Buộc tái xuất 2 xe ô tô NK của Việt kiều hồi hương
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Tổng cục Hải quan vừa chấp thuận với kiến nghị của Cục Hải quan TP.HCM về việc tái xuất 2
chiếc xe ô tô NK theo diện tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương vì có dấu hiệu vi phạm.

Trước đó, Cục Hải quan TP.HCM, đơn vị tiếp nhận hồ sơ xin cấp giấy phép nhập khẩu ô tô
theo diện tài sản di chuyển của 2 Việt kiều hồi hương đã hoàn tất thủ tục đăng kí thường trú tại
TP.HCM.

Qua xác minh tính hợp pháp của 2 chiếc xe ô tô nêu trên cho thấy 1 chiếc xe được XK hợp pháp
thông qua cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) vào năm 2011. Nhà XK đã nộp tờ
trình, bản chính của hợp đồng mua bán và giấy tờ thể hiện việc không đăng kí lưu hành tại Mỹ,
những giấy tờ này đã được đục lỗ và cho phép XK. Tuy nhiên, giấy chứng nhận của chiếc xe
này lại không được đục lỗ vì giấy này đã không được trình cho CBP.

Tương tự, chiếc xe ô tô còn lại được công ty vận chuyển xác nhận đã được XK nhưng không qua
CBP. Công ty vận chuyển cho rằng, hãng tàu phải chịu trách nhiệm cho việc vận chuyển bất
hợp pháp này.

Từ kết quả xác minh nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất không cấp phép NK, yêu cầu tái
xuất 2 chiếc xe ô tô nêu trên ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Hiện Cục Hải quan TP.HCM đang yêu cầu 2 Việt kiều nêu trên hoàn tất thủ tục tái xuất 2 chiếc
xe ô tô ra khỏi lãnh thổ Việt Nam./.
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Theo Hải quan Online.
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