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Tổng quan chung
Nội dung của Báo cáo này tập trung vào phân tích những ưu điểm và thách thức của chính sách
thuế tiêu thụ đặc biệt (“TTĐB”) đối với các sản phẩm thuốc lá dựa trên các quy định pháp luật
hiện hành tại Việt Nam và đề xuất của Bộ Tài chính (“BTC”) về phương pháp tính thuế TTĐB
mới, theo phương pháp hỗn hợp (kết hợp giữa thuế suất theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối
thay thế hệ thống tính thuế chỉ dựa trên tỷ lệ phần trăm như hiện tại). Báo cáo cũng phân tích các
ảnh hưởng của chính sách thuế TTĐB hiện tại đối với toàn bộ ngành công nghiệp thuốc lá và các
bên liên quan thông qua việc phân tích và đánh giá các tác động trực tiếp và gián tiếp của chính
sách thuế TTĐB hiện hành từ nhiều khía cạnh khác nhau (ví dụ: tác động đến sản lượng thuốc lá
được tiêu thụ, nguồn thu ngân sách của Chính phủ, việc buôn bán thuốc lá bất hợp pháp cũng như
các tác động đến hành vi hút thuốc và các nhà sản xuất thuốc lá, v..v..).

Để đưa ra đề xuất về một cơ chế thuế TTĐB phù hợp hơn đối với thuốc lá so với chính sách hiện
hành, Báo cáo này cũng trình bày và phân tích tóm tắt một số ví dụ điển hình về các chương trình
cải cách chính sách thuế TTĐB đối với thuốc lá của một số quốc gia trên thế giới, đồng thời cũng
phân tích kết quả các cuộc cải cách trên cơ sở so sánh với các mục tiêu được đề ra bởi từng quốc
gia. Báo cáo cũng phân tích tác động đến ngành thuốc lá của từng cơ cấu thuế TTĐB (ví dụ: cơ
cấu thuế tính trên tỷ lệ phần trăm, cơ cấu thuế tuyệt đối và cơ cấu thuế hỗn hợp) được áp dụng ở
các quốc gia được lựa chọn. Trên cơ sở đó, Báo cáo đã đưa ra đề xuất về một cơ chế thuế TTĐB
phù hợp nhất và có tính khả thi cao đối với Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp thuốc lá
nói riêng nhằm đạt được các mục tiêu của Chính phủ liên quan đến quản lý việc tiêu thụ thuốc lá,
phát triển nguồn thu ngân sách nhà nước, hỗ trợ công tác phòng, chống thuốc lá nhập lậu và bảo
vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như đảm bảo cuộc sống cho người công nhân/ nông dân trong
ngành thuốc lá.
Chính Phủ hiện đã đưa ra định hướng chuyển từ hệ thống thuế tính theo tỷ lệ % sang hệ thống
thuế hỗn hợp. Đây là hướng đi đúng đắn, tuy nhiên đề xuất hiện nay của Bộ Tài Chính sẽ dẫn đến
tăng thuế cao một cách đột ngột đặc biệt là cho các nhãn hàng giá thấp.

Trong bối cảnh chung của Việt Nam hiện nay, chúng tôi cho rằng việc tăng thuế TTĐB đối với
thuốc lá cần được thực hiện từng bước, với mức độ vừa phải; kế hoạch tăng thuế TTĐB cần
phải có lộ trình hợp lý và có tính định hướng dài hạn nhằm đạt được một cách hài hòa mục
tiêu Chính phủ đặt ra về hạn chế tiêu dùng, nhưng cũng giúp đảm bảo sự ổn định trong thu ngân
sách nhà nước, hạn chế sự gia tăng đột biến của thuốc lá lậu, từ đó hỗ trợ ngành thuốc lá chuyển
đổi sang cơ cấu sản phẩm có chất lượng tốt hơn, ít độc hại hơn. Việc tăng thuế cao và nhanh có
thể dẫn đến các phản ứng không mong muốn của những người sử dụng thuốc lá là chuyển sang
các sản phẩm giá rẻ, chất lượng thấp, độc hại hơn và đặc biệt là gia tăng việc tiêu thụ thuốc lá lậu
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vốn là vấn nạn của Việt Nam. Ngoài ra, trong dài hạn, Việt Nam có thể xem xét việc đơn giản hóa
cơ cấu thuế để giảm bớt gánh nặng hành chính cho chính phủ, giúp cho việc thu thuế hiệu quả
hơn mà vẫn có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà Chính phủ đã đề ra.

Trên cơ sở phân tích chính sách thuế TTĐB hiện hành của Việt Nam, các mục tiêu của Chính phủ
và trên cơ sở tham khảo chính sách thuế của một số quốc gia điển hình, Báo cáo trình bày một số
phương án cải cách cơ cấu thuế TTĐB cùng với lộ trình thực hiện trong thời gian ngắn hạn và
định hướng dài hạn phù hợp tình hình kinh tế xã hội hiện tại ở Việt Nam. Với sự ưu việt của hệ
thống thuế tuyệt đối, các phương án trình bày trong Báo cáo được dựa trên định hướng Việt Nam
sẽ tiến dần đến một hệ thống thuế tuyệt đối trong dài hạn (sau 10 hoặc 15 năm). Về mặt tổng thể,
lộ trình cải cách có thể thực hiện theo 2 phương án sau:

● Phương án 1: Chuyển sang hệ thống thuế hỗn hợp sau đó tăng dần thành phần tuyệt đối và
giảm dần thành phần tương đối. Trong tương lai, khi phù hợp sẽ chuyển sang hệ thống
thuế tuyệt đối đơn bậc;

● Phương án 2: Chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối đa bậc (ví du: 4 bậc). Sau đó thu hẹp
dần số bậc để trở thành hệ thống tuyệt đối đơn bậc.

Các phương án trên đây đều tạo ra tăng trưởng thu ngân sách cho Chính phủ không tính đến các
yếu tố khác như tác động đến sản lượng, giá, độ co giãn của cầu theo giá hoặc hành vi giảm giá.
Tuy nhiên với mức tăng thuế vừa phải và có lộ trình rõ ràng và phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đến
thị trường sẽ được giảm thiểu.

Mỗi phương án nêu trên đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng nhìn chung, chúng tôi cho
rằng phương án 1 là phương án hợp lý hơn cho tình hình hiện nay của Việt Nam khi thực hiện
chuyển đổi dần từ hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm sang cơ cấu thuế hỗn hợp trong ngắn hạn
mà không thay đổi hoàn toàn ngay lập tức sang hệ thống tuyệt đối bốn bậc như phương án 2.
Phương án này cũng phù hợp với định hướng cải cách của Bộ tài chính. Điểm khác biệt chính là
thay vì tăng thuế một cách đột ngột, mức tăng thuế được thực hiện dần theo lộ trình để doanh
nghiệp và thị trường thích ứng dần dần. Đối với phương án 1, việc thực hiện kết hợp mức thuế
tuyệt đối ở mức thấp hơn so với đề xuất hiện nay của Bộ tài chính sẽ tránh được sự tăng giá đột
biến đối với các sản phẩm thuốc lá hợp pháp, tác động đến người tiêu dùng dẫn đến việc họ
chuyển đổi sang thuốc lá với giá rẻ hơn bao gồm cả thuốc lá kém chất lượng, độc hại, không rõ
nguồn gốc xuất xứ, thuốc lá lậu.

Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi cho rằng cơ cấu thuế tuyệt đối là một cơ cấu thuế ưu việt hơn so
với cơ cấu thuế hỗn hợp hoặc cơ cấu thuế theo tỷ lệ phần trăm vì việc thu thuế sẽ dựa trên sản
lượng thuốc lá tiêu thụ. Cơ cấu thuế tuyệt đối có thể sẽ tránh được vấn đề chênh lệch giá lớn giữa
giá xuất xưởng và giá bán lẻ có thể xảy ra khi sử dụng cơ cấu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm hoặc
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thuế hỗn hợp. Để chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối một cách thuận lợi, Bộ tài chính nên xem
xét tăng dần thành phần thuế tuyệt đối và giảm thành phần thuế tương đối để khuyến khích đầu tư
nâng cao chất lượng sản phẩm. Như vậy sự chênh lệch về giá thuốc lá sẽ thu hẹp dần và khi đến
thời điểm phù hợp sẽ chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối.

Chính Phủ cũng có thể không áp dụng cơ thuế hỗn hợp do sự phức tạp trong việc kê khai và tính
thuế mà chuyển ngay sang cơ cấu thuế tuyệt đối. Do sự chênh lệch giá lớn giữa các sản phẩm
thuốc lá, một cơ cấu thuế tuyệt đối phân bậc (bắt đầu bốn bậc) theo phân khúc giá (từ các phân
khúc giá hiện tại là cao cấp, cận cao cấp, trung cấp và phổ thông, được quy từ giá bán lẻ sang giá
sản xuất) như được nêu tại Phương án 2 sẽ phù hợp với tình hình thị trường Việt Nam hơn.
Cơ chế thuế này sẽ giúp đạt được cân đối các mục tiêu của Chính phủ nhưng đồng thời giảm
thiểu được các biến động lên ngành công nghiệp thuốc lá, hỗ trợ được tất cả các phân khúc và
hạn chế được việc sụt giảm sản lượng đột ngột, qua đó giảm được các tác động tiêu cực về mặt xã
hội đối với người tiêu dùng, người nông dân và công nhân. Về lâu dài, Chính phủ có thể xem xét
tiến đến một cơ cấu thuế tuyệt đối đơn giản hơn (ví dụ: hai bậc) phù hợp hơn với Việt nam, sau
đó có thể xem xét tiến đến một mức thuế tuyệt đối thống nhất để giảm bớt gánh nặng quản lý và
thu thuế và ổn định thu ngân sách và có thể dễ dàng dự đoán được.

Khi nghiên cứu các chính sách thuế của các quốc gia điển hình trên toàn cầu, chúng tôi nhận thấy
các quốc gia đều có xu hướng áp dụng cơ cấu thuế tuyệt đối nhiều hơn, đặc biệt là ở khu vực
Châu Á Thái Bình Dương. Cơ cấu thuế tuyệt đối đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia và
có thể mang lại lợi ích cho chính phủ trong việc ổn định nguồn thu, đơn giản hóa thủ tục hành
chính và dễ dàng điều chỉnh theo lạm phát. Cơ cấu này cũng giúp tạo sự ổn định môi trường kinh
doanh trong ngành, thúc đẩy cạnh tranh và mang đến cho người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn.
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1. Giới thiệu
Báo cáo này tập trung vào phân tích những ưu điểm và thách thức mà cơ cấu thuế TTĐB áp dụng
cho thuốc lá hiện nay ở Việt Nam phải đối mặt đồng thời cũng đưa ra đề xuất về thuế thuốc lá
nhằm cải thiện tình hình thực tế của ngành, từ vấn đề quản lý lượng tiêu thụ thuốc lá, phòng,
chống nạn buôn lậu thuốc lá tại Việt Nam, phát triển nguồn thu ngân sách của Chính phủ và đồng
thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng như đảm bảo cuộc sống của người công nhân, nông
dân trong ngành thuốc lá. Chúng tôi cũng nghiên cứu các cơ cấu và chính sách thuế áp dụng cho
ngành thuốc lá ở các quốc gia khác và trên cơ sở đó đưa ra một số đề xuất có thể phù hợp với
ngành thuốc lá tại Việt Nam và mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan trong ngành.

Nghiên cứu đã chỉ ra có nhiều cách khác nhau để cải thiện cơ cấu thuế hiện hành ở Việt Nam vì
lợi ích của ngành thuốc lá và các bên liên quan như Chính phủ Việt Nam, người hút thuốc, các
công ty thuốc lá hoặc công nhân/ nông dân sản xuất, trồng cây thuốc lá. Theo đánh giá, cơ cấu
thuế hiện tại chưa đủ độ linh hoạt để thích ứng với tình hình kinh tế hiện tại và cũng không tạo ra
được sự tăng trưởng thực chất cho thu ngân sách của chính phủ trong suốt thời gian qua.

Nghiên cứu cũng cho thấy, mức giảm trong việc tiêu thụ thuốc lá là không đáng kể trong một thời
gian dài. Đây là kết quả của tình trạng thuốc lá lậu tăng cao. Gia tăng thuốc lá lậu đi kèm với tác
động tiêu cực của đại dịch Covid 19 không chỉ làm ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách của Nhà
nước, mà còn tác động đến người tiêu dùng và ngành công nghiệp thuốc lá. Ngoài ra, do hành vi
của người tiêu dùng Việt Nam được quyết định bởi sự thay đổi về giá cả, thể hiện ở độ co giãn
của cầu theo giá đối với thuốc lá của nhóm có thu nhập trung bình và thấp, nên khi giá bán lẻ
tăng thì người tiêu dùng sẽ chuyển sang các sản phẩm thuốc lá rẻ hơn hoặc các sản phẩm bất hợp
pháp. Điều này cũng được thể hiện rõ bởi sự gia tăng của các loại thuốc lá lậu trên thị trường.

Tóm lại, cơ cấu thuế TTĐB đối với thuốc lá hiện hành đang áp dụng tại Việt Nam đã đưa đến các
hệ quả chính sau:

● Chưa đủ hiệu quả để kiểm soát lượng tiêu thụ thuốc lá về lâu dài;

● Bộc lộ nhiều bất cập đối với công tác phòng, chống thuốc lá lậu. Giá bán lẻ tăng làm gia
tăng khoảng cách giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu sẽ tác động đến người tiêu dùng,
đặc biệt nhóm có thu nhập trung bình/ thấp với độ co giãn của cầu theo giá đối với thuốc
lá tương đối cao. Điều này có thể khiến các nhóm đối tượng này sẵn sàng chuyển sang
tiêu thụ thuốc lá rẻ hơn hoặc thuốc lá lậu;

● Chưa thực sự hỗ trợ tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững cho Chính phủ. Thu ngân
sách thực tế không tăng do mức tăng thuế chưa tương ứng với tỷ lệ tăng thu nhập và lạm
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phát và hành vi chuyển sang sử dụng các sản phẩm thuốc lá rẻ hơn của người tiêu dùng
khi giá bán lẻ tăng; và

● Không khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm
thuốc lá vì cơ cấu thuế TTĐB hiện hành khuyến khích các bên liên quan trong ngành tập
trung giảm chi phí thuế và chi phí sản xuất. Sự thu hẹp trong sản xuất công nghiệp khi
người tiêu dùng chuyển sang sử dụng thuốc lá lậu, điều này cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến
chuỗi cung ứng, đặc biệt là những người nông dân trồng thuốc lá và công nhân trong
ngành, gây ra các tác động không mong muốn về mặt an sinh xã hội.

Để kiểm soát một cách hiệu quả ngành công nghiệp thuốc lá, tạo nguồn thu bền vững cho Chính
phủ, hạn chế buôn lậu thuốc lá và mang lại kết quả tích cực cho mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng
đồng, Chính phủ Việt Nam nên xem xét sửa đổi cơ cấu thuế tính trên tỷ lệ phần trăm hiện hành
sang một cơ cấu khác linh động và hiệu quả hơn.
Báo cáo này phân tích một số chính sách thuế thuốc lá của một số quốc giá điển hình trên thế giới
và trên cơ sở đó trình bày đề xuất về một số phương án cải cách cơ cấu thuế tại Việt Nam.
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2. Chiến lược và mục tiêu tổng thể của Chính phủ đối với
ngành thuốc lá Việt Nam

Trong bối cảnh hiện tại và tương lai, hệ thống thuế thuốc lá Việt Nam phải được xem xét để phù
hợp và đạt được một số mục tiêu cơ bản và hành động của Chính phủ Việt Nam đặt ra đối với
ngành thuốc lá được quy định tại Quyết định 508/2022/QĐ-TTg, cũng như cam kết của Việt Nam
thông qua Công ước khung về kiểm soát thuốc lá (FCTC) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Cụ
thể:

● Thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá với nguyên tắc cơ bản bao gồm xây
dựng giá và các biện pháp đánh thuế nhằm mục đích giảm nhu cầu về thuốc lá (đặc biệt
đối với trẻ vị thành niên), đóng góp vào mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Đồng thời, các nước tham gia trong đó có Việt Nam cũng được khuyến nghị thực hiện
Điều 6 của Công ước khung, cụ thể: “Các Bên nên thực hiện và triển khai hệ thống thuế
đơn giản và hiệu quả nhất phù hợp nhu cầu về tài chính và sức khỏe cộng đồng. Các Bên
nên xem xét thực hiện hệ thống thuế tuyệt đối hoặc hỗn hợp với một mức tuyệt đối sàn tối
thiểu, vì các hệ thống thuế này có nhiều ưu điểm hơn so với hệ thống thuế tương đối đơn
thuần”1.

● Quyết định số 508/2022/QĐ-TTg ngày 23/04/2022 phê duyệt chiến lược cải cách thuế
đến năm 2030 nêu rõ chiến lược cải cách thuế TTĐB cho giai đoạn 2021-2030 là: “xây
dựng lộ trình điều chỉnh thuế đối với các mặt hàng thuốc lá, bia, rượu, ôtô… để điều tiết
tiêu dùng và thực hiện các cam kết quốc tế;… nghiên cứu áp dụng kết hợp giữa thuế
suất theo tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối đối với một số hàng hóa, dịch vụ chịu thuế”.

● Giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở Việt Nam theo mục tiêu quốc gia về phòng chống tác hại của
thuốc lá và kiểm soát để từng bước giảm mức cung cấp các sản phẩm thuốc lá tiêu thụ tại
thị trường Việt Nam nhằm giảm nguy cơ bệnh tật và tử vong do sử dụng thuốc lá gây ra.

Mục tiêu của chính phủ đến năm 20202 và đến năm 20253 cho một số nhóm đối tượng như
sau:
(i) thanh thiếu niên (từ 15 - 24 tuổi): từ 26% năm 2011 xuống 18% năm 2020;
(ii) Nam giới: từ 47,4% năm 2011 xuống 39% năm 2020 và xuống 37% năm 2025; và
(iii) Nữ giới: xuống dưới 1,4% năm 2020.

3 Quyết định số 155/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2022
2 Quyết định 229/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2013

1 Bộ nguyên tắc hướng dẫn và khuyến nghị thực hiện Điều 6 của Công ước khung ban hành tại Hội nghị lần thứ 5
của các bên tham gia Công ước khung được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2012 (COP5)
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● Song song với mục tiêu giảm tỷ lệ hút thuốc lá để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Chính
phủ cũng yêu cầu kiểm soát thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả, được nêu trong “Chiến
lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020”. Cụ thể:
“tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, mua bán thuốc lá nhập lậu, hỗ trợ kinh
phí từ ngân sách và đóng góp của các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá để ngăn chặn, đẩy
lùi thuốc lá nhập lậu và hỗ trợ trang bị phương tiện, nhân lực cho lực lượng chống buôn
lậu4”.

Như vậy, tính hiệu quả và phù hợp của hệ thống thuế thuốc lá hiện tại tại Việt Nam nên được xem
xét cùng với các mục tiêu đặt ra của Chính phủ trong việc giảm lượng tiêu thụ thuốc lá trong
nước, khả năng tạo ra nguồn thu ổn định, bền vững cho Chính phủ, hạn chế nạn buôn lậu thuốc lá
và các mục tiêu xã hội khác. Như vậy có thể thấy bên cạnh mục tiêu cải cách thuế để có thể tăng
nguồn thu NSNN từ thuế một cách bền vững, mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc
giảm sản lượng tiêu thụ và tỷ lệ người hút thuốc lá được coi là quan trọng hơn. Hệ thống thuế
mới ngoài việc phải hỗ trợ đạt các mục tiêu về ngân sách và sức khỏe còn cần phải tránh gây ra
đột biến về thị trường nhằm cân bằng mục tiêu giảm sản lượng tiêu thụ với các vấn đề kiểm soát
thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả, cân đối với việc giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội
mà chính sách mới có thể mang lại như là nguy cơ thất nghiệp đột ngột đối với người lao động
trong ngành thuốc lá và nông dân trồng thuốc lá, đồng thời từ từ dịch chuyển dần các dòng sản
phẩm từ phân khúc giá thấp lên trung và cao cấp.

4 Quyết định số 88/2007/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược tổng thể ngành thuốc lá Việt Nam đến năm 2010 và tầm
nhìn năm 2020”
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3. Cơ cấu thuế và phí hiện hành ở Việt Nam và gánh nặng
về tài chính liên quan đến các thủ tục hành chính
Cơ cấu thuế và phí hiện hành đối với thuốc lá ở Việt Nam

Phần này chúng tôi sẽ trình bày ngắn gọn những đánh giá tổng quan về pháp luật hiện hành và cơ
cấu thuế và phí đối với thuốc lá ở Việt Nam.

(3A) Tổng quan về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Việt Nam

Thuế TTĐB được áp dụng trên một số sản phẩm và dịch vụ tại Việt Nam. Việt Nam hiện đang áp
dụng hệ thống thuế TTĐB tính trên tỷ lệ phần trăm đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá5. Cơ cấu
thuế TTĐB này được áp dụng thống nhất cho tất cả các loại sản phẩm thuốc lá từ năm 2006 trở
đi. Bảng dưới đây tóm tắt những thay đổi về thuế suất áp dụng cho thuốc lá từ năm 2006 đến năm
2019:

Giai đoạn Thuế suất tính trên giá xuất xưởng

2006-2007 55%

2008-2015 65%

2016 70%

2019 75%

Vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, Bộ Tài chính Việt Nam (BTC) đã đề xuất cải cách thuế
TTĐB cho thuốc lá bằng việc đề xuất áp dụng một hệ thống hỗn hợp bao gồm thuế tính trên tỷ lệ
phần trăm và thuế tuyệt đối (hay được gọi là hệ thống hỗn hợp) để thay thế cho hệ thống thuế chỉ
tính trên tỷ lệ phần trăm hiện hành6. Phương án 1 là áp thuế tiêu thụ đặc biệt theo phương pháp
hỗn hợp (cả thuế suất tỷ lệ và thuế suất tuyệt đối). Bổ sung mức thu tuyệt đối 1.000 đồng/bao
thuốc lá 20 điếu và 1.500 đồng/một điếu xì gà. Quy định này được đề nghị áp dụng từ năm 2020.
Phương án 2 được Bộ Tài chính đưa ra là tăng thuế suất theo lộ trình, từ năm 2020, mức thuế sẽ
tăng từ 75% lên 80%. Từ năm 2021, mức thuế sẽ tăng lên 85%. Nêu quan điểm của mình, Bộ Tài
chính cho rằng, phương thức kết hợp thuế suất theo tỷ lệ và thuế tuyệt đối được nhiều nước phát
triển áp dụng (khoảng 48 nước). Do vậy, Bộ Tài chính đề xuất theo phương án 1. Tuy nhiên, việc

6 https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh?dDocName=MOFUCM109989

5 Chaloupka, F.J., A. Yurekli và G.T. Fong, Thuế thuốc lá như một chiến lược kiểm soát thuốc lá. Kiểm soát Thuốc lá,
2012. 21 (2): tr. 172-80.
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sửa đổi Luật thuế đã bị trì hoãn từ năm 2017 với lý do cần được nghiên cứu thêm với sự tham gia
của các bên liên quan. BTC dự kiến sẽ sớm tiến hành nghiên cứu và cải cách thuế TTĐB.

(3B) Các khoản chi phí, phí, đóng góp bắt buộc liên quan đến thuốc lá

(i) Đóng góp bắt buộc vào quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá

Kể từ khi thành lập quỹ phòng chống tác hại của thuốc lá, các nhà sản xuất và nhập khẩu thuốc lá
tại Việt Nam cũng phải đóng góp vào quỹ này từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Tỷ lệ (%) trên giá
tính thuế tiêu thụ đặc biệt, đóng góp bắt buộc được điều chỉnh định kỳ với chi tiết tóm tắt phía
dưới.

Giai đoạn Tỷ lệ đóng góp bắt buộc

01/05/2013 - 30/04/2016 1%

01/05/2016 - 30/04/2019 1,5%

Từ 01/05/2019 2%

(ii) Phí bảo vệ môi trường

Từ ngày 10/1/2022, các Công ty sản xuất và nhập khẩu thuốc lá phải nộp khoản đóng góp tài
chính bắt buộc để hỗ trợ các hoạt động xử lý chất thải đối với sản phẩm thuốc lá. Số tiền đóng
góp tài chính bắt buộc là 60 đồng/20 điếu, và được tính theo sản lượng sản phẩm sản xuất được
đưa ra thị trường và nhập khẩu của năm liền trước7. Khoản tiền này được xem là một khoản đóng
góp nhằm hỗ trợ hoạt động xử lý chất thải theo quy định của Luật Bảo Vệ Môi Trường.

(iii) Phí mua tem điện tử

Sản phẩm thuốc lá nhập khẩu và sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước phải mua và
được dán tem điện tử từ ngày 1/7/20228. Điều này dẫn tới phát sinh thêm chi phí cho doanh
nghiệp trong ngành như chi phí mua tem, chi phí đầu tư máy móc, hạ tầng kỹ thuật…

Như vậy, bên cạnh thuế TTĐB, các đơn vị sản xuất thuốc lá hợp pháp tại Việt Nam còn phải chịu
các khoản phí, đóng góp tài chính liên quan đến thuốc lá như đã liệt kê ở trên. Do đó, có thể nhận

8 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc
lá

7 Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
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thấy rằng, so với thuốc lá hợp pháp, thuốc lá lậu không phải chịu gánh nặng thuế và các khoản
phí/ đóng góp bắt buộc liên quan đến thuốc lá.
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4. Phân tích và đánh giá tác động của cơ cấu thuế TTĐB
hiện hành
(4A) Đánh giá tổng quan

Việt Nam hiện đang áp dụng cơ cấu thuế TTĐB tính theo tỷ lệ phần trăm ở mức 75% thống nhất
cho tất cả các sản phẩm thuốc lá.

Ngoài ra, Việt Nam hiện đang áp dụng giá tối thiểu đối với bao thuốc lá, trong đó quy định mức
giá tối thiểu (đã bao gồm thuế TTĐB và các khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ Phòng chống tác
hại thuốc lá nhưng chưa bao gồm thuế GTGT) là 4.390 đồng đối với bao thuốc lá 20 điếu và
3.860 đồng đối với bao thuốc lá điếu mềm 20 điếu nhằm khống chế giá bán thuốc lá trong nước.
Vì giá tối thiểu ở ngưỡng rất thấp (thấp hơn giá bán lẻ trung bình của phân khúc thấp nhất trên thị
trường) nên khi được thực hiện cùng với cấu trúc thuế tính theo tỷ lệ hiện hành thì chính sách này
không có tác động ngăn cản các doanh nghiệp trong ngành cố gắng giảm chi phí thuế bằng cách
giảm chi phí sản xuất. Do đó, các biện pháp thuế và giá tối thiểu hiện hành chưa thực sự hiệu quả
trong việc hạn chế thuốc lá rẻ kém chất lượng và chính phủ khó có thể đạt được các mục tiêu của
mình nếu tiếp tục áp dụng các chính sách như hiện nay.

Dựa trên nghiên cứu được công bố trên APACT, việc tăng thuế suất đã khiến giá bán lẻ thuốc lá
danh nghĩa tăng lên, nhưng sau khi điều chỉnh giá do lạm phát, giá thuốc lá bán lẻ thực tế đã
không tăng đáng kể9. Theo thời gian, do tốc độ tăng trưởng thu nhập tăng nhanh hơn giá thuốc
lá10, thuốc lá đã dần trở nên hợp túi tiền của người tiêu dùng hơn khi người tiêu dùng phải bỏ ra
mức thu nhập thấp hơn để mua một bao thuốc lá. Cụ thể được thể hiện ở đồ thị dưới đây:

10 Blecher E, Le TT, Nguyen AN. Những điều cần chú ý về chính sách kinh tế với sản phẩm thuốc lá: Mức chi tiêu
đối với thuốc lá tại Việt Nam. Chicago, IL: Tobacconomics, Trung tâm Chính sách Y tế, Viện Nghiên cứu và Chính
sách Y tế, Đại học Illinois tại
Chicago, 2019. www.tobacconomics.org

9 Le Thi Thu, Tran Thi Tuyet, Tran Thi Nguyet Tu, Nguyen Thi Trang Nhung, Tác động của việc tăng thuế thuốc lá
trong năm 2016 và 2019 đối với giá bán lẻ ở Việt Nam, APACT 2021 1/2021 vol. 19, Truy cập ngày 23 tháng 1 năm
2022
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Hình: Giá thuốc lá trên thu nhập tương đối ở Việt Nam
Nguồn: Đơn vị thông tin kinh tế và các chỉ số phát triển thế giới của Ngân hàng Thế giới

Như vậy, về tổng quan, chúng tôi nhận thấy rằng cơ cấu thuế TTĐB áp dụng cho thuốc lá tại Việt
Nam hiện nay cần phải được tiếp tục cải thiện để đáp ứng được các mục tiêu đối với ngành thuốc
lá của Chính phủ như đề cập tại Mục 2 nêu trên, đồng thời đảm bảo được sự cân bằng về lợi ích
cho tất cả các đối tượng tham gia vào ngành công nghiệp. Một hệ thống thuế cân bằng hơn nên
cân nhắc cả yếu tố về giá thành, độ co dãn của cầu đối với thuốc lá, đồng thời nên tránh những
tác động tiêu cực tới những tác nhân liên quan chủ chốt trong ngành như lượng tiêu thụ thuốc lá,
giao dịch thuốc lá bất hợp pháp, nguồn thu của chính phủ, hoạt động sản xuất và người công nhân
cũng như nông dân trong ngành thuốc lá.

Một số bất cập của hệ thống thuế TTĐB hiện hành cần được cải thiện:

Bất cập Chi tiết

Chưa đủ hiệu
quả để kiểm soát
lượng tiêu thụ
thuốc lá về lâu
dài

Chúng tôi cho rằng mặc dù việc tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá
ở Việt Nam có thể có một số tác động đến tiêu thụ thuốc lá, nhưng không
đáng kể. Điều này được thể hiện qua những thay đổi về tỷ lệ hút thuốc ở
nam giới Việt Nam.

Ngoài chính sách thuế của Việt Nam, một phần nguyên nhân khác có thể
gây ra một số áp lực giảm tỷ lệ hút thuốc ở Việt Nam là sự giảm sút của
xu hướng hút thuốc lá trên toàn cầu trong giai đoạn này cũng như việc
thực hiện các chính sách kiểm soát thuốc lá không đánh thuế khác của
chính phủ.

Bộc lộ nhiều bất
cập đối với công

Điều này là do khoảng cách về giá giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu
ngày càng tăng, cũng như thực tế hệ thống hiện hành không khuyến
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tác phòng,
chống thuốc lá
lậu

khích các nhà sản xuất trong nước cải thiện chất lượng sản phẩm của họ.
Những yếu tố này có thể tác động đến nhận thức của người hút thuốc lá
tại Việt Nam chấp nhận chuyển sang sử dụng các sản phẩm bất hợp pháp
vì chúng được coi là có chất lượng cao hơn.

Việc tăng thuế TTĐB cùng với cấu trúc thuế hiện nay sẽ không thể tương
ứng với tỷ lệ tăng thu nhập và tỷ lệ lạm phát, dẫn đến việc giao dịch
thuốc lá bất hợp pháp sẽ gia tăng. Ngoài ra, rõ ràng việc tăng mức thuế
một cách đột ngột và một cấu trúc thuế quá phức tạp sẽ gây ra xu hướng
giảm thương mại, tạo điều kiện cho việc tiêu thụ thuốc lá nhập lậu, và
nhiều khả năng gây thất thoát nguồn thu cho Chính phủ. Vì thuốc lá nhập
lậu có thể tiếp cận tương đối dễ dàng, thuốc lá bất hợp pháp sẽ phá hỏng
hiệu quả về giá và các quy định về thuế nhằm mục tiêu giảm lượng tiêu
thụ.

