……..
(Áp dụng đối với cơ sở có lượng nước thải trung bình trong năm tính phí
từ 5 m3/ngày đêm trở lên)
Kính gửi: Chi cục Bảo vệ môi trường TP.HCM.
I. THÔNG TIN CHUNG
- Tên người nộp phí: ........................................................................................................................
- Địa chỉ: .........................................................................................................................................

- MST:
- Điện thoại: ...........................................................................Fax: .................................................
Email: ............................................................................................................................................
- Tài khoản số: ......................................................Tại Ngân hàng: ................................................
- Lĩnh vực sản xuất, chế biến: .........................................................................................................
- Lượng nước sử dụng trung bình hàng ngày (m3): ........................................................................
- Phương pháp xử lý nước thải: ......................................................................................................
..........................................................................................................................................................
- Lượng nước thải trung bình trong năm tính phí (m3/ngày đêm): .................................................
II. THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG TRONG QUÝ TÍNH PHÍ
1. Số phí cố định: f = 1.500.000 đồng.
2. Hệ số K: K = lưu lượng xả thải trung bình (m3/ngày-đêm)/5 (áp dụng từ 01/01/2019)
Từ 01/7/2018 đến 31/12/2018: áp dụng hệ số K = 1
3. Số phí biến đổi phải nộp trong quý:
a) Tổng lượng nước thải trong quý (m3): ........................................................................................
Căn cứ để kê khai tổng lượng nước thải trong quý(*) : ...................................................................
b) Hàm lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải tính phí(**) :

Tờ khai nộp phí đơn vị gởi về Chi cục Bảo vệ môi trường – Phòng Thu phí bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, ĐT 028.38237607 số nội bộ 17 hoặc 18).
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Căn cứ để kê khai hàm lượng chất gây ô nhiễm
Chất gây ô nhiễm Hàm lượng (mg/l) (ghi rõ tên đơn vị phân tích, thời gian phân tích)
COD
TSS
Thủy ngân (Hg)
Chì (Pb)
Arsenic (As)
Cadmium (Cd)
c) Số phí biến đổi phải nộp trong quý: Cq = .................................................................... đồng.
4. Số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước:
TT

Chỉ tiêu

Số tiền (đồng)

1 Số phí phát sinh quý này Fq = (fxK)/4 + Cq
2 Số phí từ quý trước chưa nộp hoặc nộp thiếu (nếu có)
3 Số phí nộp thừa từ quý trước (nếu có)
4 Số phí phải nộp vào ngân sách nhà nước (1 + 2 - 3)
III. SỐ TIỀN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI PHẢI NỘP VÀO
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC KỲ NÀY LÀ (viết bằng chữ):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu kê khai trên đây là đúng với thực tế hoạt động của đơn vị./.

Chi cục Bảo vệ môi trường nhận Tờ khai
ngày ………………………………………...

…....., Ngày …..... tháng …... năm ……..
(Thủ trưởng đơn vị khai, nộp phí)

(Người nhận ký và ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(*): Đính kèm Bảng theo dõi lưu lượng nước xả thải (Trong trường hợp chưa có thì đính kèm
Hóa đơn tiền nước hoặc bảng theo dõi lưu lượng nước sử dụng).
(**): Đính kèm Kết quả phân tích mẫu nước thải.
Tờ khai nộp phí đơn vị gởi về Chi cục Bảo vệ môi trường – Phòng Thu phí bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi,
Phường Bến Nghé, Quận 1, ĐT 028.38237607 số nội bộ 17 hoặc 18).
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