Phát hiện vụ nhập lậu hàng nghìn chiếc bếp từ và bếp hồng ngoại
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Theo tin từ Cục Hải quan TP.HCM, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ nhập lậu hàng ngàn bếp từ
và bếp hồng ngoại sử dụng điện.

Vụ việc do Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện và lập biên bản vi phạm đối với
Công ty NNQ. Khi làm thủ tục, doanh nghiệp này khai báo nhập khẩu lô hàng gồm 726 bếp từ
sử dụng điện.

Qua kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện hàng
thực nhập lớn gấp nhiều lần so với khai báo của doanh nghiệp và hàng không khai báo hải quan
, gồm: 2.004 bếp từ và 2.370 bếp hồng ngoại sử dụng điện. Toàn bộ số hàng này thuộc diện
phải có giấy phép nhập khẩu tự động của Bộ Công Thương.

Tuy nhiên, trong giấy phép nhập khẩu tự động số 12317595 của Bộ Công Thương cấp ngày
25-6-2012 cho Công ty NNQ chỉ có số lượng vài trăm chiếc bếp từ. Đối với số bếp hồng ngoại
doanh nghiệp không khai báo hải quan, doanh nghiệp không xuất trình được giấy phép nhập
khẩu của Bộ Công Thương, ẩn lậu thuế nhập khẩu gần 50 triệu đồng.

Vụ việc nêu trên đã được Cục Hải quan TP HCM trao đổi với Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM
để xem xét dấu hiệu hình sự. Mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đã trả lời rằng vụ vi
phạm không có dấu hiệu hình sự, đề nghị Cục Hải quan TP.HCM xem xét xử lí theo thẩm
quyền./.
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Theo Hải quan Online.
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