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CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
lập - Tự do - Hạnh phác

SỐ:*r/2Q20/TT-BTC

Hà Nội, ngày Ai thảng J nãrttím

THÔNG Tư
Hirởng đẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đổi vói
rirọrn sảo xuẩt để tiêu thụ trong nước và rirợu nhập khẩu
Cân cứ Nghị định số ỉ05/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 20ĩ 7 của Chỉnh
phủ quy định về kinh doanh rượu;
Căn cứ Nghị định sổ 87/20Ỉ7/ND-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chỉnh
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hợn và cơ cẩu té chức cùa Bộ Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tồng cạc
Hải quan;
Bộ trướng Bộ Tài chúửi ban hành Thông tư hướng đẫn thi hành Nghị định số
ỉ 05/20ỉ 7/NĐ-CP về việc in, phát hành, quản ìỷ và sử dụng tem đối với rượu sản
xuất để tiêu thụ trong nước vổ rượu nhập khẩu nhít sau.
Chmmgl
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết Điều 35 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày
14/9/2017 của Chính phủ về việc in, phát hành, quản iý, sử đụng tem đối với rượu
sản xuất để tiêu thụ ữong nước và rượu nhập khẩu (sau đây gọi ỉà tem rượu).
phẩm

Điều 2. Trưòmg hợp phẳỉ dán tem và không phải dán tem trên bao bì sản

1. Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải đán tem trên
bao bì sản phẩm.
2. Các trường hợp không phải đán tem ừên bao bì sản phẩm
- Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản
xiiất rượu công nghiệp để chế bieri lại rượu.
- Rượu bán thảnh phầm theo quy định tại Điều 3 Nghị định sổ 105/2017/NĐCP nhập khẩu.

2

- Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày
14/9/2017 cua Chỉnh phủ.
Thôạg tự nàỵ không áp đụng đổi với các trường hợp quy định tạỉ khoản 2
Điều 1 Nghlđịnh sổ 105/2017/KĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chúih phủ,
Chươngn
QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Mấu tem và quy định về dản tem
1. Nguyên tắc
Rượu nhập khẩu và rượu sản xuất trong nước phải được đóng thành chai
(bao gồm cả hũ, bỉnh, lọ, can, tủi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai. Mỗi chai
được dán một (01) con temế Trường hợp chai rượu cỏ sử đụng màng bóng kính bọc
bên ngoài thỉ tem phải được dán vào chai trước khỉ dược đóng mảng bóng kính phủ
bên ngoài.
2. Mau tem
Mầu tem rượu nhập khẩu do Độ Tải chỉnh thống nhất quy định được trinh
bày tại Phụ ỉục i ban hành kèm theo Thông tư này.
Mầu tem rượu sân xuất trong nước do Bộ Tầi chỉnh thống nhất quy định
được trình bày tại Phụ ỉục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Vị trí dán tem
Tem rượu được dán vẳt qua nơi rượu có thể được ỉẩy ra trên bao bỉ chứa sản
phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bành, vòỉ rượu hoặc vị tri tương tự) đảm bảo khỉ mở
nắp thì tem sỉ rách và không the sử dụng lạlệ
Trưởng hợp nhập khẩu thùng, téc lớn về chiết ra chai hoặc sản xuất rượu
thành phẩm thì thùng, tẻc không phải dán tem.
4ế Đơn vị thực hiện đản tem
Đổi với rượu đóng chãi nhập khẩu qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực
hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu tại cơ sở của doanh
nghiệp và báo cáo với cơ quan Hải quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu sổ
lượng thực sử đụng (ghi rõ số sêri tem) trước khi thông quanế
Đối vớỉ rượu thành phẩm dạng thùng, téc nhập khẩu về đóng chai trong
nước: Doanh nghiệp thực hiện và tự chịu trách nhiệm việc dán tem rượu nhập khẩu
tại cơ sở đóng chai trước khi đưa ra ứiị trường để tiêu thụ.
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Đổi với rượu sản xuất trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất
rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thù cổng nhằm mục đỉch kỉnh doanh, Giẩy
phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tả
chức, cá nhân sản xuất rượu trong nưỏc phải thực hiện đản tem đúng quy định cho
sản phẩm rượu sản xuất tại địa điem sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước
khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nưởc,
Điều 4. Nguyên tắc quản lý tem
Tổng cục Hải quan thực hiện in, phái hành tem rượu nhập khẩu.
Tổng cục Thuể thực hiện in, phát hành tem rượu sản xuất trong nước.
Việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem rượu được thực hiện theo quy
định hiện hành về quản lý sử đụng ổn chỉ thuế.
Điều 5. Quần ỉý tem rượu nhập khẩu
1. Thông báo phát hành tem rượu
Tổng cục Hải quan thông bảo phắt hành tem rượu nhập khẩu gửi cho Cục
Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi cấp tem cho Cục Hải
quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trường hợp mẫu tem đang sử dụng
cỏ thay đổi về kích thước, nội đung, hình thức thi Tổng cục Hải quan phải có
Thông báo phát hành mới thay thể Thông bảo phát hành cũ.
Nội duĩigỊ Thông báo phát hành phải thể hiện: Hình thức, nội dung, kỉch
thước vả đặc điểm từng mẫu tem.
Thông báo phát hành tem rượu nhập khẩu được đãng tải công khai trên trang
thông tỉn điện tử của Tổng cục Hảỉ quan trong vòng mười lãm (15) ngày làm việc
kể từ ngày Thông bảo phát hành tem rượu nhập khẩu mới được ban hành.

