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

Sô: 09/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2018 

THỒNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 284/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

quản lý chất lượng vật tư nuôi trồng thủy sản 

Căn cứ Luật phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thỉ hành một số điều của Luật phí 
và lệ phí; 

Căn củẫ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của 
Bộ Tài chính; 

Thực hỉện Nghị quyết số 75/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 20ỉ 7 của 
Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2017; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một sổ 
điều của Thông tư sổ 284/20ỉ6/TT-BTC ngày 14 thảng lỉ năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, 
lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nuôi trông thủy sản. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 284/2,016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 

"Điều 3. Tổ chửc thu phí, lệ phí 
1. Tổ chức thu lệ phí gồm: Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

2. Tổ chức thu phí gồm: 

a) Tổng cục Thủy sản; 

b) Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy 
sản; 

c) Cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương". 



Điều 2. Sửa đổi, bồ sung các khoản thu phí tại số thứ tự 1 và điêm b số 
thứ tự 2 Mục II của Biểu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chât lượng vật tư 
nuôi trồng thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 284/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau: 

stt Danh muc Mức thu 
II Mức thu phí 

1 Phí thâm định câp giây chứng nhận vật tư 
nuôi trồng thủy sản nhập khẩu 

470ẳ000 đông + Sô lượng 
mẫu X 80.000 đồng/mẫu 

2 
Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu 
hành sản phẩm vật tư nuôi trông thủy sản: 

b Đăng ký lại/gia hạn 500.000 đông/lân/sản phâm 

Điều 3. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 15 tháng 3 năm 2018. 

2. Trong quá trình triên khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các 
tô chức, cá nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu, giải 
quyết 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Trung ương và các ban của 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; ẻ 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Công báo; 
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Ưỷ ban nhân dân, sỏ- Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 

nhà nuức các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu VT, CST\^/ 
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