Đường biên giới dài với Campuchia và Lào, xu hướng cố hữu của người
tiêu dùng (cụ thể là coi trọng yếu tố hương vị và chuộng thuốc lá ngoại
hơn) sẽ chồng chất thêm những khó khăn cho Việt Nam. Bên cạnh đó,
hoạt động nhập lậu thuốc lá đã bị bình thường hóa, tạo nên sự xâm nhập
sâu rộng vào thị trường. Vì vậy, để đấu tranh chống lại giao dịch bất hợp
pháp một cách hiệu quả, cần huy động nhiều nguồn lực hơn để thắt chặt
rà soát khu vực biên giới và quản lý thị trường, đặc biệt tại những tỉnh
giáp biên giới.

Chưa thực sự hỗ
trợ tạo nguồn
thu ngân sách
ổn định, bền
vững cho Chính
phủ

Nguồn thu thực tế của Chính phủ từ việc thu thuế thuốc lá không tăng
qua các năm, ngay cả khi cơ cấu thuế dành cho thuốc lá hiện tại theo kịp
với lạm phát gia tăng, thu ngân sách không có sự gia tăng thực sự do:

● Giá bán lẻ có thể không theo kịp lạm phát, và
● Hành vi chuyển sang sử dụng các sản phẩm giá rẻ hơn của người tiêu

dùng và thuốc lá lậu vẫn ở mức cao.

Bên cạnh đó, Chính phủ đã mất thị phần cho lượng tiêu thụ bất hợp pháp,
đặc biệt là trong giai đoạn 2016-2017 khi mà tổng mức thất thoát thuế do
tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp gây ra đã đạt gần 9%. Con số này được
minh chứng bởi mức tăng tương đương của lượng thuốc lá bất hợp pháp
được tiêu thụ, ước tính vào khoảng 10%.
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Thêm vào đó, điều này có thể tác động tới hoạt động thu thuế GTGT. Do
thuế GTGT được thu dựa trên thuế TTĐB, việc nguồn thu thực tế từ các
sản phẩm thuốc lá bị kìm hãm cũng sẽ tác động lên hoạt động thu thuế
GTGT cho sản phẩm này cũng như nguồn thu của Chính phủ nói chung.

Do sự thiếu thống nhất trong việc tăng mức thuế và mối liên quan gián
tiếp giữa cấu trúc thuế và việc tăng nguồn thu, một cuộc cải cách sẽ là
cần thiết để tạo ra một công cụ hữu hiệu hơn nhằm điều tiết nguồn thu
cho Chính phủ. Nói cách khác, cấu trúc thuế tối ưu nhất chính là nỗ lực
không tạo ra tác động tiêu cực tới ngành công nghiệp thuốc lá, đồng thời
không dẫn đến xu hướng chuyển sang các sản phẩm thuốc lá giá rẻ hơn
của người tiêu dùng, đồng thời giữ ổn định nguồn thu nhập cho chính
quyền.

Không khuyến
khích các nhà
sản xuất đầu tư
nâng cao, cải
tiến chất lượng
sản phẩm thuốc
lá và tác động
không mong
muốn về mặt an
sinh xã hội

Cấu trúc thuế TTĐB hiện nay nhìn chung không hỗ trợ hoạt động
cải tiến chất lượng và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm sản
xuất trong nước

Sản lượng thuốc lá được tiêu thụ không tăng một phần do tình hình dịch
bệnh COVID-19 cũng đồng nghĩa với thu ngân sách của Chính phủ bị
giảm. Như đã nói ở trên, việc tăng mức thuế vào năm 2016 và 2019 đã
gây áp lực đè nén lên ngành công nghiệp thuốc lá ở Việt Nam, đặc biệt là
vào thời điểm năm 2019, cho thấy sự sụt giảm nghiêm trọng cả về doanh
thu và sản lượng thuốc lá tại Việt Nam được ghi nhận trong nhiều thập
kỷ. Trong khi đó, thị phần của thuốc lá bất hợp pháp tăng cao cũng đóng
vai trò lớn trong việc gây thiệt hại đến sản lượng thuốc lá hợp pháp được
sản xuất.

Do đó, cấu trúc thuế hiện nay và sự thay đổi thiếu đồng bộ về mặt chính
sách đã dẫn đến việc lượng giao dịch thuốc lá bất hợp pháp tăng cao, tác
động đến hoạt động sản xuất và sản lượng thuốc lá được tiêu thụ trong
ngành công nghiệp này.

Cấu trúc thuế TTĐB hiện nay không tạo ra các hỗ trợ phù hợp cho
người trồng thuốc lá
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Chúng tôi cho rằng cơ cấu thuế hiện hành có thể không tạo động lực cho
các nhà sản xuất thuốc lá cải thiện chất lượng sản xuất thuốc lá hoặc lá
thuốc lá.

Nguyên nhân chính là do cơ cấu thuế hiện hành có tác động cấp số nhân
của tỷ lệ theo phần trăm lên giá bán. Điều này khiến các nhà sản xuất tập
trung vào vấn đề giảm giá thành thay vì nâng cao chất lượng sản phẩm.
Do đó, nói cách khác, cơ cấu thuế hiện hành đang khuyến khích nông dân
bán thuốc lá với giá rẻ hơn khi các nhà sản xuất cố gắng giảm chi phí.

Trong phần dưới đây, chúng tôi sẽ phân tích cụ thể các ảnh hưởng của thuế TTĐB hiện hành đối
với các nhân tố liên quan của ngành công nghiệp thuốc lá và trình bày một cách tóm tắt những
ghi nhận cũng như đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống thuế TTĐB hiện tại đối với một số
mục tiêu nhất định của Chính phủ Việt Nam.

(4B) Chưa đủ hiệu quả để kiểm soát lượng tiêu thụ thuốc lá về lâu dài

Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người hút thuốc cao nhất trên thế giới11. Xấp
xỉ 70,8% tổng số người hút thuốc là nam giới và 29,2% là phụ nữ12. Theo phân tích về lượng tiêu
thụ thuốc lá trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021 dưới đây, chúng tôi cho rằng mặc dù việc
tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá ở Việt Nam có thể có một số tác động đến tiêu thụ thuốc
lá, nhưng nó không tạo ra tác động rõ ràng và lâu dài đối với việc giảm tiêu thụ thuốc lá.

Cuộc khảo sát mới nhất về tiêu thụ thuốc lá của Việt Nam cho thấy mức tiêu thụ thuốc lá hợp
pháp giảm 2% (từ 50,2% xuống 49,2%) trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2019, là năm tăng
thuế mới nhất ở Việt Nam. Tỷ lệ tiêu thụ có xu hướng giảm tiếp tục đến năm 2020 do ngành công
nghiệp trở nên trì trệ hơn do COVID-19. Tuy nhiên, mức tiêu thụ tăng nhẹ trong quý đầu tiên của
năm 2021 từ 48,3% trong năm 2020 lên 49% cho thấy một số sự phục hồi kinh tế ở Việt Nam sau
khi đóng cửa vào năm 2020.

12 Statista, “Bảng phân bổ người dùng theo giới tính.” Tháng 10 năm 2021

11 “Tác động của giá thuốc lá đối với việc sử dụng thuốc và chi tiêu cho thuốc lá ở Việt Nam.” Năm 2021. PLOS.
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0260415.
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Xu hướng này diễn ra cùng chiều với số liệu từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) khi số liệu
chỉ ra rằng lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước giảm từ 82.981 xuống 73.985 triệu điếu trong năm
2019, tương đương với mức giảm 10,84% so với năm 2018. Dữ liệu của VTA cũng cho thấy một
số sự phục hồi trong tiêu thụ thuốc lá trong quý đầu tiên của năm 2021 sau quãng thời gian đóng
của kinh tế vào năm 2020 vì dịch Covid 19. Do đó, chúng tôi cho rằng mặc dù sự phục hồi của
thị trường có thể đóng một phần lý do tại sao tiêu thụ tăng lên vào năm 2021, chính sách thuế
hiện hành có thể không đủ hiệu quả để kiểm soát một cách nhất quán việc tiêu thụ thuốc lá tổng
thể về lâu dài.

Như đã đề cập ở phần trên, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống
tác hại của thuốc lá đến năm 2020 từ năm 2013 và một số Nghị quyết, Quyết định từ năm 2017
đến năm 2022 (cụ thể là Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 và Nghị quyết
43/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022) nhằm tăng giá các sản phẩm thuốc lá và các sản phẩm
có hại cho sức khỏe để hạn chế mức tiêu thụ.

Cụ thể, Chính phủ Việt Nam đặt ra kế hoạch giảm mức tiêu thụ thuốc lá của nam giới xuống 39%
vào năm 2020, 37% cho giai đoạn 2022 đến năm 2025 và 32,5% vào năm 2030. Tuy nhiên, số
liệu cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có số lượng người hút thuốc cao nhất trên
thế giới13.

Báo cáo về thuốc lá Việt Nam của Euromonitor International năm 2021 chỉ ra rằng 44,6% nam
giới Việt Nam hút thuốc vào năm 2020, giảm nhẹ so với 44,8% năm 201914 và từ 48,1% năm
2010.

14 Tobacco in VN, Euromonitor International, báo cáo phát hành vào tháng 06/2021

13 Jenkins CN, Dai PX, Ngoc DH, Kinh HV, Hoang TT, Bales S, Stewart S, McPhee SJ. Sử dụng thuốc lá ở Việt
Nam. Mức độ phổ biến, các yếu tố dự báo và vai trò của các tập đoàn thuốc lá toàn cầu. JAMA. 1997 Ngày 4 tháng
6; 277 (21): 1726-31. doi: 10.1001 / jama.277.21.1726. PMID: 9169903.
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9169903/)
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Tỷ lệ hút thuốc đối với nam giới Việt Nam vẫn ở mức cao và vượt quá mục tiêu của Chính phủ đề
ra (cụ thể: tỷ lệ thực tế là 44,6% trong năm 2020 so với tỷ lệ mục tiêu 39% trong năm 2020). Như
vậy, có thể thấy rằng việc áp dụng các biện pháp kiểm soát là không thực sự hiệu quả trong việc
thực hiện lộ trình quốc gia về kiểm soát lượng tiêu thụ thuốc lá.

Bên cạnh đó, bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ hút thuốc của nam giới Việt Nam dao động tăng/ giảm
trong khoảng -0,21% đến -1,70% từ năm 2011 đến năm 2020. Năm 2016, mức thuế suất tăng lên
70% giá xuất xưởng và tỷ lệ hút thuốc giảm xuống 1,70% so với năm trước và tiếp tục giảm
trong các năm tiếp theo. Mức giảm 1,7% sau khi tăng thuế trong năm 2016 cũng tương tự như
mức giảm của năm 2018 (1,52%) khi cơ cấu thuế được giữ nguyên không thay đổi.

Năm 2019, mức thuế suất tăng lên 75% giá xuất xưởng và tỷ lệ hút thuốc cũng giảm xuống 1,1%
so với năm trước.

Giai
đoạn

Giá xuất xưởng Tỷ lệ hút thuốc
Của nam giới Việt

Nam15

Phần trăm
thay đổi về tỷ
lệ hút thuốc

2010

65%

48,1% -

2011 48,0% -0,21%

2012 47,9% -0,21%

15 Tobacco in VN, Euromonitor International Ltd, báo cáo phát hành tháng 06/2021
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Giai
đoạn

Giá xuất xưởng Tỷ lệ hút thuốc
Của nam giới Việt

Nam15

Phần trăm
thay đổi về tỷ
lệ hút thuốc

2013 47,8% -0,21%

2014 47,4% -0,84%

2015 47,0% -0,84%

2016

70%

46,2% -1,70%

2017 46,0% -0,43%

2018 45,3% -1,52%

2019 75% 44,8% -1,10%

2020 44,6% -0,45%

Do vậy, sự thay đổi thuế không dẫn đến việc giảm đáng kể tỷ lệ hút thuốc ở nam giới tại Việt
Nam khi số liệu chỉ ra rằng tỷ lệ hút thuốc của nam giới Việt Nam có những biến động nhỏ trong
thời kỳ này.

Ngoài chính sách thuế của quốc gia, một yếu tố khác phần nào đóng góp vào việc giảm tỷ lệ hút
thuốc ở Việt Nam là do xu hướng hút thuốc toàn cầu giảm. Tổ chức y tế thế giới WHO tuyên bố
vào cuối năm 2021 rằng có 1,30 tỷ người hút thuốc lá trên toàn cầu so với 1,32 tỷ trong năm
201516. Điều này tương đương với mức giảm 1,52% trong bốn năm và con số dự kiến sẽ giảm
xuống còn 1,27 tỷ trong năm 2025. Vì vậy, cũng có thể việc giảm tỷ lệ hút thuốc ở nam giới
không chủ yếu đến từ các biện pháp thuế của chính phủ, đặc biệt là ở tình hình tỷ lệ hút thuốc
giảm ở mọi nơi trên thế giới.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các chính sách kiểm soát thuốc lá khác ngoài chính sách thuế của
Việt Nam được thực hiện trong những năm gần đây có thể đã góp phần làm giảm hành vi hút
thuốc trong nước. Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia được tổ chức y tế thế giới WHO khen
ngợi trong báo cáo năm 2021 là quốc gia đã thực hiện các cảnh báo sức khỏe một cách sinh động
và hiệu quả. Các chính sách này bao gồm việc thực hiện giáo dục và nâng cao nhận thức cộng

16 Lượng tiêu thụ thuốc lá giảm: Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các quốc gia tập trung vào việc giảm tiêu thụ thuốc
lá”. Năm 2021. AI | Tổ chức Y tế Thế giới.
https://www.who.int/news/item/16-11-2021-tobacco-use-falling-who-urges-countries-to-invest-in-helping-more-peop
le-to-quit-tobacco.
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đồng về tác hại của việc hút thuốc cũng như kiểm soát việc quảng cáo và khuyến mại trên truyền
hình, phim ảnh và các nền tảng mạng xã hội17.

Do đó, chúng tôi cho rằng chính sách thuế hiện hành (tăng dần mức thuế theo tỷ lệ phần trăm từ
5-10%) đối với thuốc lá không phải là yếu tố chính ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thuốc lá ở
Việt Nam và không hỗ trợ Chính phủ Việt Nam kiểm soát bền vững việc tiêu thụ thuốc lá. Tỷ lệ
hút thuốc có thể bị ảnh hưởng bởi việc tăng thuế ngay sau khi thay đổi mức thuế, nhưng nó
không tạo ra tác động rõ ràng và lâu dài đối với việc giảm tiêu thụ thuốc lá. Do đó, có thể thấy cơ
chế thuế TTĐB hiện hành có thể chưa phải là biện pháp hữu hiệu để giảm tiêu thụ thuốc lá ở Việt
Nam một cách nhất quán và bền vững.

(4C) Bộc lộ nhiều bất cập đối với công tác phòng, chống thuốc lá lậu

Chương trình Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (2019)18 chỉ ra rằng thuốc lá
lậu vẫn đang tiếp tục phá hoại các nỗ lực ngăn chặn và các biện pháp kiểm soát trên phạm vi toàn
cầu, đặc biệt là đối với chính sách thuế áp dụng cho thuốc lá. Hoạt động buôn lậu góp phần tạo ra
những thách thức lớn về kinh tế, sức khỏe cộng đồng và quản lý bằng việc gây ra rủi ro cao hơn
về sức khỏe và làm sụt giảm doanh thu của Chính phủ.

Ở Việt Nam, thuốc lá lậu tiếp tục là một trong những mối quan tâm hàng đầu của cả chính phủ và
những cơ quan sức khỏe cộng đồng. Do thuốc lá lậu tại Việt Nam có khả năng tiếp cận tương đối
dễ dàng, việc buôn bán thuốc lá lậu đang phá hoại các biện pháp về quản lý giá và các quy định
về thuế do Chính phủ khởi xướng nhằm mục đích giảm lượng tiêu thụ thuốc lá nói chung.

Dựa trên thống kê của Neilson trong giai đoạn 2019-2021, các công ty lớn trong ngành như
Vinataba, các công ty sản xuất thuốc lá khác thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các công ty
thuốc lá đa quốc gia khác đã mất khoảng 15-20% thị phần vào tay thị trường thuốc lá lậu. Ngoài
khoản lỗ này, thị phần thuốc lá hợp pháp đặc biệt là trong phân khúc 'Cao cấp và Cận cao cấp'
tiếp tục giảm, trong khi thị phần của thuốc bất hợp pháp tăng mạnh lần lượt 29% và 13%, sau khi
thuế suất tăng trong năm 2016 và 2019.

Theo Chỉ số Thuốc lá Bất hợp pháp khu vực Châu Á (2017), hơn 24,3 tỷ điếu thuốc bất hợp pháp
được tiêu thụ ở Việt Nam do giá cả cạnh tranh và khả năng tiếp cận dễ dàng (ước tính chiếm
khoảng 23,4% tổng lượng thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam). Cũng theo báo cáo này, có thể thấy hơn
76% lượng thuốc lá bất hợp pháp được tiêu thụ ở ba quốc gia: Pakistan (32,6 tỷ điếu), Indonesia
(31,4 tỷ điếu) và Việt Nam (24,3 tỷ điếu). Số lượng thuốc lá tiêu thụ bất hợp pháp cũng liên tục
tăng từ 22,2 tỷ điếu trong năm 2016 lên đến 24,3 tỷ điếu trong năm 2017 (ước tính tăng 9,3%).

18 Ngân hàng Thế giới, “Chương trình Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu.” Tài liệu & Báo cáo - Tất cả Tài liệu, 2019,

17 Tổ chức Y tế Thế giới. 2021. “Báo cáo tiến độ toàn cầu năm 2021 về việc thực hiện Công ước Khung của Tổ chức
y tế thế giới về Kiểm soát Thuốc lá.”
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Điều này dẫn đến tổng số thuế thất thu ước tính khoảng 5,3 nghìn tỷ đồng (tức là 235 triệu
USD)19.

Nguồn: Phát hiện về Thuốc lá Bất hợp pháp khu vực Châu Á, cụ thể về Việt Nam (2017)
(Kinh tế Oxford)

Báo cáo về việc tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp tại các quốc gia (2017) cho thấy tổng lượng tiêu
thụ thuốc lá (bao gồm cả hợp pháp và bất hợp pháp) tại Việt Nam ước tính vào khoảng 103,9 tỷ
điếu trong năm 2017, tăng 3,9% so với năm 2016. Có thể nhận định rằng dòng lưu chuyển của
thuốc lá lậu đã tăng vọt và đây là hệ quả của việc tăng thuế TTĐB từ 65% lên 70% vào thời điểm
đó. Thêm vào đó, theo các đại diện của WHO tại Việt Nam, một trong những nguyên nhân chính
của việc mức tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp tại Việt Nam tăng vọt là do các yếu tố sau:20

(i) Thuốc lá được nhập lậu vào Việt Nam không phải chịu thuế nhập khẩu cao (cụ thể,
mức thuế nhập khẩu MFN là 135%) - theo ước tính của WHO, nếu một bao thuốc lá có
giá nhập khẩu nguyên gốc là 10.000 đồng thì sau khi cộng thuế nhập khẩu và các loại thuế
khác (ví dụ thuế TTĐB và thuế GTGT), giá bán sẽ vào khoảng hơn 50.000 đồng/bao. Do
đó, bên cạnh ảnh hưởng của việc tăng thuế TTĐB, thuế nhập khẩu cao cũng góp phần gia
tăng xu hướng nhập lậu thuốc lá từ nước ngoài.

(ii) Người dùng thuốc lá Việt Nam thường cho rằng các sản phẩm thuốc lá nhập lậu từ
nước ngoài là các sản phẩm “ngoại” có chất lượng cao hơn sản phẩm thuốc lá sản xuất
trong nước - nghiên cứu của WHO cho thấy thói quen của người tiêu dùng là một trong
yếu tố chủ chốt giải thích lý do vì sao người hút thuốc lá ở Việt Nam lại thích những nhãn
hiệu phổ biến và bất hợp pháp hơn đồng thời họ có thể trả giá cao hơn (khi điều kiện thu
nhập của họ cho phép) cho những nhãn hiệu được nhập lậu hơn là những nhãn hiệu được

20 “Thuế thuốc lá ở Việt Nam: Hỏi đáp.” Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tháng 5 năm 2018.
19 Phát hiện về Thuốc lá Bất hợp pháp khu vực Châu Á, cụ thể về Việt Nam (2017) (Kinh tế Oxford)
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sản xuất trong nước.21. Vì vậy, khi thuế TTĐB tăng đột ngột thì khoảng cách giá giữa sản
phẩm nhập lậu và sản phẩm sản xuất trong nước sẽ bị thu hẹp, sẽ có nhiều người tiêu
dùng hơn lựa chọn mua sản phẩm nhập lậu vì yếu tố “ngoại nhập” và giá của các sản
phẩm nhập lậu không còn chênh lệch nhiều so với các sản phẩm sản xuất trong nước.

Biểu đồ - Thành phần Tiêu thụ Thuốc lá ở Việt Nam (2017)

Dựa trên nghiên cứu này, gần 80% lượng thuốc lá lưu hành bất hợp pháp vào Việt Nam tiếp tục bị
coi là các sản phẩm không xác định gây biến động thị trường22 trong năm 2017 (cụ thể vào
khoảng 19,1 tỷ điếu thuốc). Trong đó, hai nhãn hiệu thuốc lá phổ biến là “Jet” và “Hero” chiếm
tỷ lệ lớn trong lượng thuốc lá nhập lậu, lần lượt là 70% và 16% tổng lượng tiêu thụ của sản phẩm
không xác định gây biến động thị trường.

Nghiên cứu của Nguyễn T. Minh và các cộng sự (2019)23 cũng có cùng nhận định, theo đó kể từ
năm 2012, hai nhãn hiệu này (do một công ty thuốc lá Indonesia sở hữu) được tiêu thụ chủ yếu ở
khu vực phía Nam Việt Nam nơi thuốc lá được nhập lậu qua đường Campuchia. Tuy nhiên,
Nguyễn Ngọc Anh và các cộng sự (2019)24 báo cáo rằng có sự sụt giảm nhẹ trong tổng thị phần
của hai nhãn hiệu này trong năm 2017 (giảm khoảng 5% kể từ năm 2012). Điều này có thể bắt

24 Anh, Ngoc. và Hoang The (2019). Nghiên cứu về việc buôn bán thuốc lá bất hợp pháp ở Việt Nam. BÁO CÁO
CHÍNH THỨC. (truy cập trực tuyến tại:
https://tobacconomics.org/uploads/misc/2019/08/DEPOCEN-Vietnam-Illicit-Cigarette-Trade-Report.pdf)

23 Nguyen, Minh T., et al. “Tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp và thất thoát nguồn thu của Chính phủ ở Việt Nam:
Phương pháp tiếp cận Dữ liệu Sơ cấp.” Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng, tập. 16,
phần 11, 2019, tr. 1960., https://doi.org/10.3390/ijerph16111960.

22 Nhân tố gây biến động thị trường không xác định liên quan đến loại thuốc lá không nhãn hiệu cụ thể hoặc loại
miễn thuế. Do đó, không xác định được thị trường

21 Theo GATS 2015, giá trung bình của Hero và Jet cao hơn 30-60% so với giá trung bình của các loại thuốc lá hợp
pháp khác tại Việt Nam (Trích dẫn trong báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về thuế thuốc lá ở Việt Nam, ấn bản năm
2018)
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nguồn từ hoạt động kiểm soát biên phòng và quản lý thị trường nghiêm ngặt hơn, dẫn đến những
thành công nhất định trong việc phát hiện và ngăn chặn những vụ nhập lậu kể từ năm 2014 (cụ
thể dưới sự giám sát của Ban Chỉ đạo Quốc gia 389)25, được thể hiện tại thống kê dưới đây:

Bảng - Thị phần của những nhãn hiệu bất hợp pháp chủ chốt trong toàn bộ thị trường
thuốc lá (%), so sánh giữa các nghiên cứu (từ những nguồn thống kê ban đầu và cách thức
khảo sát khác nhau) vào năm 2012 và 2017

Brands/Year
Thương hiệu /

Năm

2017
(Tobacco

Consumption Survey:
TCS)

(Khảo sát Tiêu thụ
Thuốc lá: TCS)

2012
(Vietnam Illicit Trade

Assessment: VITA)
(Đánh giá Thương mại

Bất hợp pháp Việt
Nam: VITA)

Hero 6,52 6,37

Jet 4,79 10,11

SE 555 1,25 0,88

Esse 0,34 0,99

Nguồn: Trích dẫn từ báo cáo do Nguyễn Ngọc Anh và các cộng sự thực hiện (2019)

Nếu chúng ta xem xét một yếu tố khác bằng cách xem xét cách cơ cấu thuế hiện tại không
khuyến khích các nhà sản xuất trong nước cải thiện chất lượng thuốc lá của họ như đã thảo luận
trong các phần trước của nghiên cứu này, chúng ta có thể thấy rằng đây có thể là một nỗ lực để
giữ chi phí ở mức thấp do thuốc lá được đánh thuế dựa trên chi phí. Khi giá bán lẻ tăng do tăng
thuế, cuối cùng người tiêu dùng sẽ sử dụng các lựa chọn thay thế như thuốc lá lậu vì chúng được
người hút thuốc Việt Nam coi là có chất lượng “ngoại” tốt hơn.

Số liệu thống kê của Neilson trong giai đoạn 2019-2021 trong bảng dưới đây cho thấy số lượng
và xu hướng buôn bán bất hợp pháp thuốc lá lậu không phải nộp thuế ở Việt Nam trong giai đoạn
2019 - nửa đầu năm 2021.

25 Năm 2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp quốc
gia (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389) về phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại và hàng giả, trong đó có thuốc lá
điếu sản xuất tại Việt Nam.
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Hình - Số liệu thống kê về buôn bán bất hợp pháp (ví dụ: số lượng và xu hướng buôn bán
bất hợp pháp thuốc lá lậu, không phải nộp thuế) ở Việt Nam (trong giai đoạn 2019 - nửa
đầu năm 2021)

Giai đoạn Năm 2019 Năm 2020 Nửa đầu
2021

Tỉ trọng thuốc
lá lậu (%)

19,4 17,5 14,5

Sản lượng thuốc
lá lậu bán ra

(Điếu)

14,4 12,2 5,0

Thị phần (%) /
Kỳ

Năm 2019 Năm 2020 Nửa đầu
2021

Bốn công ty
quốc tế lớn khác

(kết hợp)

28,3 29,5 31,6

VINATABA 44,5 45,0 46,7

Các công ty
thuốc lá khác

thuộc Hiệp hội
thuốc lá

7,8 8,0 7,1

Thị trường
thuốc lá lậu

19,4 17,5 14,5

(*) H1 đề cập đến nửa đầu năm kinh doanh
Nguồn: Neilson - Kiểm toán giá bán lẻ từ năm 2019 đến 6 tháng đầu năm 2021 do tái thiết từ
năm 2018 trở về trước

Bên cạnh đó, các biểu đồ dưới đây từ các ước tính dữ liệu ngành cho thấy việc tăng thuế trong
một khoảng thời gian nhất định đã thúc đẩy việc tiêu thụ bất hợp pháp thuốc lá ở Việt Nam như
thế nào, đặc biệt ở các phân khúc sản phẩm có giá cao hơn (tức là phân khúc cao cấp và trung
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bình cao). Ví dụ, đối với sản phẩm thuốc lá hợp pháp, có thể thấy, sau khi tăng thuế vào năm
2016, thị phần thuốc lá hợp pháp chủ yếu giảm trong khi thị phần thuốc lá lậu chủ yếu tăng.

Tuy nhiên, sau năm 2020, có thể thấy thị phần của các sản phẩm thuốc lá hợp pháp tăng lên đáng
kể. Điều này một phần là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã gây ra suy thoái kinh tế, đóng
cửa biên giới và dẫn tới thiếu hụt nguồn cung của thuốc lá lậu và khiến cho giá bán của thuốc lá
lậu tăng rất cao và đột ngột trên thị trường. Hệ quả là một số lượng người tiêu dùng nhạy cảm với
việc tăng giá đã giảm lượng tiêu thụ thuốc lá lậu và chuyển sang các sản phẩm thuốc lá thay thế
có giá cả cạnh tranh hơn.

Thị phần trả thuế (hợp pháp)
Phân khúc cao

cấp

Phân khúc cận
cao cấp

Phân khúc bình
dân

Phân khúc giá
thấp

Thị phần bất hợp pháp
Phân khúc cao

cấp

Phân khúc cận
cao cấp

Phân khúc
bình dân

Phân khúc giá
thấp

Nghiên cứu tương tự của Nguyễn Ngọc Anh và cộng sự (2019) cũng đề cập thêm về một phát
hiện thú vị rằng những người hút thuốc ở Việt Nam thường cho rằng các sản phẩm nhập khẩu
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(hoặc các nhãn hiệu nhập lậu) có chất lượng vượt trội hơn so với thuốc lá sản xuất trong nước.
Do đó, nếu hệ thống thuế hiện hành không tạo động lực cho các doanh nghiệp trong ngành cải
thiện chất lượng thuốc lá, rất có thể người hút thuốc Việt Nam sẽ chuyển sang sử dụng các sản
phẩm thuốc lá quốc tế nhập lậu từ nước ngoài. Thêm vào đó, về vấn đề tiếp cận thị trường, các
nghiên cứu chỉ ra rằng các cửa hàng bán lẻ chính là những địa điểm chủ yếu tiêu thụ thuốc lá bất
hợp pháp. Những nơi này hoạt động hợp pháp, phổ biến và dễ tiếp cận, do đó có thể cho rằng đây
là một trong những nguyên do chính tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp tăng cao.

Nghiên cứu cũng giải thích rằng sự sụt giảm thị phần của thuốc lá lậu kể từ năm 2019 có thể là do
thâm hụt nguồn cung và nguy cơ buôn lậu cao, do chính phủ Việt Nam tiến hành giám sát chặt
chẽ và chuyên sâu ở biên giới và kiểm tra thị trường do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19. Các
biện pháp này có thể làm tăng giá thuốc lá lậu so với giá thuốc hợp pháp, góp phần giảm tiêu thụ
thuốc lá lậu. Tuy nhiên, sau khi tình hình đại dịch Covid 19 được cải thiện và việc mở cửa biên
giới cũng nhưng kiểm soát thị trường được nới lỏng, tình trạng buôn lậu thuốc lá tại thời điểm
hiện tại có dấu hiệu gia tăng trở lại.

Về giá cả, dựa trên ước tính dữ liệu công nghiệp, có một số biến động giữa giá trung bình trên
mỗi bao thuốc giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu trên từng phân khúc sản phẩm trong giai
đoạn 2019-2021 như thể hiện trong bảng dưới đây.

