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V/v hướng dẫn về thuế tài 
nguyên và phí bảo vệ môi 
trường trong giá gói thầu 

Hà Nội, ngày  27 tháng 10 năm 2022 

 

        
Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Thái Nguyên 
 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 585/BQLDAGT-KH&QLĐT ngày 
05/10/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông 
tỉnh Thái Nguyên về việc tính chi phí thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường 
trong giá gói thầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 Trường hợp pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án (nêu tại văn 
bản số 585/BQLDAGT-KH&QLĐT) là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, thì theo quy định 
tại khoản 1 Điều 19 Nghị định này: “giá gói thầu xây dựng là giá trị của gói 
thầu xây dựng được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu làm cơ sở để 
lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu xây dựng gồm toàn bộ chi phí cần thiết được 
tính đúng, tính đủ để thực hiện gói thầu xây dựng, kể cả chi phí dự phòng, phí, 
lệ phí và thuế”.   

 Việc tính thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định 
của Luật thuế tài nguyên, Luật bảo vệ môi trường, Luật phí và lệ phí, các văn 
bản hướng dẫn và các quy định của pháp luật có liên quan.  

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 
các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên nghiên cứu, thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr. Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu VT; Cục KTXD; Th (3b). 
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