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CỘNG H Ò A  V 1  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NGHỊ ĐỊNH1 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi: 

Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, 
hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật quản lỷ thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một so điều của Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; 
Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Cản cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 thảng 8 năm 2001; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vỉ phạm hành chỉnh 

trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đom2, 

1 Văn bản này được họp nhất từ 02 Nghị định sau: 

- Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chánh trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 09/11/2013; 

- Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều eủa Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phù quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/8/2016. 

Văn bản hcrp nhẩt này không thay thế 02 Nghị định trên. 
2 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 cùa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của NghỊ định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn có căn cứ ban hành như 
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oỉiương 1. 
NHỮNr? QTTY định chưng 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Nghị định này quy định về các hành vi vi phạm hành chính; hình thức 

xử phạt, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi 
phạm hành chính; thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính liên quan đến quản lý nhà nước vê 
giá, phí, lệ phí, hóa đơn được quy định tại các Nghị định khác của Chính 
phủ thì áp dụng quy định tại các Nghị định đó đế xử phạt. 

Điều 2ẻ Đối tượng áp dụng 
Nghị định này áp dụng đối với các đối tượng sau đây: 
1. rổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý 

giá, phí, lệ phí, hóa đơn. 
2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy 

định tại Nghị định này. 
3. Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính theo 

quy định tại Nghị định này. 

Điều 3. Hình thức xử phạt và nguyên tắc áp dụng 
1. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu 

quả trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn bao gồm: 
a) Phạt cảnh cáo, áp dụng đối với hành vi vi phạm không gây hậu quả 

nghiêm trọng hoặc hành vi vi phạm lần đầu; 

sau: 
"Cổrt cử Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Quản lý thuê ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đối, bổ sung một 
sô Điều của Luật Quàn lý thuê ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Luật Giả ngày 20 tháng 6 năm 20ỉ2; 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phỉ ngày 28 tháng 8 năm 2001; 

Theo đề nghị của Bộ trưong Bộ Tài chính; 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đôi, bổ sung một so Điểu của Nghị định số 
109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực quản lý giả, phỉ, lệ phỉ, hỏa đơn. " 
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b) Phạt tiền, mức phạt tiền tối đa đối vói vá nhân thực hiện hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực quản lý giá là 150.000.000 đồng; trong lĩnh vực quản lý 
phí, iệ phí, hóa đơn là 50.000.000 đồng; 

c) Tước Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; 
dỷ Tước có thời hạn Thẻ thẩm định viên về giả; đình chỉ có thời hạn hoạt 

động kinh doanh dịch vụ thấm định giá; đình chỉ có thời hạn hoạt động đào tạo, 
bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá; đình chỉ quyền tự in hóa 
đơn, quyển khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn; 

đ)4 Buộc nộp vào Quỹ bình ổn giá sổ tiền do trích lập, sử dụng, hạch toán 
và kêt chuyên không đúng Quỹ bình ôn giá; nộp ngân sách nhà nước sô tiên có 
được do hành vỉ vi phạm; trả lại khách hàng sổ tiền chênh lệch do bán cao hơn 
mức giả quy định và mọi chi phí phát sinh do hành vi vi phạm gây ra; dừng 
thực hiện mức giá bán hàng hỏa, dịch vụ do tố chức, cá nhân quy định; buộc 
thực hiện kê khai hoặc đăng kỷ đoi với mức giá đang áp dụng theo quy định; 
tiêu hủy hoặc tịch thu tiêu hủy ẩn phâm có nội dung thông tin sai phạm; hủy két 
quả thấm định giá tại chứng thư thấm định giả; báo cáo cho Bộ Tài chính nội 
dung vê tô chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thâm định giá; thu 
hồi và không công nhận các chứng chỉ, giây chúng nhận đào tạo, bôi dường 
nghiệp vụ chuyên ngành thâm định giả; hoàn trả chỉ phỉ đào tạo, bôi dưỡng cho 
các học viên tham gia học; hoàn ữả tiên phí, ỉệ phỉ cho người nộp; hủy các hỏa 
đơn; thực hiện thủ tục phát hành hỏa đơn theo quy định. 

2. Hình thức xử phạt quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều này 
được áp dụng là hình thức xử phạt chính. 

3. Hình thức xử phạt quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 1 Điều này 
được áp dụng là hình thức xử phạt bổ sung. 

4. Các biện pháp quy định tại Điểm đ Khoản 1 Điều này được áp dụng là 
biện pháp khắc phục hậu quả. 

5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền đối với 
tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

a) Mức phạt tiền quy định từ Điều 5 đến Điều 17, Điều 20, từ Điều 22 
đến Điều 32 Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. 

b) Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm từ Điều 33 đến Điều 40 Nghị 
định này là mức phạt áp dụng đối với tổ chức. 

3 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 cùa Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định 
số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 cùa Chỉnh phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn (sau đây viết tắt là Nghị định số 49/2016/NĐ-
CP), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
4 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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c) Mức phạt tiền đối với các hành Vi vi phạm khác được quy định trong 
từng điều, khoản cụ thể tại Nghị định này. 

6. Khi phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về giá, phí, lệ phí, 
hóa đơn, mức phạt cụ thể đối với một hành vi không có tình tiết tăng nặng hoặc 
giảm nhẹ là mức trung bình của khung tiền phạt quy định đối với hành vi đó. 
Mức trung bình của khung tiền phạt được xác định bằng cách chia đôi tổng số 
của mức tối thiểu cộng mức tối đa. 

Trường họp có một tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ thì áp dụng mức 
trung bình tăng thêm hoặc mức trung bình giảm bớt. Mức trung bình tăng thêm 
được xác định bằng cách chia đôi tống số của mức tối đa và mức trung bình. 
Mức trung bình giảm bớt được xác định bằng cách chia đôi tổng số của mức tối 
thiểu và mức trung bình. 

Trường họp có từ hai tình tiết tăng nặng thì áp dụng mức tối đa của 
khung phạt tiền. Trường hợp có từ hai tình tiết giảm nhẹ thì áp dụng mức tối 
thiểu của khung tiền phạt. 

Trường họp vừa có tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ thì bù trừ theo 
nguyên tắc một tình tiết tăng nặng trừ cho một tình tiết giảm nhẹ. 

Điều 4Ể Thời hiệu xử phạt 
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn là 01 

năm; trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí là 02 năm. 
2. Đối với hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn dẫn đến trốn thuế, gian 

lận thuế, nộp chậm tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử phạt vi 
phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. 

Chương 2. 
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC xử PHẠT, 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH vực 
QUẢN LÝ GIÁ 

Điều 5ề Hành vi vi phạm quy định về bình ổn giá 
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi chậm báo cáo trong thời hạn dưới 05 

ngày ỉàm việc so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ 
công tác bình ôn giá. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chậm 
báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn từ 05 ngày làm việc đến 
10 ngày làm việc. 
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'3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chậm 
báo cáo quy định tại Khoản 1 Điều này quá 10 ngày làm việc. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực 
hiện không đúng một trong những biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thấm 
quyền quy định. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
không thực hiện một trong những biện pháp bình ổn giá do cơ quan có thấm 
quyền quy định. 

65 Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi 
trích lập; sử dụng; kết chuyên hoặc hạch toán Quỹ bình ổn giá không đúng quy 
định của pháp luật về giá. 

