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THÔNG TƯ
về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 23/3/2009 
của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán

Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10/5/2002 của ủ y  
ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phù quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP 
ngày 09/6/2008 của Chính phủ vê việc sứa đôi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 170/2003/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 09/01/2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu;

Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày  23/3/2009
của Bộ Tài chính về  việc hướng dẫn cơ chế hình thành, sử dụng, quyết toán Quỹ
Bình ổn giá xăng dầu như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 
23/3/2009 như sau:

"Giá vốn bán lẻ cơ sở được tính bằng: [giá CIF cộng (+) Thuế nhập khẩu cộng 
(+) Thuế tiêu thụ đặc biệt] nhân (x) Tỷ giá b goại tệ cộng (+) Thuế VAT cộng (+) 
Phí xăng dầu cộng (+) mức trích Quỹ bình ổn giá bắt buộc cộng (+) các loại thuế, 
phí và các khoán trích nộp khác theo quy định hiện hành của pháp luật cộng (+) Chi 
phí kinh doanh của doanh nghiệp cộng; (+) Lợi nhuận định mức.

Trong đó:

- Giá vốn bán lẻ cơ sở được tính bình quân cho một đơn vị hàng hóa phù hợp 
với thời gian dự trữ lưu thông theo quy định của pháp luật.

- Giá CIF là giá bán xăng dầu thế giới theo công bố của tờ Plaltt’s Singapore 
được tính bình quân cho một đơn vị hàng hóa phù họp với thời gian dự trữ lưu 
thông theo quy định của pháp luật cộng (+) chi phí phát sinh để đưa xăng dầu về 
đến cảng Việt Nam (chi phí bảo hiểm, chi phí vận chuyển...).

- Tỷ giá ngoại tệ là tỷ giá bán bình quân thực tế của ngân hàng thương mại 
đến thời điếm xác định giá, nơi mà các doanh nghiệp kinh doanh xăng dâu giao 
dịch thường xuyên phục vụ việc nhập khâu xăng dâu.



- Chi phí kinh doanh xăng dầu được tính tối đa 600 đồng/lít đối với xăng, 
dầu hỏa, diedel; tôi đa 400 đông/kg đối với madut và sẽ được điều chỉnh cụ thể cho 
phù hợp với từng thời kỳ.

- Lợi nhuận định mức được tính tối đa tương ứng giá vốn bán lẻ cơ sở 300 
đồng/1 ít(kg). Lợi nhuận thu được thực tế của doanh nghiệp tùy thuộc vào hiệu quả 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu môi thực hiện chế độ đăng ký giá 
định hướng bán ra với Tổ giám sát liên Bộ Tài chính - Công Thương vê giá xăng 
dầu, chịu sự giám sát việc thực hiện của Tổ giám sát liên Bộ và quy định về cơ chế 
quản lý, điều hành giá bán xăng dầu của Bộ Tài chính."

Điều 2. Sửa đổi, bồ sung khoản 2 Điều 4 Thông tư số 56/2009/TT-BTC nơày 
23/3/2009 như sau:

"2. Quỹ bình ổn giá được trích lập bằng một khoản tiền cụ thể, cố định trong 
giá vốn bán lẻ cơ sở là 500 đồng/lít (kg) và được xác định là một khoản mục chi phí 
trong cơ cấu giá thành để hình thành giá vốn bán lẻ xăng, dầu của doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào diễn biến của giá thị trường thế giới, Tổ giám sát liên Bộ Tài 
Chính - Công Thương sẽ thông báo cụ thể mức trích và thời gian trích Quỹ bình ổn 
giá với mức thấp hơn, hoặc cao hơn quy định trên, hoặc tạm thời chưa trích Quỹ 
bình ổn giá cho phù hợp  với tình hình thị trường sau khi có V kiến chỉ đạo của Lãnh 
đạo Liên Bộ Tài Chính - Công Thương "

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Thông tư số 56/2009/TT-BTC ngày 
23/3/2009 như sau:

“Điều 5. Cơ chế sử dụnơ Quỹ Bình ổn giá để bình ổn giá xăng dầu:

1. Khi giá xăng dầu thê giới bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông xăng 
dầu trong; nước giảm, làm cho giá vốn bán lẻ cơ sở giảm hơn so với giá bán lẻ trong 
nước hiện hành tố i đa đến 500 đồng/lít (kg) của từng loại xăng dầu, doanh nghiệp 
giữ ổn định giá bán hiện hành phù hợp với thời gian quy định của Nhà nước vẻ bảo 
đảm mức dự trữ lưu thông tối thiêu. Sau thời gian này, nêu ơiá vôn bán lẻ cơ sờ của 
từng loại xăng, dầu tiếp tục giảm trên 500 đông/lít (kg), doanh nghiệp thực hiện 
điều chỉnh giảm giá bán lẻ tính từ mốc giá vốn giảm vượt trên 500 đồng/lít (kg). 
Doanh nghiệp chủ động thực hiện giảm giá nhiều lân, mức độ giảm giá không hạn 
chế, mức giảm tối đa không vượt quá giá vốn bán lẻ cơ sở. Không được sử dụng 
Quỹ bình ổn giá xăng dầu để giảm giá bán lẻ.

