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Quản trị doanh nghiệp - phòng 

tránh rủi ro trong lĩnh vực HQ

Khánh Huyền

Cục Kiểm tra sau thông quan



- Kiểm tra tại trụ sở người khai hải quan:

5 ngày 10 ngày 30 ngàyCơ quan hải 

quan tập 

trung kiểm 

tra các DN 

có rủi ro, có 

dấu hiệu vi 

phạm, chấp 

hành ko tốt 

pháp luật 

Kiểm tra 

tình hình 

NVL, kiểm 

tra BCQT, 

kiểm tra tại 

cơ quan hải 

quan

Kiểm tra 

sau thông 

quan tại 

DN

Thanh tra 

thuế

Tất cả các doanh nghiệp đều có thể bị kiểm tra

I. Đối tượng có khả năng bị kiểm tra



Xử lý kết quả kiểm tra

Kết luận Ấn định Xử phạt
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XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA

01

02

DN gặp 

rủi ro gì 

nếu thực 

hiện 

không 

đúng

-Về thuế: ấn định, tiền chậm nộp

- Xử phạt: phạt mức tiền, phạt tỷ 

lệ % thuế, phạt số lần thuế

Một số hành vi gian lận thuế, lơi

dụng thực chất không thực hiện, tiêu

thụ không khai báo có thế xử lý hình

sự
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TÍNH TIỀN CHẬM NỘP
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“Mức tính số tiền chậm nộp là 0,03% /ngày tính trên

số tiền thuế chậm nộp”

CÁCH TÍNH TIỀN CHẬM NỘP



II. Một số sai sót doanh nghiệp  thường 

gặp trong lĩnh vực hải quan

- Gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất

- Mã số

- Trị giá

- Chuyên ngành

- Xuất xứ



Nội dung báo cáo Thực tế công ty

- Quyết toán số liệu không 

đúng thực tế

- quyết toán sai định mức

- Sai số liệu nguyên liệu 

- Sai số liệu thành phẩm

- Không thực hiện quyết 

toán đúng thời hạn

- Không Sửa đổi, bổ sung 

theo thời hạn quy định

- Không nộp hồ sơ quyết toán

hàng miễn thuế theo quy định

- Quản lý NVL thành 

phẩm không chặt chẽ: 

mất NVL, thành phẩm, 

không quản lý được 

theo suốt chuỗi quá 

trình SX của DN

- QL Phế liệu phế phẩm 

không đảm bảo
- Các bộ phận không kết 

nối, làm tự phát.

- Hàng hóa phải quản lý mà

không quản lý

Những lỗi  thường mắc phải

Một số hành vi vi phạm mà đã được quy định rõ chế tài xử lý

Nội dung khai báo

-Khai báo sai số lương, 

tên hàng khâu nhập 

khẩu, xuất khẩu

-Nhập thừa

-Xuất khống

Khai sai mã số

Khai sai trị giá

Khai sai định mức hồ

sơ xin cấp CO

Hàng có điều kiện mà

không có giấy tờ

Danh mục miễn thuế

không chính xác đầy

đủ



Nguyên nhân dẫn đến

nhiều văn bản quy định

Đòi hỏi có kinh nghiệm

kiến thức

chưa hiểu nhưng vẫn thực hiện

nguyên nhân

Lãnh đạo không quan tâm, 

không kiểm tra giám sát, không  

có quy định kiểm soát nội bộ 

Thiếu trách nhiệm, chỉ làm theo 

thói quen



Quy định pháp luật

-Rủi ro không tìm hiểu, không nắm QĐ

pháp luật

- Có tìm hiểu nhưng không hệ thống hóa

đầy đủ văn bản pháp luật có liên quan

- Có tìm hiểu nhưng không hiểu đúng nên

thực hiện vẫn sai

- Bộ phận XNK hiểu nhưng bộ phận có

trách nhiệm liên quan không hiểu nên

không thực hiện hoặc có thực hiện nhưng

không đúng



Ví dụ: Điều 16a, Thông tư số 39/2018/TT-BTC.

