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Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu (BR-VT) đang gặp vướng mắc về việc áp thuế GTGT đối với
hoạt động của các mỏ dầu khí đã đi vào khai thác trong khoảng thời gian từ 31-12-2008 trở về
trước.

Theo Cục Hải quan BR-VT, mặc dù Tổng cục Hải quan đã có các công văn 4736/TCHQ-TXNK
ngày 29-9-2011, công văn 776/TCHQ-TXNK ngày 22-2-2012 và công văn 3088/TCHQ-TXNK
ngày 18-6-2012 hướng dẫn xử lí đối với trường hợp trên, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện,
Cục Hải quan BR-VT vẫn thấy có sự mâu thuẫn chồng chéo của các văn bản pháp luật , áp
dụng, điều chỉnh về thuế GTGT đối với hoạt động khai thác dầu khí.

Cụ thể, tại thời điểm mở tờ khai và văn bản pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó (Luật thuế
GTGT 1997 đã được sửa đổi, bổ sung 2003, 2005 và các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết
Luật này) quy định trường hợp máy móc, thiết bị, vật tư NK phục vụ cho hoạt động các mỏ dầu
khí đã đi vào khai thác làm thủ tục NK từ ngày 31-12-2008 trở về trước thuộc đối tượng chịu
thuế GTGT.

Cũng tại thời điểm này, Nghị định số 48/2000/NĐ-CP ngày 12-9-2000 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Thông tư 48/2001/TT-BTC ngày 25-6-2001 hướng dẫn
thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò
và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí lại quy định: Thiết bị, máy móc, phụ tùng
thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần thiết
cho hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí không chịu thuế GTGT.

Trong buổi làm việc với Cục Hải quan BR-VT về vấn đề này Vietsovpetro đã không nhất trí về
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việc truy thu GTGT đối với hoạt động các mỏ dầu khí đã đi vào khai thác với lí do đã có quy
định tại Luật Dầu khí 1993, 2000, các Nghị định, Thông tư liên quan. Đồng thời, Hiệp định
liên doanh kí kết năm 1991 giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính
phủ Liên bang CHXHCN Xô Viết cũng đã có quy định miễn cho Xí nghiệp liên doanh
(Vietsovpetro) thuế hải quan trên lãnh thổ Việt Nam khi chuyển đến và chuyển đi các vật tư,
thiết bị, hàng hoá dùng cho hoạt động chính của Xí nghiệp liên doanh.

Từ những lí do trên, Cục Hải quan BR-VT cho rằng, lí do ấn định thuế và xác định hành vi vi
phạm pháp luật về thuế đối với Vietsovpetro trong hoạt động các mỏ dầu khí đã đi vào khai thác
là chưa đảm bảo cơ sở pháp lí.

Đây là vấn đề phức tạp, có tầm ảnh hưởng lớn, tồn tại hơn 8 năm qua (từ năm 2004 đến nay) có
nguy cơ khiếu nại, khiếu kiện cao của người nộp thuế với cơ quan Hải quan với số tiền thuế ấn
định và phạt lên tới vài chục tỉ đồng. Do vậy, Cục Hải quan BR-VT đã có công văn đề nghị
Tổng cục Hải quan sớm có hướng dẫn xử lí vướng mắc nêu trên.

Theo Hải quan Online.
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