Phát hiện 2 xe tải chở vải nguyên phụ liệu đi tiêu thụ nội địa
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Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Bình Dương vừa ra quyết định phạt 1 DN có vốn đầu tư
nước ngoài 20 triệu đồng và tịch thu gần 6 tấn vải nguyên phụ liệu.

DN bị xử phạt có trụ sở tại Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, đã có hành vi tự ý đưa nguyên
phụ liệu gia công, sản xuất xuất khẩu miễn thuếra tiêu thụ tại thị trường nội địa.

Theo Đội Kiểm soát Hải quan, qua công tác điều tra nghiên cứu nắm tình hình và sưu tra các
DN trên địa bàn, Đội Kiểm soát Hải quan nắm được thông tin DN nêu trên có dấu hiệu bán
nguyên phụ liệu miễn thuế vào nội địa, vi phạm pháp luật Hải quan Việt Nam, nên đã bố trí
lực lượng theo dõi.

Cuối tháng 7-2012, Đội Kiểm soát Hải quan đã phát hiện 2 chiếc xe tải vận chuyển hàng từ trụ
sở của DN ra bên ngoài, nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra sơ bộ, các cán bộ
hải quan phát hiện hàng trên 2 xe ô tô chất đầy vải nguyên liệu, tài xế không xuất trình được
hoá đơn chứng từ liên quan đến lô hàng.

Qua làm việc với các lái xe, người mua hàng và đại diện của DN, tất cả đều thừa nhận hàng hoá
trên 2 xe tải (251 kiện, 5.823 kg vải các loại, trị giá trên 163 triệu đồng) của DN bán ra thị
trường nội địa. Số nguyên phụ liệu này là hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản
xuất xuất khẩu của DN./.

Theo Hải quan Online.
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