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Việc 25 chiếc ô tô hạng sang mang biển ngoại giao (NN, NG) vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ
tịch thu cho thấy các cơ quan quản lý chức năng đã và sẽ kiên quyết xử lý các vi phạm trong
lĩnh vực này.

Dù đây là một vấn đề được xác định là “nhạy cảm” và còn nhiều khó khăn trong xử lý.

Xe “lậu” vẫn mua

Ngày 3-10-2012, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Phú
Thọ cho biết, từ đầu năm đến nay cơ quan này đã bắt giữ 25 chiếc xe ôtô mang biển kiểm soát
người nước ngoài, biển số ngoại giao (biển số NN, NG) có những biểu hiện vi phạm pháp luật về
hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Trong số này đa phần là các xe mang thương hiệu nổi
tiếng, có giá trị lớn như Bentley, Audi Q7, Lexus, Porsche, Mercedes Benz, Acura, Infinity,
BMW…

6 chiếc xe mang biển ngoại giao bị tịch thu bán đấu giá gồm:

- Lexus đời 2006, dung tích động cơ 3,5L, giá khởi điểm 1,12 tỷ đồng.
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- Infinity đời 2004, dung tích động cơ 5.5L, giá khởi điểm 840 triệu đồng.

- Infinity đời 2005, dung tích động cơ 4.5L, giá khởi điểm 1,04 tỷ đồng.

- Porsche đời 2008, dung tích động cơ 4.8L, giá khởi điểm 1,68 tỷ đồng.

- Porscher đời 2008, dung tích động cơ 4.8L, giá khởi điểm 1,44 tỷ đồng.

- Audi đời 2008, dung tích động cơ 4.2L, giá khởi điểm 1,56 tỷ đồng.

Trong đó, 2 xe Porscher và 1 xe Audi đã được bán.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (Công an Phú
Thọ), đơn vị trực tiếp xử lý vụ việc cho biết: Để ra được quyết định giữ các xe vi phạm này
không đơn giản bởi trên thực tế người “dám” sử dụng những chiếc xe sang mang biển ngoại giao
đi lại nghênh ngang trên đường đều là những người có “tiền của và quan hệ”.

Đáng chú ý là tuổi đời của nhiều đối tượng đang sử dụng những chiếc xe bị tịch thu nói trên
còn rất trẻ. Có trường hợp sinh năm 1990 (sử dụng xe Audi Q7) hay sinh năm 1982 (sử dụng xe
nhãn hiệu Porsche). Thậm chí có những người là cán bộ trong các cơ quan nhà nước ở địa
phương…

Các đối tượng đang sử dụng những xe này đều nhận thức rõ đây là những xe thuộc diện miễn
thuế theo tiêu chuẩn của nhân viên ngoại giao không được phép mua bán, nhưng vì ham rẻ,
thích xe đẹp nhiều người vẫn mua để sử dụng hoặc bán kiếm lời.
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Vì vậy quá trình điều tra xử lý đơn vị phải chịu rất nhiều sức ép, khó khăn.

Xác định rõ sự phức tạp, nhạy cảm của vụ việc Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra xác minh
làm rõ 25 xe ô tô trên được đăng ký và quản lý mang tên nhân viên đại sứ quán nước ngoài đã
hết nhiệm kỳ, đã về nước và bán lại cho người Việt Nam sử dụng, các xe này đều không có hợp
đồng mua bán, không làm thủ tục đăng ký kê khai nộp thuế, không được cơ quan Hải quan cấp
phép theo quy định. Để trốn tránh các quy định, khi mua bán các đối tượng sử dụng hình thức
ủy quyền sử dụng cho người Việt Nam (nhưng việc ủy quyền này không được Cục Lễ tân và Sở
Ngoại vụ các tỉnh thành xác nhận theo quy định).

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Công an tỉnh Phú Thọ khẳng định hành vi mua bán nói
trên là một trong 53 hành vi được coi là buôn lậu, gian lận thương mại trong lĩnh vực hải quan.
Và hành vi này bị phạt tiền và tịch thu tang vật, phương tiện.Từ các căn cứ đó, Công an tỉnh
Phú Thọ đã ra quyết định tịch thu 11 xe và đã tổ chức bán đấu giá 7 xe.

Ai mua lại xe vi phạm bán đấu giá?

