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THÔNG Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03
tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản
lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá
điếu và chổng sản xuất, buôn bán thuốc lá giả

Căn cứ Luật phòng, chổng 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 to chức của Bộ Tài
chỉnh;
Để thực hiện Quyết định sổ 2371/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày
26 thảng 12 năm 2014 ve việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách thuế;
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điểu
của Thông tư sổ ]9/2015/TT-BTC ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chỉnh
hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hô trợ công tác
phòng, chong buôn lậu thuốc lá điếu và chong sản xuất, buôn bản thuốc lá giả
(sau đây gọi tắt là Thông tư sổ Ỉ9/2015/TT-BTC) như sau:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 19/2015/TT-BTC như
sau:
"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 4.000 đồng/bao 20 điếu, không
phân biệt theo giá trị thuốc lá (cao cấp hay thấp cấp). Hồ trợ thêm 500 đồng/bao
20 điếu cho chi phí tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuôc 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 4.000 đồng/bao 20 điếu cho các đối tượng thụ hưởng
kinh phí từ Quỹ được quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư này, trích 200
đồng/bao 20 điếu (5%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia, 280 đồng/bao 20
điếu (7%) hỗ trợ cho Ban chỉ đạo 389 địa phương nơi có thuốc lá điếu nhập lậu,
thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ và 200 đông/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 2ẻ Hiêu lirc thi hành
•

•

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.
Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan,
đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:f^

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- 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 ứận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thề;
- HĐND, UBND, Sở 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 chỉ đạo 389 quốc gia;
- Ban chỉ đạo 389 địa phương;
- Website Chính phủ;
- Các đom vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chínht/
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