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Tăng thuế suất thuốc lá ở Việt Nam là chưa 
đủ: cũng cần cải cách cơ cấu thuế thuốc lá  
 

Giới thiệu  

Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong có thể tránh được trên thế giới, 
giết chết trên 7 triệu người mỗi năm, với 80% các ca tử vong xảy ra ở các nước có thu 
nhập thấp và trung bình.i Việc tăng đáng kể thuế suất thuốc lá là biện pháp hiệu quả duy 
nhất giảm ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe và kinh tế. Bằng chứng trên thế giới cho 
thấy rằng thuế và giá thuốc cao hơn làm giảm sử dụng thuốc lá.ii 

Ở Việt Nam, giá bán lẻ thuốc lá và xì gà bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt được tính trên 
giá xuất xưởng của các sản phẩm này. Đây gọi là giá xuất xưởng trước thuế. Thuế suất 
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và xì gà ở Việt Nam hiện nay là 70%. Việt Nam áp 
dụng mức thuế giá trị gia tăng là 10% trên tổng giá xuất xưởng và thuế tiêu thụ đặc biệt. 
Các nhà sản xuất và nhập khẩu thuốc lá cũng phải trả thêm một khoản từ 1,5 đến 2% giá 
xuất xưởng cho Quỹ Phòng Chống Tác hại của Thuốc lá.iii 

Các mức thuế dường như có vẻ là cao, tuy nhiên có thể bị điều chỉnh bằng cách khai thấp  
giá xuất xưởng, và đây cũng là một vấn đề với Việt Nam. 

Có nhiều cách để đánh thuế các sản phẩm thuốc lá. Bản khuyến nghị chính sách này sẽ 
giải thích về các cơ cấu thuế khác nhau, sự khác nhau của các cơ cấu thuế này là gì, và 
quan trọng nhất là chúng ảnh hưởng như thế nào đến khả năng chi trả cho thuốc lá và xì 
gà ở Việt Nam. 

Kết luận rút ra từ số liệu trong khuyến nghị chính sách này là thuốc lá và xì gà ngày càng 
trở nên rẻ ở Việt Nam trong giai đoạn 2006-2016. Tuy nhiên, bằng chứng có được và các 
hướng dẫn quốc tế khuyến cáo rằng các sản phẩm thuốc lá cần phải trở nên ngày càng đắt 
(ít khả năng chi trả) để giảm nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm này. 

 Các loại cơ cấu thuế khác nhau 

Có hai loại hình thuế tiêu thụ đặc biệt thường được áp dụng đối với các loại hàng hóa và 
sản phẩm bán ra: thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức tuyệt đối và thuế tiêu thụ đặc biệt theo 
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tỷ lệ phần trăm. Thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức tuyệt đối được tính theo số đơn vị sản 
phẩm, như một bao thuốc lá, mỗi 20 điếu thuốc lá, hoặc mỗi gam trọng lượng thuốc lá. 
Thuế tiêu thụ đặc biệt theo tỷ lệ phần trăm được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị các 
sản phẩm hoặc cơ sở tính thuế, chẳng hạn như 70% giá xuất xưởng hoặc giá bán lẻ.  

Thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức tuyệt đối dễ quản lý hơn thuế theo tỷ lệ phần trăm vì dễ đếm 
số lượng của sản phẩm hơn là xác định giá trị sản phẩm. Căn cứ để tính thuế theo tỷ lệ (giá 
trị các sản phẩm) có thể bị điều chỉnh bằng cách hạ thấp giá sản phẩm, ví dụ như giá xuất 
xưởng. Ngay cả khi thuế suất theo tỷ lệ phần trăm tăng lên thì giá tới người tiêu dùng có thể 
không thay đổi nếu nhà sản xuất hạ giá thành xuất xưởng.  

Vì vậy, thuế tiêu thụ đặc biệt theo tỷ lệ phần trăm thường dẫn đến giá bán lẻ trung bình 
thấp hơn thuế tuyệt đối. Đối với các sản phẩm thuốc lá, điều này tạo ra những cơ hội lớn 
hơn cho người tiêu dùng tiếp tục hút thương hiệu hiện tại họ đang dùng hoặc dùng các 
thương hiệu rẻ tiền hơn. Vì mức tiêu dùng thuốc lá có liên quan mạnh đến giá, nên việc 
tăng thuế thuốc lá theo tỷ lệ phần trăm trong trường hợp này rất có thể không giảm lượng 
tiêu thụ. Ngược lại, thuế theo mức tuyệt đối làm cho giá trung bình cao hơn, đặc biệt là ở 
các sản phẩm có giá thấp trong phổ giá, do đó giảm tiêu thụ và tạo ra lợi ích lớn hơn cho 
sức khỏe từ việc tăng thuế.  