7.ố Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành Víể 

không kết chuyến hoặc trích ỉập Quỹ bình ốn giá. 
8.7 Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc nộp vào Quỹ bình ồn giả toàn bộ số tiền do sử dụng, kết chuyển 

hoặc hạch toán không đủng Quỹ bình ổn giả theo quy định tại Khoản 6 Điều 
này; 

b) Buộc nộp vào Qưỹ bình ổn giá toàn bộ số tiền do trích lập không đủng 
hoặc không trích lập Quỹ bình on giá và Khoản lãi tính trên so dư Quỹ bình ôn 
giá phát sinh (nếu có) theo quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều này; 

c) Buộc kết chuyển Quỹ bình ổn giá đổi với hành vi vi phạm quy định tại 
Khoản 7 Điều này. 

Điều 6. Hành vi vi phạm chính sách trợ giá, trợ cước 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khai 

man, khai khổng hồ sơ thanh toán để nhận tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển 
hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước; 
hành vi sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng được sử dụng tiền 
trợ giá, tiền trợ cước vận chuyển hàng hóa và các khoản tiền hỗ trợ để thực hiện 
chính sách trợ giá, trợ cước. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
6 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
7 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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a) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền" có được do khai 
man, khai khống hồ sơ thanh toán tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa, 
thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước; 

b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền do không sử dụng 
đúng mục đích, đối tượng được sử dụng tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng 
hóa và các khoản tiền hỗ trợ đe thực hiện chính sách trợ giá, trợ cước. 

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hiệp thương giá 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm quy định về giá tạm thời trong hiệp thương giá đã được cơ quan tổ chức 
hiệp thương giá quyết định: 

a) Từ chối mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo giá tạm thời trong hiệp 
thương giá; 

b) Đã thống nhất được giá và thực hiện theo giá thống nhất nhưng không 
báo cáo với cơ quan tổ chức hiệp thương theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 
không thực hiện hiệp thương giá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 8. Hành vi không chấp hành đúng giá do cơ quan, người có thẩm 
quyền quy định8 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đổi với hành vi bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đủng với mức giả do cơ quan, người có thấm 
quyên quy định, trừ các hành vi quy định tại Khoản 2, 3 và Khoản 4 Điêu này. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đủng với mức giá do Uy ban nhân dân tỉnh, 
thành phổ ừ-ực thuộc Trung ương quy định. 

3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đỏng đối với hành vi bán 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đủng với mức giả cụ thế hoặc không nằm 
trong khung giả hoặc cao hơn mức giả tối đa hoặc thấp hơn mức giả tối thiếu 
do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy định. 

4. Phạt tiền từ 30,000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi bản 
hàng hóa, cung ứng dịch vụ không đủng với mức giá cụ thê hoặc không năm 
trong khung giá hoặc cao hơn mức giá tôi đa hoặc thâp hơn mức giá tôi thiếu 
do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. 

5. Biện pháp ỉchắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng toàn bộ 
tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá quy định và mọi chi phí phát sinh do 

8 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 

6 



hành vi vi phạm gây ra tợí Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này, 
trong trường hợp khó hoặc không xác định được khách hàng đê trả lại thì nộp 
toàn bộ so tiền chênh ỉệch vào ngân sách nhà nước. 

Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về lập phương án giá hàng hóa, 
dịch vụ 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lập 
phương án giá hàng hóa, dịch vụ không đúng với hướng dẫn về phương pháp 
định giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
không lập phương án giá hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

Điều 10ẵ Hành vi vi phạm quy định về giá trong hoạt động kinh 
doanh xuất khẩu gạo theo quy định của Chính phủ 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
không báo cáo giá mua thóc gạo xuất khẩu, gian lận trong việc khai báo giá xuất 
khẩu gạo; không báo cáo hoặc báo cáo không đúng lượng hàng hóa tồn kho dự 
trữ ỉưu thông của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo với cơ quan quản lý 
nhà nước có thấm quyền. 

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi 
xuất khấu gạo thấp hơn giá sàn gạo xuất khấu do cơ quan có thấm quyền công 
bố hoặc quy định. 

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về kê khai giá, đăng kỷ giá hàng 
hóa, dịch vụ9 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vỉ kê 
khai không đủ các nội dung của văn bản kê khai giả sau khi cơ quan nhà nước 
có tham quyền tiếp nhận kê khai giá đã cỏ văn bản nhắc nhở, yêu câu nộp lại 
vãn bản kê khai giá. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vỉ sau đây: 

a) Không thông báo bằng văn bản về mức giá Điều chỉnh tăng hoặc giảm 
cho cơ quan nhà nước có tham quvền trong các trường hợp phải thực hiện 
thông báo giá theo quy định của pháp luật vê giá; 

b) Áp dụng mức giá kê khai, đăng kỷ không đúng thời hạn theo quy định 
của pháp luật về giả kế từ ngày thực hiện kê khai giá, đãng kỷ giá với cơ quan 
nhà nước có thắm quyển. 

9 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một ữong 
các hành vi sau: 

a) Không kê khai giả đủng thời hạn theo yêu cầu bằng văn bản của cơ 
quan nhà nước có thâm quyên; 

b) Không kê khai giảm giá phù hợp với biến động giảm giá của yếu tổ 
hình thành giả theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có tham 
quyển. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đổi với hành vi 
không đăng ký giá đúng thời hạn theo yêu cầu băng văn bản của cơ quan nhà 
nước có thắm quyên. 

5. Đổi với hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
theo quy định: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành Vỉề 

không kê khai giá từ 01 đến 10 hàng hỏa, dịch vụ cụ thế thuộc diện kê khai giá; 
b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm quy định tại Điếm a Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiều lân, tái 
phạm; hành vi không kê khai giá từ 11 đến 20 hàng hóa, dịch vụ cụ thế thuộc 
diện kê khai giả; 

c) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đỏng đối với hành vỉ vi 
phạm quy định tại Điềm b Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiêu lân, tái 
phạm; hành vỉ không kê khai giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thế thuộc diện kê 
khai giá trở lên; 

d) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đổi vói hành vi 
không kê khai giá từ 21 hàng hóa, dịch vụ cụ thế thuộc diện kê khai giả trở lên 
trong trường hợp vi phạm nhiêu lân, tải phạm. 

6. Đổi với hành vi không đăng kỷ giá với cơ quan nhà nước cổ thẩm 
quyên theo quy định: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đỏng đến 15.000.000 đồng đối với hành vzẻ 

không đăng kỷ giá từ 01 đên 10 hàng hóa, dịch vụ cụ thế thuộc diện đăng kv 
giá; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đòng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điếm a Khoản này trong trường hợp Vỉẽ phạm nhiêu lân, tái 
phạm; hành vi không đăng kỷ giá từ 11 đến 20 hàng hóa, dịch vụ cụ thê thuộc 
diện đăng kỷ giá; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Điếm b Khoản này trong trường hợp vi phạm nhiêu lân, tái 
phạm; hành vi không đăng ký giả từ 21 hàng hỏa, dịch vụ cụ thê thuộc diện 
đăng kỷ giá trở lên; 
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d) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 
không đăng kỷ giá từ 21 hàng hỏa, dịch vụ cụ thế thuộc diện kê khai giả trở lên 
trong trường hợp vi phạm nhiều lân, tái phạm. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện kê khai hoặc đăng kỷ 
đổi với mức giá đang áp dụng theo quy định đối với hành vi vỉ phạm quy định 
tại Điểm a Khoản 3, Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điểu này. 

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về công khai thông tin về giá 
hàng hóa, dịch vụ 

1.10 Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

a) Không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa Điểm phải niêm yết giá 
theo quy định của pháp ỉuật; 

b) Niêm yết giả không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng. 
2.11 Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 
a) Hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này trong trường hợp vi 

phạm nhiều lân; tải phạm; 
b) Niêm yết giả không đủng giả cụ thể hoặc không nằm trong khung giả 

hoặc cao hơn mức giả toi đa hoặc thấp hơn mức giá tối thiêu do cơ quan nhà 
nước có thấm quyền quy định đoi với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh Mục hàng 
hỏa, dịch vụ do Nhà nước định giả. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi bán 
cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân định giá không 
thuộc Khoản 5 Điều này. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi 
không công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ bằng hình thức khác theo 
quy định của pháp luật ngoài hình thức niêm yết giá đối với hàng hóa, dịch vụ 
thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; Danh mục hàng hóa, 
dịch vụ thực hiện bình ổn giá, kê khai giá. 

