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

Số: 46/2015 TT-BTC 
Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015 

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

thâm định kinh doanh thương mại cá tra 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và ỉệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 
28/8/2001; 

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

Căn cứ Nghị định sỗ 36/20I4/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ 
về nuôi, chê biên và xuôt kh.au sản phấm cá Tra; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/]2/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Tài 
chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chỉnh sách Thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chinh ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham định kinh doanh thương mại cả tra như 
sau: 

Điều 1. Ngurời nộp phí 

Tổ chức, cá nhân khi đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với 
Hiệp hội Cá tra Việt Nam phải nộp phí thẩm định kinh doanh thương mại cá 
tra theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Cơ quan thu phí 

Hiệp hội Cá tra Việt Nam có trách nhiệm tổ chức thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra theo quy định tại Thông 
tư này. 

Điều 3. Mức thu và phương thức nộp phí 

1. Mức thu phí thẩm định là 100.000 đồng/01 hợp đồng xuất khẩu/01 
lần thấrn định. Mức phí đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

2. Tổ chức, cá nhân nộp phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài 
khoản của Hiệp hội Cá tra Việt Nam. 

Điều 4ể Quản iý, sử dụng phí 

Phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra là khoản thu không thuộc 
ngân sách nhà nước. Hiệp hội Cá tra Việt Nam được quản lý và sử dụng phí 
thu được đe trang trải chi phí cho việc thẩm định, thu phí; sau khi đã nộp các 



khoản thuế theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Tổ chúc thực hiện 

•i. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 thảng 5 năm 2015. 

2. Các nội dung khác liên quan đốn việc thu, nộp, quản lý, công khai 
chế độ thu phí thẩm định kinh doanh thương mại cá tra không quy định tại 
Thông, tư này, được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-
BTC ngày 24/7/2002, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngay 25/5/2006 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn t'hực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí; Thông 
tư sổ 156/2013/TT-BTC nẹày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 
hành, một so điều của Luật Ọuản lý thuế, Luật sửa đổi, bo sung một số điêu 
của Luật Quản lý thuế và Nghị định sổ 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của 
Chính phủ; Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành 
Nghị định số 5 ]/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định Số^04/2014/NĐ-
CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung 
ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế khác (nểu có). 

3. Tố chức, cá nhân và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng măc, đê 
nghị các tô chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đê xem xét, 
hướng dẫn./.^ 
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