Tờ khai hải quan là văn bản mà ở đó, chủ hàng (người xuất khẩu & người nhập
khẩu) hoặc chủ phương tiện phải kê khai đầy đủ thông tin chi tiết về lô hàng khi tiến
hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào lãnh thổ Việt Nam. Vậy khi khai sai một số nội
dung trong giấy tờ này, đặc biệt là những hạng mục liên quan đến thuế, ví dụ như
mã HS thì ngoài bị xử phạt hành chính thì có chịu hình thức xử lí hình sự nào nữa
không?
Hiện tại, đối với các tội phạm trong lĩnh vực thuế thì Bộ luật Hình sự hiện hành quy
định về tội trốn thuế, được quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa
đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) như
sau:

Trường hợp 1: Đối với cá nhân
“Điều 200. Tội trốn thuế
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ
100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng
đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này
hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa
được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến
500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
…
e) Khai sai với thực tế hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mà không khai bổ sung hồ sơ
khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy
định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này;”
Như vậy, hành vi khai sai mã số hàng hóa (mã HS) có thể bị xem là hành vi trốn
thuế và bị xử lý hình sự nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(1) Không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa đã được thông quan;
(2) Thuộc một trong các trường hợp sau:
- Số tiền trốn thuế từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hoặc
- Số tiền trốn thuế dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội trốn thuế hoặc về một trong các tội quy
định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253,

254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích
mà còn vi phạm.
Nếu hành vi khai sai mã số hàng hóa đáp ứng đủ các điều kiện về tội trốn thuế nêu
trên thì có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù
từ 03 tháng đến 01 năm.
Đối với các hành vi trốn thuế với số tiền từ 300 triệu đồng trở lên hoặc hành vi có
tính chất mức độ nguy hiểm cao (như có tổ chức, tái phạm nguy hiểm,…) còn có thể
bị phạt tiền từ từ 500 triệu đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 01 đến 07 năm.

Trường hợp 2: Đối với pháp nhân
Hành vi khai sai mã số hàng hóa nhập khẩu của pháp nhân sẽ bị xử lý hình sự đối
với tội trốn thuế khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
(1) Không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hóa được thông quan;
(2) Thuộc một trong các trường hợp sau:
- Số tiền trốn thuế từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hoặc
- Số tiền trốn thuế từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử
phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về
một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196
của Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
Đối với pháp nhận phạm tội trốn thuế thì sẽ không có hình phạt tù mà chỉ bị phạt tiền
hoặc bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn tùy vào mức độ và tính chất của hành vi (cụ thể
quy định tại điểm b khoản 47 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017).
>> Như vậy, nếu một cá nhân khai sai mã hàng hóa (mã HS) nhưng sau đó đã khai
bổ sung trước khi cơ quan hải quan phát hiện hoặc trước khi có quyết định kiểm tra
hàng hóa sau thông quan thì sẽ không bị xử lý hình sự.
Lưu ý: nếu hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính thì sẽ không bị xử lý hình sự
nữa và ngược lại (dựa trên nguyên tắc một hành vi chỉ bị xử lý một lần).
Nguồn: Thư viện pháp luật.