Chú thích:
- DP-PREMIUM: Phân khúc cao cấp hợp pháp
- Illicit-PREMIUM: Phân khúc cao cấp bất hợp pháp
- DP-ASP PREMIUM: Phân khúc cận cao cấp hợp pháp
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- Illicit-ASP PREMIUM: Phân khúc cận cao cấp bất hợp pháp
- DP-VFM: Phân khúc giá bình dân hợp pháp
- Illicit-VFM: Phân khúc giá bình dân bất hợp pháp
- DP-LOW: Phân khúc giá thấp hợp pháp
- Illicit-LOW: Phân khúc giá thấp bất hợp pháp

Biểu đồ - So sánh giá trung bình mỗi gói (VND) giữa thuốc lá lậu và thuốc lá hợp pháp
(theo phân khúc)

Từ dữ liệu, có thể kết luận rằng giá thuốc lá lậu (đặc biệt thuốc lá ở phân khúc cao cấp, cận cao
cấp và giá bình dân(VFM)) cao hơn so với giá thuốc lá sản xuất trong nước hợp pháp. Mặc dù
khoảng cách về giá giữa thuốc lá hợp pháp và bất hợp pháp (đối với phân khúc cận cao cấp và
bình dân) có thể thu hẹp hơn khi so sánh với phân khúc cao cấp, có thể giả định từ một số nghiên
cứu đã đề cập trước đây rằng bên ngoài yếu tố giá thành đầu vào, sở thích và thói quen của người
tiêu dùng cũng có thể là một trong những yếu tố chủ chốt dẫn đến việc lượng tiêu thụ thuốc lá bất
hợp pháp tăng cao như đã phân tích ở trên. Nhiều nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng người tiêu dùng
Việt Nam thường quan niệm sản phẩm sản xuất ở nước ngoài là sản phẩm cao cấp hơn, có chất
lượng tốt hơn sản phẩm sản xuất trong nước. Hơn nữa, các sản phẩm thuốc lá ngoại nhập lậu
không phải áp dụng quy định hạn chế hàm lượng Tar and Nicotine tối đa. Điều này được chứng
minh bởi những nghiên cứu của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam rằng mặc dù những nhãn hiệu nhập
khẩu như Jet và Hero có giá thành cao hơn nhưng một bộ phận không nhỏ người dùng thuốc lá
vẫn bằng lòng trả giá cao hơn cho những nhãn hiệu này bởi những loại thuốc lá này chứa nhiều
lượng Tar và ni-cô-tin hơn, thích hợp hơn với những người hút thuốc lá nặng, và hơn nữa các sản
phẩm này được xem là có chất lượng “ngoại” vì được nhập (lậu) vào Việt Nam. Vì vậy, việc tạo
động lực cho các công ty sản xuất thuốc lá trong nước đầu tư nâng cao chất lượng và thương hiệu
của các sản phẩm trong nước để nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm thuốc lá sản xuất trong
nước với sản phẩm thuốc lá nhập lậu từ nước ngoài là hết sức quan trọng. Như vậy, thực tế cho
thấy dù giá thuốc lá lậu hiện tại tương đối đắt hơn so với thuốc lá phải trả thuế ở hầu hết các phân
khúc (trừ phân khúc giá thấp), người tiêu dùng vẫn có xu hướng lựa chọn các sản phẩm thuốc lá
lậu theo hương vị và thói quen. Do đó, nếu chính phủ thực hiện tăng thuế cao, đột ngột kiến giá
thuốc lá phải trả thuế tăng cao, xóa bỏ chênh lệch giá giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu thì
người tiêu dùng sẽ có xu hướng chuyển sang tiêu dùng thuốc lá lậu nhiều hơn.

Một ví dụ khác: một thương hiệu như 555 là một trong những thương hiệu bất hợp pháp phổ biến
nhất trong phân khúc thị trường cao cấp do có lịch sử lâu đời tại Việt Nam và được cho là có chất
lượng cao hơn so với các thương hiệu cao cấp có trả thuế khác (bao gồm cả sản phẩm 555 sản
xuất hợp pháp tại Việt Nam). Ngoài ra, thuốc lá lậu thường không có nhãn cảnh báo sức khỏe
bằng hình ảnh, vì vậy chúng được hầu hết những người hút thuốc ưa thích và sẵn sàng trả giá cao
cho những gói không có cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh đó.
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Vấn nạn thuốc lá lậu không những có thể tiếp tục ảnh hưởng đến việc thu thuế, ổn định thị trường
và mà còn có thể ảnh hưởng tới các vấn đề an sinh xã hội, cùng các vấn đề khác như sau:

● Tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến việc thu thuế của chính phủ do tốc độ gia tăng của thuốc
lá nhập lậu và sự sụt giảm thị phần của thuốc lá hợp pháp. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng
đến doanh thu và sản xuất của các công ty sản xuất thuốc lá trong nước với việc họ bị mất
thị phần đối với thuốc lá lậu hoặc bất hợp pháp.

● Xu hướng của người tiêu dùng chuyển sang sử dụng các sản phẩm thuốc lá thuốc lá lậu
với chất lượng không được đảm bảo và không tuân thủ quy định hàm lượng Tar và
Nicotine tối đa sẽ dẫn đến những ảnh hưởng nghiêm trọng hơn đến sức khỏe, làm giảm
mục tiêu của chính phủ trong việc giảm tỷ lệ hút thuốc.

● Nếu vấn đề thuốc lá lậu không được kiểm soát, nó có thể dẫn đến sự gia tăng các băng
nhóm và tội phạm có tổ chức, đặc biệt là dọc theo biên giới. Điều này có thể làm xấu đi
tình hình an ninh xã hội của Việt Nam và dẫn đến các vấn đề xã hội khác.

● Các phân tích cũng chỉ ra rằng vấn đề thuốc lá lậu tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến
Chính phủ và các ngành y tế cộng đồng ở Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá lậu đã ảnh hưởng
đến hiệu quả của các biện pháp về giá và thuế do Chính phủ khởi xướng để hạn chế tiêu
thụ thuốc lá.

(4D) Chưa thực sự hỗ trợ tạo nguồn thu ngân sách ổn định, bền vững cho Chính phủ

Ước tính của ngành cho thấy thu ngân sách từ thuế TTĐB đối với thuốc lá của Chính phủ Việt
Nam giai đoạn 2017-2020 có xu hướng tương tự về thu ngân sách giai đoạn trước (từ
2006-2016). Theo đó, tổng số thu thuế từ thuốc lá thực tế của Chính phủ không tăng theo thời
gian từ năm 2006 đến năm 2020.
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Thu ngân sách từ thuế thuốc lá của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2017-2020

Báo cáo đã tham khảo số liệu từ Chương trình Kiểm soát Thuốc lá Toàn cầu26 của Nhóm Ngân
hàng Thế giới để tìm hiểu số liệu về thu ngân sách từ thuế thuốc lá của Chính phủ Việt Nam từ
năm 2005-2016. Biểu đồ dưới đây trình bày tổng thu ngân sách danh nghĩa và thu ngân sách đã
điều chỉnh theo lạm phát từ thuế TTĐB đối với thuốc lá.

Thu ngân sách từ thuế thuốc lá của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2005-2016

Biểu đồ thu thuế TTĐB từ thuốc lá ở Việt Nam giai đoạn 2005-2016 cho thấy số thu tăng dần qua
các năm. Tuy nhiên, tổng số thu thuế từ thuốc lá thực tế của Chính phủ không tăng sau khi điều

26 Marquez, Patricio V.; Krasovsky, Konstantin; Andreeva, Tatiana; Isenman, Paul. 2019. Việt Nam: Tổng quan về
Kiểm soát, Sử dụng thuốc lá, các quy định pháp luật và Thuế Thuốc lá. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC. ©
Ngân hàng Thế giới. [trực tuyến] tại: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31758 Giấy phép: CC BY
3.0 IGO. [Truy cập ngày 18 tháng 1 năm 2022].
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chỉnh do lạm phát. Thu ngân sách thực tế từ thuế TTĐB đối với thuốc lá vẫn giữ nguyên mà
không tăng theo xu hướng của lạm phát.

Như vậy có thể thấy rằng, mặc dù cơ cấu thuế hiện hành được điều chỉnh theo lạm phát, nhưng
doanh thu thực tế của Chính phủ vẫn không tăng. Chúng tôi tin rằng lý do tại sao doanh thu thực
tế của Chính phủ không tăng một cách nhất quán với lạm phát vì hai lý do sau:

● Giá bán lẻ có thể không theo kịp lạm phát

Bảng dưới đây cho thấy trong giai đoạn 2015-2021, bất kỳ sự gia tăng đáng chú ý nào
trong giá bán lẻ chỉ diễn ra vào năm tăng thuế (tức là tăng 4% trong năm 2016 và 2019),
trong khi một số năm khác chỉ tăng nhẹ 1% hoặc thậm chí giá bán giảm -1%. Như vậy, rõ
ràng giá bán lẻ không thể theo kịp lạm phát, dẫn đến doanh thu thực tế của Chính phủ
không tăng.

Bảng: Giá thuốc lá nộp thuế trung bình trên một bao thuốc và tỷ lệ phần trăm khác với năm trước
trong giai đoạn 2015-2021

Giai đoạn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Giá thuốc lá
đã nộp thuế

12.644 13.156 13.042 12.934 13.405 13.262 13.359

Tỷ lệ phần
trăm khác so
với năm trước

- 4% -1% -1% 4% -1% 1%

● Hành vi chuyển sang sử dụng các sản phẩm thuốc lá giá rẻ hơn vẫn ở mức cao của người
tiêu dùng.

Phân khúc cao cấp

Phân khúc cận cao
cấp

Phân khúc bình
dân

Phân khúc giá thấp

31



Theo thống kê về thị phần theo phân khúc trong giai đoạn từ năm 2015-2021, phân khúc giá bình
dân (VFM) đại diện cho các sản phẩm giá thấp hơn đã tăng đáng kể trong suốt giai đoạn trong khi
các phân khúc sản phẩm giá cao hơn, đặc biệt là phân khúc cao cấp, tiếp tục mất thị phần.

Sự thay đổi hành vi của người tiêu dùng bằng cách chuyển sang các sản phẩm có giá thấp hơn với
mức thuế phải trả thấp hơn cho thấy mức tăng thuế suất tác động hành vi giảm giao dịch như thế
nào. Do đó, mặc dù có sự thay đổi về thuế suất, Chính phủ không thể thu thêm doanh thu, dẫn
đến doanh thu thực tế tương đối thay đổi không đáng kể của Chính phủ.

(4E) Tác động không mong muốn đến sản lượng thương mại, an sinh xã hội, không khuyến
khích các nhà sản xuất đầu tư nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm thuốc lá

Tác động đến sản lượng thương mại

Thị trường thuốc lá của Việt Nam xếp hạng thứ 32 trên toàn thế giới. Trung bình người tiêu dùng
thuốc lá ở Việt Nam chi khoảng 31 nghìn tỷ đồng mỗi năm cho các sản phẩm thuốc lá. Con số
này tương đương 0,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của năm 2020. Thống kê cho thấy doanh
thu tiêu thụ thuốc lá ở Việt Nam đạt 2.326 triệu đô-la Mỹ trong năm 2021, giảm 0,17% và 6,47%
so với doanh thu tương ứng vào các năm 2020 và 2019.

Khi phân tích những tác động của chính sách thuế đến hoạt động thương mại, các dữ liệu nghiên
cứu cho thấy một kết quả thú vị, doanh thu tiêu thụ thuốc lá ở Việt Nam đã giảm -1,3% (từ 2.578
xuống còn 2.545 triệu đô-la Mỹ) vào năm 2017 sau khi mức thuế suất áp dụng trên giá xuất
xưởng tăng 70% vào năm 2016. Doanh thu một lần nữa sụt giảm 6,3% trong năm 2020 từ 2.487
xuống còn 2.333 triệu đô-la Mỹ. Sự sụt giảm về doanh thu có thể là do tăng thuế một lần nữa lại
xảy ra vào năm 2019 và tác động từ COVID-19.

Sự thay đổi về sản lượng sản xuất thuốc lá từ năm 2019 đến năm 2020 có cùng chiều hướng với
doanh thu tiêu thụ thuốc lá ở Việt Nam. Sản lượng thuốc lá được sản xuất trong năm 2020 là
6.072,1 bao hoặc 121.442 điếu. Con số này đã giảm 4,84% so với sản lượng sản xuất vào năm
2019. Sản lượng thuốc lá được sản xuất đã sụt giảm đáng kể sau thời điểm Chính phủ Việt Nam
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áp dụng mức tăng thuế suất gần đây nhất, và xu hướng tiếp tục kéo dài đến năm 2021 một phần
do tác động của COVID-19 cũng như sự phổ biến của thuốc lá lậu trên thị trường.

**Số liệu sơ bộ
Nguồn: Statista

Các dữ liệu cho thấy rằng việc tăng thuế vào năm 2016 và 2019 đã tạo một áp lực đè nặng lên
ngành kinh doanh thuốc lá ở Việt Nam, đặc biệt là lần tăng thuế gần đây nhất vào năm 2019 đã
dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng nhất cả về doanh thu và sản lượng thuốc lá sản xuất được ghi
nhận trong nhiều thập kỷ. Vậy nên, không thể phủ
nhận rằng những chính sách thuế của Chính phủ đã
tạo ra tác động xấu đối với ngành công nghiệp thuốc
lá ở Việt Nam và gây thiệt hại cho những nhà sản xuất
thuốc lá. Như được phân tích trong Phần 4C ở trên,
một trong những yếu tố khiến cho sự sụt giảm về sản
lượng thuốc lá được tiêu thụ nói chung của ngành
công nghiệp trở nên nghiêm trọng hơn chính là tỷ lệ
thuốc lá lậu tăng cao, điều này có nghĩa là người tiêu
dùng chuyển sang sử dụng những sản phẩm thuốc lá
lưu hành bất hợp pháp và không bị đánh thuế.

Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba), một doanh nghiệp Nhà nước trong lĩnh vực thuốc lá
và là nhà sản xuất và cung cấp chủ chốt của ngành công nghiệp này khi sở hữu hơn 67% thị
phần27, cũng bị ảnh hưởng theo. Vinataba đã phải đối mặt với mức suy giảm doanh thu là 1.750 tỷ
đồng, tức khoảng 7% vào năm 202028. Mặc dù doanh thu của Vinataba vào năm 2021 có vẻ đạt
được kỳ vọng khi đạt mức tăng trưởng sản xuất là 6% và mức tăng trưởng doanh thu là 8% như

28 “5 công ty thuốc lá hàng đầu tại Việt Nam” n.d. VietnamCredit. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2022.
https://vietnamcredit.com.vn/news/top-5-tobacco-companies-in-vietnam_14533.

27 “Tổng quan về ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam.” n.d. VietnamCredit. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2022.
https://vietnamcredit.com.vn/news/overview-of-vietnams-tobacco-industry_14530.
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kế hoạch đề ra29, nhưng mục tiêu hàng năm đặt ra cho năm 2021 đã có thể cao hơn nếu ngành
công nghiệp thuốc lá không rơi vào tình trạng suy thoái vào năm 2020.

Khi phân tích những phản hồi của thị trường, nghiên cứu đã cho thấy việc tăng dần mức thuế
trong thời gian vừa qua đã tạo ra một phản ứng tiêu cực từ phía thị trường, dẫn đến sự suy giảm
đáng kể về doanh thu của ngành công nghiệp và sản lượng thuốc lá được sản xuất tại Việt Nam.
Điều này đã tác động trực tiếp lên tất cả các doanh nghiệp trong ngành, bao gồm cả Vinataba,
một doanh nghiệp tạo ra nguồn thu cho Chính phủ. Căn cứ những phân tích trên đây, chúng tôi
nhận thấy rằng chính sách thuế hiện nay có phần thiếu linh hoạt để có thể đạt được nguồn thu
thuế ổn định, trong khi đó lại tạo ra những rủi ro lớn như không khuyến khích các nhà sản xuất
trong nước đầu tư nâng cao cải tiến chất lượng và tính cạnh tranh của sản phẩm, dẫn đến tăng nhu
cầu mua sản phẩm thuốc lá nhập lậu của người tiêu dùng.

Không khuyến khích các nhà sản xuất đầu tư nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm thuốc lá
và tác động không mong muốn về mặt an sinh xã hội

Hầu hết thuốc lá điếu sản xuất tại Việt Nam được sản xuất bởi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
(Vinataba) và các công ty thành viên. Hiện có 16 nhà sản xuất thuốc lá điếu Việt Nam trong đó
Vinataba là đơn vị dẫn đầu toàn ngành trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và kinh doanh thuốc lá.
Ngoài ra, Vinataba còn liên doanh với các công ty đa quốc gia tham gia vào tất cả các khâu sản
xuất từ trồng trọt đến chế biến thuốc lá, cũng như sản xuất thuốc lá điếu30.

Vinataba là đơn vị quản lý ngành với vai trò chủ chốt trong việc tổ chức các hoạt động sản xuất
của ngành, xây dựng chiến lược phát triển và duy trì ổn định thị trường. Là một phần của chuỗi
cung ứng, Vinataba đã hỗ trợ người trồng thuốc lá một cách sâu rộng, từ cung cấp hạt giống đến
hỗ trợ kinh phí và cơ sở hạ tầng nông thôn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là theo báo cáo của Bộ
Công Thương, Việt Nam vẫn nhập khẩu khoảng một nửa lượng lá thuốc lá cần thiết mỗi năm và
nửa còn lại là từ trồng trọt trong nước31. Là một nhà thu mua lá thuốc lá lớn trong nước, mặc dù
ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng khoảng 6% trong năm 202132, dự báo năng lực sản xuất
chung của Vinataba trong những năm tới sẽ ảnh hưởng đến sinh kế và thu nhập của người trồng

32 VINATABA: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022. [trực tuyến]
Nguồn tại: https://www.vinataba.com.vn/2021/12/31/vinataba-out nổi bật-fulfill-production-and-business
-plan-in-2021-and-goal-for-2022 /? lang = vi [Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2022]

31 Tổ chức Y tế Thế giới. Thuế thuốc lá tại Việt Nam. Những câu hỏi và câu trả lời. Năm 2018; Nguồn tại:
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1148386/retrieve. [Truy cập ngày 19 tháng 1 năm 2022].

30 - Massmann, O. ( ngày 12 tháng 3 năm 2021). Sản xuất và phân phối thuốc lá theo quy định của địa phương và
quốc tế. Thương mại & Đầu tư Quốc tế - Việt Nam. [trực tuyến] Có sẵn từ:
https://www.mondaq.com/international-trade-investment/1046264/tobacco-production-and-distribution-under-local-a
nd-international-regulation- [Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2022].

29 VINATABA. 2021. “VINATABA: Hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng
năm 2022.”
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thuốc lá.

Một yếu tố khác tác động đến nông dân sản xuất thuốc lá là do cơ cấu thuế theo tỷ lệ phần trăm
hiện hành không hiệu quả trong việc khuyến khích nông dân và các nhà sản xuất địa phương cải
thiện chất lượng sản phẩm thuốc lá và lá thuốc lá. Đối với hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm, bất
kỳ sự gia tăng nào về giá xuất xưởng hoặc giá thành sản phẩm sẽ được chuyển sang cho người
tiêu dùng với tỷ lệ cao hơn tỷ lệ 1-1 dẫn đến giá bán lẻ cao hơn do hiệu ứng số nhân. Tuy nhiên,
với cơ cấu thuế hiện hành, các nhà sản xuất, nhập khẩu và người tiêu dùng có thể sẽ cố gắng
giảm thiểu các khoản nộp thuế bằng cách giảm thiểu chi phí của họ. Vì vậy, doanh nghiệp không
có động cơ để cải thiện chất lượng thuốc lá điếu hoặc lá thuốc lá với cơ cấu thuế hiện hành. Hơn
nữa, bình quân một kg lá thuốc bên kia biên giới chỉ có giá khoảng 15.000 - 20.000 đồng33,
nhưng khi đưa trái phép vào Việt Nam có giá lên tới 40.000 - 50.000 đồng/kg. Điều này tạo động
lực cho những người buôn thuốc lá lậu vì chúng có thể được bán với giá cao hơn ở Việt Nam.
Thực tiễn này càng làm trầm trọng thêm tình trạng bỏ trồng thuốc lá trong nước và không tạo cho
nông dân hoặc các nhà sản xuất địa phương bất kỳ động lực nào để cải thiện chất lượng lá thuốc
trồng trong nước.

33 VOV.VN. 2022. Nhập lậu thuốc lá qua Cao Bằng chưa được xử lý liệt kê. [online] Nguồn tại:
<https://vov.vn/kinh-te/nhap-lau-thuoc-la-nguyen-lieu-qua-cao-bang-chua-duoc-xu-ly-quyet-liet-871508 .vov> [Truy
cập ngày 22 tháng 3 năm 2022].
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5. Nghiên cứu về kinh nghiệm quốc tế và một số trường
hợp điển hình trên thế giới
(5A) Kinh nghiệm chung của các nước về cải cách thuế TTĐB

Hiện nay trên thế giới, theo thống kê của WHO năm 2021, các quốc gia có xu hướng chuyển sang
áp dụng cơ cấu thuế TTĐB theo thuế tuyệt đối hoặc hỗn hợp (tăng 22,5% từ 102 quốc gia năm
2008 lên 125 quốc gia năm 2018 - chiếm tỷ trọng 69% số nước trong thống kê). Trong khi đó số
nước áp dụng cơ cấu thuế theo tỷ lệ phần trăm đơn thuần giảm 25% trong giai đoạn trên (từ 55
quốc gia xuống 41 quốc gia). Các quốc gia cũng có xu hướng cải cách từ cơ cấu thuế phức tạp
sang cơ cấu thuế đơn giản hơn nhằm đơn giản hóa trong quản lý và dễ dàng điều chỉnh theo lạm
phát và dự đoán nguồn thu của Chính phủ. Xin vui lòng tham khảo phụ lục Kinh nghiệm quốc tế
1 để biết thêm thông tin chi tiết.

Biểu đồ: Xu hướng cấu trúc thuế toàn cầu
(Nguồn: WHO 2021)

Theo cách đánh thuế dựa trên cơ cấu thuế tuyệt đối, khoảng cách giá giữa các sản phẩm cao cấp
và giá thấp hơn sẽ được thu hẹp hơn, từ đó làm giảm động lực của người tiêu dùng chuyển sang
sử dụng các sản phẩm chất lượng thấp hơn với giá thành thấp hơn sau khi thực hiện tăng thuế. Xu
hướng này có thể thấy ở 21 quốc gia EU áp dụng hệ thống thuế hỗn hợp (chi phối bởi thành phần
thuế tuyệt đối), chênh lệch giá giữa các thương hiệu cao cấp và giá rẻ ở các quốc gia này nhỏ hơn
so với các quốc gia áp dụng hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm thuần túy hoặc dựa nhiều hơn vào
cấu phần thuế theo tỷ lệ phần trăm.
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Ngoài cấu trúc thuế, một khía cạnh khác cần cân nhắc là về việc sử dụng hệ thống 'đánh thuế theo
bậc'. Nghiên cứu của WHO năm 2021 cho thấy rằng dựa trên nghiên cứu của họ trên 31 quốc gia
có cấu trúc thuế thuốc lá theo bậc với một số tiêu chí (ví dụ: giá bán lẻ, loại thuốc lá, sản lượng
sản xuất) làm tài liệu tham khảo, bằng chứng cho thấy giá thuốc lá trung bình và thuế TTĐB
trung bình trên một bao thuốc lá ở các nước sử dụng cơ cấu thuế TTĐB nhiều bậc có xu hướng
thấp hơn nhiều so với các nước sử dụng hệ thống thuế TTĐB đơn bậc. Tuy nhiên, nghiên cứu này
cũng cho thấy rằng các quốc gia áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt nhiều bậc đối với các sản phẩm
thuốc lá với mục tiêu chính là bảo vệ các doanh nghiệp sản xuất quy mô nhỏ và thúc đẩy cạnh
tranh.

Bên cạnh đó, các nhà hoạch định chính sách của các quốc gia trên thế giới liên tục phải chú ý đến
các yếu tố tiềm ẩn có thể gây ra tác động tiêu cực trong quá trình thực hiện từng mô hình đánh
thuế TTĐB đối với thuốc lá và tiếp tục đơn giản hóa cơ cấu thuế sao cho phù hợp nhất với nền
công nghiệp của quốc gia mình. Một chính sách thuế TTĐB hiệu quả là một chính sách dễ quản
lý và giúp các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý thuế dự báo chính xác nguồn thu.
Một cơ cấu thuế phù hợp cũng cần phải góp phần nâng cao tính minh bạch trong thu thuế, cải
thiện nguồn thu thuế thực tế, đồng thời ổn định thị trường thuốc lá, không làm tăng thêm nguy cơ
buôn lậu thuốc lá. Theo WHO, thiết kế chính sách thuế thuốc lá cần ưu tiên tính đơn giản và cơ
cấu thuế tuyệt đối đơn bậc là cơ cấu thuế tốt nhất vì nó có thể dễ dàng điều chỉnh thường xuyên
theo lạm phát và tăng trưởng thu nhập. Đơn giản hóa cơ cấu thuế TTĐB đối với thuốc lá sẽ tạo
thuận lợi cho công tác quản lý thuế, giảm cơ hội tránh và trốn thuế, nâng cao nguồn thu và có tác
động lớn hơn đến việc giảm sử dụng thuốc lá.

Ngoài ra, qua các phân tích và nghiên cứu về người tiêu dùng thuốc lá trên thế giới, bất kỳ việc
tăng thuế tiêu thụ đặc biệt quá mức nào cũng sẽ đẩy giá bán lẻ thuốc lá hợp pháp lên cao, khiến
người tiêu dùng rời bỏ thuốc lá hợp pháp và buộc họ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn
thông qua các kênh bất hợp pháp. Vì vậy, việc tăng thuế đột ngột hay quá mức trong một thời
gian ngắn sẽ không làm giảm hút thuốc của người tiêu dùng như mục tiêu và kỳ vọng của Chính
phủ, mà trái lại, chỉ chuyển người tiêu dùng từ sử dụng các sản phẩm hợp pháp sang các sản
phẩm thuốc lá bất hợp pháp. Điều này sẽ tạo ra các tác động tiêu cực về xã hội như công ăn việc
làm, trong khi nguồn thu của Chính phủ trở nên mất ổn định và, trong một số trường hợp, có thể
giảm xuống.

Trong tương lai, WHO đề xuất rằng các quốc gia hiện đang áp dụng thuế theo tỷ lệ phần trăm,
đầu tiên, nên bắt đầu chuyển sang hệ thống hỗn hợp bằng cách thêm cấu phần thuế tuyệt đối hoặc
đưa ra mức thuế TTĐB tối thiểu. Trong khi đó, các quốc gia đang áp dụng hệ thống hỗn hợp bao
gồm thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối nên xem xét việc tăng cấu phần thuế tuyệt đối
thường xuyên, để cấu phần thuế tuyệt đối chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng thuế TTĐB (trước
khi chuyển sang một hệ thống thuế tuyệt đối thuần túy).
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Từ đó có thể thấy rằng, lộ trình cải cách thuế từng bước như trên cũng có thể được áp dụng cho
Việt Nam, với mục tiêu hướng tới việc hạ thấp cấu phần thuế theo tỷ lệ phần trăm, đồng thời ban
đầu đưa ra cấu phần thuế tuyệt đối (có thể bắt đầu từ mức thấp hơn trong thời gian ngắn) trước
khi chuyển đổi thành một hệ thống tuyệt đối nhiều bậc và sau đó, sang hệ thống thuế tuyệt đối
đơn cấp về lâu dài. Để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ, trước tiên Việt Nam cần
xem xét triển khai cơ cấu hỗn hợp mà không cần đến sự thay đổi đột ngột sang hệ thống tuyệt đối
đa cấp hoặc thậm chí tuyệt đối đơn cấp.

(5B) Giới thiệu về cơ cấu thuế phù hợp

Thuế thuốc lá là một trong những biện pháp hiệu quả nhất để kiểm soát việc tiêu thụ thuốc lá và
là một nguồn thu quan trọng của các chính phủ. Các đặc điểm của thị trường và những kết quả
mong muốn đạt được là những yếu tố cần được chú trọng xem xét khi xác định cơ cấu thuế. Đây
thường là thuế suất theo tỷ lệ phần trăm, thuế tuyệt đối (điển hình là cách tính trên số đầu điếu
thuốc hoặc những phương pháp khác ví dụ như tính theo trọng lượng) hoặc phương pháp hỗn
hợp. Thuế cộng dồn cũng là một công cụ khác mà một số quốc gia sử dụng để tạo thêm thu nhập
nhằm tài trợ cho các biện pháp kiểm soát thuốc lá và đầu tư vào các chiến dịch quốc gia cũng như
hỗ trợ cải thiện sức khỏe cộng đồng. Sự kết hợp độc đáo của các yếu tố thuế được sử dụng để
giảm sự tiêu dùng thuốc lá, chống thất thu thuế và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo đánh giá của chúng tôi, không có một cách tiếp cận nào có thể giải quyết mọi vấn đề và đáp
ứng được tất cả các mục tiêu. Một chính sách thuế thành công ở quốc gia này không đồng nghĩa
sẽ hiệu quả đối với một quốc gia khác. Mỗi quốc gia sẽ phải xem xét chặt chẽ thị trường của
mình và thiết kế một cơ cấu thuế với mức thuế suất phù hợp. Nói chung, một cơ cấu thuế hiệu
quả là cơ cấu có khả năng cân bằng các mục tiêu sức khỏe và tạo ra nguồn thu thuế bền vững
đồng thời kiểm soát được việc tiêu dùng bất hợp pháp trong nước.

Điều gì tạo nên một cơ cấu thuế thuốc lá phù hợp?

● Một cơ cấu thuế cân bằng

WHO đã phân loại các loại thuế đánh trên các sản phẩm thuốc lá thành 2 loại thuế: thuế
trực thu và thuế gián thu. Thuế trực thu sẽ đánh vào lợi nhuận, thu nhập, tài sản và của cải
của công ty, trong khi thuế gián thu sẽ đánh vào giá thuốc lá và ảnh hưởng gián tiếp đến
giá cả. Thuế gián thu bao gồm các loại thuế là thuế TTĐB, thuế GTGT hoặc thuế tiêu thụ,
thuế nhập khẩu và các loại thuế khác ví dụ như thuế bảo vệ môi trường.
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Một trong những loại thuế quan trọng nhất của thuế gián thu là thuế TTĐB bởi vì loại
thuế này liên quan đến các sản phẩm thuốc lá và ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán lẻ, bằng
cách nào đó có thể làm giảm lượng tiêu thụ thuốc lá và ảnh hưởng đến thị trường thuốc lá
trong nước. Thuế TTĐB có thể được đồng nhất hoặc kết hợp giữa thuế theo tỷ lệ phần
trăm (sắc thuế đánh trên giá trị của hàng hóa chịu thuế) và thuế tuyệt đối (sắc thuế đánh
trên số lượng của hàng hóa chịu thuế). Cơ cấu thuế phải được cân nhắc cùng với cơ sở
tính thuế, bậc thuế và tần suất điều chỉnh thuế trong quá trình xây dựng chính sách.

Không có quy chuẩn rõ ràng nào về cơ cấu thuế giữa thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế
tuyệt đối. Đối với mỗi cơ cấu thuế và sự kết hợp của các cơ cấu thuế có thể ảnh hưởng có
lợi đến thị trường thuốc là và tạo ra nhiều hệ quả khác nhau cho doanh thu của chính phủ,
sự thay đổi giá, lượng tiêu dùng và kết quả có thể khác nhau phụ thuộc vào hoàn cảnh và
điều kiện của mỗi quốc gia.

