HIỆP HỘI CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU
THUỶ SẢN VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39/CV-VASEP

Tp Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 06 năm 2022

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo
phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên
quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài
chính

Kính gửi: Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính
Phúc đáp công văn số 58/HĐTV ngày 03/6/2022 của Hội đồng Tư vấn CCTTHC
về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Báo cáo phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy
định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Bộ Tài chính, Hiệp hội Chế biến và Xuất
khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) xin có ý kiến như sau:
Hiệp hội đánh giá cao dự thảo Báo cáo kể trên của Bộ Tài chính. Đặc biệt, hai nhóm
nội dung tại mục 15, 16 của dự thảo Báo cáo sẽ có tác động tích cực ngay đến cộng đồng
DN xuất nhập khẩu nói chung và thuỷ sản nói riêng.
Trong đó, nhóm nội dung số 15 (Lĩnh vực hải quan) bao gồm các quy định về thủ
tục hành chính liên quan đến thủ tục hải quan với hàng hoá xuất khẩu (15.1.1) và nhập
khẩu (15.1.2) với nội dung cắt giảm, đơn giản hoá được cộng đồng DN đánh giá cao,
mong đợi: khi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan đã có trên Cổng thông tin một cửa quốc
gia thì người khai hải quan không phải nộp cho cơ quan hải quan. Tương tự vậy là các thủ
tục công nhận DN ưu tiên (15.1.3) và thủ tục xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế
(15.1.5).
Hiệp hội cũng hoàn toàn đồng ý & đánh giá cao các thủ tục hành chính dự kiến
được cắt giảm, đơn giản hoá trong nhóm nội dung về lĩnh vực thuế (mục 16) - trong đó bao
gồm các thủ tục khai gia hạn nộp thuế TNDN của DN sử dụng nhiều lao động.
Hiệp hội VASEP và cộng đồng DN thành viên kính đề nghị Hội đồng và Bộ Tài
chính sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn
giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Tài chính để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Trân trọng cảm ơn và kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Chủ tịch HH và các PCT HH;
- VPĐD HH tại Hà Nội;
- Lưu VP HH.
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