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Sổ: 19/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2015 

THÔNG Tư 
Hướng dân vê cơ chê huy đông, quản lý, sử dung nguôn kinh phí 

w * r m r r 

hô trợ công tác phòng, chông buôn lậu thuoc lá điều 
r r £ 

và chông sản xuât, buôn bán thuôc lá giả 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài 
chính; 

Căn cứ Quyết định số 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26 
tháng 12 năm 2014 về việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn cơ chế huy động, quản lý, sử 
dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chổng buôn lậu thuốc lá điếu và 
chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả như sau: 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHƯNG 

Điều lẵ Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn cơ chế huy động nguồn kinh phí đóng góp từ các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá để hình thành Quỹ phòng, chống 
buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả (gọi tắt là Quỹ); 
việc quản lý, sử dụng Quỹ. 

Điều 2. Đối tượng điều chỉnh 
1. Đối tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ là các doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh thuốc lá thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá khác hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 
đóng góp kinh phí vào Quỳ (gọi tắt là doanh nghiệp). 

2. Đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ này bao gồm: các lực lượng 
chức năng trực tiếp thực hiện các hoạt động điều tra, xác minh, tổ chức kiểm tra, 
bắt giữ, xử lý tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; Ban chỉ đạo quốc gia 



chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tẳt là Ban chỉ đạo 389 
quốc gia) và Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả (Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia); 
Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cấp tỉnh, thành 
phố và cơ quan thường trực giúp việc (gọi tắt là Ban chỉ đạo 389 địa phương) 
trực tiếp thực hiện công tác chỉ đạo, phối hợp lực lượng đế triển khai bắt giữ, xử 
lý tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam; những cá nhân, to chức có công tố giác hành vi, đường dây 
tàng trữ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, sản xuất buôn bán thuốc lá giả. 

Chương II 
NỘI DUNG Cơ CHẾ HUY ĐỌNG VÀ sử DỤNG QUỸ 

Điều 3. Nguyên tắc huy động kỉnh phí đóng góp và sử dụng Quỹ 

1. Nguyên tắc huy động kinh phí đóng góp Quỹ 

a) Tổng mức đóng góp Quỹ hàng năm được xác định bằng số thuốc lá dự 
kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kể hoạch nhân với (x) mức hỗ trợ được quy 
định tại Điều 6 Thông tư nàyễ 

Số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế hoạch được Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam phối hợp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia xác định căn cứ 
vào số lượng thực tế thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bẳt giữ và xử lý tiêu 
huỷ của năm trước; dự báo phân tích tình hình buôn lậu, sản xuất hàng giả đang, 
sẽ diễn ra và phương án triển khai công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu 
và chống sản xuất thuốc lá giả của Ban chỉ đạo 389 quốc gia. 

b) Mức đóng góp vào Quỹ của mỗi doanh nghiệp phải được công khai, 
bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các doanh nghiệp; khuyến khích các doanh 
nghiệp có điều kiện thuận lợi đóng góp cao hon mức chung. 

c) Toàn bộ số tiền do các doanh nghiệp đóng góp để lập Quỹ này được 
gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng 
tên và quản lý. 

2. Nguyên tắc quản lý, sử dụng Quỹ 

a) Quỳ được sử dụng để hỗ trợ thêm cho các đối tượng thụ hưởng nêu tại 
khoản 2, Điêu 2 Thông tư này đê thực hiện: công tác kiêm tra, ngăn chặn, băt 
giữ, xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; khuyến khích tố giác 
hành vi, đường đây tàng trữ, mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, sản xuất buôn bán 
thuốc lá giả; các hoạt động điều phối, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng 
kết, khen thưởng, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và 
chống sản xuất, buôn bán thuôc lá giả và công tác chỉ đạo, kiêm tra đôn đôc, 
hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương thực hiện và phôi họp thực hiện công tác 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Không được sử dụng Quỹ đê 



chi cho các nội dung khác không liên quan đến hoạt động phòng, chống buôn 
lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. 

b) Việc thanh toán cho các lực lượng chức năng trong công tác phòng, 
chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả căn cứ 
vào số lượng thuốc lá thực tế bị bắt giữ được tiêu huỷ ghi trên Quyết định xử 
phạt tịch thu hoặc Quyết định tịch thu (trong trường hợp không xác định chủ sở 
hữu) của cơ quan có thẩm gụỵền xử lý vi phạm và Biên bản tiêu huỷ thuốc lá 
điếu nhập lậu, thuốc lả gĩả cũa Hội đồng xử lý tiêu huỷ. 