Nhìn chung, các nhà hoạch định chính sách của mỗi quốc gia cần chú ý đến các yếu tố
tiềm ẩn có thể gây ra tác dụng tiêu cực trong quá trình thực hiện từng mô hình đánh thuế
TTĐB đối với thuốc lá và tiếp tục đơn giản hóa cơ cấu thuế sao cho phù hợp nhất với nền
công nghiệp địa phương. Một chính sách thuế TTĐB hiệu quả là một chính sách cần dễ
quản lý và giúp các nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý thuế dự báo chính xác
doanh thu. Một cơ cấu thuế phù hợp cũng cần nâng cao tính minh bạch trong thu thuế, cải
thiện nguồn thu thuế thực tế, đồng thời ổn định thị trường thuốc lá, không làm tăng thêm
nguy cơ buôn lậu thuốc lá.

● Tác động của buôn lậu thuốc lá

Theo WHO, thị trường thuốc lá lậu có thể chiếm tới 1/10 thị trường tiêu thụ thuốc lá trên
toàn cầu, và đặc biệt nghiêm trọng ở Châu Á cùng một số quốc gia ở châu Âu, nơi có số
lượng thuốc lá lậu bị thu giữ cao nhất trên thế giới. Báo cáo chỉ ra rằng sức khỏe toàn cầu
và gánh nặng kinh tế của việc sử dụng thuốc lá là điều đáng lưu tâm. Các quốc gia có thu
nhập thấp và thu nhập trung bình (LMICs) ngày càng phải gánh chịu những vấn đề này
khi mà xấp xỉ 80% người hút thuốc trên toàn thế giới là những người sống ở các quốc gia
có thu nhập trung bình - thấp34.

Công ước khung của WHO về kiểm soát thuốc lá (WHO FCTC) đề cập nhiều về việc
buôn lậu sẽ gây ra mối họa nghiêm trọng như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng bởi vì
nó làm gia tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá - thường là các sản phẩm thuốc lá
với mức giá rẻ hơn, do đó thúc đẩy vấn đề tiêu thụ thuốc lá và hủy hoại các chính sách
kiểm soát thuốc lá. Chăm sóc sức khỏe là một trong những vấn đề nổi bật đã có nhiều

34 Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (truy cập qua: https://www.who.int/fctc/protocol)
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nghiên cứu ví dụ như Aitken, Campbell K., và các cộng sự (2009) đã phát hiện ra rằng
những người sử dụng thuốc lá lậu ghi nhận tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất kém
hơn đáng kể so với những người sử dụng thuốc lá hợp pháp35. Việc gia tăng xu hướng sử
dụng thuốc lá lậu cũng phần nào gây ra những tổn thất đáng kể về nguồn thu thuế cho
Chính phủ, và nhiều quốc gia cho rằng việc này còn góp phần đóng góp vào việc tài trợ
cho các hoạt động của tội phạm quốc tế36.

Việc buôn bán thuốc lá lậu có tác động tiêu cực đến nỗ lực kiểm soát thuốc lá của các
quốc gia. Khi giá thuốc lá thấp hơn và làm cho các sản phẩm thuốc lá dễ tiếp cận hơn đối
với các nhóm dân số dễ bị tổn thương hoặc khi việc hệ thống thuế không tạo động lực cho
các nhà sản xuất hợp pháp đầu tư, cải tạo nâng cao chất lượng và tính cạnh tranh của sản
phẩm hợp pháp đối với sản phẩm nhập lậu, thì hậu quả là làm thay đổi hành vi của người
tiêu dùng chuyển sang sử dụng các loại thuốc thay thế mà giá bán rẻ hơn, đặc biệt là đối
với những người có sự nhạy cảm về giá hoặc chuyển sản sử dụng các sản phẩm mà họ cho
là có chất lượng tốt hơn hay đáp ứng như cầu thị hiếu của họ hơn.

Sự xâm nhập của thuốc lá lậu vào thị trường là một trong những yếu tố có thể góp phần
làm cho cơ cấu thuế kém hiệu quả do sự chuyển dịch sang tiêu dùng bất hợp pháp dẫn đến
chính sách tăng thuế nhằm mục đích giảm tiêu thụ thuốc lá sẽ không thành công. Hơn nữa,
kỳ vọng về việc mở rộng nguồn thu của Chính phủ từ việc tăng thuế có thể không được
thực hiện khi người tiêu dùng giảm tiêu thụ các sản phẩm có thuế cao và chuyển sang các
sản phẩm có thuế thấp hơn hoặc thậm chí không bị đánh thuế, ví dụ chuyển sang sản xuất
hàng bất hợp pháp, không tôn trọng các yêu cầu pháp lý hoặc yêu cầu về bảo vệ sức khỏe
của chính phủ. Do đó, loại thuốc lá lậu thường bị phát hiện có chứa hàm lượng các chất
độc hại cao hơn so với thuốc lá hợp pháp, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực hơn đến sức
khỏe.

Xóa bỏ buôn lậu nên là một phần quan trọng trong nỗ lực của tất cả các quốc gia nhằm
kiểm soát việc sử dụng thuốc lá, một phần của nỗ lực này có thể là từ việc mỗi quốc gia
phải điều chỉnh một cơ cấu thuế thuốc lá hợp lý và hiệu quả với quốc gia của mình để có
thể tìm ra điểm tối ưu giữa tài chính, chăm sóc sức khỏe, đồng thời tránh sự thâm nhập thị
trường của thuốc lá lậu.

36 Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát thuốc lá (truy cập qua: https://www.who.int/fctc/protocol)

35 Aitken, Campbell K., Tim R. L. Fry, Lisa Farrell và Breanna Pellegrini. “Những Người Hút Thuốc Bất Hợp Pháp
Có Sức Khỏe Tệ Hơn So Với Những Người Hút Thuốc Khác.” Nghiên cứu Nicotine & Thuốc lá 11, số 8 (2009):
996–1001. https://www.jstor.org/stable/26757033.
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(5C) Kinh nghiệm một số quốc gia điển hình trên thế giới

Phần này sẽ trình bày những điểm nổi bật và bài học kinh nghiệm của 7 quốc gia điển hình trên
thế giới trong quá trình cải cách hệ thống thuế TTĐB. Để dễ tham khảo, chúng tôi phân loại các
nghiên cứu điển hình thành nhóm các quốc gia được coi là các ví dụ điển hình thành công như
Đức, Hàn Quốc, Phi-lip-pin, nơi cơ cấu thuế được đơn giản hóa và mức thuế được điều chỉnh
tăng dần giúp dễ dàng dự đoán được mức thu ngân sách của chính phủ và tạo ra một hệ thống
thuế cân bằng hơn.

Ngoài ra, chúng tôi cũng phân tích Vương quốc Anh và Malaysia là các ví dụ điển hình về các
quốc gia đã tăng thuế tiêu thụ đặc biệt quá mức, dẫn đến tăng giá bán lẻ thuốc lá hợp pháp và
khiến người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn thông qua kênh bất hợp pháp. Điều
này gây ra những hệ lụy nghiêm trọng như thất thu thuế của Chính phủ, đóng cửa các nhà máy
sản xuất thuốc lá hợp pháp và gia tăng thất nghiệp của lao động trong ngành. Indonesia là quốc
gia có cơ cấu thuế phức tạp dẫn đến một số kết quả không mong muốn và đang trong quá trình
cải cách nhằm đơn giản hóa cơ cấu thuế.

(5C.1) Đức

Cơ cấu thuế TTĐB: Hỗn hợp (thuế tính theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối đơn bậc)

Tổng quan

Trường hợp của Đức là minh chứng rõ ràng cho việc tăng thuế TTĐB quá mức sẽ dẫn đến việc
giá bán lẻ thuốc lá hợp pháp tăng mạnh, từ đó khiến người tiêu dùng hướng tới các lựa chọn thay
thế khác. Hậu quả là Chính phủ đã mất một nguồn thu đáng kể trong khi các vấn đề về buôn lậu
và thương mại xuyên biên giới vẫn gia tăng. Sau đó, ở giai đoạn sau, bằng cách thực hiện Mô
hình Thuế Thuốc lá với việc tăng dần thuế TTĐB một cách vừa phải trong một khoảng thời gian
cụ thể, Chính phủ đã có được nguồn thu ngân sách dễ dự đoán hơn. Đồng thời, các doanh nghiệp
tư nhân không cần phải tăng giá bán lẻ thuốc lá lên quá cao khiến người tiêu dùng không sử dụng
thuốc lá hợp pháp. Chính sách này đã giúp chỉ số về khả năng chi trả cho thuốc lá trở nên ổn định
hơn.

Phân tích

Những năm 2000 là khoảng thời gian nhiều biến động của thuế thuốc lá, hay còn gọi là thuế
TTĐB đối với các sản phẩm thuốc lá ở Đức. Quốc gia này áp dụng chế độ một cơ cấu thuế hỗn

41



hợp bao gồm thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối37. Nhìn chung, công cuộc cải cách thuế
TTĐB đối với các sản phẩm thuốc lá tại Đức có thể được chia thành bốn giai đoạn38:

1. Giai đoạn tăng thuế mạnh từ năm 2002 đến năm 2005:

Trong nỗ lực thúc đẩy tăng nguồn thu cho Chính phủ sau vụ tấn công ngày 11/9 để tài trợ
cho các hoạt động chống khủng bố và các chính sách y tế khác, Chính phủ Đức đã áp
dụng nhiều đợt tăng thuế cả cấu phần tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối trong khoảng thời
gian 4 năm khiến giá bán lẻ các sản phẩm thuốc lá tăng mạnh. Kết quả là, việc tăng thuế
trong thời gian này đã khiến người tiêu dùng chuyển sang mua các loại thuốc lá (cả từ
nguồn hợp pháp và bất hợp pháp) được sản xuất từ các quốc gia khác, làm cho lượng tiêu
thụ thuốc lá từ nước ngoài tăng gấp đôi trong giai đoạn này. Trong khi đó, lượng tiêu thụ
thuốc lá hợp pháp giảm khoảng 34% (giảm từ 145,2 tỷ xuống 95,8 tỷ điếu thuốc lá39) khi
mức chênh lệch giá ngày càng tăng cao. Kết quả đã ảnh hưởng đến thu ngân sách bị trì trệ
như được thể hiện trong biểu đồ bên dưới. Tại thời điểm này, cần lưu ý mức độ thay đổi
của cầu theo giá thuốc lá ở Đức đã đạt đến ngưỡng mà bất kỳ việc gia tăng thuế nào cũng
sẽ mang lại tác động tiêu cực đến nguồn thu của chính phủ.

39 Benjamin Kuntz, Johannes Zeiher, Cornelia Lange và Thomas Lampert, ‘Xu hướng bán thuốc lá ở Đức, Tạp chí
Theo dõi Sức khỏe’ 2017 2 (2).

38 Ibid.

37 Toàn cảnh của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Đức, 2018, Phân tích của London Economics cho ESTA,
https://www.esta.be/wp-content/uploads/2018/10/Key-Message-Evolution-of-tobacco-excise-duties -in-Germany.pdf,
Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2022
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Thuế thuốc lá và Thu ngân sách của Đức, 2002-2017

Nguồn: Văn phòng thống kê liên bang, Bộ tài chính

Thu ngân
sách từ thuốc lá
2002 - 2005 (tỷ
euro)

Thu ngân
sách từ thuốc lá
2006 - 2010 (tỷ
euro)

Thu ngân
sách từ thuốc lá
2011 - 2019 (tỷ
euro)

Thuế TTĐB
(euro /20)

2. Giai đoạn thuế tương đối ổn định từ năm 2006 đến năm 2010:

Sau thời kỳ hỗn loạn và với nỗ lực hạn chế thuốc lá bất hợp pháp và giảm thiểu sự chênh
lệch giá thuốc lá với các nước láng giềng, Chính phủ Đức đã quyết định chỉ tăng nhẹ thuế
TTĐB một lần đối với các sản phẩm thuốc lá trong thời kỳ này (còn được gọi là thời kỳ
‘đóng băng thuế’). Tuy nhiên, mức chênh lệch giá với thuốc lá ở các quốc gia khác vẫn
tiếp tục duy trì và một số thay đổi nhất định trong ngành thuốc lá trong nước, nguồn thu
ngân sách vẫn ở mức thấp và người tiêu dùng vẫn có xu hướng sử dụng các sản phẩm
thuốc lá bất hợp pháp. Điều này khiến cho lượng tiêu thụ các sản phẩm thuốc lá hợp pháp
giảm mạnh. Đồng thời, một số thành phần người tiêu dùng trong nước có thu nhập thấp
hơn và khả năng tiếp cận các sản phẩm thuốc lá có thuế thấp hơn từ các quốc gia láng
giềng có xu hướng 'mua sắm xuyên biên giới' do vậy đã dẫn đến khả năng chi trả cho
thuốc lá của quốc gia này tiếp tục giảm. Việc tiêu thụ thuốc lá từ các quốc gia khác khiến
cho tỷ trọng các sản phẩm thuốc lá được tiêu thụ từ nước ngoài tăng cao từ 16,1% năm
2005 lên ít nhất 20%, và kết quả là nguồn thu của Chính phủ từ năm 2008 đến 2010 giảm
xuống dưới mức năm 2002.

3. Mô hình Thuế Thuốc lá giai đoạn 2011-2015:
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Tabaksteuermodell (Mô hình Thuế Thuốc lá) bắt đầu được áp dụng từ năm 2010 với kế
hoạch điều chỉnh tăng dần thuế TTĐB trong khoảng thời gian 5 năm. Chính phủ hy vọng
mô hình này sẽ giúp tạo ra nguồn thu ổn định và dễ dự đoán hơn, đồng thời giảm mức
chênh lệch giá thuốc lá với các quốc gia khác và chống buôn lậu. Theo các báo cáo thống
kê, nguồn thu ngân sách trung bình kể từ khi thực hiện mô hình này (tính từ năm 2011
đến 2019) đã tăng hơn 4,2% so với giai đoạn từ năm 2006 đến 2010 như trong biểu đồ
trên. Ngoài ra, đáng chú ý là việc tăng nguồn thu ngân sách trong thời kỳ này cũng đi kèm
với mức tiêu thụ thuốc lá giảm khoảng 3%/ năm đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá.

4. Giai đoạn bình ổn hơn từ năm 2016-2021 và sự ra đời của Đạo luật Hiện đại hóa
Thuế Thuốc lá:

Mặc dù thuế suất thuế TTĐB đối với các sản phẩm thuốc lá vẫn không thay đổi trong giai
đoạn từ năm 2016-2021, thu thuế TTĐB vẫn tăng thường xuyên ở mức vừa phải sau khi
áp dụng Mô hình Thuế Thuốc lá. Đồng thời, nạn buôn bán thuốc lá lậu trong nước cũng
đã giảm mạnh kể từ năm 2011, một phần do thuế TTĐB được giữ nguyên và các hoạt
động kiểm soát thuốc lá cũng được tăng cường.

Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2021, Quốc hội Đức đã thông qua Đạo luật Hiện đại hóa
Thuế Thuốc lá với việc tăng thuế suất thuế TTĐB đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá bắt
đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 bao gồm các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá
hun nóng và thuốc lào (shisha) cũng như các chất được sử dụng trong thuốc lá điện tử
ngay cả khi không chứa nicotin. Đối với thuốc lá thông thường và thuốc lá cắt nhỏ, đạo
luật quy định việc tăng thuế theo bốn giai đoạn trong thời gian 5 năm. Trong khi đó, thuế
suất sẽ tăng mạnh đối với thuốc lá nung nóng và thuốc lào. Mặc dù Đạo luật này được ban
hành nhằm mục đích tăng nguồn thu ngân sách nhà nước và giảm lượng tiêu thụ thuốc lá,
đạo luật này đã vấp phải nhiều chỉ trích từ ngành công nghiệp thuốc lá, đặc biệt là về việc
tăng mạnh thuế suất đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới cũng như quy định đánh
thuế các sản phẩm không chứa nicotin, những điều dường như đi ngược lại với các mục
tiêu y tế của Chính phủ nước này40. Điều này có thể dẫn đến việc lặp lại các vấn đề tương
tự trước đây, cụ thể là sự chênh lệch lớn về giá sản phẩm thuốc lá giữa Đức và các nước
láng giềng, khiến người tiêu dùng lại một lần nữa chuyển qua mua sắm các sản phẩm
thuốc lá hợp pháp từ các quốc gia khác hoặc thậm chí mua sản phẩm từ các kênh bất hợp
pháp.

40 Dobrinka Atanasova. “Hạ viện Đức quyết định về việc tăng thuế thuốc lá – các sản phẩm không chứa ni-cô-tin
cũng bị đánh thuế trong tương lai”. <Https://www.kmlz.de/en/Customs/Newsletter_02_2021>, tháng 6 năm 2021.
(truy cập trực tuyến vào ngày 22 tháng 2 năm 2022)
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Tóm lại, chúng ta có thể thấy trong bảng dưới đây rằng vào đầu những năm 2000, Đức đã tăng
mức thuế suất cho cả hai cấu phần thuế theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối từ năm 2002 đến
2005 và dẫn đến thiệt hại đáng kể về thu ngân sách do việc mua thuốc lá hợp pháp xuyên biên
giới của những người hút thuốc ở Đức cũng như buôn bán thuốc lá lậu. Tuy nhiên, từ năm 2005
trở đi, cấu phần thuế theo tỷ lệ phần trăm bắt đầu giảm dần trong khi cấu phần thuế tuyệt đối sau
khi bị đóng băng trong một thời gian nhất định đã bắt đầu tăng đều. Điều này nhấn mạnh xu
hướng sử dụng nhiều hơn cấu phần thuế tuyệt đối và giảm từ từ việc sử dụng cấu phần thuế theo
tỷ lệ phần trăm. Với xu hướng này, Đức đã có thể đạt được mục tiêu tăng doanh thu của chính
phủ cũng như tiêu dùng tiếp tục giảm.

Ngày có hiệu lực của sự thay
đổi theo luật định

Thuốc lá do nhà máy sản xuất (FMC)

Thuế tuyệt đối
(€ trên 1,000 điếu thuốc)

Thuế theo tỷ lệ phần trăm
(% giá bán lẻ mỗi điếu

thuốc)

Tháng 01 năm 2002 55,90 23,30%

Tháng 01 năm 2003 61,70 24,20%

Tháng 3 năm 2004 68,50 24,30%

Tháng 12 năm 2004 75,60 24,80%

Tháng 9 năm 2005 82,70 25,30%

Năm 2006 - -

Tháng 01 năm 2007 - 24,70%

2008-2010 - -

Tháng 5 năm 2011 90,80 21,90%

Tháng 01 năm 2012 92,60 21,90%

Tháng 01 năm 2013 94,40 21,80%

Tháng 01 năm 2014 96,30 21,70%

Tháng 01 năm 2015 đến 2021 98,20 21,70%

Nguồn: Cục Thống kê Liên bang (2014a) và Bộ Tài chính Liên bang (2006) và Sự phát triển của
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Đức, năm 2018, Phân tích của Kinh tế London cho
ESTA.
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Kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách thuế TTĐB

Tổng kết lại, trường hợp của nước Đức đã chứng minh rõ ràng rằng cải cách thuế TTĐB quá mức
sẽ dẫn đến giá bán lẻ thuốc lá hợp pháp tăng mạnh, và điều này khuyến khích người tiêu dùng tìm
đến các lựa chọn thay thế khác như mua hàng từ nước ngoài để sử dụng các sản phẩm có thuế
thấp hơn, hoặc thuốc lá cắt nhỏ có thuế thấp hơn hoặc các loại sản phẩm thuốc lá khác. Kết quả
là, Chính phủ đã mất một nguồn thu ngân sách đáng kể trong khi các vấn đề về buôn lậu và
thương mại xuyên biên giới vẫn gia tăng.

Bằng việc thực hiện Mô hình Thuế Thuốc lá với mức tăng thuế TTĐB vừa phải và từ từ trong
một thời kỳ cụ thể, Chính phủ đã có được nguồn thu ngân sách dễ dự đoán hơn. Ngoài ra, các
doanh nghiệp tư nhân cũng không cần phải tăng mạnh giá bán lẻ khiến người tiêu dùng không sử
dụng thuốc lá hợp pháp, và điều này cũng đã giúp chỉ số khả năng chi trả cho thuốc lá trở nên ổn
định hơn.

Tuy nhiên, việc thực hiện Đạo luật Hiện đại hóa Thuế Thuốc lá có thể đưa nước Đức trở lại thời
kỳ đầu những năm 2000 với việc tăng mạnh thuế suất đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá. Điều
này chắc chắn sẽ dẫn đến việc tăng mạnh giá bán lẻ khiến người tiêu dùng chuyển sang sử dụng
các sản phẩm mua từ nước ngoài hoặc từ các kênh bất hợp pháp. Đạo luật này vừa mới có hiệu
lực và chúng ta sẽ phải chờ xem liệu những vấn đề tương tự có tái diễn một lần nữa đối với nước
Đức hay không. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng điểm mấu chốt mà Việt Nam có thể học được từ
nghiên cứu điển hình này là bằng chứng cho thấy việc tăng thuế từ từ và vừa phải cũng như trong
cấu phần thuế việc giảm dần tỷ lệ phần trăm và tăng dần cấu phần thuế tuyệt đối sẽ giúp nguồn
thu ngân sách nhà nước trở nên ổn định hơn, dễ dự đoán hơn cũng như hạn chế lượng tiêu thụ
thuốc lá nói chung.

(5C.2) Hàn Quốc

Cơ cấu thuế TTĐB: Cơ cấu thuế tuyệt đối đơn bậc

Tổng quan

Hàn Quốc có cơ cấu thuế tương đối đơn giản (hệ thống thuế tuyệt đối đơn bậc), không phụ thuộc
vào giá bán mà dựa vào đơn vị tiêu thụ. Cơ cấu này cho phép chính phủ Hàn Quốc dự đoán tốt
hơn doanh thu từ thuế và thiết lập một mức thuế hiệu quả. Đồng thời, bằng cách xây dựng mức
thuế thuốc lá tự động điều chỉnh theo lạm phát, Hàn Quốc có thể tăng giá thuốc lá thực tế tương
ứng để phản ánh sức mua thực tế của người tiêu dùng và mức độ chi trả của họ. Tuy nhiên, cải
cách thuế thuốc lá năm 2005 và 2015 với việc tăng mạnh thuế TTĐB đối với tất cả các sản phẩm
thuốc lá đã khiến mức tiêu thụ thuốc lá ở Hàn Quốc giảm mạnh do giá thuốc lá tăng khá nhiều,
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nhưng các năm sau (2006 và 2016) đã chứng kiến mức tiêu thụ quay trở lại tương đối mạnh. Điều
này cho thấy việc tăng thuế cao có thể không phải là cách thức bền vững để giảm tiêu dùng và
giảm tỉ lệ hút thuốc. Việc tăng thuế sẽ mở ra cánh cửa cho thuốc lá lậu được thể hiện rõ trong nội
dung phân tích của chúng tôi rằng Hàn Quốc đã bắt đầu ghi nhận một số trường hợp mua bán
thuốc lá lậu từ năm 2014 trở đi.

Phân tích

Chính sách thuế thuốc lá của Hàn Quốc phát triển song song với những thay đổi trong ngành
công nghiệp thuốc lá của nước này, theo đó khởi đầu là độc quyền với việc chính phủ kiểm soát
việc sản xuất, kinh doanh và lợi nhuận thuốc lá.

● Năm 1989, hệ thống thuế thuốc lá đã được thay đổi từ hệ thống thuế TTĐB theo tỷ lệ
phần trăm sang thuế tuyệt đối.

Thuế TTĐB không chỉ được đánh vào thuốc lá mà còn đánh vào các sản phẩm tương tự
như xì gà, thuốc lào, thuốc lá cuộn, thuốc lá nhai và thuốc hít.

● Giai đoạn 1996 - 2015: Hàn Quốc đã thực hiện nhiều cải cách thuế và tăng thuế
đánh trên cả thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá thay thế (*).

Ngành công nghiệp thuốc lá Hàn Quốc trước đây không tiếp nhận các nhà sản xuất nước
ngoài và cuối cùng đã mở cửa vào năm 1995, dẫn đến việc ban hành nhiều loại phí, thuế
phụ thu và thuế giá trị gia tăng (GTGT). Sau khi mở cửa ngành công nghiệp và cải cách
vào năm 1995, đã có nhiều đợt tăng thuế từ năm 1996-2005, sau đó là giai đoạn ổn định
từ năm 2005-2015 và tiếp theo là một đợt tăng thuế khác vào năm 2015. Tổng quan về
tiến trình cải cách thuế thuốc lá được thực hiện từ năm 1996 đến 2015 được tóm tắt như
sau41.

- Năm 1996: Cải cách thuế thuốc lá vào năm 1996 đã dẫn đến giá một bao thuốc
tăng thêm 11% và đồng thời với việc ban hành thuế giáo dục địa phương và phí
rác thải. Các loại thuế này được đánh trên thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá thay
thế. Thuế giáo dục địa phương theo cải cách này là 40% trên mức thuế tiêu thụ đặc
biệt đối với thuốc lá.

- Năm 1997: Trong năm này, giá bán lẻ một bao thuốc lá đã tăng 10%. Vào năm
1999 khi thuế GTGT được áp dụng, giá bán lẻ một bao thuốc lá vẫn giữ nguyên.

41 Ngân hàng Thế giới. 2018. Giảm tiêu thụ thuốc lá bằng thuế: Kinh nghiệm của Hàn Quốc. Ngân hàng Thế giới,
Washington, DC. © Ngân hàng Thế giới. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/30020 Giấy phép: CC
BY 3.0 IGO. ”
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- Năm 2001 và 2002: Năm 2001, giá bán lẻ thuốc lá tăng 18%. Thuế tiêu thụ đặc
biệt đối với thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá khác cũng tăng, trong đó thuế tiêu
thụ đặc biệt đối với một bao thuốc lá tăng trung bình 42% và thuế giáo dục địa
phương (trước đây là 40%/ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá) cũng tăng.
Trong khi một năm sau, giá thuốc lá tăng thêm 15%.

- Năm 2004 và 2005: Giá bán lẻ thuốc lá lần lượt tăng 33% và 25% trong năm
2004 và 2005.

- Năm 2015: Giá bán lẻ thuốc lá giữ nguyên từ năm 2005 đến năm 2015, điều này
đã khiến giá thuốc lá thực tế thấp hơn do thu nhập của người tiêu dùng tiếp tục
tăng trong suốt mười năm trong khi giá thuốc lá vẫn giữ nguyên, do đó các sản
phẩm thuốc lá trở nên hợp túi tiền hơn. Trong khi chính phủ muốn tăng nguồn thu
từ việc đánh thuế thuốc lá, các nỗ lực tăng thuế thuốc lá trong năm 2007 và 2010
đã thất bại do sự phản đối của người tiêu dùng. Cải cách thuế thuốc lá vào năm
2015 đã dẫn đến việc thuế tăng mạnh đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá. Tỷ lệ
thuế TTĐB trên giá một bao thuốc lá đã tăng đáng kể (từ 62% lên 74%). Do đó,
giá một bao thuốc lá đã tăng đáng kể thêm 80% (từ 2.500 won lên 4.500 won một
bao thuốc lá), và thuế tiêu thụ đặc biệt được ban hành là một phần của cải cách.

Quá trình tái cơ cấu thuế nói trên cho thấy việc giá bán lẻ thuốc lá tăng cao trong năm
2015 do giá bán lẻ thuốc lá giữ nguyên từ năm 2005 đến năm 2015 làm các sản phẩm
thuốc lá trở nên hợp túi tiền của người tiêu dùng và chính sách tăng thuế nhằm tăng giá
bán lẻ thuốc lá để hạn chế lượng tiêu thụ thuốc lá.

(*) Thuế đối với các sản phẩm thuốc lá thay thế

Các sản phẩm thuốc lá thay thế đã được quản lý giống như thuốc lá kể từ khi bắt đầu áp
dụng thuế thuốc lá ở Hàn Quốc. Riêng thuốc lá điện tử, chúng đã được ưa chuộng ngay từ
khi mới gia nhập thị trường. Cải cách thuế thuốc lá năm 2015 dẫn đến việc thuế thuốc lá
điện tử tăng 117% (828 won/1 ml lên 1.799 won/1 ml). Tương tự như vậy, các sản phẩm
thuốc lá nung nóng (HTP) cũng bị đánh thuế khi chúng mới thâm nhập thị trường Hàn
Quốc. Điều này phản ánh quan điểm của Hàn Quốc rằng thuốc lá thay thế và thuốc lá điếu
cần phải được quản lý và bị đánh thuế. Tuy nhiên, việc tăng thuế cao đã khiến nhiều nhà
kinh doanh thuốc lá điện tử trốn thuế. Các loại thuế đối với các sản phẩm thuốc lá khác
được nêu trong Phụ lục Hàn Quốc 1.

Lập trường của Hàn Quốc cho thấy biện pháp thuế cụ thể đơn giản được áp dụng cho tất
cả các loại thuốc lá và sản phẩm thay thế gần như cùng một lúc, mức thuế cao dẫn đến
việc tăng giá tương tự trên diện rộng, bất kể loại sản phẩm nào. Cải cách thuế thuốc lá vào
năm 2015 đã củng cố quan điểm này bằng cách tăng đồng thời thuế đối với tất cả các sản
phẩm thuốc lá bao gồm cả thuốc lá điện tử. Điều này làm giảm khả năng người tiêu dùng
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chuyển sang sử dụng các sản phẩm rẻ tiền hơn, như nhiều quốc gia đã chứng kiến khi tăng
thuế thuốc lá.

Tác động của cải cách thuế đối với ngành thuốc lá Hàn Quốc

Việc đánh thuế thuốc lá dường như có hiệu quả trong việc kiểm soát việc hút thuốc ở Hàn Quốc
và tạo ra nguồn thu cho chính phủ Hàn Quốc. Các tác động chủ yếu đến từ cải cách thuế vào năm
2015 và sự gia tăng đáng kể sau đó của giá thuốc lá lên 80%, mức tăng này đã làm giảm đáng kể
khả năng chi trả cho các sản phẩm thuốc lá của những người hút thuốc ở Hàn Quốc. Kết quả của
chính sách này được thể hiện thông qua các chỉ số dưới đây

➢ Tiêu thụ thuốc lá: Các diễn biến sau khi cải cách thuế gần đây vào năm 2005 và 2015 khá
tương đồng. Nhu cầu thuốc lá đã tăng lên đáng kể trước khi cải cách trong cả hai năm và
lượng tiêu thụ giảm mạnh trong năm thực hiện cải cách thuế khi thuế tăng. Riêng đối với đợt
cải cách năm 2015, lượng tiêu thụ thuốc lá đã giảm mạnh 23,7% nhưng sau đó tăng trở lại
một chút vào năm sau nhưng ở mức độ thấp hơn so với trước khi cải cách.

Lượng tiêu thụ thuốc lá (100 triệu bao)
Nguồn: Bộ Y tế và Phúc lợi, tài liệu nội bộ

➢ Doanh thu thuế của chính phủ: Thu thuế từ các sản phẩm thuốc lá tiếp tục tăng trong hai
thập kỷ qua. Nguồn thu này đã tăng từ 2.266 tỷ won vào năm 2000 lên 6.836 tỷ won vào năm
2016. Mức tăng lớn là vào năm 2015 và 2016 khi tổng thuế thuốc lá thu được lần lượt tăng
20% và 49% từ năm 2014, bất chấp những biến động trong một số năm. Doanh thu từ thuế
tăng là do tăng thuế tiêu thụ đặc biệt và Phí y tế quốc gia.
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Nguồn:
1. KOSIS, Tình trạng đánh Thuế Tiêu thụ Thuốc lá theo mức giá, (http://kosis.kr/).
2. Bộ Chiến lược và Tài chính, Báo cáo tình hình quản lý phí (2002-2016).
3. KOSIS, GDP khu vực, Tổng thu nhập khu vực và Thu nhập cá nhân trên đầu người (
http://kosis.kr/ ).