2, Cấp tem rượu rihập khẩu
Tem sản phẩm rượu nhập khấu chi được bán cho các tổ chốc, cá nhân có
Giấy phép phân phối rượu còn hiệu lực.
Tổng cục Hài quan chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Hải quan các
tỉnh, thành phố sử dụng theo nhu cầu của các đơn vị đã dăng ký theo định kỳ hàng
năm.
Căn cứ sổ lượng rượu nhập khẩu do người khai hải quan khai, cơ quan Hải
quan nơi đăng ký làm thù tục nhập khẩu có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp
nhập khẩu và ghi rô số lượng, sổ sêri tem thực sử đụng vào tờ khai Hải quan nhập
khẩu rượu.
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Công chửc Hải quan làm nhiệm vụ bán tem, giám sát việc dán tem có trách
nhiệm quyit toán tem rượu nhập khẩu vói đơn vị cấp tem chậm nhẩt không quá hai
(02) ngày lồm việc kề từ ngày hàng hóa được thông quanỆ
Cơ quan Hải quan các cấp thực hiên việc cấp, bán tem rượu nhập khẩu phải
mở sổ sách theo dõi chỉ tiết sẩ tem tồn đau kỳ, sổ tem nhận, sá tem bản cho doanh
nghiệp nhập khẩu, số tem mất, hỏng trong kỳ, số tem tồn cuổi kỳ và thực hiện báo
cáo quý, 6 tháng, năm về tỉnh hình sử dụng tem của đon vị mình, gửi cơ quan Hải
quan cẩp trên theo quy định,
Điều 6. Quản lý tem ruựu sản xuất trong nước
1. Thông báo phát hành tem rượu
Tổng cục Thuế thông bảo phát hành tem rượu sản xuẩt trong nước bằng văn
bản gửi cho Cục Thuế các tính, thành phố trực thuộc trung uơng trước khi bán tem.
Trường hợp mẫu tem đang sử đụng cổ thay đổi về kích thước, nội dung, hình thức
thì Tổng cục Thuế phải có Thông báo phát hành mới thay thể Thông báo phát hành
cũ.
Nộỉ dung Thông bảo phát hành phải thể hiện: hình thức, nội đung, kích thước
và đặc điểm từng mẫu tem.
.
Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước được đăng tải công khai
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế ừong vòng mười lăm (15) ngày làm
việc kể tù ngày Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước có hiệu ỉực.
2. Bản tem rượu
Tem sản phẩm rượu sản xuit dể tiêu thụ ừong nưởc chi được bản cho tổ
chức, cá nhân có Giấy phép sàn xuất rượu còn hiệu lực.
Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Thuế các tinh, thành
phổ trực thuộc trung ương. Cục Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế có trách
nhiệm tỗ chức bán tem rượu sảo xuất trong nước cho các tể chức, cá nhân cố Gíẩy
phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhăm mục đích
kinh doanh, Giấy phép sàn xuất rượu công nghiệp) để tổ chức, cá nhân tự dán tem
rượu sản xuất trong nước theo quy định.
Các tổ chức, cả nhân không được chuyển nhượng, bán (trừ cơ quan Thuế),
vay, mượn và cho vay, cho mượn tem rượu.
Cơ quan Thuế các cấp thực hỉện việc mỏ sổ theo dõi chi tiết số tem tồn đầu
kỵ, số tem nhận, số tem bán cho tổ chốc, cá nhân sản xuất để tiêu thụ trong nước,
so tem mất, hủy trong kỳ, số tem tồn cuối kỷ và thực hiện báo cáo thanh quyết toán
tiền bán tem theo quý, năm với cơ quan Thuế cấp trên.
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Chương III
TỒ CHỨC THỰC HIỆN
Đỉều 8. về kỉnh phí in tem
Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp
nhập khẩu rượu khi đến làm thủ tục hải quan. Cơ quan Thuế bán tem rượu sản xuât
trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sàn xuất rượu (bao gôm Giấy
phép sản xuẩt rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuât rượu
công nghiệp).
Tiền thu được từ việc bán tem bảo đảm bù đắp chi phí gồm dặt in vả phí phát
hành tem theo quy định.
Điều 9. Hiều
• lưc
* thì hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0?"tháng 5"năm 2020.
2. Đối với tem được phát hành theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày
14/ỉ 1/2013 của Bộ Tài chính còn tồn trưởc ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành
thì được tiếp tục sử dụng tem đến hết.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét hướng
dẫn sửa đổi, bổ simg cho phù hợp./.^A,
Nơi nhện:4ù&/
- Vốn 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 baii của Quốc hột;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- Viện Kiềm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân iổi cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- IJBTW Mặt trận Tổ quổc Việt Nam; _
- Cơ quan Trung ương của các Đoán thế;
- HĐND, UBND, SỞTC, Cục thuể, Cục Hải quan các tinh, TP trực
thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm ưa văn bản (Bộ TÙ pháp);
- VVebsite Chính phủ;
- Các đem vj thuộc Bộ;
- Website Bộ Tải chính;
-Lưu: VTịTCKVT.CS).^^

