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HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 
THỦY SẢN VIỆT NAM 

����� 

Số: 118/2018/CV-VASEP 

V/v góp ý về mức phí S/C, C/C cho dự thảo 

Thông tư sửa đổi TT 230/2016/TT-BTC  

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

-------------oOo------------- 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 8 năm 2018 

 

Kính gửi: Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính 

Trên cơ sở kết quả cuộc họp giữa đại diện Bộ Tài chính với đại diện của Bộ 

NN&PTNT và Hiệp hội VASEP ngày 10/8/2018 theo Giấy mời số 359/GM-VP ngày 

6/8/2018 v/v dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 230/2016/TT-BTC quy định thu phí 

thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (Dự thảo), đại diện Bộ NN & PTNT đã 

đề nghị & được đại diện Bộ Tài chính đồng thuận việc lấy thêm ý kiến của VASEP và cộng 

đồng doanh nghiệp về đề xuất mới của Bộ NN & PTNT tại văn bản số 4702/BNN-TC ngày 
20/6/2018 của Bộ NN&PTNT gửi Bộ Tài chính v/v tham gia ý kiến Dự thảo thông tư sửa 

đổi Thông tư 230/TT-BTC. 

Theo đó, VB 4702 kể trên đưa ra đề xuất mức phí thẩm định xác nhận nguồn gốc 

nguyên liệu thủy sản (S/C) là “số tàu x 10.000 (đ/tàu) + (số tấn x 30.000 đ/tấn), không có 

mức trần tối đa” và mức phí thẩm định chứng nhận SPTS xuất khẩu (C/C) cũng tính theo số 

tàu cung cấp nguyên liệu là " số tàu x 20.000 đ/tàu”. 

Sau khi thông báo & lấy ý kiến DN hội viên, Hiệp hội VASEP xin có báo cáo và ý 

kiến góp ý cụ thể về đề xuất nói trên như sau: 

1) Về mức phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (S/C): 

Tiếp nối đầy đủ nội dung văn bản của Hiệp hội đã gửi Vụ Chính sách Thuế-Bộ Tài 

chính số 77/2018/CV-VASEP ngày 14/5/2018 v/v góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi 

TT 230/2016/TT-BTC về mức phí S/C, C/C, Hiệp hội VASEP và các DN ủng hộ nguyên 

tắc thiết lập phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản (S/C) theo công thức 
biến đổi và phải có khống chế mức trần để không tạo ra mức phí quá cao cho mỗi lần xin 

xác nhận, làm gia tăng chi phí cho DN đồng thời đảm bảo hài hòa với thực tiễn công việc 

theo yêu cầu mà Cảng cá thực hiện và phù hợp với cả các DN thu mua các loài thủy sản có 

khối lượng lớn hơn (cá ngừ ...) lẫn các DN thu mua các loài thủy sản có khối lượng nhỏ lẻ 

(tôm biển, mực, cua, ghẹ, cá biển...) cho mỗi lần xin cấp S/C. 

Hiệp hội và các doanh nghiệp không nhất trí với đề xuất tính phí S/C dựa trên một 
biến số nữa là số tàu cung cấp nguyên liệu (gồm tàu khai thác hoặc tàu vận chuyển) vì 

không phù hợp với điều kiện tại Việt Nam là phải thu gom từ nhiều tàu. Theo kết quả khảo 

sát của Hiệp hội, các Giấy S/C đã cấp thời gian qua cho sản lượng < 10 tấn/Giấy là chiếm đa 

số; một số tiếp theo cho sản lượng từ 11 – 30 tấn/Giấy, riêng sản lượng > 31 tấn/Giấy là 

không nhiều – và thường từ 10 – 40 tàu cá/Giấy. Với cách tính phí thẩm định cấp S/C dựa 

trên số tàu thì mức phí phải nộp có khả năng tăng cao và cũng gây khó khăn hơn trong quá 

trình tính toán mức phí mỗi lần xác nhận cho cả 2 bên. Con số cố định “150.000 đồng” 
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trong công thức theo đề xuất trước đây của Bộ NNPTNT và Hiệp hội hoàn toàn ủng hộ là 

mức phù hợp và tạo mức sàn cho công việc thực thi. 

Trên tinh thần xuyên suốt của VASEP là chung tay và hỗ trợ tối đa cho hoạt động 

công ích có mục tiêu chống khai thác IUU, Hiệp hội và các DN sau khi xem xét trên cơ sở 

hài hòa, một lần nữa đề nghị công thức tính phí thẩm định S/C như sau: “150.000 đồng + 

(số tấn hải sản x 15.000 đ/tấn) tối đa không quá 700.000 đ/lần” với các cơ sở sau: 

- Phí thẩm định cấp S/C phải quán triệt và làm rõ được nguyên tắc “thu đủ bù chi” 

của Luật Phí 2015. Thực tế tại các Tổ chức Cảng cá được TT 02/2018/BNN giao 

nhiệm vụ cũng đang thực hiện các công việc quản lý Cảng cá & Thu phí các loại theo 

Nghị định 80/2012 và Luật phí 2015; công việc “xác nhận” này không tạo nên việc 

gia tăng nhân lực đáng kể tại các Cảng cá hiện nay. 