➢ Tỷ lệ hút thuốc: Tỷ lệ hút thuốc ở Hàn Quốc là sự phản ánh quan trọng cho kết quả của các
biện pháp thuế. WHO cho thấy dựa trên cuộc khảo sát quốc gia mới nhất trong năm 2022,
21,1% người trưởng thành Hàn Quốc từ 19 tuổi trở lên hiện đang hút thuốc. Xu hướng hút
thuốc ở nam giới Hàn Quốc giảm chậm trong vài năm trước khi cải cách thuế năm 2015. Tỷ
lệ hút thuốc giảm ở mức 4% vào năm 2015 và 2,9% vào năm 2016. Mặc dù con số năm 2016
tăng nhẹ so với năm 2015, nhưng tỷ lệ hút thuốc vẫn tiếp tục giảm dần từ năm 2017 đến năm
2019. Dữ liệu mới nhất từ Statista cho thấy tỷ lệ hút thuốc của nam giới Hàn Quốc là 34,7%
vào năm 2019.

➢ Xuất hiện giao dịch thuốc lá bất hợp pháp: Trước năm 2014, không có dữ liệu nào về thuốc
lá lậu ở Hàn Quốc. Thuốc lá lậu chỉ chiếm 0,1 tỷ điếu vào năm 2014 nhưng đã tăng lên 1,6 tỷ
điếu vào năm 2017. Việc tiêu thụ thuốc lá lậu được ước tính vào khoảng 2,2% tổng lượng
thuốc lá tiêu thụ42 . Do đó, mặc dù một số cải cách thuế đã khiến thuốc lá lậu ở Hàn Quốc
ngày càng tăng.

Vui lòng tham khảo chi tiết tác động cải cách thuế tại Hàn Quốc tại Phụ lục Hàn Quốc 2.

42 Hàn Quốc - Thuốc lá bất hợp pháp - Kinh tế học Oxford.” n.d. Thuốc lá bất hợp pháp. Truy cập ngày 6 tháng 3
năm 2022. https://illicittobacco.oxfordeconomics.com/markets/south-korea/.
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Kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách thuế TTĐB

Hàn Quốc có cơ cấu thuế tương đối đơn giản, không phụ thuộc vào giá bán mà dựa vào đơn vị
tiêu thụ. Do vậy, chính phủ Hàn Quốc dự đoán tốt hơn doanh thu từ thuế và xây dựng một mức
thuế hiệu quả. Rõ ràng là trong các cuộc cải cách vào năm 2005 và 2015 Hàn Quốc đã nhận ra
được lý do thuốc lá trở nên hợp túi tiền với người tiêu dùng hơn, quốc gia này đã tăng thuế đối
với tất cả thuốc lá điếu và các sản phẩm thay thế thuốc lá, nhằm cắt giảm mức tiêu thụ và tỷ lệ
hút thuốc một cách hiệu quả. Số thu từ thuế nhìn chung đã tăng sau khi thay đổi thuế vào năm
2015. Điều này là do việc thu thuế nhiều hơn và thực tế là người tiêu dùng không chuyển hành vi
tiêu dùng của họ sang các sản phẩm thay thế. Tuy nhiên, xu hướng tiêu dùng cho thấy người Hàn
Quốc đã giảm lượng tiêu thụ. Tỷ lệ này đã giảm đáng kể ngay trước khi tăng thuế, và sau đó
lượng tiêu thụ tăng lên mỗi lần. Điều này cho thấy sự không bền vững của những nỗ lực giảm
tiêu thụ thuốc lá.

Tuy nhiên, cải cách thuế năm 2015 đã mở rộng cửa cho các sản phẩm thuốc lá lậu vào thị trường
Hàn Quốc. Mặc dù thị phần của chúng hiện tương đối nhỏ so với tổng thị trường thuốc lá, nhưng
không có gì đảm bảo rằng thị phần này sẽ không tiếp tục tăng. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng lợi
ích của các biện pháp và cải cách thuế hiện áp dụng trong việc kiểm soát lượng tiêu thụ thuốc lá
và tạo ra nguồn thu có thể dự toán của chính phủ có thể cao hơn tỷ lệ tương đối nhỏ của việc tiêu
thụ thuốc lá lậu ở Hàn Quốc, nhưng cách tốt nhất là nên theo dõi xu hướng của việc mua bán bất
hợp pháp này để đảm bảo nó được kiểm soát và giảm thiểu.

(5C.3) Indonesia

Cơ cấu thuế TTĐB: Cơ cấu thuế tuyệt đối 10 bậc và đang trong quá trình đơn giản hóa (giảm số
bậc thuế)

Tổng quan

Indonesia, thị trường thuốc lá lớn nhất Đông Nam Á, có một hệ thống phức tạp với mức thuế
tuyệt đối đa cấp được áp dụng khác nhau theo 10 bậc dựa trên các loại sản phẩm thuốc lá được
phân loại thông qua loại hình sản xuất, năng lực sản xuất và giá bán lẻ. Mặc dù hệ thống thuế
tuyệt đối đa cấp có chủ đích bảo vệ các nhà sản xuất nhỏ hơn, và đặc biệt là các nhà sản xuất
thuốc lá địa phương với hương vị đinh hương (Kretex) tránh khỏi sự cạnh tranh về giá, nhưng sự
phức tạp trong cơ cấu thuế của Indonesia đã tạo ra một khối lượng lớn các giao dịch bất hợp pháp
và trốn thuế khiến giảm thu ngân sách của chính phủ dùng cho việc tích cực cải thiện sức khỏe
cộng đồng của người dân.
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Phân tích
Cơ cấu thuế TTĐB đối với thuốc lá tại Indonesia bao gồm cấu trúc thuế 'tuyệt đối đa cấp', áp
dụng cho các loại thuốc lá khác nhau và các sản phẩm thuốc lá khác như xì gà và thuốc lá tẩm
đinh hương hoặc thuốc lá không đầu lọc xuất xứ từ Indonesia (Kretek). Thuế thuốc lá của quốc
gia này được chia thành trên 10 bậc thuế tuyệt đối dựa trên loại sản phẩm, sản lượng và giá cả.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ hút thuốc ở Indonesia vẫn thuộc hàng cao nhất trên thế
giới, đặc biệt là đối với người hút thuốc thuộc nhóm nam giới trưởng thành và trẻ vị thành niên,
điều này dẫn đến thách thức lớn cho sức khỏe cộng đồng ở đất nước này43. Do giá thuốc lá của
Indonesia tương đối thấp so với các nước láng giềng, chính phủ Indonesia vẫn tiếp tục theo đuổi
mục tiêu đơn giản hóa cơ chế thuế TTĐB bằng cách sử dụng hai chiến lược chính sau đây:

● tiếp tục tăng thuế hàng năm và gây áp lực lên khả năng chi trả thuốc lá để hạn việc chế
tiêu thụ, và

● đẩy nhanh việc đơn giản hóa các bậc thuế thuốc lá thông qua những quy định mới.

Các chính sách này là một phần trong chiến lược của chính phủ nhằm giảm tiêu thụ thuốc lá, thu
hẹp khoảng cách giữa thuế và giá cả, tăng thu ngân sách trong khi giảm chi ngân sách cho việc
thực thi pháp luật để từ đó giảm thiểu tình trạng tránh thuế và trốn thuế.

Giá bán lẻ (được gọi là “Harga Jual Eceran” hoặc “HJE”) của mỗi loại sản phẩm thuốc lá do
chính phủ quy định làm cơ sở để tính thuế TTĐB tại Indonesia. Ngoài ra, các loại thuế khác được
áp dụng đối với sản phẩm thuốc lá còn có thuế giá trị gia tăng (VAT) (8,4% trên giá bán lẻ) và
thuế thuốc lá địa phương (10% trên thuế TTĐB). Mặc dù mức thuế tăng hàng năm, tỷ lệ thuế tối
đa cho phép theo luật Indonesia được giới hạn ở mức 57% trên giá bán lẻ44.

Mặc dù áp dụng chủ trương tăng thuế liên tục, Indonesia hiện đang thực hiện việc đơn giản hóa
cơ cấu thuế (mục tiêu sẽ giảm xuống còn 5 bậc) cho thấy Chính phủ Indonesia thừa nhận rằng
cấu trúc đa bậc phức tạp không cần thiết đã tạo ra nhiều chi phí hành chính và gánh nặng thu thuế
hơn, và có thể không đem lại kết quả mong muốn trong việc tối đa hóa doanh thu thuế và cải
thiện việc chăm sóc sức khỏe toàn diện.

● Năm 2009: Indonesia đã từ bỏ hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm và chuyển sang cơ sở
tính thuế “tuyệt đối đa cấp” phức tạp hơn vào năm 2009, trong đó số thuế TTĐB đối với
thuốc lá được xác định dựa trên loại thuốc lá (kretek/non- kretek), phương pháp sản xuất

44 Nguồn: Chương trình thuế thuốc lá SEATCA (https://tobaccotax.seatca.org/country/indonesia/) (Truy cập ngày 18
tháng 2 năm 2022)

43 Tổ chức Y tế Thế giới, 'Tăng thuế thuốc lá và giá vì tương lai của Indonesia khỏe mạnh và thịnh vượng' (Tổ chức
Y tế Thế giới 2020) (truy cập trực tuyến ngày 17 tháng 2 năm 2022)
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(sản xuất bằng máy/thủ công), sản lượng sản xuất và giá banderol (hoặc giá bán lẻ thực
tế).

● Chính phủ Indonesia đã tăng thuế đối với các sản phẩm thuốc lá gần như hàng năm kể từ
năm 2014 dựa trên chương trình cải cách thuế vì lợi ích cho sức khỏe (theo chương trình
y tế quốc gia của Indonesia) khiến cho giá bán lẻ thuốc lá (như minh họa trong Phụ lục
Indonesia 1) tăng khoảng 10-12% mỗi năm, do chính phủ cam kết tăng giá thuốc lá tối
thiểu đối với tất cả các loại khoảng trung bình 35% và thuế TTĐB đối với các sản phẩm
thuốc lá thêm 23%. Kết quả là tỷ trọng thu ngân sách nhà nước từ thuốc lá tăng từ 8,2%
lên 9% vào đầu năm 202045 .

● Từ năm 2017, Bộ Tài chính đã đặt ra lộ trình đơn giản hóa các bậc thuế ở Indonesia,
nhằm giảm các bậc thuế từ 12 bậc trong năm 2017 xuống còn 5 bậc vào năm 2021, nhưng
vẫn chưa hoàn thành46. Do đại dịch COVID-19 và sự suy thoái kinh tế, chính phủ đã lựa
chọn "tăng thuế ít hơn" thêm trung bình 12,5% kể từ tháng 2 năm 202147. Chính sách này
chủ yếu là để hỗ trợ Kế hoạch Phát triển Trung hạn Quốc gia (RPJMN) 2020-2024 nhằm
giảm tỷ lệ hút thuốc bằng cách điều chỉnh chỉ số khả năng chi trả. Bộ trưởng Bộ Tài chính
đương nhiệm (Sri Mulyani) cho rằng “với sự gia tăng như vậy ... chỉ số về khả năng chi
trả cũng sẽ tăng lên mức ước tính 12,2-14%, do đó thuốc lá trở nên đắt đỏ và người tiêu
dùng ngày càng không có khả năng chi trả”48.

● Tuy nhiên, quy định gần đây có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022 đã tạo ra sự ảnh hưởng
tích cực đến quá trình đơn giản hóa này khi nó giúp giảm các bậc thuế hiện tại từ 10 bậc
xuống còn 8 bậc bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi. Các bậc thuế này có mục đích
bảo vệ các nhà sản xuất nhỏ hơn và các công việc tại địa phương khỏi sự cạnh tranh với
các nhà sản xuất thuốc lá lớn trên thị trường. Chi tiết cải cách thuế từ năm 2022 tại
Indonesia được thể hiện tại Phụ Lục Indonesia 2.

Kết quả của chiến lược tăng thuế trong 5-10 năm qua của Indonesia:

Giảm sản lượng thuốc lá, tăng thu thuế và cắt giảm tỷ lệ hút thuốc

48 P. R. J., Penulis, -, Jaringhttps: //jaring.id, R., & Jaring, R. (2021, ngày 12 tháng 1). Nông dân trồng thuốc iá bị đe
dọa bởi hàng nhập khẩu và người trung gian. Jaring. (Truy cập trực tuyến ngày 17 tháng 2 năm 2022).

47 Theo quy định của Bộ Tài chính số 198 / PMK.010 / 2020
46 Căn cứ Quy định số 146/PMK.010/2017 của Bộ Tài chính

45 Chính phủ tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ít nhất 10% vào năm 2020 '(Coconut Jakarta, 2019) và'
Indonesia tăng giá thuốc lá hơn một phần ba vào đầu năm 2020 '(Reuters, 2019) Truy cập trực tuyến: ngày 17 tháng
2 năm 2022.
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Theo dự báo của Bộ Tài chính (BTC), các biện pháp cải cách thuế dự kiến sẽ khiến cho sản lượng
thuốc lá giảm 3% (từ mức 320,1 tỷ điếu xuống còn 310,4 tỷ điếu), đạt được mục tiêu của kế
hoạch phát triển quốc gia trung hạn khi giảm tỷ lệ hút thuốc lá ở thanh thiếu niên (10-18 tuổi)
xuống 8,83% vào năm 2022 (mục tiêu 8,7% vào năm 2024). Thêm vào đó, việc tăng thuế được
ban hành dựa theo nhu cầu tăng thu ngân sách nhà nước khi Đạo luật ngân sách nhà nước năm
2022 yêu cầu 193,5 nghìn tỷ IDR (tương đương khoảng 10% tổng thu ngân sách)49

Mục tiêu tăng thu thuế dường như đã thành công như trình bày trong biểu đồ dưới đây. Có thể
nhận thấy rằng tỉ trọng thu ngân sách của nhà nước từ thu thuế thuốc lá đã tăng lên trong vòng
5-10 năm qua nhờ vào chiến lược tăng thuế lũy tiến. Năm 2018, số thu thuế TTĐB đối với thuốc
lá của Indonesia đạt khoảng 164,8 tỷ Rp, tăng từ khoảng 143,5 tỷ Rp trong năm 2015-2016 và tại
thời điểm đó được dự báo sẽ vượt mức ước tính 180 tỷ Rp vào năm 2020 (trong điều kiện chính
phủ tăng thuế thêm 23%)

Biểu đồ: Doanh thu thuế TTĐB đối với thuốc lá ở Indonesia từ năm 2013 đến năm 2020 (tỷ
rupiah Indonesia)

Nguồn: Statista Research (công bố tháng 9 năm 2019)

Mặc dù việc tiếp tục tăng thuế và đơn giản hóa bậc thuế đã mang lại một số tác động tích cực đối
với việc giảm tỷ lệ hút thuốc và tăng nguồn thu của chính phủ để đầu tư thêm vào Chương trình
Bảo hiểm Y tế Xã hội Quốc gia (JKN) nhằm đối phó với sự thâm hụt ngân sách đối với chi phí
chăm sóc sức khỏe từ chi tiêu cho việc hút thuốc, một số người chỉ trích rằng chính phủ đã chi từ
quỹ này quá nhiều cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe trong khi lại bỏ qua khoản đóng góp hoặc giải
pháp hỗ trợ người nghèo (đặc biệt là người trồng thuốc lá) và người lao động bị mất việc.

49 “Chính phủ tăng thuế thuốc lá lên 12% vào năm 2022.” IDN Financials, ngày 14 tháng 12 năm 2021. (Truy cập
trực tuyến vào ngày 18 tháng 2 năm 2022)
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Tuy nhiên, vấn đề cân bằng giữa việc trồng thuốc lá và tăng thuế thuốc lá vẫn còn nhiều tranh cãi.
Dựa trên một số nghiên cứu của Tobacconomics (2021)50, chỉ có một tỷ lệ nhỏ thu nhập của
người trồng thuốc lá xuất phát từ việc trồng thuốc lá.

Điều này phù hợp với báo cáo của WHO (2020)51 rằng đóng góp của ngành công nghiệp thuốc lá
vào nền kinh tế Indonesia là tương đối nhỏ, do đó tổng tác động đến việc làm của việc cải cách
cơ cấu và thuế TTĐB đối với thuốc lá ở Indonesia không lớn như người ta nghĩ trước đó. Điều
này là do (i) thị trường thuốc lá hiện nay phụ thuộc vào thuốc lá sản xuất bằng máy và nông dân
trồng thuốc lá (đặc biệt là người cuốn Kretek) chiếm một tỷ lệ nhỏ trong lực lượng lao động và
(ii) một số chính quyền địa phương đang ưu tiên sản xuất các loại cây trồng khác hơn thuốc lá vì
hầu hết nông dân trồng thuốc lá không thể chỉ dựa vào thu nhập từ việc trồng thuốc lá trong khi
các loại cây trồng thay thế khác (ví dụ như lúa, ngô, đậu tương, hành và ớt) có khả năng sinh lời
cao hơn.

Tăng thuốc lá lậu

Bên cạnh đó, giống như các quốc gia khác, Indonesia vẫn gặp khó khăn với một số lượng lớn các
hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. Chênh lệch giá rộng do cơ cấu thuế phức tạp đã tạo cơ
hội cho người tiêu dùng chuyển từ thuốc lá giá cao sang thuốc lá giá thấp hơn nhưng 'có mức độ
độc hại tương đương' ('giảm thương mại') và do đó gây cản trở sự tác động của việc tăng thuế
TTĐB nhằm giảm lượng tiêu thụ và cải thiện kết quả sức khỏe. Bằng chứng thực tế được cung
cấp bởi một nghiên cứu của Kasri và nhóm khác (2021)52 cho thấy rằng lượng tiêu thụ thuốc lá
lậu dao động từ 19 tỷ điếu năm 2007 đến 14 tỷ điếu năm 2013, và tăng mạnh lên 59 tỷ điếu vào
năm 2018.

Điều này phù hợp với các nhận định từ Chỉ số Kinh tế của Đại Học Oxford (2017)53, trong đó
nhấn mạnh rằng tỷ trọng tiêu thụ bất hợp pháp được ước tính mức 9,7% vào năm 2017, tương
đương với khoảng 31,4 tỷ điếu thuốc lá bất hợp pháp được tiêu thụ. Điều này dẫn đến việc thất
thu thuế khoảng 13,3 nghìn tỷ IDR trong năm 2017 hoặc 6,5% doanh thu thuế gián thu tiềm năng
đối với thuốc lá (như trong hình dưới đây)

53 Oxford Economics. Chỉ số tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp Châu Á 2017: Indonesia. (Truy cập trực tuyến vào ngày
18 tháng 2 năm 2022 theo nguồn https: // illicittobacco.oxfordeconomics.com/media/OXFO5877_
Indonesia_2018_Report.pdf)

52 Kasri, R. A., Ahsan, A., Wiyono, N. H., Jacinda, A. R., và Kusuma, D. (2021). Bằng chứng mới về việc tiêu thụ
bất hợp pháp thuốc lá và thất thoát doanh thu của chính phủ ở Indonesia. Các bệnh do thuốc lá gây ra, 19 (tháng 11),
84. https://doi.org/10.18332/tid/142778

51 “Tăng thuế và giá thuốc lá - Tổ chức Y tế Thế giới,”, 2020 (Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2022).

50 “Sự liên kết giữa thuế thuốc lá và nông dân trồng thuốc lá ở Indonesia.” Tobacconomics, 01/02/2021 (Truy cập
trực tuyến ngày 18/02/2022)
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Hình: Tóm tắt hoạt động buôn lậu và thất thu thuế ước tính ở Indonesia
Nguồn: Chỉ số Thuốc lá Bất hợp pháp tại Châu Á đối với Việt Nam (2017) (Oxford Economics)

Kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách thuế TTĐB

Các bài học của Indonesia có thể có ích cho Việt Nam, việc áp dụng hệ thống thuế TTĐB tuyệt
đối đa cấp có thể phù hợp và giúp đạt được các mục tiêu của Chính phủ trong việc giảm tỷ lệ
người hút thuốc và tăng nguồn thu ngân sách. Tuy nhiên, các nhà hoạch định chính sách nên tiếp
tục đơn giản hóa bậc thuế cũng như xây dựng cơ sở tính thuế phù hợp và thống nhất cho các sản
phẩm thuốc lá một cách tối đa để loại bỏ các ưu đãi bất lợi hoặc để tránh các cú sốc thị trường và
cân bằng mục tiêu kiểm soát thuốc lá nhập lậu và thuốc lá giả.

Một số nhà phê bình cho rằng cơ cấu thuế thuốc lá đa cấp hiện tại của Indonesia vẫn còn quá
phức tạp để có thể quản lý và hệ thống này thậm chí còn tạo ra thêm nhiều khoảng cách về giá
giữa các sản phẩm. Việc đơn giản hóa bậc thuế cũng gây ra sự bất đồng từ nhiều công ty thuốc lá
quy mô vừa và nhỏ vì nó được cho là sẽ khiến họ phải nộp nhiều thuế hơn trước đây. Mặc dù có
những chuyển biến tiến bộ trong việc đơn giản hóa các bậc thuế trong năm 2022, vẫn còn quá
nhiều sự phức tạp không cần thiết trong cơ cấu thuế. Ví dụ, chênh lệch về thuế giữa thuốc lá cùng
loại vẫn còn lớn, ví dụ như thuốc lá Kretek sản xuất bằng máy (loại thông dụng tại Indonesia),
nếu một nhà sản xuất có sản lượng hơn ba tỷ điếu thuốc, thì thuế là 985 IDR cho mỗi điếu (USD
$ 1,38 mỗi bao), nhưng nếu sản lượng ít hơn ba tỷ điếu thuốc, thì thuế là 600 IDR mỗi điếu (0,84
USD mỗi bao). Chênh lệch giữa mức thuế cao và thấp vẫn còn lớn đáng kể. Điều này sẽ khuyến
khích các nhà sản xuất duy trì công suất và sản lượng dưới mức giới hạn để được hưởng chênh
lệch thuế hoặc thậm chí giảm chất lượng sản phẩm của họ, điều này sẽ dẫn đến tăng chi phí thu
thuế và giảm nguồn thu từ thuế.

Tóm lại, trường hợp của Indonesia cho thấy một hệ thống thuế nhiều bậc phức tạp tạo ra nhiều
gánh nặng quản lý hơn và có xu hướng thúc đẩy người tiêu dùng chi tiêu ít hơn cho các thương
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hiệu giá trị hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế rẻ hơn, ít hoặc không bị đánh thuế, điều này có
thể cản trở mục tiêu của chính phủ trong việc tăng nguồn thu và khuyến khích những cộng đồng
mạnh khỏe.

Việc đơn giản hóa cấu trúc bậc thuế (nghĩa là giảm các bậc thuế xuống còn 2-3 bậc để tiến tới chỉ
có một mức thuế chung) sẽ đem lại một chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt hiệu quả hơn nhằm giảm
thiểu tác động tiêu cực phát sinh đối với an sinh xã hội hoặc bù đắp chi phí xã hội liên quan đến
việc tiêu thụ thuốc lá. Việc có ít bậc thuế hơn cũng sẽ giúp giảm chi phí thu thuế khi mà cơ hội
tận dụng để giảm thuế từ sự chênh lệch bị hạn chế, và điều này sẽ dẫn đến nguồn thu ngân sách
ổn định và có thể dự toán cũng như hạn chế tổng lượng tiêu thụ thuốc lá.
Do đó, cho dù Việt Nam có cân nhắc áp dụng hệ thống thuế thuốc lá kết hợp hay tuyệt đối đa bậc,
thì thiết kế cơ cấu thuế cần phải được đơn giản hóa bằng cách áp dụng các bậc thuế giới hạn hoặc
cơ sở thuế thống nhất đối với tất cả các sản phẩm thuốc lá để nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế
cũng như tính hiệu lực của thuế thuốc lá như một biện pháp cải thiện sức khỏe cộng đồng.

(5C.4) Phi-lip-pin

Cơ cấu thuế TTĐB: Cơ cấu thuế tuyệt đối đơn bậc

Tổng quan

Phi-lip-pin đã trải qua một quá trình cải cách thuế từ từ trong những năm vừa qua để đơn giản
hóa cơ cấu thuế thành cơ cấu thuế tuyệt đối một bậc. Việc sửa đổi dần dần này là một nỗ lực
nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực tiềm ẩn của sự thay đổi đột ngột và tạo ra một cơ cấu
thuế hiệu quả hơn. Kế hoạch cho việc tăng thuế vừa phải thay vì tăng thuế một cách đột ngột cho
phép Chính phủ tạo ra dòng thu ổn định hơn và có thể dự đoán được.

Phân tích

Bảng: Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm thuốc lá của Phi-lip-pin, 1997 đến
2019

Đạo luật
Cộng hòa số

8424 9334 10351 10963 11346

Ngày ban
hành

11 tháng 12
năm 1997

21 tháng 12
năm 2004

20 tháng 12
năm 2012

19 tháng 12
năm 2017

25 tháng 07
năm
2019
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Số bậc 4 4 2013 to
2016: 2

2017
onwards: 1

1 1

Tăng thuế
TTĐB
(thuốc lá
đóng gói
bằng máy)

1998-2000:
12%

2000-2005:
14% to 86%
2005-2007:
4% to 12%
2007-2009:
4% to 11%
2009-2011:
4% to 10%

2011-2013:
108% to

341%
2013-2014:
8% to 42%
2014-2015:
4% to 24%
2015-2016:
4% to 19%
2016-2017:
3% to 20%

2017-2018:
16%

2018-2020:
7%

2020-2022:
7%

2022-2024:
4%

2018-2020:
29%

2020-2021:
11%

2021-2022:
10%

2022-2023:
9%

Điều chỉnh
thuế suất
hàng năm

Không Không Có, tăng 4%
mỗi năm bắt
đầu từ năm
2018

Có, tăng 4%
mỗi năm bắt
đầu từ năm
2024

Có, 5% mỗi
năm bắt đầu
từ năm 2024

Hệ thống
thuế đơn
nhất

Không Không Có Có Có

Dấu hiệu cho
sức khỏe

Không Có, thu ngân
sách gia tăng
2,5% cho
Chương trình
bảo hiểm y tế
quốc gia và
thu ngân
sách tăng
thêm 2,5%
cho chương
trình phòng
chống dịch
bệnh

Có, thu ngân
sách gia tăng
hơn 80% cho
chăm sóc sức
khỏe toàn
dân

Có Có, 50%
tổng thu
ngân sách
cho chăm
sóc sức khỏe
toàn dân
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Nguồn: Tăng thuế thuốc lá: Kinh nghiệm Phi-lip-pin, Tạp chí Phòng chống Ung thư Châu Á Thái
Bình Dương, 21 (S1), trang 27-31.

Từ bảng trên, ta có thể thấy tiến trình thay đổi cơ cấu thuế TTĐB của Phi-lip-pin như sau:

● Giai đoạn 1997 - 2012: Phi-lip-pin áp dụng hệ thống thuế tuyệt đối 4 bậc. Trong giai
đoạn này, Philippines là nước có giá thuốc lá rẻ nhất thế giới và các nhãn hiệu bán chạy
nhất trong nước cũng là những nhãn hiệu rẻ nhất trong tất cả các nước ASEAN khi chi phí
thuế tính theo tỷ lệ % trên giá bán lẻ nằm trong nhóm thấp nhất của khu vực. Thuế TTĐB
chiếm 24,1% giá bán lẻ bình quân và tổng chi phí thuế chiếm 36,1% giá bán lẻ bình
quân54.

Do đó, tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do hút thuốc và các sản phẩm liên quan đến thuốc lá ở
Philippines thuộc hàng cao nhất trong khu vực. Không chỉ cơ cấu thuế thuốc lá có vấn đề,
các thay đổi về thuế TTĐB đều rất nhỏ và không ổn định trong nhiều thập kỷ.

● Giai đoạn 2013 - 2016 (sau cải cách thuế cuối năm 2012): Đạo luật RA 10351 được
ban hành vào ngày 20 tháng 12 năm 2012 đã đưa ra những điều chỉnh đáng kể đối với hệ
thống thuế TTĐB đối với các sản phẩm thuốc lá và rượu. Thuế TTĐB được chuyển từ hệ
thống thuế tuyệt đối 4 bậc sang 2 bậc và dự kiến tăng 4% mỗi năm. Sau cải cách, tỷ trọng
thuế TTĐB trên một bao thuốc lá đã tăng đột biến từ 108% lên 341%55 (đối với các nhãn
hiệu giá rẻ) vào năm 2013 đồng thời sản lượng thuốc lá được tiêu thụ đã đã giảm kể từ khi
cải cách bắt đầu vào năm 2012.

● Từ năm 2017 trở đi: Phi-lip-pin đã chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối một bậc thống
nhất. Sau năm 2017 (khi Đạo luật Cộng hòa số 10963 được thông qua vào tháng 12 năm
2017), thuế suất thuế TTĐB tiếp tục tăng 4%/năm để điều chỉnh theo lạm phát và tăng
5%/năm từ năm 2024. Phần lớn nguồn thu thuế được phân bổ cho chăm sóc sức khỏe toàn
dân56.. Bản sửa đổi thứ hai và cũng là bản sửa đổi mới nhất theo Đạo luật Cộng hòa số
11346 (RA 1136) đã được thông qua vào tháng 7 năm 2019 và đặt mức tăng thuế TTĐB
lên 29% đối với thuốc lá vào năm 202057.

57 Jo-Ann Diosana, ‘Tăng thuế thuốc lá: Kinh nghiệm của Philippines’ (ResearchGate, 2020)
<https://www.researchgate.net/publication/342854587_Raising_Tobacco_Taxes_The_Philippine_Experience> truy
cập ngày 5 tháng 2 năm 2022.

56 Philippines (1997). Doanh thu nội bộ quốc gia (được sửa đổi bởi Republic hành động số 9334, 10351, 10963 và
11346). Công báo của Cộng hòa Philippines, Manila.

55 Jo-Ann Diosana, ‘Tăng thuế thuốc lá: Kinh nghiệm của Philippines’ (ResearchGate, 2020)
<https://www.researchgate.net/publication/342854587_Raising_Tobacco_Taxes_The_Philippine_Experience> truy
cập ngày 5 tháng 2 năm 2022.

54 Miguel-Baquilod, M., Luz, S., Quimbo, A., Casorla, A.A., Medalla, F.M., Xu, X., & Chaloupka, F.J. (2012). Nền
kinh tế đối với sản phẩm thuốc lá và thuế Thuốc lá ở Philippines
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Một vấn đề quan trọng khác mà Phi-lip-pin đang cố gắng thực hiện trong cuộc cải cách
lần này là đơn giản hóa cơ sở thuế bằng cách loại bỏ quy định “đóng băng phân loại giá”.
Do vậy, các thương hiệu thuốc lá được tiêu thụ nhiều nhất cuối cùng đã được phân loại lại
vào đúng danh mục của chúng dựa trên giá bán hiện tại thay vì giá bán của các thương
hiệu này trong năm 1996, điều này làm tăng đáng kể chi phí thuế thực tế và cơ sở tính
thuế được điều chỉnh tự động theo mức tăng giá của các sản phẩm thuốc lá.