KT. Bộ TRƯỜNG
TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

Chương III
TỎ CHỨC THỤ• C HIỆN
«
Điều 8. về kinh phí in tem
Cơ quan Hải quan thực hiện bán tem rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp

nhập khẩu rượu khi đên làm thủ tục hải quan. Cơ quan Thuế bán tem rượu sân xuât
trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phẻp sản xuất rượu (bao gồm Giấy
phép sản xuất rượu thù công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu
công nghiệp).
Tiền thu được lừ việc bán tem bảo đảm bù đẳp chi phí gồm đặt in và phí phát

hành tem theo quy định.
Điều 9. Hiệu lực thi hànb
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ữĩtháng 5" năm 2020.
2. Đối với tem được phát hành theo Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày
14/11/2013 của Bộ Tài chính còn tồn trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

thì được tiếp tục sử dụng tem đến hết.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các Bộ, ngành, địa
phương, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đế xem xét hướng

dẫn sửa đổi, bô sung cho phù hợp./.^
Nơi nhận:/u
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tưởng, các phó Thủ tướng Chinh phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dần tộc và các Uy ban cùa Quổe hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sốt nhân dân tôi cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểrn toán nhà mrởc;
- UBTW Mặt trện Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoản thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tinh, TP trực
thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiềm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phù;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT; TCT (VT, CS)^