c) Quỹ phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích; kết thúc năm 
tài chính, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phải gửi báo cáo tình hình huy động, sử 
dụng Quỹ đến Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế và Tổng cục thuế) và đến Cục 
Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính. 

d) Đơn vị sử dụng kinh phí phải theo dõi, hạch toán riêng khoản kinh phí 
hỗ trợ này; xây dựng quy chế sử dụng kinh phí theo nguyên tắc công khai, minh 
bạch. Thủ trưởng đơn vị sừ dụng kinh phí hỗ trợ căn cứ vào các nội dung chi tại 
Điều 5 Thông tư này để quyết định mức chi cụ thể cho phù hợp với công tác của 
đơn vị và chịu trách nhiệm trực tiếp trước cơ quan chủ quản cấp trên, số kinh 
phí chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau đế tiểp tục sử dụng. 

đ) Nguồn kinh phí hỗ trợ hướng dẫn tại Thông tư này không thay thế các 
nguồn kinh phí áp dụng theo quy định hiện hành đối với công tác chống hàng 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả. Việc xử lý tang vật là thuốc lá điếu nhập lậu, 
thuốc lá giả do vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của pháp luật 
về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu 
theo thủ tục hành chínhề 

Ví dụ: Trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, Cục Hải quan A 
được bố trí kinh phí cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả là 400 triệu đồng. Giả sử trong năm 2015 bắt giữ được 1,2 triệu bao thuốc lá 
nhập lậu, thuốc lá giả thì ngoài kinh phí hỗ trợ được sử dụng theo hướng dẫn tại 
Điều 5 Thông tư này, Cục Hải quan A vẫn được hưởng kinh phí do ngân sách 
nhà nước cấp cho hoạt động chống hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo 
quy định hiện hành. 

Điều 4. Lập dự toán và thông báo mức đóng góp Quỹ 

1. Lập tổng dự toán 

Hàng năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam lập tổng dự toán của Quỹ. 

- Dự toán tổng thu: Là tổng kinh phí đóng góp Quỹ hàng năm của đối 
tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ được quy định tại khoản 1 Điều 2 
Thông tư này. Dự toán tổng thu của năm kế hoạch được xác định bằng (=) Tổng 
số kinh phí huy động của đối tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ cộng với 
(+) Số kinh phí chưa sử dụng hết của năm trước được chuyển sang năm sau để 
tiếp tục sử dụng. 
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- Dự toán tổng chi: Là tổng kinh phí chi cho các đối tượng thụ hưởng 
được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này. Cách tính dự toán tống chi của 
năm kế hoạch bằng (=) số thuốc lá dự kiến bị bắt giữ và tiêu hủy của năm kế 
hoạch nhân với (x) mức hỗ trợ được quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

về nguyên tắc lập tổng dự toán hàng năm, dự toán tổng thu phải đảm bảo 
trang trải đủ dự toán tống chi. 

2. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam xác định dự toán mức đóng góp Quỹ cho 
cả năm của từng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá (gọi tẳt là mức đóng 
góp kế hoạch hoặc mức đóng góp Quỹ theo dự toán) như sau: 

Mức đóng góp Quỹ theo dự toán của từng doanh nghiệp bằng (=) Doanh 
thu theo dự toán của từng doanh nghiệp nhân với (x) Tỷ lệ đóng góp kế hoạch 
áp dụng chung cho các doanh nghiệp. 

Tỷ lệ đóng góp kế hoạch áp dụng chung cho các doanh nghiệp bằng (=) 
Tổng số kinh phí cần huy động của năm dự toán chia cho (/) Doanh thu theo dự 
toán của toàn ngành. 

Trường hợp có doanh nghiệp tự nguyện đóng góp cao hơn mức đóng góp 
Quỹ theo dự toán của từng doanh nghiệp thì Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam xác 
định lại tỷ lệ đóng góp kế hoạch áp dụng chung cho các doanh nghiệp sau khi 
trừ phần đóng góp của doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ cao hơn mức đóng góp 
chung. 

3. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thông báo công khai cho các doanh nghiệp 
về dự toán tong mức huy động kinh phí đóng góp Quỹ và mức đóng góp Quỹ 
theo dự toán của từng doanh nghiệp (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông 
tư này) để làm căn cứ thực hiện, đồng thời gửi Bộ Tài chính (Vụ Chính sách 
thuế và Tổng cục Thuế) và Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở 
chính để theo dõi. 

