
B ộ  TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
--------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 199/2010/TT-BTC ——  ----------  -----------  -----  -----
Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 20ĩ  0

THÔNG TƯ  
Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng 

phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung m ột số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 
03/6/2002;

Căn cứ Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 7/9/2004 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành m ột số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực 
phẩm; m ột số Đ iều của Pháp lệnh thú y, Pháp lệnh giống vật nuôi, Pháp lệnh 
bảo vệ và kiêm  dịch thực vật;

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

Sau khi có ý kiến của Bộ N ông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công 
văn số 3416/BNN-TC ngày 21/10/2010, Bộ Tài chính quy định chế độ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thủ y 
thuỷ sản như sau:

Điều 1. Biểu mức thu phí, lệ phí

B an hành kèm  theo Thông tư  này B iểu phí, lệ phí trong công tác quản ỉý 
chất lượng, an toàn vệ sinh, thú y thuỷ sản, bao gồm:

1. Phụ lục 1 - Lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh 
thuỷ sản;

2. Phụ lục 2 - Lệ phí về công tác thú y thuỷ sản;

3. Phụ lục 3 - Phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thuỷ
sản;

4. Phụ lục 4 - Phí về công tác thú y thuỷ sản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân Việt Nam  và nước ngoài hoạt động sản xuất, kinh 
doanh thuỷ sản và các sản phẩm  thuỷ sản xuất khẩu, nhập khẩu, tiêu thụ nội 
địa; sản xuất kinh doanh thuốc thú y, thức ăn, hoá chất, chế phẩm sinh học 
dùng trong nuôi trông thuỷ sản tại V iệt N am  khi được cơ quan N hà nước có



thẩm quyền thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện các
nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm  và vệ sinh thú y thủy 
sản theo quy định của pháp luật phải nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định tạì
Đ iều 1 Thông tư này.

Phí, lệ phí quản lý nhà nước chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản 
thu bằng Đ ồng Việt Nam. Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài có nhu cầu 
nộp phí, lệ phí bằng ngoại tệ thì thu bằng đô la M ỹ (USD) theo tỷ giá giao dịch 
bỉnh quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do N gân hàng N hà nước Việt 
Nam công bố tại thời điểm  thu tiền.

Điều 3. Thu, nộp phí, lệ phí

Cơ quan quản lý nhà nước về quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú 
y thủy san (gồm Cục Quản lý Chất lượng N ông Lâm  sản v à  Thuỷ sản, Cục T h ú 
y, Tổng cục Thuỷ sản, các đơn vị trực thuộc và cơ quan quản lý chất lượng an 
toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản tại địa phương) thực h iện các công việc nêu tại 
Điều 2 Quyết định này có nhiệm  vụ tổ chức thu, nộp, quản lý và sử đụng phí, 
lệ phí theo quy định tại Thông tư  này (dưới đây gọi là cơ quan thu phí, lệ phí).

Điều 4. Quản lý sử dụng phí, iệ phí

Phi, lệ phí về công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ 
sản ì à khoan thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý sử dụng như sau:

1 Cơ quan thu phí, lệ phí được để lại 85% tổng số tiền thu về phí, lệ phí 
thực thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí, lệ phí theo quy định cụ thê
như sau:

a) Chi tiền lương, tiền  công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền 
công theo chế độ hiện hành (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã 
hưởng lương từ ngân sách nhà nước);

b) Chi bảo hộ lao động hoặc đồng phục, trang phục cho người lao động 
theo chế độ quy định;

c ) Chi các khoản đóng góp theo quy định đối với người lao động như 
bao hiểm xã hội, bảo hiểm  y tế, kinh phí công đoàn;

đ ) Chi thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư  văn phòng, thông tin liên lạc 
phục vụ công tác thu phí, lệ phí;

đ) Chi sửa chữa thường xuyên nhà cửa, phương tiện, m áy m óc thiết bị 
văn phòng phục vụ công tác kiểm  soát chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thủy 
sản 

e) Chi khác phục vụ trực tiếp công tác quản lý chất lượng an toàn vệ 
sinh va thú y thuỷ sản;

g ) Chi mua biên lai, ấn chỉ, nguyên, nhiên vật liệu, hoá chất, công cụ, 
dụng cụ, máy móc, th iết bị vật tư phục vụ trực tiếp công tác thu phí, lệ phí;
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h) Chi sửa chữa lớn tài sản, máy móc thiết bị, phương tiện chuyên dùng 
phục vụ công tác thu phí, lệ phí;

i) Chi thuê trụ sở, thuê chuyên gia kỹ thuật, công nhân kỷ thuật và máy 
móc thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thu phí, lệ phí (nếu có);

k) Chi hội nghị, hội thảo, đào tạo ngắn hạn, tập huấn nghiệp vụ, nâng 
cao trình độ chuyên môn, thực nghiệp phương pháp kỹ thuật phục vụ công tác 
kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú y thuỷ sản và công 
tác thu phí, lệ phí;

