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

Số: 286/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2016 

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

quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 

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

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 

Căn cừ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một sô điểu của Luật phí 
và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định sổ 88/20Ỉ0/NĐ-CP ngày 16 thảng 8 năm 2010 của 
Chính phủ quy định chi tiết, hướng dan thi hành một sổ điểu của Luật sở hữu 
trí tuệ và Luật sửa đôi, bo sung một sổ điêu của Luật sở hữu trí tuệ vê quyên 
đôi với giông cây trồng; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 
của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quvền hạn và cơ câu tô chức 
của Bộ Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản ỉỷ và sử dụng phí thâm định quản lý chất lượng, an toàn thực 
phảm trong lĩnh vực nông nghiệp. 

Điều lề Phạm vi điều chỉnh, đối tưọng áp dụng 
1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 

2. Thông tư này áp dụng đối với người nộp và tổ chức thu phí thẩm 
định quản lý chất lượng, an toàn thực pham trong lĩnh vực nông nghiệp, các 
tô chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định quản lý chất lượng, an toàn thực phấm trong lĩnh vực nông nghiệp. 



Điều 2. Người nộp phí 
To chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh nông lâm thuỷ sản và 

các sản phấm thuỷ sản xuất khấu, nhập khấu, tiêu thụ nội địa khi nộp hô sơ đê 
nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc ngành nông nghiệp và phát triên 
nông thôn thực hiện các nghiệp vụ quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực 
phẩm nông lâm thuỷ sản phải nộp phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí 
Tổ chức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp là cơ quan thực hiện nghiệp vụ quản lý chất lượng an 
toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thuỷ sản, bao gồm: Cục Quản lý chất lượng 
nông lâm sản và thuỷ sản; Các Cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thuỷ sản Trung Bộ, Nam Bộ; Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản 
vùng; Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm 
thủy sản; Cục Thú y; Cục Bảo vệ thực vật; Cục Chế biến nông lâm thủy sản 
và nghề muối; Tổng cục Thuỷ sản; Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy 
sản; Chi cục Chăn nuôi và thú y; Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật; Chi cục 
Thủy sản. 

Điều 4. Mức thu phí 
Mức thu phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong 

lĩnh vực nông nghiệp thực hiện theo quy định tại Biếu phí ban hành kèm theo 
Thông tư này. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí 
1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền 

phí đã thu của tháng trước vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho 
bạc nhà nước. 

2. Tổ chức thu phí thực hiện kê khai, nộp số tiền phí thu được theo 
tháng, quyết toán năm theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 19, khoản 2 Điều 26 
Thông tư sổ 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuê; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-
CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. 

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí 
1. Tổ chức thu phí là Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Các cơ quan quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản Trung Bộ, 
Nam Bộ; Các Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng; Trung tâm 
kiếm nghiệm, kiếm chứng và tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản; Cục Thú 
y; Cục Bảo vệ thực vật (trường hợp được khoán chi phí hoạt động thực hiện 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí 
quản lý hành chính) được trích lại 80% số tiền phí thu được để trang trải chi 
phí cho các nội dung chi theo quy định của Nghị định sô 120/2016/NĐ-CP 



ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ. Nộp 20% sổ tiền phí thu được vào 
ngân sách nhà nước theo chương, tiếu mục của Mục lục ngân sách nhà nước 
hiện hành. 

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản căn cứ vào số thu 
được đế lại chi theo quy định, thực hiện việc điều hòa nguồn kinh phí cho các 
đơn vị thu phí trực thuộc (gồm Cơ quan Cục; Các cơ quan quản lý chât lượng 
nông lâm sản và thuỷ sản Trung Bộ, Nam Bộ; Các Trung tâm chất lượng 
nông lâm thủy sản vùng; Trung tâm kiểm nghiệm, kiểm chứng và tư vấn chât 
lượng nông lâm thủy sản) không đủ nguồn chi bảo đảm quỹ tiền lương tôi 
thiếu cho cán bộ, công nhân viên thu phí và các khoản chi phục vụ hoạt động 
quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phấm, vệ sinh thủy sản của Cục Quản 
lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản. 

