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V/v góp ý cho dự thảo Thông tư sửa đổi TT 

230/2016/TT-BTC về mức phí SC, CC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 5 năm 2018 

 

Kính gửi: Vụ Chính sách Thuế - Bộ Tài chính 

Phúc đáp công văn số 5048/BTC-CST ngày 10/5/2018 của Bộ Tài chính gửi Hiệp hội 
VASEP về việc lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 230/2016/TT-BTC ngày 
22/11/2016 (Dự thảo), trong đó Dự thảo trên cơ sở đề xuất mới của Bộ NNPTNT, đã thay đổi 
cách tiếp cận mức phí thẩm định xác nhận hải sản khai thác từ cố định “700.000 đ/lần” sang 
dạng công thức biến đổi “150.000 đ + (số tấn x 20.000 đ/tấn) tối đa không quá 700.000 đ/lần”; 
và phí thẩm định chứng nhận SP thủy sản XK là “50.000 đ/lần”. Hiệp hội Chế biến và XK Thủy 
sản Việt Nam (VASEP) đã gửi Dự thảo cho các DN hội viên để xem xét góp ý và xin có các 
tổng hợp góp ý cụ thể như sau: 

1. Hiệp hội và các DN đồng ý với nguyên tắc thiết lập phí thẩm định xác nhận nguồn gốc 
nguyên liệu hải sản theo công thức biến đổi và có khống chế mức trần. Nguyên tắc tính phí này 
có tính hài hòa với thực tiễn công việc theo yêu cầu mà Cảng cá thực hiện, và cũng phù hợp với 
các DN thu mua loài có khối lượng lớn hơn (cá ngừ ...) không phải chi trả quá nhiều phí cho một 
lần xác nhận, vừa phù hợp với điều kiện của rất nhiều DN thu mua & sản xuất các loài có số 
lượng nhỏ lẻ (như tôm biển, mực, cua, ghẹ, cá biển...) để không phải chi trả quá lớn cho xác 
nhận nguyên liệu (nhiều lần) tính cho một container hàng XK. 

2. Về công thức tính mức thu phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, 
Hiệp hội cùng các DN hội viên đề nghị công thức: 150.000 đ + (số lượng tấn x 15.000 
đồng/tấn) tối đa không quá 700.000 đ/lần. Lý do: 

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 (ví 
dụ: Quyết định 39A/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa...). Chúng tôi hiểu rằng, Quý Bộ đã cân 
nhắc tối đa hài hòa các bên và dựa vào các cơ sở tính toán có liên quan – bao gồm cả con số 
“20.000 đ/tấn” trong Dự thảo (mức tối đa theo các Quyết định của các Tỉnh). Tuy nhiên, xét 
trên góc độ “thu đủ bù chi” của Luật Phí 2015 cũng như khối lượng công việc mà các cảng cá 
đang thực hiện theo ND80/2012, không bổ sung thêm nhân lực để thực hiện việc giám sát (kết 
hợp) theo yêu cầu của TT 02/2018/TT-BNNPTNT (có thủ tục: thẩm định xác nhận nguyên liệu 
thủy sản); 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 kính đề nghị Quý Bộ xem xét mức 
phù hợp& có cơ sở hơn là “15.000 đ/tấn” thay vì mức “20.000 đ/tấn” như trong Dự thảo.  

3. Về mức phí thẩm định chứng nhận sản phẩm thủy sản xuất khẩu: đề nghị bổ sung thêm 
quy định “Không thu phí cho cấp lại giấy Chứng nhận”. Lý 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, không tốn nhiều nhân lực 
và phù hợp với hiện trạng hiện nay. 

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch HH và các PCT HH; 

-   VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 
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