QUY ĐỊNH HỒ SƠ HẢI QUAN NGƯỜI KHAI HẢI

QUAN PHẢI LƯU GIỮ

n) Sổ, chứng từ kế toán có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu,

nhập khẩu theo quy định của pháp luật về kế toán, bao gồm cả dữ

liệu, chứng từ, tài liệu về xuất kho, nhập kho hàng hóa;

o) Báo cáo quyết toán tình hình sử dụng nguyên liệu vật tư,

máy móc, thiết bị nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu và chứng từ, tài

liệu, dữ liệu làm cơ sở lập báo cáo quyết toán; định mức sử dụng

nguyên liệu, vật tư cho từng mã sản phẩm, sơ đồ thiết kế mẫu

sản phẩm hoặc quy trình sản xuất, sơ đồ giác mẫu (nếu có), định

mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu và chứng từ, tài liệu,

dữ liệu liên quan đến hoạt động gia công, sản xuất sản phẩm

xuất khẩu;
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Điều 55. Định mức thực tế sản xuất hàng hóa gia 

công, hàng hóa sản xuất xuất khẩu

▪ “1. Định mức thực tế sản xuất là lượng nguyên liệu, vật tư

thực tế đã sử dụng để gia công, sản xuất một đơn vị sản

phẩm xuất khẩu

▪ 2.Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ dữ liệu, chứng

từ, tài liệu liên quan đến việc xác định định mức thực tế và

thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất

theo năm tài chính cho cơ quan hải quan khi báo cáo quyết

toán theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư này.

▪ 3. Tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan sử dụng định mức

thực tế sản xuất để xác định số thuế khi chuyển đổi mục

đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa sản phẩm, hoàn thuế,

không thu thuế hoặc khi cơ quan hải quan kiểm tra sau

thông quan, thanh tra chuyên ngành



Điều 60 khoản 1 nguyên tắc lập báo cáo quyết toán
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1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất xuất

khẩu (bao gồm DNCX) thực hiện cung cấp thông tin liên

quan đến hoạt động nhập kho nguyên liệu, vật tư nhập

khẩu, xuất kho nguyên liệu, vật tư; nhập kho thành

phẩm, xuất kho thành phẩm và các chỉ tiêu thông tin quy

định tại mẫu số 30 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư

này từ hệ thống quản trị sản xuất của tổ chức, cá nhân

với Chi cục Hải quan nơi đã thông báo cơ sở sản xuất

thông qua Hệ thống. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm

cung cấp thông tin ngay sau khi phát sinh nghiệp vụ liên

quan đến các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 30

Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.



Điều 60 khoản 2 nguyên tắc lập báo cáo quyết toán
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a) Nguyên tắc lập sổ chi tiết kế toán và báo cáo quyết toán tình

hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, hàng hóa xuất khẩu:

Tổ chức, cá nhân có hoạt động gia công, sản xuất hàng hóa xuất

khẩu có trách nhiệm quản lý và theo dõi nguyên liệu, vật tư nhập

khẩu, sản phẩm xuất khẩu từ khi nhập khẩu, trong quá trình sản

xuất ra sản phẩm cho đến khi sản phẩm được xuất khẩu hoặc

thay đổi mục đích sử dụng, xử lý phế liệu, phế phẩm, nguyên

liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị, sử dụng nguyên liệu, vật

tư nhập khẩu để gia công tiết kiệm được trong quá trình sản xuất

theo quy định pháp luật trên hệ thống sổ kế toán theo các quy

định về chế độ kế toán.. Và theo nguồn nhập kho (nhập khẩu

hoặc mua trong nước). Nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc nhập

khẩu được theo dõi chi tiết theo từng loại hình trong kỳ (nhập gia

công, nhập sản xuất xuất khẩu, nhập kinh doanh, nhập lại

nguyên vật liệu sau sản xuất...) đã khai trên tờ khai hải quan và

chứng từ nhập kho trong kỳ.



Điều 60 khoản 2 nguyên tắc lập báo cáo quyết toán

▪ Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập và lưu trữ sổ chi tiết đối với

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu theo chứng từ hàng hóa nhập khẩu; lập

và lưu trữ sổ chi tiết sản phẩm xuất kho để xuất khẩu theo hợp đồng,

đơn hàng.