1) Chi hoạt động đối ngoại phục vụ trực tiếp công tác quản lý chất lượng 
an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh thú y thuỷ sản như m ua tài liệu kỹ thuật, 
tiếp chuyên gia nước ngoài vào kiểm  ư a  công tác quản lý chất lượng an toàn 
vệ sinh thuỷ sản tại V iệt Nam; Chi phí cử cản bộ, chuyên viên đi làm việc với 
các đối tác nước ngoài theo mức quy định hiện hành;

m) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thu phí, lệ 
phí trong đơn vị bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng 
lương thực hiện nếu số thu năm  nay cao hơn năm trước hoặc bàng 2 (hai) 
tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng số thu năm 
trước.

2. Cơ quan thu phí, lệ phí thuộc Cục Quản lý Chất lượng N ông Lầm sản 
và Thuỷ sản, Cục Thú y, Tổng cục Thủy sản căn cứ vào số thu được để lại chi 
theo quy định, thực hiện việc điều hòa nguồn kinh phí cho các đom vị thu phí, 
lệ phí trực thuộc (bao gồm cả Văn phòng Cục) không đủ nguồn chi bảo đảm 
quỹ tiên lương tôi thiêu cho cán bộ, công nhân viên thu phí, lệ phí và các 
khoản chi phục vụ hoạt động quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ 
sinh thú y thủy sản của Cục, Tồng cục,

3. Cục Quản lý Chất lượng N ông Lâm sản và Thuỷ sản, Cục Thú y, 
Tông cục Thuỷ sản thực hiện lập dự toán thu, chi hàng năm báo cáo Bộ Tài 
chính phê duyệt; m ở tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch để 
theo dõi việc thu - chi đối với khoản tiền điều hoà phục vụ công tác tổ chức thu 
phí, ỉệ phí do các đơn vị thu phí, lệ phí còn chệnh lệch thừa nộp về để chuyển 
cho đơn vị thiêu. Đ ông thời phải mở sổ hạch toán riêng, cuối năm  nếu chưa sử 
dụng hết thì được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng và hàng năm phải 
quyết toán với Bộ Tài chính.

4. Tổng số tiền phí, lệ phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích 
theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này, số còn lại (15%) cơ quan thu phí, lệ 
phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục 
tương ứng của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư  này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Thông 
tư  này thay thế Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC ngày 31/7/2008 của Bọ 
trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí,
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lệ phí về quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản. Đối với chi phi 
k iểm  tra  điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ 
san. định kỳ hàng năm, các cơ quan quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thu 
\th ủ y  s ả n  ở Trung ương và địa phương lập dự toán cho các hoạt động kiêm tra 
điều kiện đ ảm bảo an toàn vệ sinh cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản, trình 
cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và cấp ngân sách theo quy định cua 
l u ậ t ngân sách nhà nước.

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công 
khui chế độ thu phí, ỉệ phí không hướng dẫn tại Thông tư  này được thực hiện 
theo h ướng dẫn Lại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài 
chính hướng dẫn thí hành m ột số điều của L uật Quản lý thuế và hướng dẫn thi 
hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định 
chi riết thi hành m ột số điều của Luật Q uản lý thuế và Thông tư sô 
1 5 7 /2009/TT-BTC ngày 06/8/2009 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 60/2007/TT- 
BTC ngày 14/6/2007.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, lệ phí quản lý chát 
lượng, an toan vệ sinh và thú y thuỷ sản, Cục Quản lý Chất lượng N ông Lâm 
san và thủy  sản , Cục Thú y, Tổng cục Thuỷ sản, các đơn vị thu phí, lệ phí va 
các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm  thi hành Thông tư này.

4 Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng m ắc đề nghị cơ quan, tô 
chức, cá nhán phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bỏ
sung.
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Ủy ban nhân dân, Sơ Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc
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