BỘ TÀI CHÍNH
------Số: 2822/BTC-CST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2010

V/v phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự
do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và
nhập khẩu

Kính gửi: - Bộ Y tế;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 10/2/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg quy định
Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu. Điều 16
Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg quy định: “Phí, lệ phí cấp CFS do Bộ Tài chính quy định”.
Tại khoản 8 mục III Phần A Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ có quy định khoản “phí giám định hàng hóa xuất
nhập khẩu” và thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính.
Điểm 9.2 khoản 9 mục III Phần B Danh mục chi tiết phí, lệ phí ban hành kèm theo Nghị định số
24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ có quy định khoản “lệ phí cấp giấy phép xuất
khẩu, nhập khẩu” và thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính.
- Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/2/2010 của Thủ
tướng Chính phủ quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất
khẩu và nhập khẩu quy định về thẩm quyền quản lý CFS sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu và cấp
CFS sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu của các Bộ, ngành đối với các mặt hàng được quy định cụ
thể như: Bộ Y tế có thẩm quyền quản lý đối với các sản phẩm trong lĩnh vực y tế, Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn có thẩm quyền quản lý đối với các sản phẩm trong lĩnh vực nông,
lâm, thủy sản…

- Theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Pháp lệnh phí và lệ phí thì: Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ
quan thuộc Chính phủ có trách nhiệm đề xuất với Chính phủ về những hoạt động cần thu phí, lệ
phí; kiến nghị với Chính phủ hoặc Bộ Tài chính về mức thu đối với từng loại phí, lệ phí.
- Điểm b khoản 2 Mục II 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: “Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung Danh
mục lệ phí; mức thu; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thì các tổ chức cá nhân, phản ánh bằng
văn bản về Bộ Tài chính để Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, giải quyết (đối với trường
hợp thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định tại Điều 9 của Pháp lệnh phí và lệ phí) hoặc
Bộ Tài chính nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp, kịp thời (đối với trường hợp thuộc thẩm quyền
giải quyết của Bộ Tài chính)”.
Căn cứ những quy định nêu trên, để thực hiện đúng quy định của pháp luật về phí, lệ phí, đề nghị
Quý cơ quan có tên nêu trên xây dựng Đề án về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập
khẩu, gửi Bộ Tài chính nghiên cứu, ban hành theo quy định (nếu cần).
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Nơi nhận:
(Đã ký)
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, Vụ CST (CST5).
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