Kết quả của cải cách thuế tại Phi-lip-pin

Có thể thấy rằng những cải cách đối với cơ cấu thuế thuốc lá phải mất nhiều năm để đơn giản hóa
cơ cấu từ bốn cấp xuống một cấp, và mỗi thay đổi được thực hiện một cách từ từ nhằm giảm
thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng như buôn bán thuốc lá lậu và để chính phủ tăng dần việc thu
ngân sách cho những sản phẩm thuốc lá từ năm 2018 trở đi58.

Nguồn: Statista
Lưu ý: Dữ liệu được thu thập đến tháng 10 năm 2021, trong khi năm 2022 là dữ liệu dự
báo

58 Statista, https://www.statista.com/outlook/cmo/tobacco-products/philippines#revenue. Truy cập ngày 25 tháng 2
năm 2022.
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Dựa trên biểu đồ minh họa thu ngân sách của chính phủ từ tất cả các sản phẩm thuốc lá ở trên,
thu ngân sách bị sụt giảm sau cải cách vào năm 2012 và tiếp tục giảm nhẹ trong một vài năm
trước khi bắt đầu tăng lại vào năm 2018 sau một lần sửa đổi khác vào năm 2017. Sản lượng thuốc
lá được tiêu thụ đã đã giảm kể từ khi cải cách bắt đầu vào năm 2012. Đây là bằng chứng về hiệu
quả lâu dài hơn của cải cách thuế khi Chính phủ có thể mở rộng việc thu ngân sách trong khi sản
lượng thuốc lá được tiêu thụ có dấu hiệu tiếp tục chậm lại, điều này cho phép đất nước có thể đạt
được mục tiêu về sức khỏe của mình. Tuy nhiên, như chúng tôi lưu ý trong đoạn sau, việc giảm
sản lượng giao dịch và tiêu thụ thuốc lá có thể không được duy trì trong thời gian dài nếu thu
nhập của người dân tiếp tục tăng và sẽ khiến cho thuốc lá có giá cả phải chăng hơn.

Nguồn: Statista
Lưu ý: Dữ liệu được thu thập đến tháng 12 năm 2020, trong khi năm 2021 trở đi là dữ
liệu dự báo

Sau khi cải cách và điều chỉnh, tỷ lệ tiêu thụ thuốc lá đã giảm. Sự đơn giản của cơ cấu thuế
TTĐB mới tạo ra việc thu thuế hiệu quả hơn và làm cho việc trốn thuế trở nên khó khăn hơn.

Điều này là do hệ thống đơn cấp hạn chế cơ hội để tránh bị đánh thuế bằng cách sử dụng các
chiến lược như giảm giá. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong tiêu thụ thuốc lá từ việc tăng thuế có thể sẽ
không tiếp tục. Về lâu dài, người tiêu dùng cuối cùng sẽ có thể mua được thuốc lá ở mức giá này
do thu nhập ngày càng tăng theo đà tăng trưởng của nền kinh tế. Thuốc lá ở Phi-lip-pin vẫn tương
đối rẻ so với thuốc lá ở các nước láng giềng mặc dù thuế TTĐB đối với các thương hiệu bán chạy
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nhất chiếm hơn 85% giá bán lẻ59. Ngoài ra, Phi-lip-pin là một nơi có chi phí sản xuất các sản
phẩm thuốc lá tương đối rẻ. Do đó, có thể trong tương lai mức thuế này có thể không giúp giảm
lượng tiêu dùng.

Kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách thuế TTĐB

Tóm lại, với kinh nghiệm của Phi-lip-pin trong việc cải cách cơ cấu thuế thuốc lá bằng cách tăng
thuế từng bước cộng với đơn giản hóa cơ cấu thuế thuốc lá đã góp phần ngày một chứng minh
rằng thuế thuốc lá là một công cụ chính sách hiệu quả trong việc hạn chế hút thuốc, mở rộng
nguồn tài chính và thu ngân sách của Chính phủ, đồng thời cung cấp một nguồn tài trợ bền vững
cho y tế.

Nhiều kinh nghiệm thực tế cho thấy việc tăng thuế cao sẽ dẫn đến giảm thu ngân sách của Chính
phủ, chúng tôi cho rằng việc tăng thuế từ từ sẽ giúp thu ngân sách của Chính phủ tăng dần mà
không làm tăng khả năng thâm nhập thị trường của thuốc lá lậu.

Những cải cách làm đơn giản hóa cơ cấu thuế được triển khai kể từ năm 2012, và từ
đó,Phi-lip-pin đã tiếp tục tái cơ cấu và sửa đổi cơ cấu thuế để đảm bảo đáp ứng các mục tiêu tài
khóa và mục tiêu về sức khỏe, với lần sửa đổi gần đây nhất là vào năm 2019. Việc cải cách diễn
ra trong một thời gian dài, cũng như những thay đổi được triển khai từng bước mỗi khi ban hành
luật mới, dẫn đến kết quả là Phi-lip-pin đang trên con đường thành công trong lĩnh vực này.

(5C.5) Malaysia

Cơ cấu thuế TTĐB: Cơ cấu thuế tuyệt đối đơn bậc

Tổng quan

Thị trường thuốc lá Malaysia đã phải đối mặt với vấn nạn thuốc lá lậu trong nhiều năm (thuốc lá
bất hợp pháp ước tính chiếm hơn một nửa tổng thị phần), một phần do một số hòn đảo du lịch
được chỉ định là khu vực miễn thuế và tạo cơ hội cho việc bán bất hợp pháp vào phần còn lại của
thị trường nội địa. Tuy nhiên, phần lớn là do việc tăng thuế cao và đột ngột tại Malaysia đã khiến
giá thuốc lá hợp pháp tăng tương đối cao so với thu nhập của người dân và có một khoảng cách
rất lớn giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu (thuốc lá hợp pháp đắt hơn khoảng 5 lần thuốc lá
lậu).

59 Kaiser K, Bredenkamp C, Iglesias R (2016). Cải cách thuế tại Philippines: chuyển đổi tài chính công, y tế và quản
trị để phát triển toàn diện hơn. Ngân hàng Thế giới, Washington, DC.
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Phân tích

Nghiên cứu điển hình của Malaysia về việc tăng thuế thuốc lá là một trong những nghiên cứu
điển hình về thuế nổi tiếng nhất ở ASEAN.

● Giai đoạn 2014 - 2015: Malaysia liên tiếp tăng thuế TTĐB, một lần vào tháng 09 năm
2015 và lần thay đổi thuế mới nhất được thực hiện vào tháng 11 năm 2015, trong đó việc
đánh thuế thuốc lá trong nước đã tăng lên đáng kể cùng với sự ra đời của Thuế Hàng hóa
và Dịch vụ (GST). Sự thay đổi này đã làm tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá lên
gần 40% (từ 0,28 trong năm 2014 lên 0,40 cent / điếu). Chính phủ Malaysia tăng thuế
nhằm mục đích thay đổi hành vi hút thuốc của người Malaysia, giảm tỷ lệ hút thuốc, điều
chỉnh các yếu tố ngoại tác tiêu cực trong thị trường thuốc lá địa phương, giảm tác động
tiêu cực của người hút thuốc thụ động, giảm tổn thất cho các bên liên quan và chi phí
chăm sóc sức khỏe, và quan trọng nhất là để tạo ra doanh thu của chính phủ.

● Việc tăng thuế TTĐB vào năm 2015 đã làm tăng giá bán lẻ của thuốc lá lên tối đa 25%.
Sự thay đổi này khiến giá thuốc lá tương đối cao so với thu nhập của người dân và có một
khoảng cách rất lớn giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu (thuốc lá hợp pháp đắt hơn
khoản 5 lần thuốc lá lậu). Do đó, những người hút thuốc ở Malaysia chuyển từ tiêu thụ
các sản phẩm hợp pháp sang các sản phẩm lậu có giá thấp, khoảng 3 RM/20 điếu. Tổng
lượng thuốc lá lậu được tiêu thụ tăng lên đáng kể và ngày càng trầm trọng sau cải cách
thuế (65% lượng thuốc lá tiêu thụ vào năm 2020 là sản phẩm bất hợp pháp)60. Kết quả là
chính phủ thất thu thuế TTĐB và các loại thuế khác. Tổng số tiền thuế thất thu do buôn
bán thuốc lá bất hợp pháp trong năm 2018 là hơn 5,1 tỷ RM61, tương đương gần 3% tổng
số thu từ thuế của Malaysia trong năm đó62. Đồng thời vấn nạn thuốc lá lậu kéo theo
những lo ngại về sức khỏe và tình trạng thất nghiệp của công nhân trong lĩnh vực thuốc lá
khi phải đóng cửa các nhà máy sản xuất thuốc lá hợp pháp.

62 Oxford Economics. 2019. “NỀN KINH TẾ CỦA VIỆC TRAO ĐỔI THUỐC LÁ BẤT HỢP PHÁP Ở
MALAYSIA.” BÁO CÁO NGÀNH THUỐC LÁ TẠI ANH, (tháng 6).

61 isentia. 2019. “Maladụng thuốc lá bất hợp pháp cao nhất thế giới.” Malaysia SME, (tháng 7).
https://www.batmalaysia.com/group/sites/BAT_AP6D2L.nsf/vwPagesWebLive/DOBHXDEA/$FILE/Malaysia_has_
world's_highest_incidence_of_illegal_tobacco_use-Malaysia_SME.pdf?openelement.

60 Lee, Esther. “Ngân sách năm 2021: Chiến thắng của ngành công nghiệp thuốc lá | The Edge Markets. ” The Edge
Malaysia, ngày ysia có tỷ lệ sử 16 tháng 11 năm 2020,
https://www.theedgemarkets.com/article/budget-2021-win-tobacco-industry. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2022.
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Nguồn: Cuộc điều tra về thuốc lá bất hợp pháp của Nielsen 2006-2016

Vấn nạn thuốc lá lậu xảy ra ở Malaysia

Việc tái cơ cấu thuế không diễn ra như kế hoạch và quyết định của chính phủ Malaysia không đạt
được kết quả như mong muốn. Trên thực tế, sự thay đổi này đã gián tiếp buộc ngành công nghiệp
thuốc lá tăng giá bán lẻ và điều này đã gây ra một số hiệu ứng domino. Cuộc khảo sát về thuốc lá
lậu của Nielsen 2006-2016 cho thấy việc tăng thuế TTĐB đã làm tăng giá bán lẻ của thuốc lá lên
tối đa 25% sau khi cải cách vào năm 2015. Thay đổi đáng kể nhất đã được thực hiện đối với
thuốc lá cao cấp khiến giá tăng thêm 3,5 RM lên đến 17 RM cho mỗi bao (20 điếu). Sự thay đổi
này khiến giá thuốc lá tương đối cao so với thu nhập của người dân và có một khoảng cách rất
lớn giữa thuốc lá hợp pháp và thuốc lá lậu. Do đó, những người hút thuốc ở Malaysia chuyển từ
tiêu thụ các sản phẩm hợp pháp sang các sản phẩm lậu có giá cực kỳ thấp, khoảng 3 RM/20 điếu.
Việc các công ty thuốc lá quyết định tăng giá bán lẻ có thể làm gia tăng thị trường thuốc lá lậu
của Malaysia.

Cơ sở dữ liệu giá từ Euromonitor nhấn mạnh rằng động cơ cho hoạt động buôn bán thuốc lá lậu ở
Malaysia đến từ một thực tế là giá thuốc lá hợp pháp ở Malaysia cao hơn giá bán lẻ ở hầu hết các
nước láng giềng.

Điều này đã đặt Malaysia vào tình thế khó khăn khi quốc gia này xếp thứ nhất trên thế giới về
thuốc lá bất hợp pháp, chiếm khoảng 65% tổng thị trường vào năm 202063. Người ta ước tính
rằng 'Malaysia có tỷ lệ sử dụng thuốc lá bất hợp pháp cao nhất thế giới. Năm 2019 với doanh số
bán thuốc lá bất hợp pháp hiện đang thống trị đất nước này với 1.000 gói thuốc lá bất hợp pháp

63 Lee, Esther. “Ngân sách năm 2021: Chiến thắng của ngành công nghiệp thuốc lá | The Edge Markets. ” The Edge
Malaysia, ngày ysia có tỷ lệ sử 16 tháng 11 năm 2020,
https://www.theedgemarkets.com/article/budget-2021-win-tobacco-industry. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2022.
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được mua mỗi phút trên khắp Malaysia. Con số này tương đương với 12 tỷ điếu thuốc bất hợp
pháp được hút mỗi năm và 5,1 tỷ RM tiền thuế bị mất64.

Vui lòng tham khảo tại Phụ Lục Malaysia 1 - Vấn nạn thuốc lậu ở Malaysia.

Tác động của buôn lậu ở Malaysia

Sự phổ biến của thuốc lá lậu trong nước ảnh hưởng đến việc thu thuế của chính phủ theo hai
cách, thất thu thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế doanh thu. Việc thất thu thuế tiêu thụ đặc biệt là do
buôn lậu thuốc lá không nộp thuế tiêu thụ đặc biệt khi nhập khẩu và sử dụng tem thuế giả. Oxford
Economics ước tính khoản thất thu thuế tiêu thụ đặc biệt của Malaysia trong năm 2018 là 4,8 tỷ
RM hoặc lớn hơn 70% so với thị trường hợp pháp ước tính. Sau đó, thuế doanh thu bị ảnh hưởng
do thuốc lá lậu không được bán hợp pháp và chính phủ không thể thu thuế doanh thu hiện ở mức
10%. Đánh giá từ Oxford Economics tính toán rằng 331 triệu RM thuế doanh thu đã bị thất thu
trong năm. Tổng số tiền thuế thất thu do buôn bán thuốc lá bất hợp pháp trong năm 2018 là hơn
5,1 tỷ RM, tương đương gần 3% tổng số thu từ thuế của Malaysia trong năm đó.65

Vấn đề vượt ra ngoài việc thất thu thuế gián thu và những lo ngại về sức khỏe. Ba nhà sản xuất
thuốc lá lớn đã đóng cửa các nhà máy ở Malaysia, gây ra tình trạng thất nghiệp và thất thu các
loại thuế khác.

Kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách thuế TTĐB

Việc tăng thuế cao và đột ngột như ở Malaysia đã không hỗ trợ chính phủ Malaysia đạt được mục
tiêu của họ. Thay vào đó, nó làm trầm trọng thêm vấn đề buôn lậu vốn đã nghiêm trọng và tạo ra
các hiệu ứng domino tiêu cực trên thị trường thuốc lá bao gồm tiếp tục mất nguồn thu của chính
phủ, đóng cửa các nhà máy thuốc lá hợp pháp và mất việc làm của công nhân địa phương.

Một khi hoạt động buôn lậu đã hình thành và có tổ chức, thì rất khó để giải quyết một cách hiệu
quả. Việc tiếp tục tăng thuế sẽ rất khó khăn vì nhiều người sẽ chuyển sang dùng thuốc lá rẻ
hơn/thuốc lá lậu, có khả năng thực sự làm giảm tổng thu thuế. Do đó, việc tăng thuế cao một cách
đột ngột không phải là cách tiếp cận đúng đắn, nhất là khi thuốc lá lậu được phổ biến rộng rãi.
Việc chống buôn lậu cần được thực hiện qua nhiều giai đoạn thông qua hành động thực thi và sử
dụng công nghệ trước khi xem xét tăng thuế.

65 Oxford Economics. 2019. “NỀN KINH TẾ CỦA VIỆC TRAO ĐỔI THUỐC LÁ BẤT HỢP PHÁP Ở
MALAYSIA.” BÁO CÁO NGÀNH THUỐC LÁ TẠI ANH, (tháng 6).

64 isentia. 2019. “Maladụng thuốc lá bất hợp pháp cao nhất thế giới.” Malaysia SME, (tháng 7).
https://www.batmalaysia.com/group/sites/BAT_AP6D2L.nsf/vwPagesWebLive/DOBHXDEA/$FILE/Malaysia_has_
world's_highest_incidence_of_illegal_tobacco_use-Malaysia_SME.pdf?openelement.
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(5B.6) Vương Quốc Anh (UK)

Cơ cấu thuế TTĐB: Hỗn hợp (thuế tính theo tỷ lệ phần trăm và thuế tuyệt đối đơn bậc)

Tổng quan

Việc Vương quốc Anh tăng dần thuế do áp dụng biểu thuế lũy tiến (thuế thuốc lá được điều chỉnh
để bằng hoặc cao hơn tỷ lệ lạm phát) đối với thuốc lá gây nên gánh nặng thuế rất cao khiến thuốc
lá trở nên vô cùng đắt đỏ. Kết quả là, buôn lậu đã và đang trở thành một vấn nạn nghiêm trọng.
Do đó, Vương quốc Anh đã thực hiện một số biện pháp cứng rắn để kiểm soát việc tiêu thụ thuốc
lá bất hợp pháp, bao gồm cả khả năng thu giữ bất kỳ phương tiện nào được sử dụng để vận
chuyển hàng hóa bất hợp pháp. Tuy nhiên, buôn lậu vẫn phổ biến và có khả năng hơn 20% lượng
thuốc lá tiêu thụ ở Anh là bất hợp pháp.

Phân tích

Vương quốc Anh đã và đang triển khai hệ thống thuế hỗn hợp bao gồm hai thành phần là thuế
tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ phần trăm. Bên cạnh thuế TTĐB hỗn hợp, các sản phẩm thuốc lá cũng
phải chịu thêm thuế GTGT66 (hiện đang được áp dụng mức thuế suất thông thường là 20%). Dưới
đây là tóm lược ngắn gọn cải cách thuế thuốc lá tại Anh:

● Giá thuốc lá liên tục tăng tại Vương Quốc Anh: Trước khi rời Liên minh châu Âu
(EU), Vương quốc Anh đã có mức thuế gián thu đối với thuốc lá cao nhất trong số các
thành viên EU67, bởi lẽ chiến lược quan trọng trong chính sách kiểm soát thuốc lá của
quốc gia này được thể hiện thông qua việc 'đánh thuế thuốc lá cao vì sức khỏe'. Giá thuốc
lá liên tục tăng ở Anh áp dụng biểu thuế thuốc lá của Chính phủ kể từ khi ban hành Luật
Ngân sách năm 2000, nhằm mục đích tăng thuế thuốc lá để phù hợp, hoặc duy trì ở mức
cao hơn một chút, so với tỷ lệ lạm phát được xác định bằng Chỉ số Giá Bán lẻ (RPI) mỗi
năm.

Biểu thuế thuốc lá được thực hiện với mục đích giảm tỷ lệ hút thuốc lá và tăng nguồn thu
ngân sách. Tuy nhiên, quy định này được thực hiện không đồng đều giữa các năm với
mức tăng dao động từ 1% đến 5% trên mức tỷ lệ lạm phát cho đến nay68 (từ năm 2010 trở

68 “Báo cáo của Tổ chức Y tế thế Giới về thuốc lá toàn cầu ”, (WHO | Tổ chức Y tế Thế giới, 2015)

67 Judith Kelly, ‘Tác động của Chính sách thuế thuốc lá đối với doanh thu và tiêu dùng (HMRC Trưởng bộ phận
Chiến lược Thuốc lá, 2013).

66 Rosemary Hiscock, Nicole Augustin, Robert Branston và Anna Gilmore, 'Tiêu chuẩn hóa bao bì thuốc lá, thuế tiêu
thụ đặc biệt tối thiểu và các tác động tăng thuế của RYO đối với giá thuốc lá ở Vương quốc Anh' (PlosOne, 2020)
<https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0228069> truy cập ngày 1/02/2022
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đi, chính phủ Anh đã cam kết chỉ tăng thuế thuốc lá ít nhất 2% trên RPI)69. Điều này đã
tạo nên gánh nặng thuế cao hơn lên giá bán lẻ trên mỗi bao 20 điếu thuốc lá thông thường
ở Vương quốc Anh (như được thể hiện trong Phụ lục Vương quốc Anh 1).

● Năm 2011 (tái cơ cấu thuế thuốc lá): Thuế theo tỷ lệ phần trăm đã giảm mạnh từ 24%
xuống 16,5% trong khi thuế tuyệt đối tăng lên khoảng 30% (việc thay đổi này đã làm gia
tăng thêm chi phí thuế lớn đối với các loại thuốc lá giá rẻ).

● Năm 2017 (Chính sách thuế TTĐB tối thiểu (MET) được ban hành): Chính sách thuế
này đặt ra mức thuế TTĐB tối thiểu cho mỗi bao thuốc lá. Theo đó, mức giá sàn được áp
dụng cả hai thành phần thuế bao gồm thuế tuyệt đối và thuế theo tỷ lệ phần trăm. Nếu số
thuế phải nộp đối với các sản phẩm thuốc lá thấp hơn mức được tối thiểu quy định trong
MET, thì thuế suất MET sẽ được ưu tiên áp dụng. Mức thuế suất MET hiện tại (từ ngày
27 tháng 10 năm 2021) là 347,86 bảng Anh trên 1.000 điếu thuốc70

Tóm lại, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2017, thuế TTĐB đối với thuốc lá sẽ là mức cao hơn
trong các phương án sau:

- số thuế tuyệt đối (tính theo bảng Anh) trên 1000 điếu thuốc lá cộng với 16,5% giá
bán lẻ, hoặc

- số tiền thuế TTĐB tối thiểu (bảng Anh) trên 1000 điếu

● Việc thực hiện tăng thuế thuốc lá và thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu (MET) dẫn đến gánh
nặng thuế rất cao và khiến việc hút thuốc trở nên vô cùng đắt đỏ (hiện nay thuế thuốc lá
khoảng 5,26 bảng Anh/gói 20 điếu, cộng với 16,5% trên giá bán lẻ và thuế GTGT). Giá
thuốc lá ở Vương quốc Anh cũng có tác động nhất định đến tỷ lệ hút thuốc, như trong
hình minh họa dưới đây cho thấy tỷ lệ hút thuốc ở quốc gia này (bao gồm Bắc Ireland,
Wales, Scotland và Anh) đã giảm dần kể từ năm 2011, đặc biệt là đối với độ tuổi từ 18
đến 24 tuổi (tỷ lệ giảm từ 25,7% năm 2011 xuống còn 16,8% năm 2018 và xuống còn
11,6% năm 2020). Sự thay đổi này được cho là bắt nguồn từ vấn đề về khả năng chi trả
hạn chế cho việc hút thuốc của các nhóm đối tượng trẻ tuổi trong khi giá bán lẻ thuốc lá
lại tăng cao71.

71 Thói quen hút thuốc của người lớn ở Anh: 2018 ", Văn phòng thống kê quốc gia (truy cập qua: /www.ons.gov.uk/
vào ngày 2 tháng 2 năm 2022)

70 Luke Wilson và cộng sự, 'Định lượng của việc dịch chuyển cơ cấu thuế thuốc lá ở Vương quốc Anh 2013–2019.
Các nhà sản xuất đã trải qua các thay đổi về thuế đối với các sản phẩm thuốc lá khác nhau như thế nào? ' (Kiểm soát
thuốc lá) <https://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2020/10/22/tobaccocontrol-2020-055931>

69 Knuchel-Takano A, Hunt D, Jaccard A, et al. “Mô hình hóa các tác động của việc giảm tỷ lệ hút thuốc lá: lợi ích
của việc tăng lại thuế thuốc lá cuốn tay của Vương quốc Anh đối với sức khỏe cộng đồng và các kết quả kinh tế.
Tobacco Control” 2018; 27: e124-e129.
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Hình: Tỷ lệ hút thuốc ở Vương quốc Anh theo nhóm tuổi trong giai đoạn
2011-2018 (đối với người hút thuốc từ 18 tuổi trở lên) từ Văn phòng Thống kê

Quốc gia – Điều tra Dân số Hàng năm (2018)

Kết quả là, mức tiêu thụ thuốc lá phải trả thuế của Anh đã giảm đều đặn từ 49,5 tỷ điếu
trong giai đoạn 2005-06 xuống còn 29,5 tỷ điếu trong năm 2016-1772.

● Tuy nhiên, chính sách thuế thuốc lá cao quá mức nói trên đã thúc đẩy thị trường tiêu thụ
thuốc lá bất hợp pháp và thuốc lá giả. Buôn bán thuốc lá lậu đã trở thành một vấn đề nổi
cộm ở Anh (khoảng 20%   thị phần). Điều này dẫn đến tăng nguy cơ gây hại cho sức khỏe73

cũng như thất thu thuế (ước tính luôn ở mức khoảng 2,3 - 2,5 tỷ bảng Anh trong giai đoạn

73 Rodrigo, ‘Lịch sử chính sách đánh thuế thuốc lá của Vương quốc Anh và hậu quả liên quan?’ (Tạp chí Writepass,
2016) Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2022.

72 Phụ lục Vương quốc Anh 3
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2016-17 cho đến các năm 2019-2074). Cùng với đó, tỷ lệ tỷ lệ việc làm trong ngành bán lẻ
bị giảm nghiêm trọng (giảm chỉ còn từ 6.640 đến 11.190 việc làm)75.

● Từ năm 2020: Như được minh họa trong bảng dưới đây, mức thuế thuốc lá hiện tại của
Vương quốc Anh đang là 262,90 bảng Anh trên 1.000 điếu thuốc (hoặc khoảng 5,26 bảng
Anh trên một bao 20 điếu thuốc lá), cộng với 16,5% trên giá bán lẻ, mức thuế này là
tương đối cao so với các nước khác ở châu Âu. Ngoài ra, nước này cũng áp dụng các mức
thuế suất khác nhau đối với các sản phẩm thuốc lá khác như xì gà, thuốc lá cuốn tay, các
loại thuốc lá hút và thuốc lá nhai khác (ví dụ như thuốc lào). Vui lòng tham khảo Phụ lục
Vương quốc Anh 2 để biết thêm thông tin về thuế suất thuốc lá trước đây của Vương quốc
Anh.

Loại Mức thuế từ ngày 16
tháng 11 năm 2020

Mức thuế từ 18h ngày
27 tháng 10 năm 2021

Tác động đến
khách hàng

Thuốc lá 244,78 bảng Anh trên
1.000 điếu thuốc cộng
16,5% giá bán lẻ

262,90 bảng Anh trên
1.000 điếu thuốc cộng
16,5% giá bán lẻ

Thêm 54 pence vào
một gói 20 điếu
thuốc lá

Nguồn: HM Nguồn thu ngân sách & Hải quan về Thuế suất Các sản phẩm Thuốc lá
(https://www.gov.uk)

Tình hình thuốc lá lậu ở Vương quốc Anh

Vì thuế thuốc lá của Vương quốc Anh được xem là cao nhất trong số các nước châu Âu, sự chênh
lệch về thuế và giá thuốc lá giữa Vương quốc Anh và các nước láng giềng liên tục tạo điều kiện
cho hoạt động buôn lậu, đặc biệt là ‘thuốc lá lậu trắng’. Cụm từ này ý chỉ các sản phẩm thuốc lá
được sản xuất tại một quốc gia và đã nộp thuế nhưng nhằm mục đích nhập lậu vào các quốc gia
khác có nơi có thuế suất cao hơn76.

Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến nguồn thu ngân sách của Chính phủ Vương quốc Anh và làm
giảm mức tiêu thụ thuốc lá hợp pháp tại đất nước này. Cuộc khảo sát mới nhất (năm 2020) của
Hiệp hội Sản xuất Thuốc lá (TMA) liên quan đến thuốc lá lậu ở quốc gia này cũng cho thấy đây
vẫn là một vấn nạn nghiêm trọng trên phạm vi toàn quốc khi kết quả khảo sát cho thấy hơn 75%
người tham gia (trong độ tuổi từ 18-24) đã mua thuốc lá không phải trả thuế trong nước (không

76 Thuốc lá sản xuất tại nhà máy ở Nga và phương Đông và nhập khẩu bất hợp pháp vào Anh. Nghĩa vụ hải quan
chưa hoàn thành và các cảnh báo và hình ảnh sức khỏe thích hợp có thể không có (Nguồn:
http://www.illicit-tobacco.co.uk/problem/illicit-tobacco)

75 Oxford Economics, 2016, Ảnh hưởng của kích thước gói thuốc đối với chi tiêu bán lẻ

74 Đo lường chênh lệch thuế - ấn bản năm 2017: Ước tính chênh lệch thuế thuốc lá cho năm 2016-2017’ (HMRC,
2017) Truy cập trực tuyến: ngày 10 tháng 2 năm 2022.
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bao gồm các giao dịch mua hợp pháp ở nước ngoài hoặc hàng miễn thuế)77. Khảo sát cũng đã chỉ
ra rằng kể từ năm 2000, chính phủ đã mất hơn 47 tỷ bảng Anh tiền thuế thu được từ các sản phẩm
thuốc lá mà đáng lẽ đã có thể được đầu tư vào các dịch vụ công quan trọng hoặc chi tiêu cho các
chính sách kiểm soát hút thuốc khác.

Ngoài ra, theo số liệu từ Cục Thống kê Chính thức HMRC (2017)78, chênh lệch về mức thuế
thuốc lá ở Anh là do thị trường buôn lậu thuốc lá điếu và thuốc lá cuốn tay (ước tính khoảng 2,5
tỷ bảng Anh trong năm 2016-17, trong đó có 1,9 tỷ bảng Anh thuế thuốc lá và thêm 0,6 tỷ bảng
Anh tiền thuế GTGT đã bị thất thu). Các số liệu này cũng cho thấy mức tiêu thụ thuốc lá hợp
pháp/đã nộp thuế ở quốc gia này đã giảm đều từ 49,5 tỷ điếu trong năm 2005-06 xuống chỉ còn
khoảng 29,5 tỷ điếu trong năm 2016-17 (được trình bày trong Phụ lục Vương quốc Anh 3).

Về vấn đề tiêu thụ thuốc lá bất hợp pháp, số liệu thống kê trong hình dưới đây cho thấy rằng, mặc
dù lượng thuốc lá ước tính trên thị trường bất hợp pháp giảm trong thời gian dài từ năm 2005-06,
con số này đã tăng nhẹ kể từ năm 2010-11, dao động từ 3 đến 5,5 tỷ điếu thuốc lá (xem thêm dữ
liệu trong Phụ lục Vương quốc Anh 3) và vẫn duy trì ở mức khá ổn định cho đến đợt gia tăng lớn
khác trong các năm 2015-16 và 2016-17 do tổng lượng tiêu thụ thuốc lá hợp pháp/đã nộp thuế
tiếp tục giảm trong khi thị trường thuốc lá bất hợp pháp vẫn ổn định ở mức vừa phải.

Tiêu dùng trả
thuế ở Vương
quốc Anh

Hình: Số liệu ước tính về thị trường thuốc lá bất hợp pháp và mức tiêu thụ thuốc lá có trả
thuế tại Vương quốc Anh (tỷ điếu thuốc lá)

Nguồn: HMRC, Ước tính chênh lệch thuế thuốc lá 2016-17 (Công bố thống kê chính thức ngày
26 tháng 10 năm 2017)

78 ‘Đo lường chênh lệch thuế - ấn bản năm 2017: Ước tính chênh lệch thuế thuốc lá cho năm 2016-2017’ (HMRC,
2017) Truy cập trực tuyến: ngày 10 tháng 2 năm 2022.

77 Thông tin được thu thập vào năm 2020 bởi khảo sát 12.000 người trưởng thành hút thuốc về thái độ, nhận thức và
hiểu biết về thuốc lá bất hợp pháp.
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Do đó, cam kết của chính phủ trong việc khôi phục lại chính sách tăng thuế thuốc lá trên mức lạm
phát được cho là đã dẫn đến việc tăng giá bán lẻ thuốc lá, và sau cùng đã thúc đẩy việc buôn lậu
thuốc lá và phân phối thuốc lá trốn thuế hoặc thuốc lá giả, điều này cũng làm tăng nguy cơ gây
hại cho sức khỏe rất nhiều79.

