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THÔNG Tư
Hirửng đẫn vỉệc ỉn, phát hành, quản lý và sử dụng tem đổi vói 

rirợii sản xuất để tiêu thụ trong nước vả rượu nhập khẩu

Cân cứ Nghị định sổ ỉ 05/2017/NĐ-CP ngậy 14 thảng 9 năm 20ĩ 7 của Chỉnh 
phủ quy định về kinh doanh rượu;

Căn cứ Nghị định sổ 87/20ỉ  7/NĐ-CP ngày 26 thảng 7 năm 20Ỉ7 của Chính 
phủ qụy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tể chức của Bộ Tài chínhĩ

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục 
Hải qmnỉ

Bộ trường Bộ Tài chỉĩửí ban hành Thông tư hưởng dẫn thi hành Nghị định Sỡ 
ỉ 05/20ỉ 7/NĐ-CP về việc in, phát hành, quản ỉỷ và sử đụng tem đối vớt rượii sản 
xuãt để tiêu thụ trong nưởc v*à rượu nhập khẩu như sau.

Chương I

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 lý, sử đụng tem đối với rượu 
sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu (sau đây gọi là tem rượu).

Đỉều 2. Trường hợp phảỉ dán tem và không phải dán tem trên bao bì sản
phẩm

1, Rượu sản xuất đế tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải đán tem ừên
bao bì sản phẩm.

2. Cảc trường hợp không phái dán tem ừên bao bỉ sản phẩm

- Rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp cổ Giấy phép sản 
xuất rượu công nghiệp để chế bien lại rượu.

- Rượu bán thành phẩm theo quy định tai Điều 3 Nghị đinh sổ 105/2017/NĐ- 
CP nhập khẩu.



* Rượu nhập khẩu quy định tại Điều 31 Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 
14/9/2017 của Chỉah phủ.

Th&Ịgtự nàỵ không áp dụng đổỉ với các trường hợp quy định tại khoản 2 
Điều 1 Nghịđịnh số 105/2017/ND-CP ngày 14/9/2017 cùa Chính 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» bình* lọ, can, tủi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai. Mỗi chai 
được dán một (01) con tem. Trường hợp chai rượu cỏ sử đụng màng bổng kính bọc 
bên ngoài thi tem phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bổng kính phủ 
bên ngoài.

2. Mẫu tem

Mau tem rượu nhập khẩu do Bộ Tài chính thống nhất quy định được trỉnh 
bày tại Phụ ỉục ì ban hành kèm theo Thông tư này*

Mẫu tem rượu sân xuất trong nước do Bộ Tài chỉnh thống nhất quy định 
được trình bày tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Vị trí đán tem

Tem rượu được dán vẳt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản 
phẩm rượu (nắp chai, nắp hô, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở 
náp thỉ tem sẽ rách và không the sử dụng iạĩ.

Trưởng hợp nhập khẩu thùng, téc ỉớn về chiết ra chai hoặc sản xuất rượu 
thành phẩm thì thùng, téc không phải dán tem.

4. Đơn vị thực hiện đản tem

Đối với rượu đỏng chai nhập khẩu qua các cửa khẩu: Doanh nghiệp thực 
hiện và lự 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 lầm thủ tục nhập khẩu sổ 
lượng thực sử đụng (ghi rõ số sêri tem) trtrơc khi thông quan.

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 đổng chai trước khi đưa ra ứiị trường để tiêu thụ.



Đối với rượu sản xuất txong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất 
rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đỉch kỉnh doanh, Giấy 
phép sản xuất rượu cống nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung ỉà tả 
chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện đản tem đúng quy định cho 
sản phẩm rượu sàn xuất tại địa điềm sản xuất sau khỉ rượu được đóng chai và trước 
khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nưởc,

Đỉều 4, Nguyễn tắc quản lỷ tem

Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát bành ỉem rượu nhập khẩu.

Tổng cục Thuế thực hĩện 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 iỷ sừ đụng ẩn chỉ thuế,

Điều 5. Quản lý tem rưựu nhập khẩu

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Hải quan thông bảo phát hành tem rượu nhập khẩu gừi cho Cục 
Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trước khi cấp tem cho Cục Hải 
quan các tỉnh, thàtih phố trực thuộc trung uơng. Trường họp mẫu tem đang sừ dụng 
cỏ thay đồi về kỉch thước, nội đung* hình thức thi Tổng cục Hải quan phải cỏ 
Thông báo phát hành mới thay thể Thông bảo phát hành cũ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: Hình thức, nội dung, kỉch 
thuớc và đặc điem tùng mẫu tem.

Thông báo phải hành tem rượu nhập khẩu được đãng tải công khai trên trang 
thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc 
kể từ ngày Thông bảo phát hành tem rượu nhập khẩu mới được ban hành.

2. Cấp tem rượu nhập khẩu

Tem sản phầm rượu nhập khẩu chi đuợc bán cho các tổ chốc, cá nhân cỗ 
Giấy phép phân phối rượu cỏn 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 đăng ký theo định kỳ hàng 
năm.