- Trong khi bên đề xuất là Bộ NN&PTNT chưa tính toán cũng như tổng kết việc thu 

theo TT230 thời gian qua để có một con số thật cụ thể và thuyết phục thì khung 

mức phí trên là một phần bổ sung phù hợp cho phần “chi” của các Cảng cá ngoài 

danh mục thu theo Nghị định 80/2012.  

- Mức trần 700.000 đồng để đảm bảo mức phí S/C cho mỗi lần xác nhận không quá 

cao, vượt mức cao hiện nay của Thông tư 230/2016/TT-BTC nhằm thể hiện rõ tinh 

thần chủ trương & chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong Giảm phí 
cho DN theo Nghị quyết 35/NQ-CP và các Nghị quyết 19 hàng năm của Chính phủ; 

- Về con số “15.000 đ/tấn” trong công thức: Theo Quyết định của hầu hết UBND các 

Tỉnh có cảng cá hiện nay quy định về mức thu phí dịch vụ cảng cá (thực hiện Nghị 
định 80/2012 và Luật Phí lệ phí 2015), mức phí dịch vụ hàng hóa qua cảng cá áp 

dụng cho thủy sản đều đang đa số ở mức 15.000 đ – 20.000 đ/tấn. Xét trong bối cảnh 

“giảm phí cho DN”, quan điểm chia sẻ chi phí với Chi cục/BQL Cảng cá của Hiệp 

hội và ý kiến góp ý của các DN, chúng tôi giữ nguyên quan điểm đề nghị mức phí 

phù hợp & có cơ sở là “15.000 đ/tấn” thay vì mức “30.000 đ/tấn” như trong đề xuất 

của Bộ NNPTNT(hiện không có tỉnh nào có mức quy định tới 30.000 đ/tấn như đề 

xuất của Bộ NNPTNT). 

 

2) Về mức phí thẩm định Chứng nhận (C/C): 

Tương tự như lý do nêu trên, theo Hiệp hội, mức phí C/C cũng không nên tính theo 

số tàu để tránh gây phức tạp trong quá trính tính phí mà nên là mức cố định. Hiệp hội đề 

xuất Bộ Tài chính xem xét công việc này trong tương quan cấp C/O hiện nay do Bộ Công 

Thương và VCCI đang thực hiện. 

Theo đó, mức phí này có thể xem xét là 100.000 đ/lần cấp mới và “Không thu phí 
cho cấp lại giấy Chứng nhận”. Lý do: hiện tại, mức phí của các hoạt động cấp giấy chứng 

nhận tương tự đang ở mức này:  

- Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận thực phẩm xuất khẩu theo yêu cầu của nước nhập 

khẩu trong trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ (Theo Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 

7/5/2018) là 100.000 đ/lô hàng/lần; 

- Phí cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất, nhập khẩu (C/O) của VCCI hiện là 

100.000 đ/lần, riêng phí cấp Giấy C/O của Bộ Công Thương được miễn phí theo 
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công văn hướng dẫn số 1131/VPCP-KTTH ngày 23/2/2009 của Văn phòng Chính 

phủ (phí này trước ngày 1/3/2009 cũng chỉ là 50.000 đ/lần). 

- Việc cấp lại Giấy chứng nhận thủy sản khai thác đề nghị không thu phí là do khi DN 

cần cấp lại giấy chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu (do bị thất lạc, sai thông 

tin với các thông tin của hãng tàu vận chuyển, khách hàng đề nghị đổi cảng đến hoặc 

lùi ngày xuất khẩu..v..v.v), các Chi cục thủy sản chỉ cần đối chiếu lại hồ sơ lưu là có 

thể cấp ngay giấy chứng nhận. 

 

3) Đề nghị đổi tên "Phí thẩm định chứng nhận sản phẩm thủy sản XK” thành "Phí 
thẩm định chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác (C/C)” Để tránh nhầm lẫn với 

"Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận sản phẩm thủy sản XK” được quy định tại Thông tư 

44/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 (hiện do Cục NAFIQAD của Bộ NNPTNT cấp giấy và 

thu phí) 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ NNPTNT 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 

TUQ. CHỦ TỊCH HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ  
XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM 

TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI 
 

 
 
 
 

Trương Đình Hòe 
 