Ngoài ra, một nghiên cứu từ Oxford Economics (2016) đã chỉ ra rằng một trong những chính
sách kiểm soát thuốc lá của Vương quốc Anh kể từ tháng 5 năm 2016 có quy định về 'kích thước
gói thuốc tối thiểu' (cấm bán các gói thuốc lá có chứa dưới 20 điếu thuốc) đã ảnh hưởng tiêu cực
đến thói quen tiêu dùng thuốc lá hợp pháp của người tiêu dùng khi làm giảm đi mức chi tiêu đối
với thuốc lá mua từ các nhà bán lẻ và tăng quy mô thị trường bất hợp pháp, dẫn đến việc chính
phủ thất thu thuế thuốc lá lên tới khoảng 2,1 tỷ bảng Anh, cùng với tỷ lệ việc làm trong ngành
bán lẻ bị giảm nghiêm trọng (giảm chỉ còn từ 6.640 đến 11.190 việc làm)80.

Hoạt động buôn lậu thuốc lá ở Vương quốc Anh hiện nay liên quan đến nhiều tổ chức tội phạm
nghiêm trọng sử dụng nhiều phương pháp để đưa sản phẩm trốn thuế vào thị trường nội địa và có
mạng lưới phân phối phức tạp.

Để hạn chế sự gia tăng lượng thuốc lá lậu, Chính phủ Vương quốc Anh đã thực hiện nhiều chính
sách, chiến lược khác nhau để đối phó với tình hình trong những năm gần đây, bao gồm: Thành
lập Cục Biên phòng Anh quốc làm việc chặt chẽ với hải quan và kho bạc nhà nước, bổ sung số
lượng lớn nhân viên hải quan và máy quét x-quang ở biên giới, tăng nặng các chế tài hình sự và
dân sự đối với tội buôn lậu,vv. Vui lòng tham khảo thêm các thông tin chi tiết liên quan tại Phụ
Lục Vương Quốc Anh 4.

Kinh nghiệm cho Việt Nam trong cải cách thuế TTĐB

Nhìn chung, Vương quốc Anh đại diện cho một trong những quốc gia áp dụng hệ thống đánh
thuế thuốc lá hỗn hợp khi nhà nước cố gắng duy trì thuế suất thuốc lá ở mức cao chủ yếu nhằm
giảm lượng tiêu dùng đối với mặt hàng này. Tuy nhiên, việc này đồng thời cũng có nhược điểm
về khía cạnh tài chính đối với nguồn thu ngân sách nhà nước do sự thay đổi trong lựa chọn của
người tiêu dùng từ các sản phẩm hợp pháp sang thuốc lá lậu đã dần trở nên bình thường hóa theo
thời gian. Ngoài ra, nạn ‘buôn lậu’ cũng dần trở thành một vấn đề nổi cộm khiến tội phạm có tổ
chức với quy mô lớn và trình độ thấp xâm nhập vào đất nước.

Từ những kết luận trên đây, chúng tôi cho rằng mặc dù Vương quốc Anh đã đạt được các mục
tiêu về y tế trong việc giảm lượng tiêu dùng thuốc lá, nhưng chính sách thuế của nước này cần có
sự cân bằng tối ưu hơn (ví dụ: thực hiện tăng thuế suất một cách vừa phải hoặc thậm chí bắt đầu

80 Oxford Economics, 2016, Ảnh hưởng của kích thước gói thuốc đối với chi tiêu bán lẻ

79 Rodrigo, ‘Lịch sử chính sách đánh thuế thuốc lá của Vương quốc Anh và hậu quả liên quan?’ (Tạp chí Writepass,
2016) Truy cập ngày 10 tháng 2 năm 2022.
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loại bỏ dần biểu thuế lũy tiến) để có thể phục hồi nguồn thu ngân sách cho Chính phủ, đồng thời
thúc đẩy người tiêu dùng không thực hiện các hành vi mua bán thuốc lá không chính thống/bất
hợp pháp, cũng như không tạo thêm gánh nặng hành chính cho các cơ quan có thẩm quyền trong
việc giải quyết các vấn đề buôn lậu xuyên biên giới.
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Các điểm chính yếu trong các trường hợp nghiên cứu

Tóm lại, các nghiên cứu các quốc gia điển hình trên đã minh họa các kết quả cũng như các thách thức
mà mỗi quốc gia đã đối mặt từ việc áp dụng các cơ cấu thuế thuốc lá khác nhau để phục vụ các mục
tiêu phát triển quốc gia riêng của mình và củng cố sự cam kết giảm tỷ lệ hút thuốc lá trên thế giới theo
đề xuất của WHO.

Về mặt xây dựng chính sách thuế, không có chính sách nào là hoàn hảo và có thể áp dụng chung cho
các quốc gia do đặc điểm, quy mô phát triển kinh tế, và hành vi hút thuốc lá ở mỗi quốc gia là khác
nhau. Tuy nhiên, một chính sách thuế theo thông lệ tốt nhất hoặc có hiệu quả phải đảm bảo đã được
xem xét kỹ lưỡng những tác động đến các bên liên quan khác nhau có thể bị ảnh hưởng bởi thuế
suất hoặc việc cải cách cơ cấu thuế. Bên cạnh đó, sự thành công một một chính sách thuế đòi hỏi
một cơ cấu hoàn thiện để tạo ra thêm nguồn thu ngân sách để có thể được sử dụng để tài trợ cho các
chương trình hiệu quả cụ thể đối với các mục tiêu phát triển y tế và xã hội.

Tóm lại, thông lệ quốc tế tốt nhất trong việc xây dựng một chính sách thuế thuốc lá hiệu quả và toàn
diện cần phải có các đặc điểm sau đây:

● Chuyển từ cơ cấu thuế theo tỷ lệ phần trăm sang cơ cấu hỗn hợp/ thuế tuyệt đối: Về lâu
dài, cơ cấu thuế tuyệt đối vẫn là một hệ thống thuế ưu việt hơn so với một hệ thống thuế
theo tỷ lệ phần trăm vì việc thu thuế sẽ dựa trên số lượng thuốc lá và do đó có thể tránh
được vấn đề về chênh lệch giá lớn. Bên cạnh đó, hệ thống thuế tuyệt đối cũng giúp minh
bạch hơn trong dự đoán nguồn thu ngân sách và quản lý dễ dàng; đồng thời khuyến khích
nhà sản xuất đầu tư, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Trong ngắn hạn, hệ thống thuế hỗn hợp với việc sử dụng yếu tố thuế tuyệt đối nhằm điều
tiết thị trường tiêu thụ sẽ là bước chuyển hợp lý đối với các quốc gia đang áp dụng hệ
thống thuế theo tỷ lệ phần trăm, trước khi tiến đến hệ thống thuế tuyệt đối trong dài hạn.

Hàn Quốc là một ví dụ điển hình cho thấy sự thành công trong việc chuyển đổi hệ thống
thuế TTĐB từ hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm sang thuế tuyệt đối đơn bậc vào năm
1989. Cấu trúc thuế tuyệt đối đơn bậc đã cho phép chính phủ Hàn Quốc dự đoán chính
xác doanh thu từ thuế, điều chỉnh linh hoạt với tỷ lệ lạm phát và thực hiện đồng đều thuế
suất đối với tất cả các loại sản phẩm thuốc lá. Từ đó giúp giảm đáng kể tỷ lệ hút thuốc,
đồng thời doanh thu từ thuế thuốc lá của Chính phủ cũng tăng ổn định trong 2 thập kỷ.

● Tăng thuế TTĐB từ từ, không nên tăng thuế đột ngột : Có thể thấy rõ qua các trường
hợp nghiên cứu trên rằng bất kỳ việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt quá mức nào cũng sẽ đẩy
giá bán lẻ thuốc lá hợp pháp lên cao, khiến người tiêu dùng rời bỏ thuốc lá hợp pháp và
buộc họ phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế rẻ hơn thông qua các kênh bất hợp pháp.
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Nguồn thu của chính phủ khi đó sẽ trở nên mất ổn định và, trong một số trường hợp, có
thể giảm xuống.

Đối với Malaysia, việc tăng thuế TTĐB tuyệt đối khoảng 43% (từ 0,28 RM/điếu vào năm
2014 lên 0,4 RM/điếu vào năm 2015) và tăng gấp đôi thuế GTGT từ 5% lên 10% năm
2018 đã dẫn đến xu hướng tiêu dùng thuốc lá lậu ngày càng nhiều, khiến quốc gia xếp thứ
nhất trên thế giới về tỷ lệ mua bán thuốc lá lậu, theo đó thuốc lá lậu chiếm đến 65% tổng
giá trị thị trường vào năm 2020. Tương tự, Đức thực hiện việc cải cách thuế của họ bằng
cách tăng đáng kể mức thuế năm 2002, dẫn đến giảm 34% doanh thu bán thuốc lá hợp
pháp, tăng gấp đôi số lượng mua bán thuốc lá lậu và giảm nguồn thu thuế. Trường hợp
của Đức còn nghiêm trọng hơn khi mức độ thay đổi của cầu theo giá thuốc lá (PED) của
họ đã đạt đến điểm giới hạn khi mà bất kỳ sự gia tăng thuế suất nào trong tương lai cũng
có thể dẫn đến tác động tiêu cực đến nguồn thu của chính phủ.

Xu hướng này cũng tương tự đối với UK, nơi có mức thuế gián thu cao nhất đối với thuốc
lá trong số các thành viên EU dựa trên chính sách "đánh thuế thuốc lá vì sức khỏe" của
họ. Việc thực hiện chính sách tăng thuế quan và thuế tiêu thụ đặc biệt tối thiểu, theo đó đã
khiến mức thuế tăng liên tục trên ngưỡng lạm phát hàng năm, dẫn đến việc tăng giá thuốc
lá trong nước sau đó – và khiến cho nguồn thu ngân sách giảm (hơn 47 tỷ bảng Anh kể từ
năm 2000) và thị trường thuốc lá lậu ngày càng mở rộng thông qua việc buôn lậu 'thuốc lá
bất hợp pháp' từ các nước láng giềng khi mà thuốc lá sản xuất trong nước vượt mức khả
năng chi tiêu.

Liên quan đến việc mua bán thuốc lá lậu, kinh nghiệm từ Malaysia cho thấy mức thuế
tiêu thụ đặc biệt cao có thể kích thích thị trường thuốc lá lậu, vượt khỏi vấn đề tối đa hóa
nguồn thu ngân sách. Các hoạt động bất hợp pháp lại tiếp tục vòng xoáy buôn lậu thuốc lá
và tham nhũng. Những kết quả này đã làm ảnh hưởng các doanh nghiệp làm ăn hợp pháp,
và cả nhân viên của họ.

Do vậy, việc tăng thuế TTĐB cần được cân nhắc tiến hành một cách từ từ để đảm bảo
nguồn thu ngân sách ổn định đồng thời không khiến người tiêu dùng chuyển sang các
nhãn hiệu thuốc lá giá rẻ hoặc thuốc lá lậu gây thất thu về thuế.

● Có lộ trình tăng thuế dài hạn, minh bạch:

Có thể tìm thấy lộ trình cải cách thuế TTĐB hiệu quả ở Philippines, nơi một cuộc cải cách
thuế đã được thực hiện từ năm 2012 đến năm 2017 nhằm giảm một bậc thuế TTĐB từ bốn
bậc; đồng thời điều chỉnh thuế TTĐB hàng năm từ năm 2018. Từ kinh nghiệm của
Philippines, việc từng bước đơn giản hóa cơ cấu thuế kết hợp với lộ trình tăng thuế dài hạn,
minh bạch cho thấy nước này kiểm soát hiệu quả hành vi hút thuốc của người dân, bao gồm
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cả việc mở rộng nguồn thu của chính phủ. Thu ngân sách của Philippines tăng ổn định từ
năm 2018. Việc Philippines thay đổi cơ cấu thuế và tăng thuế theo một lộ trình nhiều năm
và minh bạch giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể xảy ra nếu thực hiện sự thay đổi
nhanh chóng cơ cấu thuế.

● Điều chỉnh thuế từng bước thích hợp với thị trường: Việc chậm trễ điều chỉnh thuế trong
một thời gian nhất định sẽ làm giảm giá trị thuế thực tế do lạm phát và khiến cho sản phẩm
thuốc lá hợp với túi tiền người tiêu dùng hơn. Điều này đặc biệt khi quốc gia áp dụng mức
thuế tuyệt đối đơn thuần khi mà giá bán lẻ không liên quan đến việc đánh thuế.

Hiện nay, nhiều nước đã áp dụng cách tiếp cận này và điều chỉnh thuế suất định kỳ qua thời
gian. Philippines đã bãi bỏ “chế độ giữ nguyên phân loại giá” đã tồn tại từ năm 1996, vốn
tự động cập nhật cơ sở tính thuế theo mức lạm phát của các sản phẩm thuốc lá. Hơn nữa,
sau cuộc đại cải cách thuế năm 2017, Philippines cũng đã tăng mức thuế hàng năm để phù
hợp với mức lạm phát.

Tương tự, Hàn Quốc cũng nhận ra rằng mỗi năm các sản phẩm thuốc lá có khả năng trở
nên hợp túi tiền của người tiêu dùng hơn do lạm phát. Do đó, chính phủ đã cố gắng điều
chỉnh mức thuế thuốc lá so với lạm phát để họ có thể tăng giá thuốc lá thực tế một cách
tương ứng nhằm phản ánh sức mua thực tế của người tiêu dùng và mức độ khả năng chi trả
của họ.
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6. Khuyến nghị

Một cơ cấu thuế hiệu quả sẽ giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đồng thời cải thiện sức khỏe
cộng đồng, các chỉ số phát triển con người cũng như sự thịnh vượng của toàn bộ nền kinh tế.
Phần này của Báo cáo tóm tắt các phân tích về nguyên nhân và vấn đề cơ bản về cơ chế thuế
TTĐB đối với sản phẩm thuốc lá ở Việt Nam, đồng thời đưa ra một số ý tưởng đề xuất về một cơ
chế hoặc chính sách thuế phù hợp nhất cho Việt Nam nhằm giải quyết những lo ngại của tất cả
các bên liên quan.

(6A) Sự cần thiết phải xác định độ co giãn của cầu theo giá (PED) của thuốc lá tại Việt Nam
khi thực hiện thay đổi chính sách thuế

Bất kể ngành thuốc lá ở Việt Nam được phân loại như thế nào, theo nhóm sản phẩm [ví dụ: phân
khúc cao cấp (PRE), cận cao cấp (ASP), giá bình dân (VFM) và giá rẻ] hay theo mức thu nhập
của người tiêu dùng (ví dụ: phân khúc thu nhập cao, trung bình và thấp), khi thiết kế hệ thống
hoặc chính sách thuế, cần tính đến độ co giãn cầu theo giá (PED) của từng phân khúc. Vì PED
của các sản phẩm thuốc lá phản ánh mức độ nhạy cảm mà người tiêu dùng với những thay đổi về
giá bán lẻ. Vì vậy, khi thực hiện thay đổi chính sách thuế sẽ cần tính đến vấn đề này để dự đoán
được những ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế đến giá bán lẻ và đến các bên liên quan
trong ngành, bao gồm cả thu ngân sách của Chính phủ và lượng tiêu thụ thuốc lá.

Gần đây Tổ chức Y tế Thế giới đã giới thiệu một Mô phỏng cho Việt Nam nhằm tính toán ảnh
hưởng của việc thay đổi thuế TTĐB đối với thuốc lá81 cũng sử dụng PED là một biến số chính để
xác định ảnh hưởng của việc thay đổi chính sách thuế sẽ tác động như thế nào đến việc thu ngân
sách của Chính phủ và lượng tiêu thụ thuốc lá. Tuy nhiên mô phỏng trên đã đơn giản hóa khi áp
dụng một tỷ lệ PED giống nhau (là -0,2%) cho tất cả các phân khúc của ngành. Mô phỏng này
cũng đưa ra một số kết quả sơ bộ về mức độ tác động của việc tăng thuế suất lên nền kinh tế.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu về ước tính độ co giãn của cầu theo giá của thuốc lá ở Việt Nam
[bởi Nương Nguyễn và cộng sự. (2021)]82, khả năng phản ứng với sự thay đổi về giá khác nhau
giữa các nhóm được khảo sát, nhưng có thể kết luận rằng, nếu chủ yếu dựa trên thu nhập, người
tiêu dùng ở nhóm thu nhập trung bình và thấp nhạy cảm hơn với sự thay đổi giá thuốc lá (PED
ước tính tương ứng là -0,251 và -0,180). Điều này có nghĩa là nếu giá bán lẻ thuốc lá tăng, người
tiêu dùng trong các nhóm này có thể chuyển sang các nhãn hiệu rẻ hơn hoặc thuốc lá lậu, dẫn đến
tổn thất cho cả ngân sách của Chính phủ và doanh thu của ngành.

82 Nuong Nguyen, Anh Ngoc Nguyen, “Ước tính độ co giãn của cầu theo giá của thuốc lá ở Việt Nam sử dụng dữ liệu
khảo sát”, APACT 2021 1/2021 vol. 19, Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2022

81 Mô phỏng thuế thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới, “Mô phỏng thuế thuốc lá tại Việt Nam từ năm 2019 đến năm
2019 theo Việt Nam đồng”, 2022
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Do vậy, trước khi quyết định bất kỳ cải cách thuế thuốc lá, cần phải tiến hành một cuộc khảo sát
để xác định đúng mức PED của từng phân khúc, trên cơ sở đó có thể đánh giá khả năng phản ứng
của người tiêu dùng với sự thay đổi về giá bán lẻ do sự thay đổi về chính sách thuế sau cải cách
như thế nào. Cuộc khảo sát này cần bao gồm tương đối đầy đủ các thương hiệu thuốc lá chính,
được tiêu thụ rộng rãi đồng thời tránh các giả định phi thực tế, ví dụ như giả định về giá không
đổi của các nhãn hiệu thuốc lá bất hợp pháp, phay phớt lờ hiệu ứng thay thế của các loại sản
phẩm trong cùng một thương hiệu, vv.. Bên cạnh đó, các điều kiện cung cầu thực tế của thị
trường cũng cần được cân nhắc kỹ càng để có thể đánh giá khả năng tăng giá bán lẻ trong trường
hợp tăng thuế thuốc lá đối với từng phân khúc sản phẩm.

(6B) Một số phương án đề xuất cho Việt Nam

Từ kinh nghiệm cải cách thuế nói chung và thuế TTĐB nói riêng của các nước trên thế giới, để
Việt Nam có một hệ thống thuế phù hợp hơn cho ngành công nghiệp thuốc lá, đồng thời Chính
phủ có thể đạt được các mục tiêu đã đề ra (giảm lượng và tỷ lệ hút thuốc lá, tăng được nguồn thu
ngân sách một cách bền vững, kiểm soát thuốc lá nhập lậu), mặt khác không gây đột biến tiêu cực
cho thị trường và giảm thiểu các tác động tiêu cực về mặt xã hội mà chính sách thuế có thể mang
lại, Chính phủ có thể xem xét ba phương án cải cách thuế theo lộ trình từng bước như sau:

Phương án 1: Chuyển sang hệ thống thuế hỗn hợp sau đó tăng dần thành phần tuyệt đối và giảm
dần thành phần tương đối. Trong tương lai, khi phù hợp sẽ chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối
đơn bậc;

Phương án 2: Chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối đa bậc (ví du: 4 bậc). Sau đó thu hẹp dần số
bậc để trở thành hệ thống tuyệt đối đơn bậc.

Ví dụ chi tiết xin được trình bày trong bảng sau.

Phương án Lộ trình cho cải cách thuế

Phương án
1:

(i) Trong ngắn hạn: Chuyển sang áp dụng hệ thống hỗn hợp với mức thuế theo
tỷ lệ phần trăm tại mức 75% như hiện tại và bổ sung một mức thuế tuyệt đối
thấp hơn so với mức đang được đề xuất của Bộ Tài Chính (ví dụ: 500
VND/bao).

Do biên độ giá của các sản phẩm thuốc lá khá rộng nên mức thuế tuyệt đối bổ
sung nên để ở mức độ hợp lý. Trong ví dụ này đang để là 500 VND/bao. Đối với
các nhãn hàng giá rẻ, mức tăng này có thể chấp nhận được.
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Phương án Lộ trình cho cải cách thuế

Sau đó, tăng dần cấu phần thuế tuyệt đối và giảm mức thuế tính trên tỷ lệ phần
trăm để cấu phần thuế tuyệt đối tăng dần dần tỷ trọng trong tổng thuế TTĐB.

(ii) Trong dài hạn: tiến dần đến hệ thống thuế tuyệt đối phù hợp hơn với Việt
Nam

Đối với phương án này, tùy thuộc vào định hướng và mục tiêu của Chính Phủ
trong dài hạn, việc thay đổi thành phần thuế tương đối và tuyệt đối có thể tiến
hành nhanh hay chậm.

Phương án
1.a:

Thay đổi cơ
cấu thuế từ
từ

Chuyển sang áp dụng hệ thống thuế hỗn hợp với thuế theo tỷ lệ phần trăm tại
mức 75% như hiện tại và bổ sung một mức thuế tuyệt đối thấp hơn so với mức
đang được đề xuất của Bộ Tài Chính (ví dụ: mức thuế tuyệt đối bắt đầu ở
ngưỡng 500 đồng/bao).

Sau mỗi 2 năm, thành phần thuế tuyệt đối tăng thêm 1.500 đồng/bao và đồng
thời mức thuế tính trên tỷ lệ phần trăm giảm 5% để cấu phần thuế tuyệt đối tăng
dần dần tỷ trọng trong tổng thuế TTĐB. Sau 15 năm sẽ tiến đến hệ thống thuế
tuyệt đối đơn bậc.

Với mục đích minh họa và tham khảo, bảng tính trên thể hiện tác động của
phương án 1.a đến việc thu thuế TTĐB. Ví dụ này chỉ thể hiện ảnh hưởng của
thuế TTĐB/ bao thuốc lá và không tính đến sự thay đổi về mức tiêu thụ do tăng
thuế, độ co giãn của cầu theo giá hoặc hành vi chuyển sang tiêu dùng sản phẩm
thấp hơn. Ví dụ cho thấy bằng cách thực hiện hệ thống thuế kết hợp từ năm thứ
nhất đến năm thứ năm với mức tăng thuế tuyệt đối theo kế hoạch cụ thể là 1.500
đồng mỗi 2 năm, thuế TTĐB thu được bởi chính phủ tăng đều đặn với mức tăng
trưởng trung bình 4,2% trong giai đoạn 10 năm.
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Phương án Lộ trình cho cải cách thuế

Phương án
1.b:

Thay đổi cơ
cấu thuế
nhanh

Bắt đầu với hệ thống thuế hỗn hợp tương tự như phương án 1.a. Tuy nhiên, lộ
trình thay đổi cơ cấu giữa 2 cấu phần thuế tuyệt đối và thuế tương đối nhanh
hơn. Ví dụ: Sau mỗi 2 năm, cấu phần thuế tuyệt đối tăng thêm 2.000 đồng/bao
thuốc lá và giảm mức thuế tính trên tỷ lệ phần trăm khoảng 15%. Sau 5 lần
(khoảng 10 năm) sẽ tiến đến hệ thống thuế tuyệt đối đơn bậc.B.

Với mục đích minh họa và tham khảo, bảng tính trên đây minh họa tác động của
Phương án 1.b đến số thuế TTĐB/bao. Với giả định tương tự như trong phương
án 1.a, không tính đến tác động về lượng tiêu thụ, độ co giãn của cầu theo giá
hoặc hành vi chuyển sang các sản phẩm thuốc lá giá rẻ hơn của người tiêu dùng,
với việc áp dụng hệ thống thuế hỗn hợp từ năm thứ nhất đến năm thứ 10 với
mức tăng thuế tuyệt đối theo kế hoạch cụ thể là 2.000 đồng cứ sau 2 năm và
giảm thuế theo tỷ lệ phần trăm 15% sau mỗi 2 năm, thuế TTĐB thu được bởi
Chính phủ tăng ổn định với mức tăng trưởng trung bình 4,2% trong giai đoạn 10
năm, tương đương với phương án 1.a.

Lộ trình cải cách thuế nên được công khai để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch
kinh doanh phù hợp, đặc biệt là các doanh nghiệp đang sản xuất các loại thuốc lá
giá rẻ.

Tùy theo định hướng của Chính phủ và cơ cấu thị trường, việc điều chỉnh thành
phần thuế tương đối và thuế tuyệt đối trong cơ cấu thuế sẽ được xây dựng cho
phù hợp. Điều cơ bản là tránh điều chỉnh đột ngột để không gây xáo trộn cho thị
trường.

Phương án
2:

Ngắn hạn: Thay đổi hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm và chuyển sang áp dụng
hệ thống thuế tuyệt đối đa bậc dựa trên các ngưỡng của giá xuất xưởng.

Vì biên độ giá bán lẻ và giá xuất xưởng của các sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam
khá rộng với rất nhiều sản phẩm. Tuy nhiên, nhìn chung có thể chia thành 4
nhóm sau:
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Phương án Lộ trình cho cải cách thuế

● Nhóm các sản phẩm bình dân (20,8% thị phần - năm 2021)
● Nhóm các sản phẩm trung bình (48,2% thị phần - năm 2021)
● Nhóm các sản phẩm trên trung bình - cao (12,7% thị phần - năm 2021)
● Nhóm các sản phẩm cao cấp (6,3% thị phần - năm 2021)

Mức thuế tuyệt đối có thể xây dựng ở mức tương ứng. Ví dụ:

Với mục đích minh họa và tham khảo, bảng tính trên đây minh họa về tác động
đến thuế TTĐB/bao của phương án 2. Với giả định tương tự như trong phương
án 1, không tính đến tác động về sản lượng tiêu thụ, độ co giãn của cầu theo giá
hoặc hành vi chuyển sang các sản phẩm thuốc lá giá rẻ hơn của người tiêu dùng,
minh họa cho thấy nếu triển khai hệ thống thuế tuyệt đối 4 bậc ngay lập tức, thuế
TTĐB thu được bởi chính phủ sẽ tăng đều đặn với mức tăng trưởng trung bình
5,6% trong giai đoạn 10 năm, cao hơn so với phương án 1.a và 1.b. Tuy nhiên,
cần nhắc lại một lần nữa, số liệu minh họa không tính đến các phản ứng bất lợi
tiềm ẩn từ các bên liên quan, điều này có thể xảy ra nếu hệ thống thuế đột ngột
thay đổi ngay lập tức như trong trường hợp này.

Do Việt Nam không quản lý được mức giá bán lẻ nên việc xây dựng giá tính
thuế vẫn sử dụng giá xuất xưởng như hiện nay.

Hàng năm hoặc 2 năm/lần nên điều chỉnh mức thuế tuyệt đối do trượt giá. Chính
phủ có thể ban hành lộ trình tăng thuế để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch kinh
doanh phù hợp.

Dài hạn: Dần dần xây dựng lộ trình đơn giản hóa cơ cấu thuế, giảm từ bốn bậc
xuống 3, 2 bậc hoặc đơn bậc tùy theo tình hình phát triển của thị trường.
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Dự báo thuế TTĐB minh họa cho cả ba trường hợp

Các phương án trên đây đều tạo ra tăng trưởng thu ngân sách cho chính phủ không tính đến các
yếu tố khác như tác động đến sản lượng, giá, độ co giãn của cầu theo giá hoặc hành vi giảm giá.
Tuy nhiên với mức tăng thuế vừa phải và có lộ trình rõ ràng, ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường sẽ
được giảm thiểu.

Mỗi phương án nêu trên đều có những ưu và nhược điểm riêng, nhưng nhìn chung, chúng tôi cho
rằng phương án 1 là phương án hợp lý hơn cho tình hình hiện nay của Việt Nam khi thực hiện
chuyển đổi dần từ hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm sang cơ cấu thuế hỗn hợp trong ngắn hạn
mà không thay đổi hoàn toàn ngay lập tức sang hệ thống tuyệt đối bốn bậc như phương án 2.
Phương án này cũng phù hợp với định hướng cải cách của Bộ tài chính. Điểm khác biệt chính là
thay vì tăng thuế một cách đột ngột, mức tăng thuế được thực hiện dần theo lộ trình để doanh
nghiệp và thị trường thích ứng dần dần. Đối với phương án 1, việc thực hiện kết hợp mức thuế
tuyệt đối ở mức thấp hơn so với đề xuất hiện nay của Bộ tài chính sẽ tránh được sự tăng giá đột
biến đối với các sản phẩm thuốc lá hợp pháp, tác động đến người tiêu dùng dẫn đến việc họ
chuyển đổi sang thuốc lá với giá rẻ hơn bao gồm cả thuốc lá kém chất lượng, độc hại, không rõ
nguồn gốc xuất xứ, thuốc lá lậu.

Tuy nhiên, về lâu dài, chúng tôi cho rằng cơ cấu thuế tuyệt đối là một cơ cấu thuế ưu việt hơn so
với cơ cấu thuế hỗn hợp hoặc cơ cấu thuế theo tỷ lệ phần trăm vì việc thu thuế sẽ dựa trên sản
lượng thuốc lá tiêu thụ. Cơ cấu thuế tuyệt đối có thể sẽ tránh được vấn đề chênh lệch giá lớn giữa
giá xuất xưởng và giá bán lẻ có thể xảy ra khi sử dụng cơ cấu thuế tính theo tỷ lệ phần trăm hoặc
thuế hỗn hợp. Để chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối một cách thuận lợi, Bộ tài chính nên xem
xét tăng dần thành phần thuế tuyệt đối và giảm thành phần thuế tương đối để khuyến khích đầu tư
nâng cao chất lượng sản phẩm. Như vậy sự chênh lệch về giá thuốc lá sẽ thu hẹp dần và khi đến
thời điểm phù hợp sẽ chuyển sang hệ thống thuế tuyệt đối.

Chính Phủ cũng có thể không áp dụng cơ thuế hỗn hợp do sự phức tạp trong việc kê khai và tính
thuế mà chuyển ngay sang cơ cấu thuế tuyệt đối. Do sự chênh lệch giá lớn giữa các sản phẩm
thuốc lá, một cơ cấu thuế tuyệt đối phân bậc (bắt đầu bốn bậc) theo phân khúc giá (từ các phân
khúc giá hiện tại là cao cấp, cận cao cấp, trung cấp và phổ thông, được quy từ giá bán lẻ sang giá
sản xuất) như được nêu tại Phương án 2 sẽ phù hợp với tình hình thị trường Việt Nam hơn.