5. Phạt tiền từ 20ệ000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi bán 
cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục bình ổn giá, 
hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều 
kiện. 

10 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
11 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi 
không công khai về Quỹ bình ốn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thâm quyên. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã 
thu cao hơn giá niêm yết đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 và 
Khoản 5 Điều này, trường họp không xác định được khách hàng đe trả lại thì 
nộp vào ngân sách nhà nước. 

Điều 13ẽ Hành vi tăng hoặc giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu hàng hóa, dịch vụ 

bán tăng giá có tổng giá trị đến 50ế000.000 đồng, đối với một trong những hành 
vi tăng giá sau: 

a) Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã kê khai hoặc đăng 
ký với cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền theo quy định của pháp luật; 

b) Tăng giá theo giá ghi trong Biếu mẫu đăng ký hoặc văn bản kê khai giá 
với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhưng cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền có văn bản yêu cầu giải trình mức giá đăng ký hoặc kê khai hoặc có văn 
bản yêu cầu đình chỉ áp dụng mức giá mới và thực hiện đăng ký lại, kê khai lại 
mức giá. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ 
trên 50ệ000.000 đồng đến 100.000.000 đồng. 

3. Phạt tiền từ 10ế000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị từ 
trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tống giá trị từ 
trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. 

5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm quy định tại Khoản 1 Điều này nếu hàng hóa, dịch vụ có tổng giá trị trên 
500.000.000 đồng. 

6. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng hành vi tăng hoặc 
giảm giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý khi kiểm tra yếu tố hình thành giá theo 
yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số 
tiền thu lợi do vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại Điều này. 

10 



£>/ề« 14. Hành vi đưa tin thất thiệt ve thị ínrờng, giá cả hàng hóa, dịch 
vụ12 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi bịa 
đặt, ỉoan tin, đưa tin không đủng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng 
hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang ừ ong xã hội và bât ôn thị trường trừ 
trường hợp quy định tại Khoản 2 Điêu này. 

2ế Hành vi đưa tin không đủng sự thật về tình hình thị trường, giá cả 
hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bât ôn thị trường trên 
phươỉĩg tiện thông tin đại chủng như báo in, bảo nói, báo hình, báo điện tử 
hoặc các ấn phấm thông tin khác được xử phạt theo quy định của pháp luật vê 
xử phạt vỉ phạm hành chính trong hoạt động bảo chí, xuât bản. 

Điều 15a. Hành vi V/Ế phạm về việc xây dựng, khai thác, sử dụng Cơ sở 
dữ liệu về giả, Cơ sở dữ liệu quốc gia về giá13 

ỉ. Phạt cảnh cáo đổi với hành vỉ không cung cấp và cập nhật thông tin về 
giá; cung cấp và cập nhật thông tin vê giá không thườỉĩg xuyên theo quy định; 
cung cấp và cập nhật thông tin sai lệch vào Cơ sở dữ liệu về giả, Cơ sở dữ liệu 
quốc gia về giá. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đoi với một trong các 
hành vi sau: 

a) Hành vỉ vi phạm quy định tại quy định tại Khoản 1 Điểu này ừong 
trường hợp vỉ phạm nhiều lần; tái phạm; 

b) Sử dụng dữ liệu về giá trong Cơ sở dữ liệu về giá, Cơ sở dữ liệu quôc 
gia về giả không đủng với Mục đích đã được cơ quan có thấm quyên quản ỉỷ cơ 
sở dữ liệu đó cho phép. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến ỉ 0.000.000 đồng đối với hành vỉ truy 
cập, xâm nhập hoặc tìm cách truy cập, xâm nhập đê phá hoại, làm thay đôi dữ 
liệu và cẩu trúc chương trình phần mêm trong Cơ sở dữ liệu vê giá, Cơ sở dữ 
liệu quôc gia vê giả. 

Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về cung cấp số liệu, tài liệu có liên 
quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

1. Phạt cảnh cáo đối với các hành vi sau: 

12 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
13 Điều này được bổ sung theo quy định tại khoản 8, Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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a) Chậm cung cấp so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trong thời hạn dưới 05 ngày làm việc thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo 
yêu cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thấm quyền; 

b) Chậm cung cấp so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
trong thời hạn dưới 02 ngày làm việc về số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu 
cầu bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Nhà 
nước định giá, kiếm tra yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ của tố 
chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh. 

2.14 Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đôi với hành Vỉề 

chậm cung cấp bảo cảo định kỳ, sô liệu, tài liệu so với yêu câu của cơ quan nhà 
nước có thấm quyển trong thời hạn từ 05 ngày làm việc đến 15 ngày làm việc; 
cung cấp không chỉnh xác thông tin về giá hàng hỏa, dịch vụ theo yêu câu băng 
văn bản của cơ quan nhà nước có thấm quyên. 

3ễ Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi chậm 
cung cấp so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thấm quyền trong thời hạn từ 
02 ngày làm việc đến 10 ngày làm việc; cung cấp không chính xác; cung cấp 
không đầy đủ số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu bằng văn bản của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Nhà nước định giá, kiểm tra 
yếu tố hình thành giá đối với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh. 

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng đối với hành vi chậm 
cung cấp thông tin so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thấm quyền quá 15 
ngày làm việc hoặc quá thời hạn nộp của kỳ báo cáo tiếp theo đối với các báo 
cáo định kỳ về giá hàng hóa, dịch vụ theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan 
nhà nước có thấm quyền. 

5.15 Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 12.000.000 đổi với một trong các 
hành vi sau: 

a) Chậm cung cấp báo cáo định kỳ, số liệu, tài liệu so với yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thấm quyền quá thời hạn 15 ngày làm việc; 

b) Chậm cung cấp so với yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
quá 10 ngày làm việc vê sô liệu, tài liệu có liên quan theo yêu câu băng văn bản 
của cơ quan có thâm quyên trong tỉ~ường hợp Nhà nước định giả, kiêm tra yêu 
tổ hình thành giá đối với hàng hỏa, dịch vụ của tô chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh. 

Điều 16. Hành vi gian lận về giá 

14 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
15 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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^ 1. Phạt tiền lừ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi gian 
lận về giá' bằng cách thay đổi nội dung đã cam kết mà không thông báo trước 
với khách hàng về thời gian; địa điêm; điều kiện mua, bán; chất lượng hàng hóa, 
dịch vụ tại thời điểm giao hàng, cung ứng dịch vụễ 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc trả lại cho khách hàng mọi chi phí 
phát sinh do hành vi vi phạm hành chính gây ra. 

Điều 17ễ Hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, 
hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện bất thường, lợi dụng chính sách của Nhà 
nước để định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý 

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi 
dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và điều kiện 
bất thường khác, lợi dụng chính sách của Nhà nước đế định giá mua, giá bán 
hàng hóa, dịch vụ bất họp lý. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số 
tiền thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý. 