Một thách thức đối với cách đánh thuế theo mức tuyệt đối là giá trị thuế có thể bị lạm 
phát làm ảnh hưởng. Tuy nhiên, điều này tương đối dễ dàng khắc phục thông qua việc tự 
động tăng hoặc các điều chỉnh khác đối với thuế tuyệt đối.  

Thuế thuốc lá ở Việt Nam 

Việt Nam thể hiện một trong những điểm yếu nhất của thuế suất theo tỷ lệ phần trăm là 
áp dụng giá tính thuế là giá xuất xưởng trước thuế. Bảng 1 cho thấy phân bổ giá của một 
bao thuốc thuộc thương hiệu bán chạy nhất có giá bán lẻ ở mức 20.000 đồng trong năm 
2016. Trong khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo tỷ lệ 70% có vẻ cao, thì khi áp dụng 

Bảng 1 

Phân tích giá của một bao thuốc lá thuộc thương hiệu bán chạy nhất ở Việt Nam năm 2016 

  VND/bao Tỷ lệ giá bán lẻ (%) 

a Giá xuất xưởng trước thuế 8,028 40.1% 

b Thuế tiêu thụ đặc biệt (70% của a) 5,620 28.1% 

c VAT (10% của a+b) 1394 7.0% 

d Thuế/phí bắt buộc (1,5% của a) 120 0.6% 

e Lợi nhuận bán buôn và bán lẻ 4,838 24.2% 

f Giá bán lẻ 20,000  

 
Nguồn: Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới về đại dịch thuốc lá toàn cầu (2017)v  

Ghi chú: Giá thể hiện là giá của thương hiệu bán chạy nhất. Giá này và vì vậy giá xuất xưởng trước thuế và thuế 
tiêu thụ đặc biệt cao hơn đáng kể so với mức trung bình ở nơi khác. 



 
 

Tobacconomics Issue Brief |  www.tobacconomics.org  |  @tobacconomics      
 

3

giá tính thuế là giá ở khâu ban đầu trong chuỗi cung ứng chỉ chiếm 28,1% giá bán lẻ - 
thấp hơn nhiều so với mức khuyến cáo 70% của Ngân hàng thế giới và Tổ chức Y tế Thế 
giới (WHO).iv  

Tương tự như vậy, việc tăng thuế suất tiêu thụ đặc biệt theo tỷ lệ % từ 55% lên 65% năm 
2008, và 65% lên 70% năm 2016 có ít ảnh hưởng đến giá bán lẻ thuốc lá vì giá xuất 
xưởng vẫn giữ gần như không đổi sau lạm phát. 

Hình 1 cho thấy giá tính thuế trung bình trên mỗi bao (giá xuất xưởng trước thuế) và thuế 
tiêu thụ đặc biệt bổ sung vào giá tính thuế trong suốt giai đoạn 2006 đến 2016 trong điều 
kiện điều chỉnh lạm phát (tất cả giá trị được chuyển đổi về giá 2006). Trong khi thuế tiêu 
thụ đặc biệt đã tăng lên, Hình 1 cho thấy ngành công nghiệp thuốc lá có thể hạ giá tính 
thuế như thế nào để giảm giá bán mỗi bao thuốc. 

Hình 1: Giá tính thuế trung bình và thuế tiêu thụ đặc biệt bổ sung vào giá tính thuế 
mỗi bao thuốc tại Việt Nam (trong điều kiện điều chỉnh lạm phát), 2006-2016  

 

 Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam,vi Euromonitor International,vii Guindon et al. (2010), viii Báo cáo Thuế Thuốc 
lá Việt Nam (2017)ix 

55% 55%

65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65%

70%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Th
uế

 s
uấ

t t
he

o 
tỷ

 lệ

VN
D

/b
ao

Tax base Tax base plus excise tax Excise tax rate (percentage of base)



 
 

Tobacconomics Issue Brief |  www.tobacconomics.org  |  @tobacconomics      
 

4

Tác động của thuế theo tỷ lệ phần trăm đối với sức mua thuốc lá  

Thuế suất theo tỷ lệ phần trăm đã tăng hai lần trong khoảng thời gian từ 2006 đến 2016, 
nhưng có ảnh hưởng rất ít vì ngành thuốc lá đã hạ giá xuất xưởng trong cùng khoảng thời 
gian này. Cùng với lạm phát, thuế tiêu thụ đặc biệt bình quân tăng ít trên mỗi bao thuốc 
dẫn đến thuốc lá ngày càng trở nên dễ mua ở Việt Nam trong thời gian này.  

