
Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng 
dẫn thi hành quy định về thuế 
Tiêu Thụ Đặc Biệt (“TTĐB”) 
Bản tin nhanh về thuế - Dịch vụ Tư vấn Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Tháng 12 - 2015

Ngoài các nội dung chính của Nghị định 108, như chúng tôi đã cập nhật trong Bản 
Tin Thuế tháng 11, một số điểm lưu ý của chúng tôi đối với Thông tư 195 như sau:

• Thông tư 195 hướng dẫn cụ thể cách xác định giá bán làm căn cứ tính thuế
TTĐB trong trường hợp hàng hóa chịu thuế TTĐB (trừ ô tô dưới 24 chỗ và xăng
các loại) được bán thông qua các cơ sở kinh doanh thương mại có quan hệ
công ty mẹ, công ty con theo quy định của Luật doanh nghiệp.

• Đối với ô tô dưới 24 chỗ nhập khẩu được bán qua các cơ sở kinh doanh thương
mại, Thông tư 195 đưa ra các ví dụ cụ thể hướng dẫn cách tính thuế TTĐB
trong các trường hợp giá bán chưa có thuế GTGT của cơ sở nhập khẩu thấp
hơn, hoặc cao hơn 105% giá vốn của xe nhập khẩu (bao gồm giá tính thuế nhập
khẩu, thuế nhập khẩu (nếu có) và thuế TTĐB tại khâu nhập khẩu).

• Ngoài ra, Thông tư 195 cũng đưa ra ví dụ hướng dẫn cụ thể việc khấu trừ số
thuế TTĐB đã nộp tại khâu nhập khẩu hoặc đã trả ở khâu mua vào để xác định
số thuế TTĐB phải nộp khi bán hàng hóa chịu thuế TTĐB.

Thông tư 195 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 và thay thế Thông tư 
05/2012/TT-BTC hiện hành. 

Bộ Tài chính đã ban hành 
Thông tư số 195/2015/TT-BTC 
đề ngày 24 tháng 11 năm 2015 
hướng dẫn thi hành Nghị định 
số 108/2015/NĐ-CP ngày 28 
tháng 10 năm 2015 của Chính 
Phủ về thuế TTĐB (“Thông tư 
195”). 
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