Căn cứ số lượng rượu nhập khẩu do người khai hải quan khai, cơ quan Hải 
quan nơi đăng ký làm thủ tục nhập khẩu có trách nhiệm bán tem cho doanh nghiệp 
nhập khẩu và ghi rỗ số lượng, số sêri tem thực sử đụng vào tờ khai Hải quan nhập 
khẩu rượu.
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Công chửc Hài quan làm nhiệm vụ bán tem, giám sát việc dán tem có trách 
nhiệm quyểt tữán tem rượu nhập khấu vói đơn vị cấp tem chậm nhất không quá hai 
(02) ngày làm việc kể tử ngày hàng hỗa được thông quan.

Cơ quan Hải quan các cấp thực hiên việc cấp, bán tem rượu nhập khẩu phải 
mở sổ sách theo dõi chi tiết sá tem tần đầu kỳ» số tem nhận, sẩ tem bản cho doanh 
nghiệp nhập khẩu, số tem mất, hỏng trong kỳ, sấ tem tần cuối kỳ và thực hỉện báo 
cảo quý» 6 tháng, năm về tinh hình sử dụng tem của đơn vị minh, gửi cơ quan Hải 
quan cap trên theo quy định,

Điều 6. Quản lý tem raựii sản xuất trong nước

1. Thông báo phát hành tem rượu

Tổng cục Thuế thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nước bằng văn 
bản gửi cho Cục Thuế các tỉnh, 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 
thi Tổng cục Thuế phải cỏ Thông báo phát hành mới thay thế Thông báo phát hành 
củ.

Nội dung Thông báo phát hành phải thể hiện: hinh thức» nội đung, kích thước 
và đặc điểm từng mẫu tem. .

Thông báo phát hành tem rượu sản xuất trong nưóc được đăng tài công khai 
trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế trong vòng mười lăm (15) ngày làm 
việc kể tử ngày Thông bảo phát hành tem rượu sản xuất trong nước có hiệu lực.

2. Bán tem rượu

Tem sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước chỉ được bán cho tồ 
chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu còn hiệu lực,

Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm cấp tem rượu cho Cục Thuế các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung Ương. Cục Thuế các ìinh, thành phố» Chi cục Thuế có trách 
nhiệm tổ chức bán tem rượu sản xuất trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy 
phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 
kinh doanh, Giấy phép sản 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)t 
vay, mượn và cho vay, cho mượn tem rượu.

Cơ quan Thuế các cấp thực hiện việc mỏ sổ theo dõi chi tiết số tem tồn đầu 
kỳ, số tem nhận, số tem bán cho tổ chức, cố nhân sản xuất để tiêu thụ trong nước, 
sổ tem mất, hủy trong kỳ, số tem tồn cuối kỳ và thực hiện báo cáo thanh quyết toán 
tiền bán tem theo quý, năm vớỉ cơ quan Thuế cấp trên.
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Chương III 

TỔ CHỨC THựC 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 đến làm thủ tục hài quan. Co quan Thiiế bản tem rượu sản xuât 
trong nước cho các tổ chức, cả nhân có Giấy phép sàn xuất rượu (bao gôm Giấy 
phép sản xuất 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 đặt in vả phí phát 
hành tem theo quy định.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 0^tháng s~ 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 
thỉ được tiếp tục sử dụng tem đến hết.

3. Trong quá trì nil 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 sung cho phù h ợ p ./^

N ơi nhận:ậ,ỉd*/
- Văn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
“ Thủ tướng, các Phố Thủ tướng'Chỉnh phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các ủy  ban cùa Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quaiì ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- Viện Kiểm sát nhân dần tối cao;
- Toà án nhân dần tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- IJBTW Mật trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các Đoán thể;
- HĐND, ƯBND, Sờ TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực 
thuộc TW;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ Tài chính;
-Lmi: VT;TCT(VT,CS).W ^  .

KT. Bộ TRƯỞNG



Chơơng III 

TỎ CHỨC THỤ C HIỆN 

Điều 8. về kỉnh phí in tem

Cơ quan Hải quan íhực 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 sản xuât 
trong nước cho các tô chức, cá nhân có Giây phẻp sản xuât rượu (bao gôm Giây 
phép sản xuất rượu thử công nhăm mục đích kinh doanh, Giây phép sản xuât rượu 
công nghiệp).

Tiền thu được từ việc bán tem bảo đầm bi) đắp chi phí gồm đật in và phí phát 
hành tem theo quy định.

Điều 9. Hiệu ỉực thi hành

1. Thông tư này cỏ hiệu lực thi hành kề từ ngày ũ f  tháng 5" năm 2020.

2. Đối với tem được phát hành theo Thông tư sổ 160/2013/TT-BTC ngày 
14/11/2013 của Bộ Tài chính còn tồn trước ngày Thông tư này có hiệu ỉực thi hành 
thì được tiếp tục sử đụng tem đến hết.

