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

Số: 37/2013/TT-BTC — 
Hà Nội, ngày 04 thảng 4 năm 2013 

THÔNG Tư 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phỉ số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 
28/8/2001; ' ' 

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 
24/3/2004; 

Căn cứ Nghị định sổ 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về 
quản lý thức ăn chăn nuôi; 

Căn cứ Nghị định sổ 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chỉ tiết một số điểu của Luật Chất lượng sản phâm hàng hoá; 

Căn cứ Nghị định sổ 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chỉnh phủ quy định chi tiết thỉ hành Pháp 
lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; 

Xét đề nghị của Vụ trưcmg Vụ Chính sách Thuế; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, 

nộp và quản ỉỷ, sử dụng phí, lệ phí ừ~ong lĩnh vực chăn nuôi như sau: 

Điều 1. Đối tượng nộp và cơ quan thu phí, lệ phí. 

1Ể Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài khi có đơn đề nghị cơ quan 
quản lý nhà nước hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thấm quyền 
giao thực hiện cấp giấy phép trong lĩnh vực chăn nuôi thì phải nộp lệ phí; khi 
được kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu thì 
phải nộp phí theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về chăn nuôi và tổ chức, cá nhân được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền giao thực hiện cấp giấy phép trong lĩnh vực chăn 
nuôi có nhiệm vụ tổ chức thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 
chăn nuôi theo hướng dẫn tại Thông tư này. 

Điều 2. Mửc thu phí, lệ phí 

1 ế Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi được quy định cụ thể tại 
Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này. 
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2. Đối với các hoạt động khác trong lĩnh vực chăn nuôi liên quan đến đánh 
giá sự phù hợp không thu phí mà thực hiện thu theo cơ chế giá dịch vụ theo quy 
định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều của Luật Chất lượng sản phấm hàng hoá. 

3. Phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi thu bằng Đồng Việt Nam (VNĐ). 

Điều 3. Tổ chức thu, nộp, quản lý và sử dụng 

lắ Cơ quan thu lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi nộp 100% (một trăm phần 
trăm) tổng số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Mục lục Ngân 
sách nhà nước hiện hành. Các khoản chi phí liên quan đến công tác cấp giấy phép 
ừong lĩnh vực chăn nuôi được ngân sách nhà nước cấp theo dự toán được duyệt hàng 
năm. 

Trong trường hợp ủy quyền thu thì tổ chức được ủy quyền thu lệ phí được 
để lại 90% (chín mươi phần trăm) trong số lệ phí thu được để trang ừải chi phí 
cho việc thu lệ phí theo các nội dung chi quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-
CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của 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. Số tiền còn lại 10 % (mười phần trăm) cơ quan thu lệ phí phải nộp vào ngân 
sách nhà nước theo Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành. 

2. Cơ quan thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi được để lại 85% (tám mươi 
năm phần trăm) trên số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thu phí 
theo các nội dung chi quy định tại Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 
của Chinh phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí. số tiền còn lại 
15% (mười lăm phần trăm) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước 
theo Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

3. Cơ quan thu phí, lệ phí trong lĩnh vực chăn nuôi có trách nhiệm đăng ký, 
kê khai nộp phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Thông tư số 
63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 
25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. 

4. Trường hợp cơ quan thu phí trong lĩnh vực chăn nuôi không do Nhà 
nước đâu tư hoặc do Nhà nước đầu tư nhưng đã chuyến giao cho tố chức, cá nhân 
thực hiện theo nguyên tắc hạch toán, tự chủ tài chính, là khoản thu không thuộc 
ngân sách nhà nước, số tiền phí thu được là doanh thu của tổ chức, cá nhân thu 
phi; tố chức, cá nhân thu phí có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định hiện hành của 
Nhà nước trên kết quả thu phí. 

Điều 4: Tổ chức thưc hiên . • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2013. 
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2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý sử dụng, công 
khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 và Thông tư số 
45/2006/TT-BTC ngay 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC 
ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về 
phí và lệ phí; Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị 
định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 
28/10/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản 
lý thuế; Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn việc phát hành, sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước. 

3. Tố chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí, lệ phí và các cơ quan liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triến khai thực 
hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thòi về Bộ 
Tài chính đế xem xét, hướng dẫn.! 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về 
phòng, chống tham nhũng; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thế; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Ưỷ ban nhân dân, Sờ Tài chính, Cục Thuế, 
Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Chính phủ; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, CST (CST 5). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỬ TRƯỞNG 

Vũ Thi Mai 
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c THƯ PHÍ, LỆ PHÍ TRONG LĨNH vực CHĂN NUÔI 

TT 
*t Ị 

rp /V 1 J\ 1 ' 1 en lẹ phí Đon vị tính Múc thu 
(vnđ) 