4ể Hàng quý, căn cứ vào mức đóng góp Quỹ theo dự toán do Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam thông báo và doanh thu thực hiện của quý trước, các doanh 
nghiệp chủ động tạm tính số kinh phí phải đóng góp của quý (riêng các doanh 
nghiệp tự nguyện đóng góp cao hơn mức chung, số kinh phí đóng góp theo mức 
thỏa thuận với Hiệp hội) và chuyển tiền về Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam trong 10 
ngày đầu của mỗi quý. số kinh phí đã sử dụng trong năm đe hỗ trợ cho công tác 
phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu, chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do 
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam phân bổ cho doanh nghiệp có đóng góp Quỹ được 
hạch toán vào chi phí họp lý khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh 
nghiệp. 

Điều 5. Sử dụng Quỹ 
Quỹ được sử dụng để hỗ trợ cho các khoản chi sau: 
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1 ễ Chi hồ trợ thêm cho các lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện công 
tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá 
giả, bao gồm các khoản chi sau: 

a) Chi hỗ trợ cho việc bắt giữ, chi bồi dưỡng làm đêm, thêm giờ, chi xử 
lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả; 

b) Chi mua sắm phương tiện để trực tiếp hỗ trợ công tác chống buôn lậu 
thuốc lá điếu, thuốc lá giả, nếu có đủ nguồn tài chính. Việc mua sắm phương 
tiện do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Thủ trưởng cấp 
Bộ của các cơ quan có liên quan quyết định; 

c) Chi khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác 
phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; 

d) Chi cho các cá nhân, tổ chức phát giác, tố cáo các hành vi tàng trữ, mua 
bán thuốc lá điếu nhập lậu và sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả; 

Số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được xác định căn cứ vào 
số lượng bao thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ (ghi trên 
Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điểu nhập lậu, thuốc lá giả và Biên bản tiêu 
huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả) nhân với mức hỗ trợ sau khi đã trừ đi 
các mức trích cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ban chỉ đạo 389 địa phương và 
Ban điều hành Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

2. Chi hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Ban chỉ đạo 389 địa 
phương trong công tác tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiếm tra thực hiện các biện 
pháp phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá 
giả, bao gồm các khoản sau: 

a) Chi hỗ trợ xây dựng kế hoạch, phương án, đề án về phòng, chống buôn 
lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả; 

b) Chi hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo chuyên đề, tập huấn nghiệp vụ 
triển khai kế hoạch, biện pháp phối hợp giữa các Bộ, ngành, cơ quan có liên 
quan; 

c) Chi hỗ trợ triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp 
luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuốc 
lá giả; 

d) Chi hỗ trợ tổ chức công tác kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về phòng, 
chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, buôn bán thuôc lá giả tại các 
địa phương; 

đ) Chi hỗ trợ sơ kết, tổng kết, khen thưởng động viên các tố chức, cá nhân 
có thành tích trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản 
xuất, buôn bán thuốc lá giả; 
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e) Chi công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn Bộ, ngành, địa 
phương thực hiện và phối họp thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả. 

3. Chi hỗ trợ cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam 

a) Phụ cấp công tác phí đi làm việc tại các địa phương có thuốc lá điếu 
nhập lậu; 

b) Chi phí cho cán bộ, chuyên viên của Hiệp hội, kiếm tra, giám sát, thực 
thi tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu tại một số vùng trọng điểm; 

c) Một số chi phí cho việc mua thông tin về hoạt động của tổ chức nhập 
lậu đế cung cấp cho lực lượng chức năng; 

d) Chi phí trang thiết bị cho Ban điều hành làm việc như: máy phôtô, máy 
tính; 

đ) Chi khen thưởng cho Ban điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt 
Nam. 

Điều 6. Mức hỗ trơ 

Mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng kinh phí từ Quỹ được 
quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này là 3.000 đồng/bao 20 điếu, không 
phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp). Hỗ trợ thêm 500 đồng/bao 
20 điếu cho chi phí tiêu huỷ thuổc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả, khuyến khích 
sử dụng các biện pháp tiêu huỷ không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp 
với điều kiện của từng địa phương tiêu huỷ. 

Trong mức hỗ trợ 3.000 đồng/bao 20 điếu cho các đổi tượng thụ hưởng 
kinh phí từ Quỹ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, trích 150 
đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 210 đồng/bao 20 
điểu (7%) hồ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, 
thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ và 150 đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban 
điều hành Quỹ của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. số tiền hỗ trợ còn lại dùng để 
hỗ trợ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá 
điếu và chống sản xuất, kinh doanh thuốc lá giả. 

