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Năm 2012, Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước (NSNN) cho Hải quan Hải
Phòng 49.200 tỉ đồng, đứng thứ hai trong tổng số 33 cục hải quan địa phương cả nước (sau
Cục Hải quan TP. HCM). Tuy nhiên, đến ngày 9-6, toàn Cục mới thu được 12.234 tỉ đồng,
tương đương 24,87% chỉ tiêu, giảm khoảng 4.800 tỉ đồng so với cùng kì năm 2011.

Khó đủ đường

Theo phân tích của Cục Hải quan Hải Phòng, trong những tháng đầu năm, đã có rất nhiều yếu
tố bất lợi đến công tác thu NSNN của đơn vị. Trước tiên chính là tình hình khó khăn chung của
nền kinh tế trong nước và thế giới. Với đặc thù là cửa ngõ giao thương quan trọng bậc nhất khu
vực phía Bắc nên Hải Phòng đã không tránh khỏi những tác động to lớn.

Thống kê của Cục Hải quan Hải Phòng cho thấy, kim ngạch NK qua địa bàn trong 5 tháng đầu
năm giảm 4,27% so với cùng kì năm 2011 (chỉ đạt 7,937 tỉ USD, giảm 354 triệu USD). Đặc
biệt, kim ngạch các mặt hàng đóng góp lớn về thuế đã sụt giảm rất mạnh. Cụ thể, ô tô các loại
giảm đến 76,5% về giá trị kim ngạch, dẫn đến số tiền thuế của mặt hàng này giảm 3.633 tỉ
đồng; mặt hàng xe máy nguyên chiếc giảm 47%, tương ứng số thuế giảm 482 tỉ đồng… Theo
Hải quan Hải Phòng, trong 5 tháng qua số thu từ hàng hóa tiêu dùng NK giảm mạnh tới 2.000 tỉ
đồng, tương đương 35,7% so với năm 2011.

Bên cạnh đó, việc thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp
chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát cũng đã tác động không nhỏ đến kim ngạch XNK và số thu
NSNN tại Cục Hải quan Hải Phòng. Theo ghi nhận của Hải quan Hải Phòng, phần lớn các DN
làm thủ tục tại đơn vị đều bị tác động nặng nề bởi tình hình lạm phát, sức tiêu thụ hàng hóa
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giảm, chi phí đầu vào tăng cao… dẫn đến quy mô sản xuất, kinh doanh bị thu hẹp, thậm chí
nhiều DN phải ngừng hoạt động, phá sản, giải thể…

Ngoài ra, việc cắt giảm thuế quan theo lộ trình cam kết tại các Hiệp định thương mại tự do đa
phương và song phương cũng làm giảm thuế của cả nghìn dòng hàng. Đơn cử như việc giảm
thuế trong Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (ATIGA), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung
Quốc (ACFTA), Khu vực mậu dịch tự do ASEAN-Hàn Quốc (AKFTA) theo Thông tư
161/2011/TT-BTC, 162/2011/TT-BTC đã có khoảng 1.600 dòng hàng gồm: Thủy sản, cao su và
sản phẩm cao su, dệt may, sản phẩm công nghệ thông tin… được giảm thuế NK từ 5% xuống
0% ngay trong năm 2012.

Chống thất thu

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thu NSNN, bên cạnh các giải pháp tạo thuận lợi để hỗ trợ DN
như cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thực hiện thủ tục hải quan điện tử, phối hợp với cơ
quan chức năng thực hiện tốt chính sách miễn, giảm, giãn thuế…, Hải quan Hải Phòng cũng đã
chú trọng các biện pháp chống thất thu.

Lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm đơn vị đã
thường xuyên chỉ đạo, điều hành và đề ra các biện pháp chống thất thu, đảm bảo thu đúng, thu
đủ theo quy định của pháp luật. Nổi bật trong đó là các biện pháp thu đòi nợ đọng thuế. Ngày
22-3, Cục đã thành lập Ban thu hồi nợ thuế để triển khai đồng bộ các giải pháp trong toàn đơn
vị như gửi thông báo thuế, đến làm việc trực tiếp với DN, phối hợp với cơ quan Công an để xử lí,
thu đòi các khoản nợ trây ỳ… Từ đầu năm đến 16-5, toàn Cục đã thu được 1.128 tỉ đồng tiền
nợ thuế quá hạn.

Công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại cũng được Hải quan Hải Phòng xem là
một nhiệm vụ có tính chất thường xuyên nhằm chống thất thu NSNN. Công tác phân loại, áp
mã… thời gian qua được Cục chú trọng. Từ công tác này, Hải quan Hải Phòng đã thu thêm cho
NSNN 75 tỉ đồng từ việc ấn định thuế.

Theo Hải quan Online.
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