2. Khi giá xăng dầu thế giới bình quân trong thời gian dự trữ lưu thông xăng, 
dầu trong nước tăng:

a) Trường hợp  Quỹ Bình ổn giá có đủ nguồn lực tài chính để bình ổn giá:

Khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới tăng làm giá vôn bán lẻ 
cơ sở tính theo quy định tại Thông tư này tăng cao hơn giá bán trong nước hiện 
hành của từng loại xăng dầu đến 500 đồng/lít (kg), các doanh nghiệp giữ ổn định 
giá bán phù hợp với thời gian quy định cùa Nhà nước về bảo đảm mức dự trữ lưu



thông xăng dầu lối thiểu. Khoản chênh lệch lỗ phát sinh do phải giữ ổn định giá bán 
so với giá vốn bán lẻ cơ sở được bù đắp từ Quỹ bình ổn giá.

Sau thời gian giữ ổn định giá bán trên, trong khoảng thời gian dự trữ lưu 
thông tối thiêu tiẻp theo nêu:

- Giá thị trường thế giới vẫn giữ ở mức thấp, hoặc ổn định làm cho giá vốn 
bán lẻ cơ sở ngang bằng hoặc thấp hơn giá bán hiện hành 500 đồng/lít (kg), doanh 
nghiệp tiếp tục giữ ổn định giá bán trong nước.

- Giá thị trường thế giới tiếp tục tăng cao, làm cho giá vốn bán lẻ cơ sở tính 
theo quy định tại Thông tư này cao hơn giá bán hiện hành 500 đồng/lít (kg), các 
doanh nghiệp được quyên điêu chỉnh giá bán sau khi thực hiện chế độ đăng ký giá 
theo quy định hiện hành nhưng mức điêu chỉnh tố i đa cho từng lần không vượt quá 
500 đồng/lít (kg). Trường hợp trong các chu kỳ của khoảng thời gian dự trữ lưu 
thông tiếp theo, nếu giá vốn bán lẻ cơ sở tiếp tục tăng vượt quá 500 đồng/lít (kg) so 
với giá bán hiện hành, các doanh nghiệp thực hiện trình tự điều chỉnh giá bán như 
trên. Khoản chênh lệch lỗ phát sinh được bù đăp từ Quỹ Bình ổn giá.

b) Trường hợp  Quỹ bình ổn giá đã sử dụng hết, không còn số dư hoặc Quỹ 
bình ổn giá chưa đủ nguồn lực tài chính để bình ổn giá, khi giá xăng dầu thành 
phẩm trên thị trường thế giới biến động tăng cao, tăng đột biến làm cho giá vốn bán 
lẻ cơ sở của doanh nghiệp tính theo quy định tại Thông tư này tăng cao hơn giá bán 
trong nước hiện hành; doanh nghiệp được quyền điều chỉnh giá bán sau khi thực 
hiện chế độ đăng ký giá theo quy định hiện hành để điều chỉnh giá phù hợp với sự 
biến động của giá vốn xăng dầu thành phẩm trên thị trường mà không bị ràng buộc 
bởi quy định tại tiết a khoản 2 Điều này ."

Điều 4. Hiệu lực thi hành.

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Cục trưởng Cục Quản lý giá, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Vụ 
trưởng Vụ Chính sách Thuế, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, các doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
■ - T hù  tướng , các Phó Phủ tư ớ n g  C hính  phủ;

- V ăn  phòng  T W  Đ ảng  v à  các  Ban của  Đảng;
- V ăn  phò n g  C hủ  tịch nước;
- V ăn  p h ò n g  Ọ uôc hội;
- V ăn  p h ò n g  C h ính  phủ;
- T o à  án nhân  dân tôi cao;
- V iện K iể m soát N hân  dân tố i cao;
- Bộ C ô n g T hư ơ ng ;
- K iểm  toán N h à  nước;
- C ục K iể m tra vă n bả n (B ộ T ư  pháp);
- C ô n g báo;
- W ebsite  C h ính  phu: W ebsite  Bộ Tài chính;
- Các doanh  nghiệp  K D  x ăn g  dầu đ ầ u m ố i;
- T C T ,  C ụ c  T C D N , V ụ  C S T ,  V ụ  PC, V ụ C Đ K T ;
- Lưu: V T , C ục Q L G .
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