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

Số: 8765/CT-TTHT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2019

V/v: thuế tiêu thụ đặc biệt

Kính gửi: Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá
Địa chỉ: 41 Lê Quý Đôn, Phường 7, Quận 3, TP.HCM
Mã số thuế: 0101216069-004
Trả lời văn bản số 101/XNKTL-TCKT ngày 11/6/2019 của Công ty về thuế tiêu thụ đặc
biệt; Cục Thuế Thành phố có ý kiến như sau:
Căn cứ Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội, tại
Điều 2 quy định đối tượng chịu thuế:
“1. Hàng hóa:
ngậm;

a) Thuốc lá điếu, xì gà và chế phẩm khác từ cây thuốc lá dùng để hút, hít, nhai, ngửi,
...”

Căn cứ Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về
thuế tiêu thụ đặc biệt, tại Điều 5 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 130/2016/TTBTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) quy định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt:
“Giá tính thuế TTĐB của hàng hóa, dịch vụ là giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ
của cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa có thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (nếu có) và thuế giá
trị gia tăng, được xác định cụ thể như sau:
1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước, hàng hóa nhập khẩu là giá do cơ sở sản xuất, cơ
sở nhập khẩu bán ra. Trường hợp giá bán của cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra không theo
giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định thuế theo quy định
của Luật quản lý thuế. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được xác định như sau:

Giá tính thuế TTĐB

=

Giá bán chưa có thuế GTGT - Thuế Bảo vệ môi trường (nếu có)
1 + Thuế suất thuế TTĐB

Trong đó: giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định của pháp luật
về thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường xác định theo quy định của pháp luật về thuế bảo
vệ môi trường.

a) Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán
hàng qua các cơ sở trực thuộc hạch toán phụ thuộc thì giá làm căn cứ tính thuế tiêu thụ đặc biệt
là giá do cơ sở hạch toán phụ thuộc bán ra. Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán hàng thông qua
đại lý bán đúng giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu quy định và chỉ hưởng hoa hồng thì giá
bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu
quy định chưa trừ hoa hồng.
b) Trường hợp hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bán cho các cơ sở kinh doanh
thương mại là cơ sở có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty
mẹ với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu hoặc cơ sở kinh doanh thương mại là cơ sở có mối quan
hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp hơn tỷ
lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở kinh doanh thương mại mua trực tiếp của
cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu bán ra.
Trường hợp cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu thành lập nhiều cơ sở thương mại trung gian
có quan hệ công ty mẹ, công ty con hoặc các công ty con trong cùng công ty mẹ hoặc có mối
quan hệ liên kết thì giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không được thấp
hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân trong tháng của các cơ sở thương mại này bán cho cơ sở kinh
doanh thương mại không có quan hệ công ty mẹ, công ty con, hoặc các công ty con trong cùng
công ty mẹ, hoặc có mối quan hệ liên kết với cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu. Riêng mặt hàng xe
ôtô giá bán bình quân của cơ sở kinh doanh thương mại để so sánh là giá bán xe chưa bao gồm
các lựa chọn về trang thiết bị, phụ tùng mà cơ sở kinh doanh thương mại lắp đặt thêm theo yêu
cầu của khách hàng.
Cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu và cơ sở kinh doanh thương mại có mối quan hệ liên kết
theo quy định tại điểm này khi: Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 20%
vốn đầu tư của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia.
Trường hợp giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt của cơ sở sản xuất,
cơ sở nhập khẩu hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn tỷ lệ 7% so với giá bình quân của
cơ sở kinh doanh thương mại bán ra thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ quan thuế ấn
định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
…
10. Giá tính thuế TTĐB đối với hàng hóa, dịch vụ quy định từ khoản 1 đến khoản 9 Điều
này bao gồm cả khoản thu thêm tính ngoài giá bán hàng hóa, giá cung ứng dịch vụ (nếu có) mà
cơ sở sản xuất kinh doanh được hưởng. Riêng đối với mặt hàng thuốc lá giá tính thuế TTĐB bao
gồm cả khoản đóng góp bắt buộc và kinh phí hỗ trợ quy định tại Luật phòng, chống tác hại của
thuốc lá.
…”
Trường hợp Công ty theo trình bày, bán sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu cho
Công ty thương mại A là đơn vị độc lập, không có quan hệ công ty mẹ - công ty con, không phải
là công ty con trong cùng công ty mẹ, không có mối quan hệ liên kết với Công ty thì giá tính

thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà được xác định theo nguyên tắc chung tại
Khoản 1, Khoản 10 Điều 5 Thông tư số 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2
Thông tư số 130/2016/TT-BTC), giá bán làm căn cứ xác định giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt do
Công ty bán ra trong trường hợp này không bị ràng buộc điều kiện không thấp hơn tỷ lệ 7% so
với giá bình quân trong tháng của Công ty thương mại A bán ra. Trường hợp giá bán của Công ty
bán ra không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ quan thuế thực hiện ấn định
thuế theo quy định của Luật quản lý thuế.
Cục Thuế Thành phố thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn
bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.
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