Điều 18ế Hành vi vi phạm quy định đối vói doanh nghiệp thẳm định 
giá 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi 
chậm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 20 ngày làm việc 
trong các trường họp sau: 

a) Không bảo đảm một trong các điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định pháp luật về giá; 

b) Có sự thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá; 

c) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá bị 
mất, bị rách, bị cháy hoặc bị hủy hoại do thiên tai, địch họa hoặc lý do bất khả 
kháng khác; 

d) Thay đổi về danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại 
doanh nghiệp (gồm: tên, năm sinh, quê quán, chức vụ, số Thẻ thẩm định viên và 
ngày cấp Thẻ thẩm định viên về giá); 

đ) Doanh nghiệp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở 
hữu; 

e) Doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, tạm ngừng, tự chấm dứt kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá; 

g) Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Chậm thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 35 ngày 
làm việc kể từ ngày đặt cơ sở hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài; 

b) Chậm thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin theo quy định của pháp 
luật về hoạt động cung cấp dịch vụ thấm định giá sau thời gian 05 ngày làm việc 
kể từ ngày phải báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động cung câp dịch vụ thâm 
định giá; 

c) Chậm cung cấp chứng thư thẩm định giá, báo cáo kết quả thẩm định 
giá hoặc các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thấm 
quyền sau thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày phải báo cáo, cung cấp thông 
tin về hoạt động cung cấp dịch vụ thâm định giá. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Không thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 40 ngày 
làm việc khi thay đổi một trong các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Không thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính sau thời gian 45 ngày 
làm việc kể từ ngày đặt cơ sở hoặc chấm dứt hoạt động của cơ sở kinh doanh 
dịch vụ thẩm định giá ở nước ngoài; 

c) Không thực hiện báo cáo, không cung cấp thông tin cho cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về chế độ báo cáo đối 
với hoạt động cung cấp dịch vụ thấm định giá sau 20 ngày làm việc kế từ ngày 
phải báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động cung cấp dịch vụ thâm định giá; 

d) Không cung cấp chứng thư thẩm định giá, hoặc báo cáo kết quả thẩm 
định giá, hoặc các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền sau thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày phải báo cáo, cune cấp 
thông tin về hoạt động cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo văn bản yêu câu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Thực hiện thẩm định giá mà không có hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm 
định giá đồng thời cũng không có văn bản yêu cầu thẩm định giá của khách 
hàng thẩm định giả; 

b) Phát hành Chứng thư thẩm định giá hoặc Báo cáo thẩm định giá không 
có đủ các thông tin cơ bản theo hướng dẫn tại Tiêu chuấn thấm định giá Việt 
Nam. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 
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a) Tranh giành khách hàng dưới hình thức ngăn cản, đe dọa, lỏi kẻo, mua 
chuộc và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác; thông tin không chính 
xác về trình độ, kinh nghiệm và khả năng cung cấp dịch vụ của thấm định viên 
về giá, doanh nghiệp thấm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thấm định giá; 

b) Gây trở ngại hoặc can thiệp vào công việc điều hành của tố chức, cá 
nhân có nhu cầu thấm định giá khi họ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo 
quy định của pháp luật; 

c) Tiết lộ thông tin về hồ sơ, khách hàng thẩm định giá và tài sản được 
thẩm định giá khi không được sự đồng ý của khách hàng thẩm định giá hoặc 
không được pháp luật cho phépỂ 

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Không lưu trữ hồ sơ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật về 
giá trừ trường hợp nêu tại Điếm d Khoản 8 Điều này; 

b) Sửa chữa, thay đổi nội dung hồ sơ thẩm định giá đang được lưu; 
c) Không tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo quản, khai thác hồ 

sơ thấm định giá. 
7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 
a) Không thực hiện đúng quy trình thẩm định giá; 
b) Không thực hiện đúng phương pháp thẩm định giá theo hướng dẫn tại 

Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam; 
c) Không áp dụng đủ các phương pháp thẩm định giá theo quy định của 

pháp luật về giá. 
8. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 
a) Giả mạo, thuê, mượn Thẻ thẩm định viên về giá; 
b) Kê khai không đúng hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; 
c) Nhận hoặc yêu cầu bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích khác từ khách 

hàng thẩm định giá ngoài mức giá dịch vụ đã được thỏa thuận trong họp đồng; 
d) Không lưu trữ hồ sơ thẩm định giá theo thời hạn quy định của pháp 

luật. 
9. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 
a) Thực hiện thẩm định giá đối với các trường hợp doanh nghiệp thẩm 

định giá không được thực hiện thẩm định giá theo quy định của pháp luật về 
giảậ, 
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b) Phát hành chứng thư thẩm định giá hoặc báo cáo kết quả thẩm định giá 
được ký bởi người không phải thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề thấm 
định giá tại doanh nghiệp thẩm định giá tại thời điếm phát hành. 

10. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi 
làm sai lệch hồ sơ tài sản thẩm định giá hoặc sai lệch thông tin liên quan đen tài 
sản thẩm định giá trừ trường hợp nêu tại Khoản 13 Điều này. 

II.16  Đối với hành vzẻ mua bào hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và trích lập 
quỹ dự phòng rủi ro nghê nghiệp: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 
với hành vi trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghê nghiệp không đúng mức trích lập 
theo quy định; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đên 10.000.000 đồng đổi với hành vi 
không mua bảo hiếm ừ-ách nhiệm nghê nghiệp, đồng thời không trích lập quỹ 
dự phòng rủi ro nghê nghiệp. 

12. Phạt tiền từ 180.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với hành vi 
thông đồng với chủ tài sản, khách hàng thấm định giá, người có liên quan khi 
thực hiện thẩm định giá làm sai lệch kết quả thẩm định giá. 

13. Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 260ế000.000 đồng đối với hành vi 
làm sai lệch hồ sơ tài sản thấm định giá hoặc sai lệch thông tin liên quan đến tài 
sản thẩm định giá dẫn đến thẩm định giá cao hoặc thấp hơn 10% đối với tài sản 
là bất động sản, thiết bị, phương tiện vận tải; 15% đối với tài sản là vật tư, hàng 
hóa so với kết quả thẩm định giá cuối cùng của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền trong trường hợp doanh nghiệp thấm định giá và cơ quan nhà nước 
có thấm quyền áp dụng cùng một cách tiếp cận thấm định giá. 

14. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Đình chỉ có thời hạn từ 30 ngày đến 40 ngày hoạt động kinh doanh 

dịch vụ thẩm định giá đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 6 Điều này; 
b) Đình chỉ có thời hạn từ 50 ngày đến 60 ngày hoạt động kinh doanh 

dịch vụ thẩm định giá đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 7, Khoản 8, 
Khoản 9, Khoản 10, Khoản 11, Khoản 12 và Khoản 13 Điều này. 

Trong trường hợp doanh nghiệp thẩm định giá bị đình chỉ 02 tháng tại 
Điểm b Khoản 14 Điều này và không khắc phục được vi phạm trong thời gian 
bị đình chỉ thì bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm 
định giá theo quy định tại Điều 40 của Luật giá. 

Điều 19. Hành vi vi phạm quy định đối vói thẩm định viên về giá 

16 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 9, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 dồng đối với một trong 
các hành vi: 

a) Tiết lộ thông tin vế hồ sơ, khách hàng thẩm định giá hoặc tài sản được 
thẩm định giá khi không được sự đồng ý của khách hàng thấm định giá hoặc 
không được pháp luật cho phép; 

b) Nhận bất kỳ một khoản tiền hoặc lợi ích nào khác từ tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu thẩm định giá ngoài mức giá dịch vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Không thực hiện đúng hướng dẫn tại Tiêu chuấn thấm định giá Việt 
Nam về quy trình thẩm định giá, phương pháp tham định giá; 

b) Không áp dụng đủ các phương pháp thấm định giá theo quy định của 
pháp luật về giá. 

