Ngăn chặn thẩm lậu sữa từ Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo vào nội địa
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Nhằm hạn chế lợi dụng chính sách ưu đãi thuế GTGT để thẩm lậu mặt hàng sữa vào nội địa,
tránh thất thu thuế, đảm bảo việc thực hiện quản lý hải quan đối với mặt hàng sữa có hiệu quả,
Tổng cục Hải quan vừa có công văn 2911/TCHQ-TXNK yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị
siết chặt việc quản lý mặt hàng sữa trên địa bàn.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Quảng Trị chỉ đạo Chi cục Hải quan khu thương mại
Lao Bảo, Đội kiểm soát Hải quan, Chi cục KTSTQ… kiểm tra, rà soát thực tế việc XNK mặt
hàng sữa của DN tại Khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo, xử lý kịp thời việc thẩm lậu
mặt hàng sữa vào nội địa để gian lận, trốn thuế. Cùng với đó, đề xuất biện pháp xử lý đối với
thực trạng nêu trên.

Bên cạnh đó, Tổng cục Hải quan cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kê
khai hàng hóa đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh khi nhập hàng vào và xuất hàng ra khỏi
Khu kinh tế- thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Trước đó, theo phản ánh của Công ty Cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk), trong quá trình thực
hiện cơ chế, chính sách tài chính đối với mặt hàng sữa tại Khu kinh tế- thương mại đặc biệt Lao
Bảo đã dẫn tới thực trạng DN lợi dụng chính sách ưu đãi thuế GTGT dưới các hình thức xuất
bán hàng hóa từ nội địa vào khu phi thuế quan, sau đó hàng hóa lại được quay vòng vào nội
địa để bán với giá thấp hơn so với giá thị trường và làm ảnh hưởng đến nguồn thu của Nhà
nước.

Theo Hải quan Online.
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