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Trả lời công văn số 317/HQBD-TXNK ngày 8/2/2012 của Cục Hải quan Bình Dương về việc 

tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Oh Deok Im để xử lý nợ thuế của Công ty TNHH Woolim Vina, Tổng 
cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1, Về việc tạm dừng xuất cảnh: 

Điều 53, Điều 54 Luật Quản lý thuế quy định: 

“Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, 

người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan quản 

lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân trong trường hợp chưa hoàn 

thành nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo của cơ quan quản lý thuế”. 

“Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp doanh nghiệp giải thể được thực hiện 

theo quy định của Luật doanh nghiệp. 

Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể phá sản được thực hiện theo 

trình tự, thủ tục quy định tại Luật phá sản. 

Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì thuế nợ còn lại do 

chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm nộp”. 

Điều 38, Điều 39 Luật Doanh nghiệp quy định: 

Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa 

vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp. 

Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. 
Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn cam kết thì số vốn chưa góp được coi là 

nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát 

sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết. 

Theo đó yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra 
trường hợp của bà Oh Deok Im đã nộp đủ số vốn góp vào Công ty TNHH Woolim Vina chưa, nếu đã 
góp đủ số vốn góp thì không có cơ sở để hạn chế xuất cảnh đối với bà Oh Deok Im. Cục Hải quan 
Bình Dương phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh giải tỏa việc hoãn xuất cảnh đối với bà Oh 
Deok Im. Trường hợp chưa góp đủ vốn theo cam kết thì yêu cầu bà Oh Deok Im phải góp đủ số vốn 
chưa góp vào Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp (vốn góp này sẽ được sử dụng để trả nợ 
tiền thuế của công ty). 

2. Về xử lý khoản nợ tiền thuế của Công ty TNHH Woolim Vina: 

Trường hợp Công ty nợ tiền thuế quá hạn mà không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho cơ quan 
Hải quan thì cơ quan Hải quan có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của chủ nợ theo quy 
định tại Điều 3, khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều 13 Luật Phá sản để thu hồi tiền nợ thuế nộp NSNN. 

3. Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương xử lý đúng thời gian quy định. 

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./. 
  

 Nơi nhận: 

- Như trên; Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện); 
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo); 
- Lưu: VT, TXNK (4b). 
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