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

rần Xuân Hà

Phụ lục 1
QUY ĐỊNH VỀ MẲƯ TEM RƯỢU NHẬP KHẲU
(Ban hành kèm Thông tư số:
/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 cùa Bộ Tài chính)
I Cổc mẫn tem nrựy nhập khẩu
1. Các mẫu tem nrgru nhập khẩu
Tem rượu nhập khấu gầm haỉ mẫu:
- Tem rượu nhập khẩu đản vào loại rượu cỏ độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <30°).
- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30 độ
(độ cồn >=30°).
'
2. Mô tả
Kích thước: !3mm ± l,5mm X 120mm ± l,5mm
Chẩt liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vd, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2,
khi dản chẳc bóc ra sỗ bị vỡ; một mặt có tráng keo sẵn.
Màu in: 08 mầu (trong đó có 02 màu mực in bảo an không màu phát quang
dưới ánh sáng đèn uv và ánh sảng đen laser hồng ngoại) và 01 màu ỉn sỗ seri.
Kỹ thuật in tem phải đảm bảo tính bảo an, trong đỏ:
- Bảo an bàng thiết kế: Thiết kể bảo an cổ kỹ thuật đảnh dẩu, vân nền hoa
văn trang trí được sử dụng trên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân
đan xem có độ tinh xảo cao.
• Bảo an bằng mực in: 02 mực ỉn bảo an không màu phát quang dưới ánh
sáng đen ƯV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 màu ìn số seri bằng mục đỏ,
phát quan dưởỉ ánh sáng đèn uv. Vỉệc kiểm tra bảo an bằng mực in được thực hiện
dưới 03 cấp độ:
+ Cấp độ một: Sử dụng đèn uv
+ Cấp độ hai: Sử đụng thiết bị đèn laser hồng ngoạỉ
+ Cấp độ ba: Kiểm tra bằng phương pháp hóa lý
II. Mấu tem
í. Tem rượu nhập khẩu độ cồn nhỏ ham 30°

2. Tem rượu nhập khẩu độ cồn bằng hoặc lớn hơn 30°

Phụ lyc 2
QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM Rượu SẲN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư sẻ:
/2020/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chỉnh)
Mô tả tem
Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước.
Tem có 02 loại như sau:
I. Tem rurọn sản Mất trong nưởc dán vào loạỉ rirựu có độ cồn bằng hoặc
lớn hon 20 độ
- Kích thước tem: 1 lcm X 1.3cm
- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán
bằng máy.
- Tem ỉn trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bàng máy.
- Trên tem cỗ in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN>20o)
- Bên trái tem in đòng chữ TR01C đổi với rượu sản xuất trong nước >20°
dùng cho đán bằng máy, TR01R rượu sản xuẩt trong nước >20° dùng cho đán bằng
mảy (tem cắt rời) hoặc TR01T rượu sản xuất trong nước >20° dòng cho đán bàng
tay, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ sổ 0000001 đên sô
9999999 bằng mực màu đen.

20 độ

2. Tem rưọìi sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nhỏ hem
- Kích thước tem: 1 lcm X 1.3cm

- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ săn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán
bằng máy.
- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng mảy.
- Trên tem có in dỏĩig chữ TEM RƯỢU (SXTN<20°)
- Bên trái tem in đòng chữ TR02C đổi vói rượu sản xuẩt trong nước <20°
đùng cho đán băng máy hoặc TR02T rượu sản xuất trong nưởc <20° đùng cho dán
bằng tay, mã vạch hai chiều* bên phải tem in ký hiệu, sổ thứ tự từ số 0000001 đến
số 9999999 bằng mực màu đen.