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau: 

a) Giả mạo, cho thuê, cho mượn Thẻ thẩm định viên về giá; 
b) Đăng ký hành nghề thẩm định giá trong cùng một thời gian cho từ hai 

doanh nghiệp thẩm định giá trở lên; 
c) Hành nghề thẩm định giá trong cùng một thời gian cho từ hai doanh 

nghiệp thẩm định giá trở lên; 
d) Ký chứng thư thẩm định giá tại một doanh nghiệp thẩm định giá mà 

không đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp đó. 
4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đén 70.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 
a) Thông đồng với chủ tài sản, khách hàng, người có liên quan khi thực 

hiện thẩm định giá nhằm làm sai lệch kết quả thẩm định giá; 
b) Làm sai lệch hồ sơ tài sản thẩm định giá hoặc sai lệch thông tin liên 

quan đến tài sản thẩm định giá dẫn tới sai lệch kết quả thẩm định giá; 
c) Thực hiện thẩm định giá cho đơn vị được thẩm định giá mà thẩm định 

viên về giá có quan hệ về góp vốn, mua cổ phần, trái phiếu hoặc có bố, mẹ, vợ, 
chồng, con, anh, chị, em ruột là thành viên trong ban lãnh đạo hoặc kế toán 
trưởng của đơn vị được thẩm định giá. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước có thời hạn từ 30 ngày đến 50 ngày Thẻ thẩm định viên về giá 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này; 
b) Tước có thời hạn từ 50 ngày đến 70 ngày Thẻ thẩm định viên về giá 

đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này; 
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c) Tước có thờỉ nạn từ 70 ngày đến 90 ngày Thẻ thẩm định viên về giá 
đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước 
khoản tiền do thông đồng với khách hàng, khoản tiền thu lợi bất chính (nếu có) 
đối với hành vi vi phạm tại Điểm b Khoản 1, Khoản 2, Điểm a Khoản 3, Khoản 
4 Điều này. 

Điều 20. Hành vi vi phạm quy định đối với người có tài sản thẩm 
định giá và người sử dụng kết quả thẩm định giá 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đối với hành vi lựa chọn tổ 
chức không đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá để ký hợp đồng thẩm định 
giá. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đối với hành vi sử dụng 
kết quả thẩm định giá không đúng với mục đích thẩm định giá đã được ghi 
trong họp đồng. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với hành vi cung cấp 
không chính xác, không trung thực, không đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan 
đến tài sản cần thấm định giá. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đối với hành vi mua 
chuộc, hối lộ, thông đồng với thấm định viên về giá, doanh nghiệp thấm định 
giá đế làm sai lệch kết quả thấm định giá. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Hủy kết quả thẩm định giá do hành vi vi 
phạm hành chính tại Khoản 1, Khoản 3 và Khoản 4 Điều này. 

Điều 21. Hành vi vi phạm đối với đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định gia 7 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đổi 
với đơn vị to chức đào tạo, bồi dưỡng cỏ một trong các hành vi sau: 

a) Không gửi thông báo mở khỏa học, lớp học kèm theo hồ sơ tài liệu 
theo quy định frước khỉ mở khóa học, lớp học; 

b) To chức một lớp học quả 70 học viên; 
c) Thực hiện không đúng việc ỉẩyỷ kiến đánh giá của học viên trên Phiếu 

đảnh giá chât lượng khóa học theo quy định. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đổi với đơn vị tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng có một ưong các hành vi sau,Ệ 

17 Điều này được sửa đổi, bồ sung theo quy định tại khoản 10, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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a) Không đảm bảo về nội dung, chương trình, thời lượng tôi thiêu cua 
khóa học, lớp học theo quy định; 

b) Không thực hiện việc lấy ỷ kiến đánh giả của học viên trên Phỉểu đánh 
giá chất lượng khóa học theo quy định. 

c) Không bảo cảo kết quả tổ chức khóa học, lóp học kèm theo hồ sơ, tài 
ỉỉệu theo quy định sau khỉ kết thúc khóa học, lớp học; 

d) Không báo cáo một năm tình hình hoạt động đào tạo, bổi dưỡng; 
đ) Bổ trí giảng viên không đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định; 
e) Biên soạn và sử dụng tài liệu đào tạo, bồi dưỡng không đúng so với 

quy định; 
g) Thực hiện kiếm tra đảnh giả kết quả học tập không đủng so với quy 

định; 
h) Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận không đúng so với mẫu chứng chỉ, 

giấy chứng nhận theo quy định của Bộ Tài chính; 
i) Lưu trữ hồ sơ liên quan đến tổ chức đào tạo, bồi dưỡng không đầy đủ, 

không đúng thời gian theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đổi với đơn vị tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng cỏ một trong các hành vỉ sau: 
a) Cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận cho học viên không đạt yêu cầu khóa 

học, lớp học theo quy định của pháp luật vê thời gian học và kêt quả kiêm ừa; 
b) Cấp chứng chỉ, giấy chủng nhận cho những người thực tế không tham 

gia học. 
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đổi với đơn vị tổ 

chức đào tạo, bồi dưỡng có một trong các hành vỉ sau: 
a) Mở khóa học, lớp học khỉ không đủ Điều kiện theo quy định của Bộ 

Tài chính; 
b) Mở khỏa học, lớp học khi chưa được Bộ Tài chính chấp thuận; 
c) Mở khóa học, lớp học khỉ không cỏ tên trong danh sách các đơn vị 

được tô chức đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Bộ Tài chính. 
5. Hĩnh thức xử phạt bổ sung: 
a) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian từ 01 

thảng đến 03 thảng kế từ ngày quyết định xử phạt cỏ hiệu lực đôi với hành vỉ vi 
phạm tại Khoản 2 và Điếm a Khoản 3 Điêu này; 

b) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian từ 03 
thảng đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực đổi với hành vi vi 
phạm tại Điểm b Khoản 3 Điều này; 
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c) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian từ 06 
tháng đến 09 tháng kế từ ngày quyệt định xử phạt có hiệu lực đôi với hành vi vi 
phạm tại Điêm a Khoan 4 Điêu này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc báo cáo cho Bộ Tài chính nội dung về tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng đối vón các hành Vỉắ vi phạm quy định tại Điêm a Khoản 1 và Điêm c và d 
Khoản 2 Điêu này. 

b) Buộc cấp lại chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo, bồi dưỡỉĩg cho các 
học viên tham gia học đổi với hành vi vi vhạm quy định tại Điêm h Khoản 2 
Điểu này; 

c) Buộc thu hồi và không công nhận chúng chỉ, giây chứng nhận đào tạo, 
bồi dưỡng, đồng thời buộc nộp vào ngân sách nhà nước sô tiên thu lợi do hành 
vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điêu này; 

d) Buộc thu hồi và không công nhận chứng chỉ, giấy chứng nhận đào tạo, 
bồi dưỡng, đồng thời buộc hoàn trả chỉ phí đào tạo, bồi dưỡng cho các học viên 
tham gia học đoi với hành vi vi phạm quy định Khoản 4 Điêu này. 

Chương 3. 
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỬC xử PHẠT, 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH vực 
QUẢN LÝ PHÍ, LỆ PHÍ 

Điều 22. Hành vi vi phạm quy định đăng ký, kê khai phí, lệ phí 
1. Phạt cảnh cáo trong trường hợp vi phạm lần đầu đối với hành vi đăng 

ký, kê khai chậm thời hạn theo quy định pháp luật phí, lệ phí. 
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong trường hợp vi 

phạm từ lần thứ hai trở đi đối với hành vi đăng ký, kê khai chậm thời hạn theo 
quy định pháp luật phí, lệ phí. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi khai 
không đúng, khai không đủ các khoản mục quy định trong các tờ khai thu, nộp 
phí, lệ phí hay trong tài liệu kế toán để cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước 
theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 
đăng ký, kê khai thu, nộp phí, lệ phí vói cơ quan quản lý nhà nước theo quy 
địnhế 

Điều 23. Hành vi vi phạm quy định công khai chế độ thu phỉ\ lệ phí18 

18 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điểu 2 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng khi thực hiện một trong 
các hành vi sau đáy: 

1. Không công khai chế độ thu phí, lệ phí theo quy định; 
2. Niêm yết hoặc thông báo không đủng qựy định, không rõ ràng gâv 

nhầm lân cho người nộp phí, lệ phí. 

Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về nộp phỉ, lệ phỉ19 

1. Phạt cảnh cáo đoi với hành vỉ không thực hiện đúng thông báo nộp 
tiền phí, lệ phí của cơ quan cỏ thấm quyền. 

2. Phạt tiền từ 1 đến 3 lần số tiền phỉ, lệ phí gian lận, trốn nộp đói với 
hành vi gian lận, trôn nộp phí, lệ phỉ theo quy định. Mức phạt toi đa là 
50.000.000 đồng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 
Buộc người vi phạm nộp đủ sổ phí, lệ phí gian lận, trốn nộp. 

Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về mức phí, lệ phí2ử 

1. Đổi với hành vi thu phí, ỉệ phí không đủng mức phỉ, ỉệ phỉ theo quy 
định của pháp luật: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đổi với hành vỉ 
vỉ phạm cỏ số tiền vzể phạm đến dưới 10.000.000 đông; 

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với hành vỉ 
vỉ phạm có so tiền vỉ phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 7.500.000 đồng đối với hành vi 
vi phạm có số tiền vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 7.500.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng đối với hành vi 
Vỉế phạm cỏ số tiền vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đển dưới 40.000.000 đồng đổi với hành 
vi vi phạm cỏ so tiền vì phạm từ 100.000.000 đong đến dưới 300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vỉ vi 
phạm có so tiền vi phạm từ 300.000.000 đồng trở ỉên. 

2. Hĩnh thức xử phạt bô sung 
Tước quyền sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động liên quan đến 

hành vi vi phạm. Thời hạn tước quyển sử dụng giấy phép hoặc đình chỉ hoạt 

19 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
20 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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động có thời hạn từ 03 tháng đến 06 thảng kể từ ngày Quyết định xử phạt cỏ 
hiệu lực thi hành. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả 
Buộc hoàn trả toàn bộ tiền phí, lệ phí do thực hiện sai pháp ỉuật về phí, lệ 

phí cho người nộp phí, lệ phí. Trong trường hợp không xác định được người 
nộp phỉ, ỉệ phí để hoàn trả thì nộp toàn bộ so tiền này vào ngân sách nhà nước. 

Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về miễn, giảm phí, lệ phí 
1. Phạt tiền đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ để được áp dụng 

quy định miễn, giảm phí, lệ phí. Mức phạt là 20% tính trên số tiền được miễn, 
giảm. Mức phạt tối thiểu là 500.000 đồng, mức phạt tối đa là 50.000.000 đồng. 

2. Đối với hành vi khai man, khai khống hồ sơ đế được hưởng chênh lệch 
từ việc thực hiện chính sách miễn, giảm phí, lệ phí: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm có số tiền chênh lệch đến dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng đối với vi phạm 
có số tiền chênh lệch từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với vi phạm 
có số tiền chênh lệch từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng đối với hành vi 
vi phạm có số tiền chênh lệch từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng đối với hành 
vi vi phạm có số tiền chênh lệch từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 
đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi 
phạm có số tiền chênh lệch từ 300.000.000 đồng trở lên. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn 
bộ số tiền có được do vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 

Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tiền phí, lệ 
phí thuộc ngân sách nhà nước đối vói trường hợp được giao, ủy quyền thu 
phí, lệ phí 

1. Đối với hành vi sử dụng tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước sai 
quy định của pháp luật: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng tiền phí, lệ phí sai quy định pháp luật có giá trị dưới 10.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng đối với hành vi 
sử dụng tiền phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá trị từ 10.000.000 đồng 
đến dưới 30.000.000 đồng; 
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c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.OOO.OO1} đồng đối với hành vi 
sử dụng tiền phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá trị từ 30.000.000 đồng 
đến dưới 50.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng đối với hàiứi vi 
sử dụng tiền phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá trị từ 50.000.000 đồng 
đến dưới 100.000.000 đồng; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng đối với hành 
vi sử dụng tiền phí, lệ phí sai quy định của pháp luật có giá trị từ 100.000.000 
đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 

e) Phạt tiền từ 30.000ệ000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng tiền phí, lệ phí sai quy định có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn 
bộ số tiền có được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về in chứng từ thu phí, lệ phí 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 4ế000.000 đồng đối với hành vi 

nhận in, tự in chứng từ không đúng quy định của pháp luật. 
2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nhận 

in, tự in chứng từ trùng ký hiệu, trùng số. 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn 

bộ số tiền có được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 
nàyễ 

Điều 29. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký sử dụng chứng từ thu 
phí, lệ phí 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 
chứng từ nhưng không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy 
định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn 
bộ số tiền có được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này. 

Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng chứng từ thu phí, lệ 
phí 

1. Đối với hành vi lập chứng từ không ghi rõ các chỉ tiêu quy định trong 
chứng từ, trừ các chỉ tiêu xác định số tiền phí, lệ phí: 

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi vi phạm lần đầu; 
b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm từ lần thứ hai trở đi. 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không 

lập chứng từ khi thu phí, lệ phí, trừ trường hợp thu phí, lệ phí theo quy định 
không phải lập chứng từ. 
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3. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng tử có số tiền ghi trong chứng từ 
chênh lệch giữa các liên của mỗi số chứng từ như sau: 

a) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 đồng đối với mỗi số 
chứng từ có giá trị chênh lệch dưới 1.000.000 đồng; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng đối với mỗi sổ 
chứng từ có giá trị chênh lệch từ 1.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng; 

c) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến dưới 5.000.000 đồng đối với mỗi số 
chứng từ có giá trị chênh lệch từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng; 

d) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng đối với mỗi số 
chứng từ có giá trị chênh lệch từ 10.000.000 đồng trở lên. 

4. Phạt tiền đối với hành vi lập chứng từ khống như sau: 
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đối với mỗi số 

chứng từ có giá trị dưới 2.000.000 đồng; 
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 4.000.000 đồng đối với mỗi số 

chứng từ có giá trị từ 2.000.000 đến dưới 5.000.000 đồng; 
c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến dưới 8.000.000 đồng đối với mỗi số 

chứng từ có giá trị từ 5.000.000 đồng trở lên. 
5. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng cho mỗi số 

chứng từ đối với hành vi sử dụng chứng từ đã hết giá trị sử dụng. 
6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 4.000.000 đồng cho mỗi số 

chứng từ đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa nội dung các chỉ tiêu của chứng từ 
đã sử dụng. 

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng cho mỗi số chứng từ 
đối với hành vi sử dụng chứng từ giả. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn 
bộ số tiền có được do hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, 
Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 và Khoản 7 Điều này. 

Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về quản lý chứng từ thu phí, lệ 
phí 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi thực hiện báo cáo sử dụng, thanh toán, 
quyết toán sử dụng chứng từ chậm; lưu trữ, bảo quản chứng từ không đúng quy 
định; áp dụng trong trường họp vi phạm lần đầu. 

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi thực hiện 
báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng chứng từ chậm; lưu trữ, bảo 
quản chứng từ không đúng quy định; áp dụng trong trường họp vi phạm từ lần 
thứ hai trờ đi. 