Mang theo nỗi e ngại liệu có xảy ra việc lợi dụng các quy định về bán đấu giá hàng hóa vi
phạm để hợp pháp hóa ô tô nhập lậu với giá rẻ, chúng tôi đã làm việc với đại diện Sở Tài chính
Phú Thọ và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Sở Tư pháp của tỉnh Phú Thọ).

Liên quan đến quyết định tịch thu bán đấu giá hàng hóa vi phạm, Công an tỉnh Phú Thọ cho
biết: Có 11 trong số 25 xe mang biển ngoại giao bị bắt giữ đã xác minh được rõ ràng nhân thân
của chủ xe. Đó là các viên chức ngoại giao đã hết thời hạn công tác tại Việt Nam nhưng không
làm thủ tục tái xuất, chuyển nhượng hoặc bàn giao ô tô cho Cơ quan Đại sứ quán quản lý theo
quy định hiện hành.

Cơ quan Công an đã tiến hành thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng
tìm chủ sở hữu và những người liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, hết thời gian chờ đợi theo quy
định là 1 tháng vẫn không thấy có tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ làm việc. Theo quy định
Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tịch thu và bán đấu giá 11 chiếc xe này.
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Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ khẳng định cơ quan ra quyết định
tịch thu hàng hóa đã thành lập Hội đồng bán đấu giá lô hàng. Căn cứ vào các quy định hiện
hành về thời gian khấu hao xe, giá trị thị trường, các loại thuế phải chịu nếu nhập khẩu ô tô cũ
và xem xét thực tế hàng hóa, Hội đồng định giá tài sản có thành viên là các cơ quan chức năng
đã xác định mức giá khởi điểm.

Bà Đỗ Thị Kiên Tâm, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản cho hay, sau khi tiếp
nhận hồ sơ của Hội đồng định giá, Trung tâm đã thông báo rộng rãi trên đài truyền hình tỉnh.
Có 6 chiếc xe mang biển ngoại giao bị tịch thu được mang ra đấu giá đầu tháng 9-2012 nhưng
hiện cũng mới chỉ bán được 3 chiếc, còn lại do giá quá cao nên không có người mua.

Trả lời sự gặng hỏi của chúng tôi về người mua lại 3 chiếc xe đấu giá này, bà Tâm chỉ tiết lộ có
2 người ở Hà Nội và 1 người ở Phú Thọ. “Chủ nhân” cũ của những chiếc xe này cũng muốn mua
lại, nhưng giá bán cao quá cộng với số tiền họ đã bỏ ra mua chiếc xe này từ trước khiến việc
vốn mua rẻ trở thành “quá đắt”.

Được biết theo quy định, đối với 3 xe chưa bán được, Hội đồng định giá sẽ điều chỉnh hạ giá
khoảng 10% để đưa ra bán lần tiếp theo.

Trước đó trong năm 2011, Trung tâm này cũng đã tiến hành đấu giá bán 4 chiếc xe ô tô và 8 xe
mô tô mang biển ngoại giao hết hạn lưu hành bị cơ quan Công an tịch thu.

Chờ xin ý kiến Thủ tướng

Thông tin Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ, tịch thu 25 xe ô tô mang biển ngoại giao đang được
dư luận hết sức quan tâm. Chiều ngày 3-10, một cuộc họp giữa Vụ Lễ tân (Bộ Ngoại giao) với
đầy đủ đại diện của các cơ quan chức năng như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an,
Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Hải quan, Công an tỉnh Phú Thọ đã diễn ra.

Cuộc họp nhằm tìm hướng xử lý các xe ô tô mang biển số của các cơ quan đại diện ngoại giao,
cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam bị coi là đã được chuyển
nhượng cho các cá nhân tại Việt Nam sử dụng mà chưa hoàn thành các thủ tục theo các quy
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định của pháp luật.

Các ý kiến tại cuộc họp cũng nhất trí về sự cần thiết phải có các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn
chặn tình trạng các phương tiện được tạm nhập khẩu miễn thuế nhưng sử dụng không đúng
mục đích quy định hoặc chưa hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định hiện hành. Các
bộ, ngành thống nhất sẽ trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế phối hợp quản lý và giải
quyết phương tiện vi phạm. Trong khi chờ quy định mới của Chính phủ, việc xử lý các phương
tiện vi phạm cần có sự tham khảo ý kiến, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành hữu quan.

Theo Hải quan Online

5/5