Cùng với việc tăng trưởng kinh tế nhanh chóng mà Việt Nam đã đạt được thì việc tăng 
sức mua này là rất lớn. Hình 2 cho thấy khả năng chi trả cho thuốc lá trong gia đoạn 2006 
– 2016 ở Việt Nam được đo bằng Giá Thu nhập Tương đối (RIP), là tỷ lệ phần trăm của 
tổng sản phẩm quốc nội bình quân đầu người (GDP) cần thiết để mua 100 bao thuốc lá. 
Việc RIP giảm có nghĩa là thuốc lá đang trở nên dễ dàng chi trả hơn theo thời gian. Điều 
này đúng ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khi tính toán cho một thương hiệu 
thuốc lá địa phương phổ biến được mua tại siêu thị trong nước. Hình 3 chỉ ra nếu lấy sức 
mua 2006 làm so sánh thì có thể kết luận rằng đến năm 2016, thuốc lá trở nên dễ chi trả 
hơn so với 2006 đến 38% ở Hà Nội và 34% ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Hình 2: Sức mua huốc lá ở Việt Nam, 2006-2016  

 

 Ghi chú: Giá thể hiện giá của một thương hiệu địa phương ở siêu thị lấy từ nguồn Khảo sát mức sống trên toàn thế 
giới của Economist Intelligence Unit. GDP bình quân đầu người được lấy từ cơ sở dữ liệu Chỉ số Phát triển Thế 
giới của Ngân hàng Thế giới. Cả giá và thu nhập đều được thu thập bằng nội tệ.  
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Hình 3: Chỉ số sức mua thuốc lá ở Việt Nam từ 2006 đến 2016  

 

Ghi chú: Giá thể hiện giá của một thương hiệu địa phương ở siêu thị lấy từ nguồn Khảo sát mức sống trên toàn thế 
giới của Economist Intelligence Unit. GDP bình quân đầu người được lấy từ cơ sở dữ liệu Chỉ số Phát triển Thế 
giới của Ngân hàng Thế giới. Cả giá và thu nhập đều được thu thập bằng nội tệ. 

Kết luận 

Trong khi việc tăng sức mua của hầu hết hàng hóa và dịch vụ là tích cực và cần cố gắng 
đạt được thì việc tăng sức mua thuốc lá dẫn đến tăng hút thuốc lá và những hậu quả tiêu 
cực về sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo rằng các nước cần thiết lập 
chính sách thuế của mình theo cách để đảm bảo rằng sản phẩm thuốc lá trở nên khó chi 
trả hơn theo thời gian. Hướng dẫn của WHO cũng nêu bật tầm quan trọng của cơ cấu 
thuế, đề xuất rằng những nước như Việt Nam, đã ký cam kết tham gia Công ước khung 
về kiểm soát thuốc lá của WHO, cần thực hiện hệ thống thuế tiêu thụ đặc biệt tuyệt đối 
hoặc hỗn hợp hơn là hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm thuần túy. 

Căn cứ vào những điểm yếu của hệ thống thuế theo tỷ lệ phần trăm, và cụ thể, cách thức 
áp dụng và quản lý thuế theo tỷ lệ phần trăm, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ việc cải 
cách cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá của mình. Những cải cách này sẽ cải 
thiện đáng kể việc quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt và đảm bảo rằng việc tăng thuế tiêu thụ 
đặc biệt trong tương lai sẽ mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn. Cách dễ nhất và hiệu quả 
nhất để cải cách cơ cấu thuế là chuyển sang áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức tuyệt 
đối đồng nhất. Điều này có thể thực hiện thông qua việc chuyển ngay sang áp dụng thuế 
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tiêu thụ đặc biệt them mức tuyệt đối đồng nhất hoặc thông qua việc chuyển sang hệ thống 
thuế hỗn hợp theo đó bổ sung mức thuế tuyệt đối vào thuế theo tỷ lệ phần trăm hiện tại.  

Điều quan trọng cần lưu ý là do sự hiện diện của lạm phát và tăng trưởng kinh tế nhanh 
chóng, bất kỳ khoản thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức tuyệt đối nào cũng cần phải được 
tăng thường xuyên để duy trì tác động của nó đối với sức khỏe. Đặc biệt là thuế tiêu thụ 
đặc biệt theo mức tuyệt đối phải được tăng hàng năm bằng với ít nhất là sự kết hợp của 
lạm phát và tăng trưởng kinh tế thông qua quá trình điều chỉnh tự động, để đảm bảo rằng 
sức mua sẽ không tăng. 

Vì vậy, có ba hành động cần thực hiện ngay để giảm tiêu thụ thuốc lá ở Việt Nam: 

• Các sản phẩm thuốc lá đang ngày càng trở nên rẻ ở Việt Nam; xu hướng này cần 
phải được đảo ngược. 

• Hạn chế của cơ cấu thuế hiện tại, chủ yếu dựa vào thuế theo tỷ lệ phần trăm, cần phải 
được thay đổi để bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt theo mức tuyệt đối và được tăng 
thường xuyên để theo kịp với lạm phát.   

• Tỷ trọng thuế thuốc lá theo giá bán lẻ là thấp ở Việt Nam so với các nước khác trong 
khu vực và cần phải được tăng lên theo khuyến nghị của Ngân hàng Thế giới và 
WHO. 
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