3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không 
báo cáo sử dụng, thanh toán, quyết toán sử dụng chứng từ. 
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4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đển 2.000.000 đồng đối với hành vi nhạS' 
chứng từ không đúng quy định cho mỗi số chứng từ sử dụng. Mức phạt tối đa là 
50.000.000 đồng. 

Điều 32. Hành viằ làm mất, cho, bán chứng từ thu phí, lệ phỉ1 

ỉ. Phạt cảnh cảo đôi với hành vi làm mất liên của mỗi sổ chứng từ không 
có mệnh giá, trừ liên giao cho người nộp tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp 
dụng trong trường hợp vi phạm lân đầu. 

2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đẹn 300.000 đồng đối với hành vi làm mất 
các liên của môi sô chứng từ không cỏ mệnh giá, trừ liên giao cho người nộp 
tiền của chứng từ chưa sử dụng, áp dụng trong trường hợp vi phạm từ lần thứ 
hai trở đi. 

3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi làm mât 
liên giao cho người nộp tiền của môi số chứng từ không có mệnh giá chưa sử 
dụng; 

4. Đổi với hành vi làm mất mỗi sỗ của chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh 
giá thì mức phạt tiền tối đa bang mệnh giả ỉn trên chứng từ thu phí, lệ phí. sổ 
tiền phạt toi thiếu đổi với hành vi làm chứng từ thu phí, lệ phí có mệnh giả là 
50.000 đồng. 

5. Trường hợp cho, bản chứng từ phát hiện đã sử dụng: 
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến dưới 2.000.000 đồng đói với mỗi số 

chứng từ có so tiền ghì trong chứng từ dưới 2.000.000 đong; 
b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến dưới 4.000.000 đồng đối với mỗi sô 

chứng từ có so tiền ghi trong chứng từ từ 2.000.000 đến dưới 5.000.000 đông; 
c) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến dưới 8.000.000 đồng đối với mỗi sô 

chứng từ có so tiền ghi trong chứng từ từ 5.000.000 đồng trở lên. 
6. Trường hợp cho, bán chứng từ chưa sử dụng thì xử phạt theo mức quy 

định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc nộp vào ngân sách nhà nước toàn 

bộ so tiền có được do hành vi Vỉễ phạm quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 
6 Điều này. 

Chương 4. 
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC xử PHẠT, BIỆN 

PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH vực 
QUẢN LÝ HÓA ĐƠN 

21 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4, Điều 2 Nghị định sổ 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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"Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về tự in hóa đơn và klrôi tạo hóa 
đơn điện tử 

1Ể Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi tự in 
hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ nội dung quy định. 

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi: 

a) Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều 
kiện quy định; 

b) Cung cấp phần mềm tự in hóa đon không đảm bảo nguyên tắc theo quy 
định hoặc hóa đơn khi in ra không đáp ứng đủ nội dung quy định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự 
in hóa đơn giả (trừ trường hợp xác định do lỗi khách quan của phần mềm tự in 
hóa đơn) và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại 
Khoản 3 Điều này bị phạt đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn 
điện tử từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi 
hành. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại 
Khoản 1, Điểm a Khoản 2 và Khoản 3 Điều này buộc phải hủy các hóa đơn 
được in hoặc khởi tạo không đúng quy định. 

Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về đặt in hóa đơn 
la22  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành VỈỆ đặt ỉn 

hóa đơn mà không kỷ hợp đồng in bằng văn bản; 
lb 23 Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đên 4.000.000 đồng đổi với hành vi đặt 

ỉn hỏa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông bảo tô chức, doanh nghiệp 
không đủ Điêu kiện đặt in hóa đơn, trừ trường hợp cơ quan thuế không có ỷ 
kiến bằng văn bản khi nhận được đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in của tô chức, 
doanh nghiệp theo hướng dân của Bộ Tài chính. 

2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi: 

a) Không thanh lý hợp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý họp đồng quy 
định trong hợp đồng đặt in hóa đơn hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập 
tờ Thông báo phát hành hóa đơn; 

b) Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng 
theo quy định. 

22 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
23 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP. có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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3. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi 
không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi cho, 
bán hóa đơn đặt in chưa phát hành cho tố chức, cá nhân khác sử dụng. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi đặt 
in hóa đơn giả. 

6.24 Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hủy các hỏa đơn đặt ỉn không 
đúng quỵ định đối với các hành vi vỉ phạm quy định tại Khoản lb, Khoản 4 và 
Khoản 5 Điểu này. 

Điều 35. Hành vi vi phạm quy định về in hóa đơn đặt in 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm chế độ báo cáo việc in hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính. 
2. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi: 
a) Không thanh lý họp đồng in nếu quá thời hạn thanh lý hợp đồng quy 

định trong họp đồng đặt in hóa đon hoặc thời điểm kết thúc họp đồng khi bên 
đặt in đã hoàn thành thủ tục thông báo phát hành; 

b) Không hủy các sản phẩm in hỏng, in thừa khi tiến hành thanh lý hcrp 
đồng in. 

3. Phạt tiền từ 6.000Ể000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi: 

a) Nhận in hóa đon đặt in khi không đáp ứng đủ điều kiện quy định; 
b) Không khai báo việc làm mất hóa đơn trong khi in, trước khi giao cho 

khách hàng. 
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

chuyển nhượng toàn bộ hoặc một khâu bất kỳ trong hợp đồng in hóa đơn cho cơ 
sở in khác. 

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi cho, 
bán hóa đơn đặt in của khách hàng này cho khách hàng khác. 

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi in 
hóa đơn giả. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại 
khoản 6 Điều này còn bị đĩnh chỉ in hóa đơn từ 01 tháng đến 03 tháng kể từ 
ngày quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại 
Khoản 5 và Khoản 6 Điều này phải hủy các hóa đơn cho bán hoặc hóa đơn giả. 

24 Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1, Điều 3 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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Điều 36. Hành vi viJphạm quy định về mua hóa đơn 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi không 

hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng. 
2. Phạt tiền từ 6ế000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi không 

khai báo việc làm mất hóa đơn đã mua nhung chưa lập. 
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi cho, 

bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập. 
4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 và 

Khoản 3 Điều này buộc phải hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng; hóa 
đơn đã mua và chưa lập. 

Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về phát hành hóa đơn 
la25  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đổi với một trong các 

hành vi: 
a) Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn 

đến cơ quan thuế quản ỉỷ trực tiêp và hành vi nộp bảng kê hóa đơn chưa sử 
dụng đến cơ quan thuế nơi chuyên đến khi doanh nghiệp thay đôi địa chỉ kinh 
doanh dân đến thay đôi cơ quan thuế quản lý trực tiêp chậm sau 10 ngày kê từ 
ngày băt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới. 

b) Sử dụng hóa đom đã được Thông bảo phát hành với cơ quan thuế 
nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kê từ ngày gửi Thông báo phát 
hành). 

I 2 6  P h ạ t  t i ề n  t ừ  2 . 0 0 0 . 0 0 0  đ ồ n g  đ ế n  4 . 0 0 0 . 0 0 0  đ ồ n g  đ ố i  v ớ i  m ộ t  t r o n g  
các hành vi: 

a) Lập Thông báo phát hành hóa đom không đầy đủ nội dung theo quy 
định; 

b) Không niêm yêt Thông báo phát hành hóa đom theo đúng quy định; 
c) Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông bảo phát hành hóa đơn 

đến cơ quan thuế quàn lý trực tiếp và hành vi nộp bảng kê hỏa đơn chưa sử 
dụng đến cơ quan thuế nơi chuyên đến khỉ doanh nghiệp thay đôi địa chỉ kinh 
doanh dân đến thay đối cơ quan thuê quản lỷ trực tiêp từ sau 20 ngày kế từ 
ngày băt đâu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới. 

