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Theo Cục Hải quan Đắk Lắk, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Buprăng hiện đang tồn đọng một
số hồ sơ thanh khoản tờ khai nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên liệu theo loại hinh kinh doanh tạm
nhập chưa thanh khoản được do thiếu chứng từ thanh toán.

Cụ thể, qua kiểm tra hồ sơ thanh khoản mà doanh nghiệp đã nộp tại Chi cục Hải quan cửa khẩu
Buprăng cho thấy các hồ sơ này đều hợp pháp, hợp lệ. Mặt khác, trên tờ khai tái xuất vận tải
đơn, biên bản hồi báo thực xuất của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất cũng thể hiện hàng hóa
tạm nhập đã được tái xuất trong hạn (mặt hàng gỗ nguyên liệu tạm nhập nên không ảnh
hưởng đến môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất,
không phát sinh số thuế không thu, được hoàn do là mặt hàng gỗ nguyên liệu tạm nhập có thuế
suất thuế nhập khẩu 0%, thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng).

Theo giải trình của DN, bên cạnh việc thất lạc chứng từ thanh toán, một số trường hợp còn do
người mua không thanh toán vì hàng không đạt phẩm chất theo thỏa thuận nên doanh nghiệp
không xuất trình được chứng từ thanh toán trong hồ sơ thanh khoản.

Nhằm tránh tình trạng phải theo dõi kéo dài lượng tờ khai tạm nhập đã quá hạn thanh khoản
nhưng chưa thanh khoản được; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp, Cục Hải quan Đắk Lắk đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan
xem xét, cho phép giải quyết thanh khoản đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng gỗ nguyên
liệu theo loại hình kinh doanh tạm nhập đã nộp hồ sơ thanh khoản và đã được chi cục hải quan
cửa khẩu xác định hàng hóa đã thực xuất khẩu, nhưng thiếu chứng từ thanh toán vì những lí do
nêu trên. /.
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