1 Câp giây phép xuât, nhập khâu tinh, phôi 
íiống vật nuôi Lần/01 giống 120.000 

2 
Cấp giấy phép xuất, nhập khâu môi 
trường pha chế, bảo tồn tinh, phôi giống 
vât nuôi 

Lần/01 giống 120.000 

3 Cấp giấy phép xuất, nhập khấu giống vật 
nuôi Lần/01 giống 120.000 

4 Cấp giấy phép trao đổi quốc tế nguồn gen 
vật nuôi quý hiếm Lần/01 giống 120.000 

5 

Câp giây phép đăng ký thức ăn chăn nuôi 
sản xuất trong nước vào danh mục thức 
ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt 
Nam 

Lần/01 ký mã 
hiệu/Olsản 

phâm 
120.000 

6 
Câp giây phép đăng ký lại thức ăn chăn 
nuôi vào danh mục thức ăn chăn nuôi 
được phép lưu hành tại Việt Nam 

Lân/01 ký mã 
hiệu/Olsản 

phẩm 
120.000 

7 

Cấp giấy phép thay đối thông tin của thức 
ăn chăn nuôi đã có trong danh mục thức 
ăn chăn nuôi được phép lưu hành tại Việt 
Nam 

Lần/01 sản 
phẩm 120.000 

8 Câp giây phép công nhận chât lượng thức 
ăn chăn nuôi xuất, nhập khấu 

Lân/01 sản 
phẩm 40.000 

9 
Cấp giấy phép xuất, nhập khâu thức ăn 
chăn nuôi để giới thiệu tại hội chợ, triến 
lãm 

Lần/01 sản 
phẩm 40.000 

10 
Cấp giấy phép nhập khấu thức ăn chăn 
nuôi đe sản xuất, gia công nhằm mục đích 
tái xuất 

Lần/01 sản 
phẩm 40.000 

11 Cấp giấy phép đăng ký kiêm tra xác nhận 
chất lượng thức ăn chăn nuôi 

Lân/01 sản 
phẩm 120.000 

12 Cấp giấy phép đăng ký khảo, kiếm 
nghiệm và kiếm định thức ăn chăn nuôi 

Lân/01 sản 
phẩm 120.000 

13 Cấp giấy phép đánh giá và công nhận 
thức ăn chăn nuôi mới 

Lân/01 sản 
phẩm 120.000 

14 Cấp giấy phép xuất, nhập khấu các chê 
phâm phục vụ chăn nuôi 

Lân/01 sản 
phẩm 120.000 
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TT rp A g A 1 r Tên lẹ phí Đơn vị tính Mức thu 
(vnđ) 

15 
Cấp giấy chỉ định phòng thử nghiệm về 
thức ăn chăn nuôi, chất bảo quản sử dụng 
trong thức ăn chăn nuôi 

Lần 180.000 

16 Cấp chứng chỉ đào tạo lấy mẫu thức ăn 
chăn nuôi Lần 80.000 

Phu luc 2: Phí • • 

TT Tên phí Đơn vi tính • Mức thu 

Phí kiểm tra, đánh giá chất lượng lô hàng 
thức ăn chăn nuôi xuất, nhập khẩu Lần/lô 

Thu băng 
0,095% giá trị lô 
hàng (nhưng tối 
thiểu là 285.000 

đồng, tối đa 
không quá 

9.500.000 đồng) 
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Ằ ri~ 

Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ Hội CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
——— Đôc ỉâp - Tư đo - Hanh phúc 

Số: ds /2013/TT-BTC —-— 
Hà Nội, ngày 9 thảng năm 2013 

THÔNG TƯ 
Sửa đối mức thuế suất thuế nhập khấu ưu đãi 

mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã số 2847ề00.10 
tại Biếu thuế nhập khâu ưu đãi 

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu ngày 14/6/2005; 
Căn cứ Nghị quyết sổ 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngàv 28/9/2007 của ủy ban 

Tlmờng vụ Quốc hội vê việc ban hành Biếu thuế xuất khâu theo danh mục nhóm 
hàng chịu thuê và khung thuê suât đôi với từng nhóm hàng, Biêu thuê nhập khâu 
ưu đãi theo danh mục nlĩóm hàng chịu thuê vờ khung thuê suất ưu đãi đôi với từng 
nhóm hàng; 

Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy 
định chi tiêt thi hành một sô điêu của Luật Thuê xuât khâu, Thuê nhập khâu; 

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

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi mức thuế suất thuế nhập 

khấu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit thuộc mã sô 2847.00.10 tại Biêu thuê nhập 
khau U11 đãi. 

Điều 1. Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 

Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng Hydro peroxit, đã 
hoặc chưa làm rắn bằng ure, dạng lỏng thuộc mã số 2847.00.10 tại Biếu thuế nhập 
khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II ban hành kèm theo 
Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính ban hành Biểu 
thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như 
sau: 

Mã hàng Mô tả hàng hoá 
Thuê suât 

(%) 
28.47 Hydro peroxit, đã hoặc chưa làm răn băng ure. 
2847.00.10 - Dạn° lỏng 3 
2847.00.90 - Loai khác 0 



Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày i4 tháng 5 năm 2013./yV^ 

Nơi nhận: 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướna Chính phủ; 
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VP BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đon vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cục Hải quan tỉnh, thành phố; 
- Công báo; 
- Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, Vụ CST (PXNK). 

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

Vũ Thị Mai 
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