
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 138/2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn một số khoản chi phí đặc thù đối vói doanh nghiệp kinh doanh 

xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 
của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính 
và đánh giá hiệu quả hoạt động đối vói doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở 

Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chửng khoán Việt NamỂ 

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sổ 14/2008/QH12 ngày 03 tháng 
06 năm 2008 và Luật sổ 32/20Ỉ3/QHỈ3 ngày 19 tháng 06 năm 2013 sửa đổi, bổ 
sung một so điểu của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của 
Chính phủ về kỉnh doanh xo so và Nghị định sổ 78/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 
10 năm 2012 của Chính phủ sửa đối, bo sung một so điều của Nghị định so 
30/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ 
số; 

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ vê đâu tư von nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng von, 
tài sản tại doanh nghiệp; 

Căn cứ Nghị định so 122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của 
Chính phủ quy định một sô nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đảnh 
giá hiệu quả hoạt động đổi với doanh nghiệp kỉnh doanh xổ số; Sở Giao dịch 
Chứng khoản và Trung tâm Lưu kỷ Chứng khoán Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Tài chính; 

. y 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài 
chính; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một sổ khoản chi 
phí đặc thù đoi với doanh nghiệp kinh doanh xo số quy định tại Nghị định so 
122/2017/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số 
nội dung đặc thù về cơ chế quản ỉỷ tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đoi 
với doanh nghiệp kinh doanh xo số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm 
Luru kỷ Chứng khoán Việt Nam. 



Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn mức chi một số khoản chi phí đặc thù đối với 

doanh nghiệp kinh doanh xổ số quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về 
cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp 
kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng 
khoán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị định số 122/2017/NĐ-CP). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số bao gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên xổ số kiến thiết do úy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương thành lập và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ 
số điện toán Việt Nam (sau đây gọi tắt là Vietlott). 

2. Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp kinh doanh xổ số. 
3. Tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến cơ chế quản lý tài chính của 

doanh nghiệp kinh doanh xo số. 
Chương II 

MỨC CHI MỘT SỐ KHOAN CHI PHÍ ĐẶC THÙ 
ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỎ SỐ 

Điều 3. Mức chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số 
1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có trách nhiệm thực hiện chi hoa hồng 

đại lý cho các đại lý xổ số theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 
122/20 17/NĐ-CP. 

2. Mức chi hoa hồng đại lý do doanh nghiệp kinh doanh xổ số quyết định, 
đảm bảo nguyên tắc tối đa không được vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động 
kinh doanh các loại hình xo số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia 
tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt. 

Điều 4. Mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số 
1. Doanh nghiệp kinh doanh xổ số có trách nhiệm thực hiện chi ủy quyền 

trả thưởng cho đại lý xo số theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định sổ 
122/2017/NĐ-CP." 

2. Mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa không quá 
0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo uỷ quyền. 

Điều 5ẻ Mức chi phí hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả 
1. Căn cứ tình hình thực tế, doanh nghiệp kinh doanh xổ số trình cơ quan 

đại diện chủ sở hữu phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và 
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làm vé số giả đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc chi quy định tại Khoản 5 
Điều 5 Nghị định số 122/2017/NĐ-CP và không được vượt quá mức chi tôi đa 
quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và tổng chi phí chi cho công tác phòng, chống số 
đề, làm vé số giả quy định tại Khoản 4 Điều này. 

2. Mức chi đối với các vụ án đã có bản án của Tòa án nhân dân tối đa là 
50 triệu đồng/vụ án. 

3. Mức chi đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính và biên lai nộp tiền phạt của người vi phạm tối đa bằng 50% số tiền xử 
phạt vi phạm hành chính nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/vụ. 

4. Tổng mức chi cho công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả quy định 
tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này trong năm tài chính thực hiện theo nguyên tắc 
sau: 

a) Không vưọt quá 1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình 
xổ số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc 
biệt đối với doanh nghiệp kinh doanh xố số tại khu vực miền Bắc và miền 
Trung; 

b) Không vượt quá 0,1% doanh thu từ hoạt động kinh doanh các loại hình 
xo số được phép kinh doanh bao gồm cả thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc 
biệt đổi với doanh nghiệp kinh doanh xo số tại khu vực miền Nam và Vielott. 

Điều 6Ế Mức chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết 
khu vực 

lẳ Doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực có 
trách nhiệm thực hiện việc đóng góp và quản lý chi phí đóng góp hoạt động của 
Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực theo quy định tại Khoản 9 Điều 5 Nghị định 
số 122/2017/NĐ-CP. ^ 

2. Mức chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực 
của từng doanh nghiệp kinh doanh xổ số do Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực 
quy định theo thoả thuận của từng Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực, đảm bảo 
tối đa không được vượt quá 60 triệu đồng/năm (05 triệu đồng/tháng) đối với 
từng hội đồng. Mức đóng góp này không bao gồm các chi phí trả thưởng, chi phí 
quay số mở thưởng, chi phí in vé xố số của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực 
phát hành vé xổ số truyền thống theo cơ chế liên kết phát hành. 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN CÓ LIÊN QUAN 

Điều 7ẳ Trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh xổ số 
1. Tuân thủ quy định về mức chi đối với một số khoản chi phí đặc thù 

theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật liên quan. 
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2. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiêm của Sở Tài chính 
1. Phối họp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp ủy ban nhân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc giám sát, kiếm tra, thanh tra 
doanh nghiệp kinh doanh xổ số theo đúng quy định tại Nghị định số 
122/2017/NĐ-CP, quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có 
liên quan. 

2. Tham mưu giúp ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương phê duyệt mức chi hỗ trợ công tác phòng, chống số đề và làm vé số giả 
theo đúng quy định tại Nghị định số 122/2017/NĐ-CP, quy định tại Thông tư 
này và các quy định của pháp luật có liên quanằ 

Chương IV 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 9. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 40. tháng 02, năm 2018 và 

áp dụng từ năm tài chính 2018. 
2. Bãi bỏ Thông tư số 01/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh 
doanh xổ số. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./r^/7 

Nơi nhận: 
- Thủ tưóng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Trung ưong và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, CO' quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ưong; 
- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trang ưong; 
- Công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Công báo; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Các đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, TCNH(450b). 
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