HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU
THUỶ SẢN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06 /CV-VASEP
V/v Giải quyết vướng mắc về xác định
sản phẩm thuỷ sản sơ chế-chế biến
trong quy định ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Bộ Tài chính
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cùng các doanh nghiệp
thuỷ sản (DN) thành viên chân thành cảm ơn Quý Bộ và Tổng cục Thuế đã quan tâm tìm giải
pháp để tháo gỡ vướng mắc trong xác định sản phẩm thuỷ sản «sơ chế - chế biến» trong áp
dụng quy định chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chế biến
thủy sản trong suốt thời gian qua.
Sau một số văn bản báo cáo kiến nghị của Hiệp hội và Bộ NNPTNT năm 2019-2020,
Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã tổ chức cuộc họp ngày 14/8/2020 với đại diện VASEP, đại diện
Tổng cục Thủy sản và doanh nghiệp thuỷ sản (DN) để bàn giải pháp giải quyết vướng mắc
này. Ngay sau cuộc họp, theo đề nghị của Tổng cục Thuế, VASEP đã có tiếp công văn số
115/2020/CV-VASEP ngày 28/8/2020 bổ sung thông tin về quy trình chế biến các sản phẩm
thủy-hải sản để giải quyết vướng mắc về thuế TNDN đối với hoạt động chế biến thủy sản.
Tiếp đó, phúc đáp công văn số 11125/BTC-TCT ngày 14/9/2020 của Quý Bộ tham
vấn ý kiến về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch-Đầu tư) đã có công
văn số 1274/TCTK-PPCĐ ngày 22/9/2020 và Bộ NNPTNT đã có công văn số 7365/BNNCBTTNS ngày 23/10/2020 gửi Bộ Tài chính. Cả hai cơ quan đều khẳng định và nhất trí v/v
coi cả 3 hoạt động sau đều là hoạt động chế biến thủy sản để được hưởng ưu đãi thuế TNDN:
1. Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18oC;
2. Chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín;
3. Chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT.
Tuy nhiên, Hiệp hội và cộng đồng DN thuỷ sản vẫn đang chờ quyết sách giải quyết
tháo gỡ của Quý Bộ để các DN thuỷ sản được hưởng ưu đãi thuế TNDN như quy định của
pháp luật (NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ, Thông tư 26/2015/TT-BTC
ngày 27/2/2015 và Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính).
Hiệp hội VASEP trân trọng đề nghị Quý Bộ sớm xem xét ban hành văn bản sửa đổi, bổ
sung tháo gỡ vướng mắc trên cho các doanh nghiệp thuỷ sản trong Quý 1/2021.
Trân trọng cảm ơn và kính chào ./.
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- Lưu VP HH.
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