Điều 7. Quy trình thực hiện hỗ trợ kinh phí từ Quỹ 

Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thực hiện việc hỗ trợ kinh phí cho công tác 
phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuôc lá giả theo quy 
trình sau: 

1. Đối với lực lượng chức năng trực tiếp thực hiện bắt giữ, xử lý tiêu huỷ 
thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả. 
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Căn cứ văn bản thông báo của Ban chỉ đạo 389 địa phương vê sô lượng, 
chủng loại thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả thực tế bị bắt giữ, tiêu huỷ, Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam xác định số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp. 

Việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp được thực hiện 
theo từng lô thuốc lá điếu bị bắt giữ, tiêu huỷ, qua đầu mối là các Ban chỉ đạo 
389 địa phương theo 2 bước sau: 

Chậm nhất là ỈDdỉgày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban 
chỉ đạo 389 địa phương về số lượng, chủng loại thuốc lá điểu bị bắt giữ (kèm 
theo Quyết định xử lý tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả), Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam tạm ứng 50% sổ kinh phí hỗ trợ xác định cho lô thuốc lá 
điếu bị bắt giữ bằng cách thực hiện chuyến khoản về tài khoản của Ban chỉ đạo 
389 địa phương. 

Sau khi thực hiện tiêu hủy thuốc lá, Ban chỉ đạo 389 địa phương gửi 
thông báo cho Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam về số lượng, chủng loại thuốc lá 
điếu bị bắt giữ đã được tiêu huỷ (kèm theo Biên bản tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập 
lậu, thuốc lá giả). 

Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ban 
chỉ đạo 389 địa phương về số lượng, chủng loại thuốc lá điếu bị bắt giữ đã được 
tiêu huỷ (kèm theo Biên bản tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả), Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam thanh toán 50% sổ kinh phí hỗ trợ còn lại hoặc số tiền 
còn lại tương ứng với số thuốc lá điếu nhập lậu, thuôc lá giả bị băí giữ và đã tiêu 
hủy sau khi trừ đi số tiền đã tạm ứng bằng cách thực hiện chuycn khoản về tài 
khoản của Ban chỉ đạo 389 địa phương. 

Khi nhận được kinh phí do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chuyển đến, các 
Ban chỉ đạo 389 địa phương có trách nhiệm tạm ứng hoặc thanh toán cho các 
lực lượng chức năng trực tiếp bắt giữ, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá 
giả. 

2. Đối với Ban chỉ đạo 389 quốc gia và các Ban chỉ đạo 389 địa phương. 

Căn cứ kết quả bắt giữ, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả của 
từng quý, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chuyển kinh phí cho Ban chỉ đạo 389 
quốc gia (qua tài khoản của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) 
và các Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị 
bắt giữ, tiêu huỷ trong 10 ngày đầu của quý tiếp theo. 

Điều 8Ệ Quyết toán Quỹ 

Kết thúc năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm quyết toán tình 
hình huy động, quản lý, sử dụng Quỹ và thông báo cho các doanh nghiệp làm 
căn cứ thực hiện, cụ thế gồm các nội dung sau: 
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- Tổng số kinh phí thực tế đã huy động được trong năm, chi tiết theo đổi 
tượng doanh nghiệp đóng góp. 

- Số lượng, chủng loại thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, xử lý 
tiêu huỷ trong năm; mức kinh phí hỗ trợ tính theo đầu bao thuốc lá. 

- Tổng số kinh phí thực tế đã hỗ trợ cho các lực lượng chức năng và Ban 
chỉ đạo 389 quốc gia, các Ban chỉ đạo 389 địa phương, chi tiết theo đổi tượng sử 
dụng (theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này). 

- Số dư Quỹ đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

Doanh nghiệp có trách nhiệm gửi kết quả doanh thu thực tế thực hiện 
trong năm đến Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chậm nhất không quá ngày 15 tháng 
01 năm sau đế tong họp kết quả doanh thu thực hiện của toàn ngành. 

Căn cứ vào số kinh phí Quỹ đã sử dụng và kết quả doanh thu thực hiện 
toàn ngành trong năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tính toán, xác định tỷ lệ 
đóng góp thực tế cả năm chung cho các doanh nghiệp, số kinh phí đóng góp Quỹ 
thực tế đã sử dụng được hạch toán vào chi phí hợp lý và sổ kinh phí thừa hoặc 
thiếu so với số kinh phí đã đóng góp theo dự toán đầu năm của từng doanh 
nghiệp (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo cho 
doanh nghiệp để biết và làm căn cứ hạch toán vào chi phí hợp lý khi xác định 
thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời gửi Bộ Tài chính (Vụ 
Chính sách thuế và Tổng cục Thuế) và Cục thuế địa phương nơi doanh nghiệp 
đóng trụ sở đế theo dõi. 

