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

Số: 22/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định điều kiện kinh doanh đế cấp 

Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 
2015; 

Căn cứ Nghị định sẻ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành một so điều của Luật phí và 
lệ phỉ; 

Căn cứ Nghị định số 105/20ỉ 7/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của 
Chính phủ về kình doanh rượu; 

Căn cúã Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 15 tháng lì năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản ỉỷ và sử dụng phí thâm 
định điều kiện kinh doanh để cấp Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép sản xuất 
thuốc lá. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 299/2016/TT-BTC ngày 
15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưỏng Bộ Tài chính như sau: 

"Điều 4. Tổ chức thu phí 

Tổ chức thu phí quy định tại Thông tư này là: Bộ Công Thương; Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ủy ban nhân dân quận, • 
huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất 
rượu, Giấy phép sản xuất thuốc lá theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 
105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu 



2 

và Điều 11, Điều 14, Điều 19 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 
năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá và các văn bản 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có)". 

Điều 2. Tồ chức thực hiện 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 4 năm 2018. 

2ế Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tố 
chức, cá nhân phản ánh kịp thòi về Bộ Tài chính đê nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhặn: 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Uỷ ban nhân dân, sỏ- Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 

nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cậc đon vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cống thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 

KT. Bộ TRƯỚNG 
TRƯỞNG 

ũ Thị Mai 