Cơ chế thuế này sẽ giúp đạt được cân đối các mục tiêu của Chính phủ nhưng đồng thời giảm
thiểu được các biến động lên ngành công nghiệp thuốc lá, hỗ trợ được tất cả các phân khúc và
hạn chế được việc sụt giảm sản lượng đột ngột, qua đó giảm được các tác động tiêu cực về mặt xã
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hội đối với người tiêu dùng, người nông dân và công nhân. Về lâu dài, Chính phủ có thể xem xét
tiến đến một cơ cấu thuế tuyệt đối đơn giản hơn (ví dụ: hai bậc) phù hợp hơn với Việt nam, sau
đó có thể xem xét tiến đến một mức thuế tuyệt đối thống nhất để giảm bớt gánh nặng quản lý và
thu thuế và ổn định thu ngân sách và có thể dễ dàng dự đoán được.
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Phụ lục
Phụ lục Kinh nghiệm quốc tế 1 - Cơ cấu thuế TTĐB của các quốc gia đối với thuốc lá, năm 2018
(Theo WHO về chính sách và quản lý thuế thuốc lá, 2021)

HỆ THỐNG THUẾ
TUYỆT ĐỐI
(65 QUỐC GIA)

HỆ THỐNG THUẾ
THEO TỶ LỆ
PHẦN TRĂM
(42 QUỐC GIA)

HỆ THỐNG THUẾ
HỖN HỢP
(63 QUỐC GIA)

KHÔNG ÁP DỤNG
THUẾ TTĐB
(15 QUỐC GIA)

Albania, Andorra,
Australia, Azerbaijan,
Barbados, Belarus,
Belize, Bolivia
(Plurinational State
of), Burundi, Canada,
Cook Islands,
Dominica, Ecuador,
Eswatini, Fiji,
Gambia, Honduras,
Iceland, India,
Indonesia, Jamaica,
Japan, Jordan,
Kazakhstan, Kenya,
Kiribati, Kyrgyzstan,
Lesotho, Malaysia,
Mauritius, Mongolia,
Mozambique,
Myanmar, Namibia,
Nepal, New Zealand,
Nicaragua, Norway,
Pakistan, Palau,
Papua New Guinea,
Peru, Philippines,
Republic of Korea,
Saint Lucia, Saint
Vincent and the
Grenadines Samoa,
Seychelles,
Singapore, Solomon

Argentina, Armenia,
Bahrain, Bangladesh,
Benin, Burkina Faso,
Cabo Verde,
Cambodia,
Cameroon, Chad,
Comoros, Côte
d'lvoire, Cuba,
Democratic Republic
of the Congo,
Equatorial Guinea,
Czechia, Eritrea,
Ethiopia, Gabon,
Ghana,
Grenada, Guatemala,
Guinea-Bissau,
Liberia,Madagascar,
Mali, Mauritania,
Niger, Panama,
Paraguay, Saint Kitts
and Nevis, Saudi
Arabia, Senegal,,
Sierra Leone, Sudan,
Syrian Arab
Republic, Togo,
Turkmenistan,
Tuvalu, United Arab
Emirates,
Venezuela
(Bolivarian Republic

Algeria, Austria,
Belgium, Bosnia,
Herzegovina,
Botswana, Brazil,
Bulgaria, Central
African Republic,
Chile, China,
Colombia, Costa
Rica, Croatia,
Cyprus, Denmark,
Dominican Republic,
Egypt, El Salvador,
Estonia, Finland,
France, Georgia,
Germany, Greece,
Hungary, Iran
(Islamic Republic of),
Ireland, Israel, Italy,
Lao People's
Democratic Republic,
Latvia, Lebanon,
Lithuania,
Luxembourg, Malta,
Mexico, Montenegro,
Morocco,
Netherlands, Nigeria,
North Macedonia,
Poland, Portugal,
Republic of Moldova,
Romania, Russian

Afghanistan, Angola,
Antigua and Barbuda,
Democratic People's
Republic of Korea,
Iraq, Kuwait, Libya,
Maldives, Marshall
Islands, Micronesia
(Federated State of),
Nauru, Niue, Oman*,
Qatar*, Somalia
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Islands, South Africa,
Sri Lanka, Suriname,
Tajikistan,
Timor-Leste, Tonga,
Trinidad and Tobago,
Uganda, United
Republic of Tanzania,
USA, Uruguay
Uzbekistan, Vanuatu,
Yemen, Zimbabwe

of), Viet Nam,
Zambia

Federation, Rwanda,
Sao Tome and
Principe, Serbia,
Slovakia, Slovenia,
Spain, Sweden
Switzerland,
Thailand, Tunisia,
Turkey, Ukraine,
United Kingdom,
West Bank and Gaza
Strip

* Bảng này cho thấy tình hình cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá kể từ tháng 7 năm
2018 và không tính đến những thay đổi xảy ra sau ngày đó, đặc biệt đối với trường hợp của Qatar
và Oman, đã áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá vào tháng 1 năm 2019 và tháng 6
năm 2019.
Nguồn: WHO RGTE.

Phụ lục Hàn Quốc 1 - Thuế đối với các sản phẩm thuốc lá khác (Won Hàn Quốc trên 1
gram)

Loại Năm Thuế
TTĐB cho

thuốc lá

Thuế giáo
dục địa
phương

Phí nâng
cao sức

khỏe quốc
gia

Thuế tiêu
thụ

Tổng

Thuốc lá
tẩu

1989 14 - - - 14

1996 14 5,6 - - 19,6

2001 18,2 9,1 - - 27,3

2006 23 11,5 - - 34,5

2014 23 11,5 12,7 - 47,2

2015 36 15,8 30,2 21 103

Xì gà 1989 40 - - - 40
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Loại Năm Thuế
TTĐB cho

thuốc lá

Thuế giáo
dục địa
phương

Phí nâng
cao sức

khỏe quốc
gia

Thuế tiêu
thụ

Tổng

1996 40 16 - - 56

2001 52 26 - - 78

2006 65,4 32,7 - - 98,1

2014 65,4 32,7 36,8 - 134,2

2015 103 45,3 85,8 61 295,1

Thuốc lá
tự cuốn

1989 14 - - - 14

1996 14 16 - - 30

2001 18,2 9,1 - - 27,3

2006 23 11,5 - - 34,5

2014 23 11,5 12,7 - 47,2

2015 36 15,8 30,2 21 103

Thuốc lào 2014 455 227,5 442 - 1.124,5

2015 715 314,5 1.050,1 422 2.501,6

Thuốc lá
nhai

1989 16 - - - 16

1996 16 6,4 - - 22,4

2001 20,8 10,4 - - 31,2

2006 26,2 13,1 - - 39,3

2014 26,2 13,1 14,5 - 53,8

2015 364 160,1 34,3 215 773,4

Snus 2014 232 116 225 - 573
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Loại Năm Thuế
TTĐB cho

thuốc lá

Thuế giáo
dục địa
phương

Phí nâng
cao sức

khỏe quốc
gia

Thuế tiêu
thụ

Tổng

2015 364 160,1 534,5 215 1.273,6

Thuốc lá
bột

1989 10 - - - 10

1996 10 4 - - 14

2001 13 6,5 - - 19,5

2006 16,4 8,2 - - 24,6

2014 16,4 8,2 9 - 33,6

2015 26 11,4 21,4 15 73,8

Nguồn:
1. Đạo luật thuế địa phương, điều 52, 151.
2. Nghị định thi hành của Đạo luật Khuyến khích Tiết kiệm và Tái chế Tài nguyên, điều 11.
3. Đạo luật nâng cao sức khỏe quốc gia, điều 23.
4. Đạo luật thuế tiêu thụ đặc biệt, điều 1.
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Phụ lục Hàn Quốc 2 - Chi tiết tác động cải cách thuế tại Hàn Quốc

Khi xem xét kỹ tỷ lệ thuế thuốc lá thu được từ năm 2011 đến năm 2019, chúng tôi thấy rằng
thuế tiêu thụ thuốc lá đối với các sản phẩm nội địa đã tăng 24,6% vào năm 2016, theo đó số
này tăng từ 2.808.498.681 nghìn won vào năm 2015 lên 3.449.445.070 nghìn won. Sau đó,
mức thu thuế giảm xuống nhưng vẫn ở mức cao hơn so với trước khi cải cách thuế năm
2015. Trong khi nguồn thu thuế từ các sản phẩm trong nước đóng một vai trò quan trọng
trong tổng nguồn thu thuế thuốc lá, thì thuế tiêu thụ sản phẩm thuốc lá nước ngoài cũng biến
động theo hướng tương tự. Mức tiêu thụ tăng nhẹ sau khi cải cách thuế 4,6% vào năm 2016
và tăng vọt lên 60% vào năm 2018.

Do đó, cuộc cải cách thuế năm 2015 đã tạo ra một sự gia tăng lớn trong nguồn thu thuế cho
chính phủ Hàn Quốc. Mặc dù mức thu tăng mạnh không kéo dài lâu nhưng nó đã tạo ra
nguồn thu lớn hơn cho đất nước so với việc không thực hiện các biện pháp trên. Xu hướng
này vẫn tiếp tục cho đến hiện tại.

➢ Nhu cầu thuốc lá và tỷ lệ hút thuốc: Tỷ lệ hút thuốc ở Hàn Quốc là sự phản ánh quan trọng
cho kết quả của các biện pháp thuế. WHO cho thấy dựa trên cuộc khảo sát quốc gia mới nhất
trong năm 2022, 21,1% người trưởng thành Hàn Quốc từ 19 tuổi trở lên hiện đang hút thuốc.
Tương tự như các nước khác, tỷ lệ hút thuốc của nam giới cao gấp 5 lần so với nữ giới83. Xu
hướng hút thuốc ở nam giới Hàn Quốc giảm chậm trong vài năm trước khi cải cách thuế năm
2015. Tỷ lệ hút thuốc giảm ở mức 4% vào năm 2015 và 2,9% vào năm 2016. Mặc dù con số
năm 2016 tăng nhẹ so với năm 2015, nhưng tỷ lệ hút thuốc vẫn tiếp tục giảm dần từ năm
2017 đến năm 2019. Dữ liệu mới nhất từ Statista cho thấy tỷ lệ hút thuốc của nam giới Hàn
Quốc là 34,7% vào năm 2019.

83 Báo cáo tiến độ toàn cầu năm 2021 về việc thực hiện Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về kiểm soát
thuốc lá. Geneva: Tổ chức Y tế Thế giới; 2022. Giấy phép: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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Tuy nhiên, xu hướng hút thuốc của nữ giới Hàn Quốc thay đổi không đáng kể sau khi cải
cách thuế. Thay vào đó, tỷ lệ hút thuốc của nữ giới tăng nhẹ 0,8% trong năm 2016 và giảm
0,9% trong năm tiếp theo. Mọi người cho rằng xu hướng này ổn định là do vai trò của phụ nữ
trong xã hội Hàn Quốc (ví dụ như tình hình kinh tế xã hội, tình trạng hôn nhân, giáo dục)84.

➢ Xuất hiện giao dịch thuốc lá bất hợp pháp: Trước năm 2014, không có dữ liệu nào về
thuốc lá lậu ở Hàn Quốc. Thuốc lá lậu chỉ chiếm 0,1 tỷ điếu vào năm 2014 nhưng đã tăng lên
1,6 tỷ điếu vào năm 2017. Oxford Economics ước tính rằng con số này khiến chính phủ mất
khoảng 259 tỷ won tiền thuế từ tiêu thụ thuốc lá lậu trong năm 2017. Con số này bao gồm
227 tỷ won thất thu thuế tiêu thụ đặc biệt và 37,9 tỷ won các khoản thất thu thuế khác. Xét về
quy mô, lượng tiêu thụ thuốc lá lậu ở Hàn Quốc tương đối thấp khi so sánh với một số nước
ASEAN khác. Việc tiêu thụ thuốc lá lậu được ước tính vào khoảng 2,2% tổng lượng thuốc lá
tiêu thụ85 . Do đó, mặc dù một số cải cách thuế đã khiến thuốc lá lậu ở Hàn Quốc ngày càng
tăng, nhưng thuốc lá lậu vẫn chiếm một thị phần tương đối nhỏ tại thị trường Hàn Quốc.
Ngoài ra, chính phủ Hàn Quốc đã thiết lập một hệ thống truy tìm và củng cố hệ thống giám
sát hoạt động buôn lậu như một phần của WHO FCTC. Điều này đã giúp Hàn Quốc giải
quyết số lượng hàng lậu một cách hiệu quả.

85 Hàn Quốc - Thuốc lá bất hợp pháp - Kinh tế học Oxford.” n.d. Thuốc lá bất hợp pháp. Truy cập ngày 6 tháng 3
năm 2022. https://illicittobacco.oxfordeconomics.com/markets/south-korea/.

84 Gunter, Rebekah. N.d. 2019. “Hút thuốc lá ở Hàn Quốc: Một bài tường thuật.” NCBI. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm
2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6987030/.
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Phụ lục Indonesia 1 - Indonesia: thuế thuốc lá từ năm 2008 đến năm 2017

Biểu đồ cột minh họa việc tăng thuế thuốc lá được áp dụng và tăng giá kể từ cuộc cải cách thuế
năm 2014, được lấy từ Chỉ số Thuốc lá bất hợp pháp Châu Á 2017 (Indonesia).

Indonesia: Thuế áp dụng lên thuốc lá

Nguồn: Tổng cục Hải quan và Thuế vụ Indonesia (Truy cập qua: Chỉ số Thuốc lá lậu Châu Á
2017: Indonesia)
*Thuế suất áp dụng vào tháng 10 hàng năm cho chi nhánh Bán nhiều nhất (máy-kretek với
sảnlượng> 2 tỷ), bao gồm thuế khấu trừ được áp dụng vào năm 2014
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Phụ lục Indonesia 2 - Chi tiết cải cách thuế từ năm 2022 tại Indonesia

Cũng kể từ tháng 1 năm 2022, Indonesia đã tăng thuế TTĐB đối với tất cả các loại thuốc lá thêm
trung bình 12% [đối với Kretek sản xuất bằng máy (SKM) và thuốc lá trắng làm bằng máy
(SPM)]. Tuy nhiên, để giảm thiểu tác động đối với người trồng và công nhân trong các nhà máy
sản xuất thuốc lá, thuế đối với thuốc Kretek cuộn bằng tay (SKT) chỉ tăng lên mức giới hạn
4,5%86. Chính sách này dựa trên việc thực thi quy định số 192/PMK.010/21 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính.

Thuế TTĐB đối với thuốc lá hiện áp dụng tại Indonesia được thể hiện trong hình dưới đây:

Loại Sản lượng Giá Thuế TTĐB đối với
mỗi điếu thuốc lá

Thuốc lá Kretek làm
bằng máy

> 3 tỷ điếu thuốc lá IDR 1.905 IDR 985

< 3 tỷ điếu thuốc lá IDR 1.140 IDR 600

Thuốc lá Kretek
cuốn bằng tay

> 2 tỷ điếu thuốc lá IDR 1.635 IDR 440

0,5 đến 2 tỷ điếu
thuốc lá

IDR 1.135 IDR 345

IDR 600 IDR 205

< 0,5 tỷ điếu thuốc lá IDR 505 IDR 115

Thuốc lá không chứa
Kretek làm bằng
máy

> 3 tỷ điếu thuốc lá IDR 2.005 IDR 1.065

< 3 tỷ điếu thuốc lá IDR 1.135 IDR 635

86 Piri, Dezy Rosalia. “Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá của Indonesia tăng 12% vào năm 2022 Tất cả
Halaman.” KOMPAS.com. Kompas.com, ngày 14 tháng 12 năm 2021. (truy cập trực tuyến vào ngày 18 tháng 2 năm
2022)
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Biểu đồ: Bậc thuế mới của Indonesia đối với thuốc lá
Nguồn: trích từ bài báo đăng trên https://taxfoundation.org (ngày 2 tháng 2 năm 2022)
(Tham khảo thêm Phụ lục Indonesia 3 cho phần so sánh thuế thuốc lá Indonesia trước đây)

Việc đơn giản hóa bậc thuế được thực hiện thông qua việc kết hợp bốn bậc thuế hiện tại thành hai
bậc thuế [dành cho Kretek sản xuất bằng máy (SKM) và thuốc lá trắng sản xuất bằng máy
(SPM)] (Tham khảo Indonesia 2 để biết thêm thông tin về thuế thuốc lá Indonesia trước đây).
Như trình bày trong hình trên, theo kế hoạch tăng thuế vào năm 2022, thuế đối với thuốc lá trắng
sản xuất bằng máy (SPM) tăng từ 12,4% lên 14,4%, thuốc lá kretek sản xuất bằng máy (SKM)
tăng từ 12,1% lên 14,3% và thuốc lá kretek cuốn tay (SKT) tăng từ 2,5% lên 4,5%.

Phụ lục Indonesia 3 - Cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá ở Indonesia trong quá
khứ

Bảng 1: Xây dựng biểu thuế tiêu thụ thuốc lá ở Indonesia

Loại
TIP

Hạng
sản
phẩm

Giới
hạn
sản
xuất

(2010)

Giới
hạn
sản
xuất

(2017) 2010 2017 2018

Giới hạn
giá bán lẻ

Thuế
tiêu
thụ
đặc
biệt

Tỷ lệ
thuế tiêu
thụ đặc
biệt trên

giá

Giới
hạn giá
bán lẻ

Thuế
tiêu
thụ
đặc
biệt

Tỷ lệ
thuế
tiêu
thụ
đặc
biệt
trên
giá

Giới hạn
giá bán

lẻ

Thuế
tiêu
thụ
đặc
biệt

Tỷ lệ
thuế tiêu
thụ đặc
biệt trên

giá

(Stick
s)

(Stick
s)

(IDR/
Stick)

(IDR/
Stick) (%)

(IDR/
Stick)

(IDR/
Stick) (%)

(IDR/Sti
ck)

(IDR
/Stic

k) (%)

Máy
đóng
gói

thuốc
lá

(SCM)

I > 2 tỷ > 3 tỷ

660 310 46,97%

1120 530
47,32

% 1120 590 52,70%

630-660 300 46,51%

600-630 280 45,53%

II ≤ 2 tỷ ≤ 3 tỷ 430 230 53,49% 820 365
44,51

% 895 385 43,00%
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380-430 195 48,15%

655-820 335
45,42

% 715-895 370 46,00%374-380 155 41,11%

Máy
lọc

thuốc
lá

(SFM)

I > 2 tỷ > 3 tỷ

600 310 51,67%

1030 555
53,88

% 1130 625 55,30%

450-600 275 52,38%

375-450 225 54,55%

II ≤ 2 tỷ ≤ 3 tỷ

300 200 66,67% 900 330
36,67

% 935 370 39,60%

254-300 165 59,57%

585-900 290
66,29

% 640-935 355 45,10%217-254 105 44,59%

Hướng
dẫn sử
dụng
thuốc

lá
(SKT)

I >2 tỷ > 2 tỷ

590 215 36,44% 1215 345
28,40

% 1260 365 29,00%

550-590 165 28,95% 860-121
5 265

25,54
%

890-126
0 290 27,00%520-550 145 27,10%

II

500
triệu –

2 tỷ

500
triệu –

2 tỷ

379 105 27,70% 730 165
22,60

%

470 180 38,30%

349-379 95 26,10%

470-730 155
25,83

%336-349 90 26,28%

III
< 500
triệu

< 500
triệu 234 50 21,37%

465 100
21,51

%

400 100 25,00%400 80
20,00

%

Nguồn: Bộ Tài chính Indonesia (2019)

So sánh thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá năm 2020 và 2021

Loại thuốc lá Cấp 2020 2021

Thuế tiêu
thụ đặc

biệt
(IDR/điếu)

Sản lượng Thuế tiêu
thụ đặc

biệt
(IDR/điếu)

Tỉ lệ (%)

Tỷ điếu Thị phần
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SKM I 740 163,4 54,8% 865 15,9%

IIA 470 13,5 4,5% 535 13,8%

IIB 455 40,2 13,5% 525 15,4%

SPM I 790 6,6 2,2% 935 18,4%

IIA 485 2,7 0,9% 565 16,5%

IIB 470 2,2 0,7% 555 18,1%

SKT IA 425 10.8 3,6% 425 0,0%

IB 330 26,9 9,0% 330 0,0%

II 200 4,4 1,5% 200 0,0%

III 110 27,7 9,3% 110 0,0%

298,4

Lưu ý: SKM: Máy làm Kretek, SPM: Máy làm thuốc lá trắng, SKT: Máy làm bằng tay Kretek
Nguồn: https://tobaccotax.seatca.org/country/indonesia/
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Phụ lục Malaysia 1 - Vấn nạn thuốc lá lậu xảy ra ở Malaysia
Việc buôn bán thuốc lá lậu đã thâm nhập vào Malaysia qua các đường khác nhau; nhập khẩu
không phép, không thông qua những nhà sản xuất đã được cấp phép, sử dụng tem thuế giả, bao bì
sản phẩm mà không có tem thuế của Malaysia, chưa đăng ký nhãn hiệu, và không tuân thủ các
quy định về Quy định kiểm soát các sản phẩm thuốc lá năm 2004 của Bộ Y Tế (ví dụ: không đủ
các yêu cầu về nhãn mác bắt buộc). Việc buôn bán thuốc lá lậu đã tồn tại và trở nên phổ biến ở
Malaysia trước khi tăng thuế vào năm 2015. Báo cáo của các công ty thành viên CMTM vào năm
2021 cũng cho thấy phần lớn trong số đó là ‘thuốc lá lậu’' hoặc các sản phẩm thuốc lá được sản
xuất hợp pháp tại (ví dụ như Việt Nam, Indonesia, và Philippines) nhưng được nhập lậu vào
Malaysia mà không bị đánh thuế một cách phù hợp. Cuối năm 2021, tổng lượng thuốc lá lậu
được nhập khẩu không có tem thuế là 48,6% và 8,7% trong số đó được nhập khẩu sử dụng tem
thuế giả.

Tuy nhiên, theo Nghiên cứu Thuốc lá lậu (ICS) của Liên đoàn các nhà sản xuất thuốc lá Malaysia
(CMTM), thị phần thuốc lá lậu ở Malaysia giảm xuống còn 57,9% vào tháng 5 năm 2021. Sự sụt
giảm này một phần là do nỗ lực của chính phủ trong việc kiềm chế thuốc lá lậu và ảnh hưởng của
đại dịch COVID-19.
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Phụ lục Vương quốc Anh 1 - Gánh nặng thuế đối với giá bán lẻ của một gói 20 điếu thuốc lá
điển hình ở Vương quốc Anh từ năm 2005 đến năm 2017 (Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất
thuốc lá, lấy từ Statista)
Gánh nặng thuế đối với giá bán lẻ của gói 20 điếu thuốc lá điển hình ở Vương quốc Anh từ

năm 2015 đến năm 2017 * (tính bằng GBP)

Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc lá @ Statista 2020

Thông tin bổ sung: Vương quốc Anh: Hiệp hội các nhà sản xuất thuốc lá, 2005 đến 2017
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Phụ lục Vương quốc Anh 2 - Mức thuế đối với thuốc lá của Vương quốc Anh từ ngày 20 tháng
5 năm 2017 (Cập nhật ngày 25 tháng 2 năm 2022)

Ngày
thay đổi

Thuế
theo tỷ lệ
phần
trăm của
thuốc lá

Thuế
TTĐB
tối thiểu
trên
1000
điếu
(euro)

Thuế
tuyệt
đối
trên
1000
điếu
(euro)

Xì gà
trên kg
(euro)

HRT trên
kg
(euro)

TfH trên
kg (euro)

Khác
trên kg
(euro)

20/05/20
17

16,5 268,63 207,99 259,44 209,77 N/A 114,06

22/11/20
17

16,5 280,15 217,23 270,96 221,18 N/A 119,13

29/10/20
18

16,5 293,95 228,29 284,76 234,65 234,65 125,20

11/03/20
20

16,5 305,23 237,34 296,04 253,33 243,95 130,16

16/11/20
20

16,5 320,90 244,78 305,32 271,40 251,60 134,24

27/10/20
21

16,5 347,86 262,90 327,92 302,34 270,22 144,17

Lưu ý: Từ tháng 11 năm 1993 đến tháng 11 năm 1999, đã có cam kết tăng thuế thuốc lá theo giá
thực tế hàng năm, ban đầu trung bình ít nhất 3% và từ tháng 7 năm 1997 tăng trung bình ít nhất
5%.
Nguồn: HM Revenue & Customs (Cập nhật ngày 25 tháng 2 năm 2022)
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Phụ lục Vương quốc Anh 3: Thuốc lá: Thị phần thuốc lá bất hợp pháp và sự phân chia sản
lượng (tỷ điếu)

2005-06 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Thị phần bất hợp pháp

Ước tính trên 19% 14% 13% 15% 15% 12% 17% 18%

Ước tính
trung tâm 16% 10% 8% 10% 11% 8% 13% 15%

Ước tính
dưới 12% 6% 3% 5% 6% 4% 8% 11%

Tổng mức
tiêu thụ

Ước tính trên 66,5 53 49,5 47 43,5 39,5 40,5 38

Ước tính
trung tâm 64 51 47 44,5 41,5 38 38,5 36,5

Ước tính
dưới 61,5 49 44,5 42,5 39,5 36 36,5 34,5

Tiêu dùng đã
trả thuế của
Vương quốc
Anh 49,5 44,5 41,5 38,5 35,5 33,5 32 29,5

Thị phần bất
hợp pháp

Ước tính trên 12,5 7,5 6,5 7 6,5 5 7 7

Ước tính
trung tâm 10 5 4 4,5 4,5 3 5 5,5

Ước tính
dưới 7,5 3 1,5 2,5 2,5 1,5 3 4

Mua sắm
xuyên biên
giới 4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
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Hình 1.1: Ước tính trung tâm về thuốc lá cho thị trường bất hợp pháp và thị trường tiêu
thụ hợp pháp của Vương quốc Anh (tỷ điếu thuốc lá)

Mức tiêu thụ hợp
pháp của Vương
quốc Anh

Thị trường bất
hợp pháp

Nguồn: Ước tính chênh lệch thuế thuốc lá 2016-17 (HMRC)
(Truy cập: www.gov.uk/go Government/statistics/tobacco-tax-gap-estimate)
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Phụ lục Vương quốc Anh 4

Viện Dịch vụ Hoàng gia Vương quốc Anh (RUSI) thậm chí đã nhắc lại vấn đề này rằng “chính
sách đánh thuế cao đã dẫn đến hậu quả không mong muốn nhưng cũng không thể tránh khỏi, đó
là tạo ra một thị trường bất hợp pháp mang lại lợi nhuận khổng lồ cho người bán”. Điều này
chứng tỏ rằng một khi việc buôn lậu đạt đến một ngưỡng nhất định thì việc gia tăng lượng hàng
hóa trở nên dễ dàng hơn vì cơ sở hạ tầng cần thiết đã được thiết lập87. Để đối phó với vấn đề này,
cần có các hành động phối hợp mang tính quốc tế bằng việc hợp tác xuyên biên giới giữa cơ quan
Chính phủ các nước để hạn chế việc sản xuất quá mức thuốc lá hợp pháp ở một quốc gia dẫn đến
việc chuyển thành hàng nhập lậu với giá rẻ ở một quốc gia khác (điều này sẽ gây ảnh hưởng đến
các chính sách thuế nội địa của quốc gia đó).

Để hạn chế sự gia tăng lượng thuốc lá lậu, Chính phủ Vương quốc Anh đã thực hiện nhiều chính
sách, chiến lược khác nhau để đối phó với tình hình trong những năm gần đây, bao gồm88:

- Thành lập Cục Biên phòng Anh quốc làm việc chặt chẽ với hải quan và kho bạc nhà nước
- Bổ sung số lượng lớn nhân viên hải quan và máy quét x-quang ở biên giới
- Tăng nặng các chế tài hình sự và dân sự đối với tội buôn lậu
- Ngăn chặn chuỗi cung ứng các sản phẩm thuốc lá lậu
- Dán tem trên các sản phẩm thuốc lá hợp lệ ('đã nộp thuế') trên kệ hàng các nhà bán lẻ để

chuyên viên kiểm tra xác nhận.
-

Ngoài các vụ việc buôn lậu thuốc lá, Vương quốc Anh là một trong những quốc gia áp dụng các
quy định rất nghiêm ngặt bằng việc đặt ra hạn ngạch nhập khẩu hoặc giới hạn số lượng thuốc lá
được phép mang vào biên giới nước này (cho mục đích sử dụng cá nhân). Ví dụ: Chính phủ Anh
cho phép khách du lịch được mang tối đa 200 điếu thuốc lá, 100 điếu xì gà loại nhỏ (cigarillo), 50
điếu xì gà, 250g thuốc lá hoặc 200 điếu thuốc lá đối với các thiết bị điện tử đốt nóng vào trong
nước (từ EU hoặc các quốc gia khác)89 với điều kiện các hàng hóa này là do chính khách du lịch
mang theo và được sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc nhằm mục đích làm quà tặng cho người
khác (như một quyền lợi cá nhân). Nếu vượt quá số lượng cho phép thì du khách sẽ phải kê khai
và nộp thuế, và thuế suất đối với loại mặt hàng này tương đối cao.

Chính sách này là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến việc những người hút thuốc tìm
kiếm các nguồn cung ứng rẻ hơn từ các kênh phi chính thức hoặc thuốc lá bất hợp pháp được sản

89 Bạn được phép chia nhỏ định mức - ví dụ: bạn có thể mang theo 100 điếu thuốc lá và 25 điếu xì gà (một nửa định
mức cho phép) và có một khoản định mức khác được áp dụng đối với phía Bắc Ireland (Nguồn: HMRC - Hướng dẫn
Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá vào Vương quốc Anh qua https:
//www.gov.uk/bringing-goods-into-uk-personal-use/arriving-in-Great-Britain)

88 Nghiên cứu điển hình về buôn bán thuốc lá bất hợp pháp: Vương quốc Anh ’(Tobacconomics, 2020)
<https://tobacconomics.org/wp-content/uploads/2020/05/UIC_UK_Illicit-Trade-Use-Fact-Sheet_v1.4.1.pdf>

87 RUSI, 2014, On Tap; Tổ chức tội phạm và Buôn bán Bất hợp pháp Thuốc lá, Rượu và Dược phẩm ở Vương quốc
Anh;
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xuất ở Anh. Đây cũng có thể là một lý do khiến tỷ lệ buôn bán thuốc lá lậu ở Anh vẫn còn tương
đối cao.
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Phạm vi và sử dụng báo cáo
Báo cáo này chỉ được soạn thảo để hướng dẫn chung về các vấn đề được quan tâm và không phải
là một báo cáo tư vấn chuyên nghiệp. Việc hành động dựa trên thông tin có trong báo cáo này mà
không có tư vấn chuyên môn cụ thể là không được khuyến khích. Không có sự tuyên bố hoặc bảo
đảm (rõ ràng hay ngụ ý) về tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin trong báo cáo này, và trong
phạm vi luật pháp cho phép, PwC không chấp nhận hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, trách
nhiệm hoặc nghĩa vụ cho bất kỳ hậu quả nào của việc hành động, hoặc không hành động, dựa
trên thông tin có trong báo cáo này hoặc cho bất kỳ quyết định nào dựa trên nó.

Báo cáo này dựa trên cách giải thích chung và áp dụng luật và các quy định có liên quan hiện
hành tại ngày xuất bản này. Vì luật và quy định có thể thay đổi bất cứ lúc nào và những thay đổi
đó có thể có hiệu lực trở về trước và có thể áp dụng cho báo cáo này, chúng tôi không thể đảm
bảo rằng những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng bất lợi đến báo cáo. Chúng tôi không chịu trách
nhiệm thông báo cho bạn về bất kỳ phát triển mới nào trong việc áp dụng hoặc giải thích luật xảy
ra sau ngày xuất bản này.

Thông tin được bao gồm hoặc tham chiếu trong báo cáo này được lấy từ các nguồn công cộng có
sẵn hoặc các nguồn thứ cấp. PwC không thực hiện bất kỳ xác minh hoặc kiểm toán độc lập nào
để xác minh tính chính xác của dữ liệu. PwC giả định rằng những dữ liệu, tuyên bố và trình bày
đó là đúng sự thật và chính xác về các khía cạnh trọng yếu. Báo cáo này không đề cập đến bất kỳ
vấn đề hoặc giao dịch nào ngoài những vấn đề được mô tả trong đó.

© 2022 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công
ty TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi
công ty thành viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập
www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.

101