Số kinh phí được hạch toán vào chi phí hợp lý nhiều hơn so với số đã 
đóng góp theo dự toán đầu năm thì doanh nghiệp phải đóng góp bo sung sổ còn 
thiếu vào Quỹ. Số kinh phí được hạch toán vào chi phí họp lý ít hơn so với số đã 
đóng góp theo dự toán đầu năm thì được chuyến số thừa sang năm sau để trừ 
vào số phải đóng góp Quỹ của năm sau. 

Thông báo của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam theo mẫu số 03 ban hành kèm 
theo Thông tư này là chứng từ họp pháp để xác định chi phí hợp lý của từng 
doanh nghiệp. 

Điều 9ệ Tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả 

Việc tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả được tiến hành theo 
định kỳ dưới sự chứng kiến của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, như sau: 

- Cơ quan, đơn vị ra quyết định tịch thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá 
giả lập kế hoạch tiêu huỷ gửi cho các Ban chỉ đạo 389 địa phương, nơi có thuốc 
lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ để thông báo cho Hiệp hội 
Thuôc lá Việt Nam cử đại diện và đại diện các doanh nghiệp sản xuât kinh 
doanh thuốc lá khác đến chứng kiến việc tiêu huỷ thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả. 
Thông báo về việc tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả phải được gửi 
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đến Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chậm nhất là 7 ngày trước khi tiến hành việc 
tiêu huỷ. 

- Việc tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả được thực hiện hàng 
tháng, trường hợp số lượng thuốc lá điếu bắt giữ lớn thì có the tố chức tiêu huỷ 
nhiều lần trong tháng. 

- Tổ chức tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả do Hội đồng xử lý 
tiêu huỷ thực hiện và phải lập biên bản có đầy đủ chừ ký của các thành viên Hội 
đồng theo Thông tư số 173/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung về quản lý, xử lý tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính. 

Điều 10. Trách nhiêm của Hiêp hôi Thuốc lá Viêt Nam • • Ẫ • ỉ 

1. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam chịu trách nhiệm về việc huy động, quản 
lý, sử dụng Quỹ theo hướng dẫn tại Thông tư này và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về tính chính xác của các số liệu do Hiệp hội thông báo nêu tại Điều 8 
Thông tư này. 

2. Đối với số thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ mà lực lượng 
trực tiếp đã được tạm ứng 50% kinh phí hỗ trợ nhưng chưa tiến hành tiêu huỷ, 
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam có trách nhiệm đề nghị cơ quan bắt giữ, xử lý tịch 
thu thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả sớm tiến hành tiêu huỷ. Trường hợp 
không có thuốc lá để tiêu huỷ, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam thu hồi kinh phí đã 
tạm ứng hỗ trợ và thông báo cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia biết và xử lý. 

3. Định kỳ hàng năm, Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam báo cáo tình hình huy 
động, quản lý và sử dụng Quỹ với Bộ Tài chính, Bộ Công thương. 

Chương III 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 11. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 02 năm 2015. 
Hàng năm, Bộ Tài chính chủ trì, phổi họp với Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Hiệp 
hội Thuốc lá Việt Nam tiến hành sơ kết đánh giá kết quả thực hiện cơ chế này. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 57/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 04 
năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động kinh phí hỗ trợ công 
tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điểu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. 

3. Số kinh phí còn chưa sử dụng hết (nếu có) theo quy định tại Thông tư 
số 57/2012/TT-BTC ngày 11 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính được tiếp tục 
quản lý, sử dụng theo quy định tại Thông tư này. Ban chỉ đạo 389 quốc gia và 
Ban chỉ đạo 389 địa phương được kế thừa số kinh phí chưa sử dụng hết từ Ban 
chỉ đạo 127 Trung ương và Ban chỉ đạo 127 địa phương. 



Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, 
đon vị phản ánh về Bộ Tài chính đế phối họp giải quyêt/yệ/" 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội; 
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham 
nhũng; 
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sờ TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, 
TP trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam; 
- Ban chì đạo 389 quốc gia; 
- Ban chì đạo 389 các địa phương; 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; Vụ CST(PGTGT&TTĐB)- 5 ° 0 

RƯỞNG 

Vũ Thị Mai 
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