3. Trong quá ưình thực hiện nểu có vướng mắc đề nghị các Bộ» ngành, địa 
phư<mg, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét hướng 
dẫn sửa đổi» bô sung cho phù hợpJ.jỊẠ ,

Nơi nhận:Aiề+'
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tưởng'Chỉnh phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng đần tộc và các Ưy ban cùa Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bệ, cơ quan thuộc Chính phu;
- Viện Kiểm sát nhân đân tôi cao;
- Tữả án nhân đân tối cao;
- Kiểm toán nhà nirởc;
- UBTW Mặt trện Tổ quốc Việt Nam; ^
“ Cơ quan T rung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuể, Cục Hải quan các tỉnh, TP írực 
thuộc TW;
“ Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư phốp);
- Website Chính phù;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
» Website Bộ Tải chính;
- Lưu: VI'; TOT (VT, C S ) ^

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG



Phụ lục 1
QUY ĐỊNH VỀ MẲƯ TEM R ượu NHẬP KHẲU

(Ban hành kèm Thông tư so: /2Ồ2Ỡ/TT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

L Cẩc mẫu tem rượu nhập khẩu
1. Các mẫu tem rượu nhập khẩu
Tem rượu nhập khẩu gầm hai mẫu:
- Tem rượu nhập khẩu dán vào loạỉ rượu cỏ độ cồn dưới 30 độ (độ cồn <30°).
- Tem rượu nhập khẩu dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lởn hơn 30 độ 

(độ cồn >”30).
2. Mô tả
Kích thước: i3mm ± l,5ntm X 120mm ± l,5mm
Chất liệu giấy in: In bằng giấy xi bóc vỡ, định lượng (cả đế): (300 ± 12)g/m2, 

khi dán chắc bóc ra sẽ bị vỡ; một mặt cỗ tráng keo sẵn.
Màu ĩn: 08 mầu (trong đó có 02 màu mực in bảo an không màu phát quang 

dưới ánh sáng đèn ƯV và ánh sáng đen laser hồng ngoại) và 01 màu ỉn sổ seri.
Kỹ thuật in tem phái đảm bảo tính bảo an, trong đỏ:
- Bảo an bàng thiết kế: 'ĩhiểt kể bảo an có kỹ thuật đảnh dẩu, vân nền hoa 

văn trang trí được sử dụng ừên phần mềm bảo an đặc biệt, gồm nhiều tầng lớp vân 
đan xem có độ tỉnh xảo cao»

* Bảo an bằng mực ỉn: 02 mực ìn bảo an không màu phát quang dưới ánh 
sáng đen ƯV và ánh sáng đèn laser hồng ngoại) và 01 màu ỉn số seri băng raực đỏ, 
phát quan dưởỉ ánh sáng đèn ƯV. Việc kiểm tra bảo an bằng mực in được thực hiện 
dưới 03 cấp độ:

+ Cấp độ một: Sử dụng đèn u v
+ Cấp độ hai: Sừ đụng thiết bị đèn ỉaser hồng ngoại
+ Cấp độ ba: Kiểm tra bằng phương pháp hóa lý
II. Mấu tem
1. Tem rượu nhập khẩu độ cồn nhỏ hơn 30°

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



Phụ lục 2
QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM R ượu SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC 

(Ban hành kèm Thông tư sổ: s/S~ /2020/ĨT-BTC ngày 23/3/2020 của Bộ Tài chính)

Mô tả tem

Tên tem: Tem rượu sản xuất trong nước«
Tem có 02 ỉoại như sau:
1. Tem rượu sản xuất trong nvtởc đán vào loại rưựtt cỏ độ cằn bàng hoặc 

tâm hơn 20 độ
- Kích thước tem: 1 lcm X 1.3om
- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dản 

bằng máy»
- Tem in trên giấy dai đán bàng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.
- Trên tem cỏ in dõng chữ TEM RƯỢU (SXTN>20o)
- Bên trái tem in đòng chữ TRÖ1C đối với rượu sản xuất trong nước >20° 

dừng cho đán bằng mảy, TRÖ1R rượu sản xuất trong nước >20° dung cho đán băng 
mảy (tem cắt ròi) hoặc TR01T rượu sản xuất trong nước >20° đùng cho dán bàng 
tay, mã vạch hai chiều; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0000001 đên so 
9999999 bằng mực màu đen.

2. Tem rsựu sản xuất trong nước đán vào loại rưựu có độ cồn nhò bơn
20 độ

- Kích thưởc tem: 1 lcm X 1.3cm
- Tem in trên giấy bổc vữ phủ sẵn cồn đốt vởi tem sử dụng dán bằng tay; dán 

bằng máy.
• Tem in trên giấy dai đán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng mảy,
- Trên tem cỏ in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20°)
- Bên trái tem in đòng chữ TRÖ2C đổi với rượu sản xuất trong nước <20° 

dùng cho đán bằng máy hoặc TR02T rượu sản xuất trong nưởc <20° đùng cho dán 
bằng tay, mã yạch hai chiều* bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0000001 đến 
sổ 9999999 bằng mực màu đen.