▪ Tổ chức, cá nhân lập báo cáo quyết toán …theo hình thức nhập - xuất

- tồn kho nguyên liệu, kho thành phẩm theo từng mã nguyên liệu, vật

tư, mã sản phẩm đang theo dõi trong quản trị sản xuất và đã khai trên

tờ khai hải quan khi nhập khẩu nguyên liệu, vật tư, xuất khẩu sản

phẩm.

▪ Trường hợp …có sử dụng mã nguyên liệu, vật tư, mã sản phẩm khác

với mã đã khai báo trên tờ khai hải quan khi nhập khẩu …tổ chức, cá

nhân phải xây dựng, lưu giữ bảng quy đổi tương đương giữa các mã

này và xuất trình khi cơ quan hải quan kiểm tra yêu cầu giải trình;
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II.  Quản trị doanh nghiệp ntn

1

6



Khi khai báo, báo cáo cơ quan hải quan

▪ Hiểu rõ mục đích yêu cầu của nội dung 

công việc

▪ Hiểu bản chất các yêu cầu để xem đối 

chiếu công việc doanh nghiệp mình để 

làm cho đúng, phù hợp



Đảm bảo làm báo cáo

Bám vào các

quy định

pháp luật để

khai báo, 

làm báo cáo 

chính xác, 

đúng quy 

định

Cơ sở để báo cáo cơ quan hải quan

Nắm hoạt 

động chuỗi 

của Công ty 

để hiểu và 

khai báo, 

báo cáo

thông tin số 

liệu đúng 

thực tế

Cách thức  khai báo, Báo cáo



Khai báo, 

báo cáo

Hiểu rõ các nội dung, hồ sơ, mẫu biểu, số

liệu có liên quan giữa các mẫu biểu với

nhau

Hiểu rõ thông tin, hồ sơ số liệu liên quan 

từ mẫu biểu đến số liệu đã khai báo,báo 

cáo cơ quan hải quan và hồ sơ, số liệu của 

doanh nghiệp

Cán bộ làm công tác khai báo, báo cáo



Số liệu kế toán

152

154

155

Số liệu xuất

nhập khẩu

nhập khẩu

Xuất khẩu

Số liệu

sản xuất

nguyên liệu

định mức

Thành phẩm

Khai báo số liệu cơ quan hải quan

Cách lấy số liệu



Các bộ phận cùng nhau thực hiện 

trách nhiệm đảm bảo khai báo, báo cáo đúng thực tế 

01

02

03

Bộ phận kế toán

Bộ phận xuất nhập khẩu

Bộ phận quản lý NVL, sản xuất, kho

Trách nhiệm của các bộ phận



CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐẢM BẢO XUYÊN SUỐT, BẢN CHẤT

=> Trách nhiệm của doanh nghiệp “khai đầy đủ, chính

xác, rõ ràng về tên và mã số hàng hoá, đơn vị tính, số

lượng, trọng lượng, chất lượng, xuất xứ, đơn giá, trị giá hải

quan...và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung

đã khai”, và phải chịu sự kiểm tra giám sát hải quan, phải tự

chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã khai báo.

22



Hệ thống cơ sở pháp lý hiện hành

1

Hệ thống  hóa 

toàn bộ văn bản 

chung

3

Khi chưa rõ thì 

trao đổi chuyên 

gia hoặc có văn 

bản trao đổi cơ 

quan quản lý

2

Phân tích đánh 

giá nội dung để 

thực hiện



Đánh giá tồn tại của doanh nghiệp

Xác định nội dung rủi ro

Tìm biện pháp khắc phục

giảm thiểu rủi ro thấp

nhất



Quản trị đảm bảo nguyên tắc

Lãnh đạo cao 

nhất phải hiểu và 

quan tâm

Có sự kiểm 

tra chéo 

thông tin, có 

hệ thống hỗ 

trợ

Bộ phận chủ trì 

phải hiểu rõ 

công việc

Các bộ phận hiểu

và có trách nhiệm

thực hiện đúng
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