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Để giảm số thuế phải nộp, không ít DN đã tìm mọi cách để khai báo trị giá hàng NK thấp hơn
nhiều lần so với giá trị thực.

Bằng nhiều biện pháp thu thập thông tin, những chiêu trò này đã bị Cục Hải quan TP.HCM bác
bỏ, truy thu hàng tỉ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Từ hàng tiêu dùng

Một DN làm thủ tục nhập khẩu lô hàng gồm 84.000 cái khóa hộc bàn bằng kim loại thường, có
xuất xừ từ Trung Quốc. Giá khai báo của DN trên tờ khai hải quan là 0,03 USD/cái. Phát hiện
giá khai báo chưa phù hợp, chi cục hải quan cửa khẩu đã chuyển hồ sơ cho Phòng Thuế XNK
thực hiện tham vấn.

Qua công tác thu thập thông tin thị trường, đồng thời tham khảo giá chào bán công khai trên
mạng internet của chính nhà sản xuất, công chức hải quan tham vấn giá đủ cơ sở bác bỏ trị giá
khai báo của DN, và xác định trị giá tính thuế đối với lô hàng khóa nhập khẩu với giá 0,4
USD/cái, tăng gấp 10 lần so với giá khai báo của DN. Tổng số thuế tăng từ việc điều chỉnh giá
tính thuế đối với lô hàng NK nêu trên gần 180 triệu đồng.

Không chỉ giảm giá ở những mặt hàng nhỏ, trị giá thấp, nhiều mặt hàng NK có trị giá cao
cũng bị DN tìm cách khai báo giá thấp để giảm số thuế phải nộp. Trường hợp sau đây là một
điển hình. Một DN làm thủ tục NK 2.500 chiếc ti vi LCD 40 inch, có xuất xứ từ Malaysia. Trên tờ
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khai hải quan, DN khai báo mức giá 300 USD/bộ. Phát hiện giá khai báo của DN quá thấp,
Phòng Thuế XNK đã thực hiện tham vấn giá đối với lô hàng trên.

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan TP.HCM đã thực hiện tham vấn giá trên 5.000 tờ khai, bác bỏ

Tại thời điểm tham vấn, DN trình bày giá khai báo của mình trên tờ khai hải quan là giá thực, bởi
vì DN mua số lượng lớn nên nhà XK có giảm giá theo cấp độ số lượng. Tuy nhiên, qua thu thập
thông tin dữ liệu từ hệ thống của cơ quan Hải quan, cán bộ Phòng Thuế XNK phát hiện trước
đó, chính công ty này đã NK mặt hàng tương tự như tờ khai nêu trên và đã được cơ quan Hải
quan chấp nhận mức giá tính thuế là 400 USD/bộ.

Số lượng lần NK này cũng rất lớn lên đến 2.000 chiếc. Bên cạnh đó, nếu căn cứ vào khoản
giảm giá theo cấp độ số lượng do DN đưa ra, nhưng trên hợp đồng ngoại thương lại không thể
hiện, thủ tục khai báo không phù hợp, khoản giảm giá không thể hiện ở hợp đồng cụ thể nào và
DN cũng không xuất trình được các chứng từ chứng minh được khoản giảm giá nêu trên. Với các
căn cứ thu thập được, Phòng Thuế XNK đã bác bỏ trị giá khai báo của DN, xác định giá tính
thuế 400 USD/bộ, ấn định tăng thuế của lô hàng gần 800 triệu đồng.

Đến máy móc, thiết bị

Không chỉ có mặt hàng tiêu dùng, qua công tác tham vấn giá, Cục Hải quan TP.HCM còn phát
hiện một số DN đao giá hàng nhập khẩu đối với cả máy móc thiết bị có trị giá rất lớn. Mới đây,
qua tham vấn mặt hàng là tổ máy phát điện, Phòng Thuế XNK đã bác bỏ giá khai báo của DN,
tăng giá tính thuế lên gấp 7-8 lần so giá khai báo. Theo hồ sơ lô hàng, DN khai báo NK 2 tổ
máy phát điện, có công suất khác nhau. Một tổ máy được DN khai giảm 800/bộ, tổ máy còn lại
có công suất lớn hơn được khai báo 1.000 USD/bộ.

Khi được mời tham vấn giá đối với lô hàng NK nêu trên, DN giải trình về lí do khai báo mức giá
này là do quen biết với người bán nên được họ bán cho mức giá rẻ, hơn nữa mặt hàng nêu trên
đã qua sử dụng nên giá cũng giảm nhiều. Tuy nhiên, công chức tham vấn giá kiểm tra hồ sơ
NK, hợp đồng ngoại thương , kết quả kiểm tra trên tờ khai hải quan đều thể hiện sản phẩm NK
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là hàng mới 100%.

Kiểm tra trên dữ liệu của cơ quan Hải quan, phát hiện giá chào bán của nhà XK đối với mặt
hàng giống hệt, tương tự do các DN khác NK có giá bán cao hơn rất nhiều lần giá khai báo của
DN. Với những cơ sở thông tin thu thập được từ cơ quan Hải quan, DN đã đồng ý điều chỉnh
mức giá đối với 2 tổ máy phát điện lên 5.670 USD/bộ và 8.022 USD bộ (Tăng 8 lần so với giá
khai báo). Đồng thời ấn định thuế tăng trên 52 triệu đồng.

Theo ông Phạm Tấn Hồng, Phó trưởng Phòng Thuế XNK - Cục Hải quan TP.HCM, công tác
tham vấn giá là một trong nghiệp vụ hải quan bình thường trong quy trình thủ tục thông quan
hàng hóa. Các trường hợp được mời tham vấn giá, khi cơ quan Hải quan có đủ cơ sở bác bỏ giá
khai báo của DN, nhiều trường hợp DN không chấp nhận mức giá của cơ quan Hải quan đưa ra,
nên để DN “tâm phục khẩu phục” chấp nhận mức giá thực nhập, công chức tham vấn giá phải
đưa ra thông tin chặt chẽ, đủ cơ sở, đồng thời phải đấu tranh, lập luận lôgíc mới bắt được “thóp”
của DN để đưa về giá thực tế.

Theo Hải quan Online
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