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Ngày 9/5 vừa qua, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo Tổng cục Hải quan vụ việc một
doanh nghiệp lợi dụng chính sách kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất để buôn lậu, trốn
thuế với số lượng và trị giá lớn.

Theo Cục Hải quan Lạng Sơn, ngày 6/5/2012, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tân Thanh đã tiếp
nhận và làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa cho công ty TNHH TM Bình Phong (Hà Nội). Lô hàng
của công ty này thuộc loại hình tạm nhập, tái xuất theo tờ khai điện tử đăng ký tại Chi cục Hải
quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II, địa điểm làm thủ tục xuất hàng là Cửa khẩu Tân
Thanh - Lạng Sơn.

Hàng hóa theo khai báo tại tờ khai tạm nhập và tờ khai tái xuất nêu trên gồm: 7.700 chiếc áo lót
nam, 200 bánh xà phòng, 58.000 chiếc quần tất giấy phụ nữ. Tất cả đều là hàng mới 100%,
xuất xứ Hàn Quốc, trọng lượng 05 tấn, trị giá khoảng hơn 7.000 USD.

Khi hàng vào đến cửa khẩu, Chi cục HQ Tân Thanh đã cử cán bộ kiểm tra tình trạng niêm
phong (seal) của lô hàng thì thấy vẫn còn nguyên vẹn. Sau khi Chi cục Tân Thanh kiểm tra
seal, doanh nghiệp đã cắt seal tại bãi kiểm tra để xuất hàng sang Trung Quốc. Do có nguồn
thông tin riêng về hàng hóa nên khi xe chở hàng đến khu vực cổng kiểm soát số 1 phần tiếp
giáp với lãnh thổ Trung Quốc, Chi cục Tân Thanh đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng
dừng phương tiện để kiểm tra thực tế hàng hóa. Kiểm tra cho thấy toàn bộ số hàng hóa chứa
trong container trên xe tải đầu kéo hoàn toàn không đúng với khai báo trong tờ khai hải quan.
Cụ thể đã phát hiện 27 thùng caton chứa vải vụn và đá 1x2 (loại đá vôi dùng để trộn bê tông).

Ngay sau đó, Chi cục HQ Tân Thanh đã tiến hành lập biên bản chứng nhận, biên bản vi phạm
hành chính trong lĩnh vực Hải quan đối với chủ lô hàng, niêm phong tang vật, ra quyết định tạm
giữ tang vật và phương tiện vi phạm.

Qua diễn biến vụ việc theo báo cáo của Chi cục HQ Tân Thanh, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn
nhận thấy khả năng lô hàng thật nhập khẩu theo khai báo tại tờ khai nhập khẩu số 2833 và tờ
khai xuất khẩu số 3981 đăng ký ngày 4/5/2012 tại Chi cục HQCK cảng Hải Phòng khu vực II đã
bị doanh nghiệp rút ruột và được thay thế bằng vải vụn và đá vôi xuất khẩu khống nhằm mục
đích là xác nhận thực xuất và làm thủ tục thanh khoản. Hành vi vi phạm của doanh nghiệp đã
lợi dụng chính sách kinh doanh hàng hóa tạm nhập tái xuất buôn lậu, trốn thuế với số lượng và
trị giá lớn.
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Theo ông Phùng Quang Hội – Chi cục trưởng Chi cục HQ Tân Thanh, thủ đoạn của đối tượng là
rút ruột hàng hóa, tiêu thụ trong nội địa, sau đó tráo mặt hàng khác vào container tái xuất để
trốn tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Ông Hội cho biết thêm, trong tháng 4 vừa qua,
Chi cục HQ Tân Thanh cũng đã phát hiện một vụ việc tương tự, khi doanh nghiệp khai báo 11
bộ tờ khai dùng con dấu giả, tạm nhập tại cửa khẩu Tân Thanh, tái xuất qua cửa khẩu Xa Mát –
Tây Ninh nhưng thực chất đã tiêu thụ trong nội địa. Sau đó, Chi cục HQ Tân Thanh đã tiến
hành truy thu 172 triệu VND.
Hiện Cục Hải quan Lạng Sơn đã báo cáo Tổng cục Hải quan về vụ việc vi phạm nêu trên để
tiếp tục xử lý.
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