
HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU 

THUỶ SẢN VIỆT NAM     

 
Số: 32 /CV-VASEP 

V/v cảm ơn Lãnh đạo Bộ Tài chính và 

Tổng cục Thuế đã xác định sản phẩm 

thuỷ sản là chế biến, để thực hiện chính 

sách ưu đãi thuế TNDN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021 
 

Kính gửi: - Ông Trần Xuân Hà – Thứ trưởng Bộ Tài chính 

- Lãnh đạo Tổng cục Thuế 

Ngày 17/3/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) đã 

nhận được văn bản số 2550/BTC-TCT ngày 12/3/2021 của Bộ Tài chính về việc chính sách 

thuế TNDN.  

Theo đó, trên cở sở ý kiến của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư - tại 

công văn số 1274/TCKT0PPCĐ ngày 22/9/2020), của Bộ Nông nghiệp và PTNT (tại công 

văn số 7365/BNN-CBTTNS ngày 23/10/2020) và VASEP, Bộ Tài chính đã xác nhận các 

hoạt động (i) chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -18 độC ngoại trừ hoạt 

động ướp lạnh thực hiện trên tàu đánh bắt, (ii) chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản 

phẩm chín, (iii) chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng GTGT là hoạt 

động chế biến.  

Việc này đã giải quyết được bất cập, vướng mắc cho các doanh nghiệp (DN) chế 

biến thủy sản Việt Nam, giúp các DN được hưởng đúng ưu đãi thuế TNDN đối với hàng 

chế biến.  

Đây là một trong những nội dung cốt lõi không chỉ giúp nâng cao năng lực cạnh 

tranh của ngành, góp phần tạo sinh kế bền vững cho nông-ngư dân, nhất là tại các địa bàn 

kinh tế khó khăn và đặc biệt khó khăn mà DN thuỷ sản tập trung đa phần tại đây; mà còn 

thể hiện tinh thần cải cách tích cực của Quý Bộ, trợ lực cho Chiến lược phát triển thủy sản 

Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

tại Quyết định 339/QĐ-TTg  ngày 11/3/2021 sẽ được hiện thực hóa và hiệu quả. 

Hiệp hội cùng các DN thuỷ sản thành viên chân thành cảm ơn Thứ trưởng, tập thể 

Lãnh đạo Quý Bộ và Lãnh đạo Tổng cục Thuế đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tìm giải pháp 

tháo gỡ vướng mắc cho ngành trong xác định sản phẩm thuỷ sản là chế biến khi áp dụng 

quy định chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với hoạt động chế biến thủy 

sản.  

Trân trọng cảm ơn và kính chào ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
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- VPĐD HH tại Hà Nội; 

- Lưu VP HH. 
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