2. Đối với tổ chức thu phí là Tổng cục Thuỷ sản, Cục Chế biến nông 
lâm thủy sản và nghề muối, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, 
Chi cục Chăn nuôi và thú y, Chi cục Trồng trọt, bảo vệ thực vật, Chi cục 
Thủy sản: 

a) To chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách nhà 
nước trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. Nguồn chi phí 
trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách nhà nước bố 
trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà 
nước. 

b) Trường hợp tổ chức thu phí là cơ quan nhà nước được khoán chi phí 
hoạt động từ nguồn thu phí theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 
120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thì được trích lại 
80% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy 
định tại Điều 5 Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 
của Chính phủ. Nộp 20% tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước theo 
chương, tiếu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành. 

Điều 7. Tổ chức thưc hiên 
• • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 
và thay thế Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí 
quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thủy sản. 

2. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, 
chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Thông tư này được 
thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí, Nghị định sổ 120/2016/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ; Thông tư số 156/2013/TT-BTC 
ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính quy định in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại 
chứng từ thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đôi, bô 
sung hoặc thay thế (nếu có). 
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3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá 
nhân phản ánh kịp thời vê Bộ Tài chính đê nghiên cứu, .hướng dân bô sung./. 

Noi nhặn: 
- Văn phòng Trung ưcmg và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Vân phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương cùa các đoàn thể; 
- HĐND, UBND, Sờ Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, thành phô 
trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Website chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CST5). 

KTễ Bộ TRƯỞNG 
tƯỞNG 

Vũ Thi Mai 
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BIÊU PHi THẢM ĐỊNH QUAN LÝ CHÁT LƯỢNG, 
AN Ịl>*N^Uự< PHẦM TRONG LĨNH vực NÔNG NGHIỆP 
/f (Ban hẩnh^kèm theo Thông tư số 286/20ì6/TT-BTC 

ệ ngày 14 tháng, 11 nãm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

stt '/• „ \ > / rên phí Mức thu 

1 Phí thâm cấp. giẩý "chứng nhận thực phẩm xuất khấu theo yêu 
cầu của nước nhập khẩu: 

a 
Đôi với trường hợp phải kiểm tra, lấy mẫu tại doanh nghiệp đê 
phục vụ cẩp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khấu theo 
yêu cầu của nước nhập khẩu 

350.000 đồng/lô hàng 

b 
Đối với trường hợp chỉ kiểm tra hồ sơ đê cấp giấy chứng nhận thực 
phấm xuất khấu theo yêu cầu của nước nhập khẩu 100.000 đồng/lô hàng 

2 Phí thẩm định xác nhận kiên thức an loàn thực phâm trong lĩnh vực 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
- Cơ quan kiêm tra địa phương thực hiện 30.000 đông/làn/người 
- Cơ quan kiêm tra trung ương thực hiện 50.000 đông/lãn người 

3 Phí thâm định kinh doanh có điêu kiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 
lâm nghiệp, thủy sản 

a Thâm định câp giây chứng nhận an toàn thực phâm đôi với cơ sở 
sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản 
- Cơ quan kiêm tra địa phương thực hiện 700.000 đông/cơ sở 
- Cơ quan kiêm tra trung ương thực hiện 2.000.000 đông/cơ sờ 

b Thẩm định đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm 50% phí thâm định 
cấp giấy chứng nhận 
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Phí thâm định nội dung kịch bản phim, chương trình trên băng, đĩa, 
phần mềm, trên các vật liệu khác và tài liệu trong quảng cáo thực 
phẩm nông nehiệp, lâm nehiệD, thủy sản 

1.200.000 đồng 
/lần/sản phẩm 

5 Phí thâm định công nhận hoặc chỉ định phòng kiểm nghiệm, phòng 
thừ nghiệm trong lĩnh vực nông nehiệp. lâm nghiệp, thủy sản: 

- Đánh giá lần đầu 32.000.000 đồng/ 
lần/phòng kiểm nghiệm 

- Đánh giá lại, giám sát, thay đổi, bổ sung, gia hạn 22*500.000 đông/lân/ 
phòng kiểm nghiệm ; 