2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi 
không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử 
đụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, 
nộp thuế theo quy định. 

25 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 2, Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
26 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tố chức, cả nhổn vi phạm quy định tại 
Điều này phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định. 

Điều 38. Hành vỉ vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng 
hóa, dịch vụ 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không 
lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định, trừ các trường họp hóa 
đơn không nhất thiết phải lập đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Tài 
chính. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với hành vi không hủy 
hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, 
không còn giá trị sử dụng theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đén 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi: 

a) Lập hóa đơn không đúng thời điếm theo quy định của pháp luật về hóa 
đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

b) Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định; 
c) Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ 

quan thuế; 
d) Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường họp trên 

hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng 
kê; 

đ) Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng họp theo quy định 
của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

e) Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng 
hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế. 

g)27 Làm mất, chảy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc 
hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được 
hỏa đơn hoặc hỏa đơn đã lập theo bảng kê bản ỉẻ hàng hóa, dịch vụ; trừ trường 
hợp mất, cháy, hỏng hỏa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự 
kiện bất khả khảng khác thì không bị xử phạt tiên. 

Trường hợp mất, cháy, hỏng hỏa đơn đã lập (ỉiên giao cho khách hàng), 
người bản và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bản đã kê khai, 
nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bản hàng hóa và có một 
tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiếu của khung tiền phạt; nếu có từ hai 
tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cảo. 

Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn, trừ liên giao cho khách hàng, 
trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật vê kế toán. 

27 Điểm này được bổ sung theo quy định tại khoản 4, Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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Trường hợp người bán tìm lại được hỏă'tỉơn đã mất (liên giao cho khách 
hàng) khi cơ quan thuế chưa ban hành quyết định xử phạt thì người bán không 
bị phạt tiên. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi: 

a)28 (Được bãi bỏ) 
b) Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 

200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định. Cùng với việc bị xử phạt, tổ 
chức, cá nhân kinh doanh phải lập hóa đơn giao cho người mua. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng hóa đon bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 3 7 
Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại 
Khoản 2 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không 
còn giá trị sử dụng. 

Điều 39ề Hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn của ngưòi 
mua 

l 2 9  P h ạ t  t i ề n  t ừ  4 . 0 0 0 . 0 0 0  đ ồ n g  đ ế n  8 . 0 0 0 . 0 0 0  đ ồ n g  đ ố i  v ớ i  h à n h  v i  l à m  
mất, cháy, hỏng hóa đom đã lập (liên giao cho khách hàng) đê hạch toán kê 
toán, kê khai thuế và thanh toán von ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng 
hóa đom do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bât ngờ, sự kiện bât khả kháng 
khác thì không bị xử phạt tiên. 

Trường hợp mất, chảy, hỏng hỏa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng), 
người bán và người mua lập biên bản ghi nhận sự việc, người bán đã kè khai, 
nộp thuế, cỏ hợp đồng, chủng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa và có một 
tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tôi thiếu của khung tiên phạt; nếu có từ hai 
tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo. 

Trường hợp người mua tìm lại được hóa đơn đã mất khi cơ quan thuế 
chưa ban hành quyết định xử phạt thì người mua không bị phạt tiên. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử 
dụng hóa đơn bất hợp pháp và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. 

Điều 40. Hành vi quy định về lập, gửi thông báo và báo cáo (trừ 
thông báo phát hành hóa đơn) cho cơ quan thuế 

28'Điểm này được bãi bỏ theo quy định tại khoản 5, Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
29 Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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I 3 0  P h ạ t  t i ề n  t ừ  2 0 0 . 0 0 0  đ ồ n g  đ ế n  1 . 0 0 0 . 0 0 0  đ ồ n g  đ ố i  v ớ i  h à n h  v i  i ậ ị y  n a i  
hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, bảo cáo theo quy định gửi cơ quan 
thuế, trừ thông báo phát hành hỏa đơn. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông bảo, 
báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ 
quan có thấm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiếm tra thuế tại trụ 
sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp 
thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm 
sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đén 8.000.000 đồng với hành vi không nộp 
thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi 
cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ 
ngày hết thời hạn theo quy định. 

4 31 Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm Khoản 1 
Điểu này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông bảo, bảo cáo đúng quy định. 

Chương 5. 
THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ xử PHẠT VI PHẠM 

HÀNH CHÍNH 

Điều 41. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 
1. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại Điều này có quyền lập 

biên bản hành chính về những vi phạm hành chính thuộc phạm vi thi hành công 
vụ, nhiệm vụ được giao theo mẫu quy định và chịu trách nhiệm về việc lập biên 

2Ể Những người sau đây có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính: 
a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị 

định này khi đang thi hành công vụ. 
b) Công chức khi đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực quản lý giá, quản lý thị trường, phí, lệ phí, hóa đơn. 
Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quản lỷ giá 
1. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có thẩm quyền: 

30 Khoản này được sừa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7, Điều 3 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
31 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 7, Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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a) Phạt tiền đến mức cao nhất đối với các hành vi vi phạm tf*ờng lĩnh vực 
giá theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả 
quy định tại Nghị định này. 

2 32 Trường đoàn thanh tra chuyên ngành giả có thẩm quyền: 
a) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức, 105.000.000 đồng đối 

với cá nhân có các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý giá theo quy định của 
Nghị định này và quy định của pháp luật có ỉiên quan; 

b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả 
quy định tại Nghị định này. 

3. Chánh Thanh tra Sở Tài chính có thẩm quyền: 
a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh 

vực giá quy định tại Nghị định này; 
b) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả về 

giá quy định tại Nghị định này theo quy định hiện hành của pháp luật. 
4. Thanh tra viên, Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức 

danh tương đương có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính 
về giá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ. 

5. Người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường quy định tại Điều 
45 Luật xử lý vi phạm hành chính có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với 
các hành vi vi phạm quy định tại Điều 5, Điều 8, Điều 10, Điều 12, Điều 13, 
Điều 14, Điều 16 và Điều 17 Nghị định này có quyền áp dụng các hình thức xử 
phạt bố sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm hành 
chính quy định tại Nghị định này thuộc địa bàn quản lý của mình. 

6 33 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến mức tối đa đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 

giá theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật có liên quan; 
c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả 

quy định tại Nghị định này. 
7.34 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền: 

32 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
33 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
34 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoàn 11, Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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a) Phạt tiền đến 50.000.00G>đồng đối với các hành vi vi phạm hành chính 
quy định tại Điều 8, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17 Nghị 
định này; 

b) Ấp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 8, Điều 11, 
Điêu 12, Điều 13, Điêu 14, Điều 16, Điều 17 Nghị định này và quy định của 
pháp luật có liên quan. 

8.35 Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có quyền phạt tiền đến 5.000.000 
đong đoi với các hành vi vi phạm hành chỉnh quy định tại Điều 12 Nghị định 
này. 

Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý phí, lệ phí 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 5.000.000 triệu đồng. 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 3 

Điều 25 Nghị định này. 
2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000ế000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều 25, Khoản 3 Điều 26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 Điều 
29, Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

3. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng. 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều 25, Khoản 3 Điều 26, Khoản 2 Điều 27, Khoản 3 Điều 28, Khoản 2 Điều 
29, Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

4. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500ệ000 đồng. 
5. Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

35 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 11. Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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6. Chi cục trưởng r'ỡhi cục Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 
2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

7. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 
2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

8. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 
2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

9. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 2 

Điều 25. 
10. Chánh Thanh tra sở và các chức danh tương đương được Chính phủ 

giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 triệu đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b 

Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 
2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

11. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương 
được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 50.000.000 triệu đồng; 
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c) Áp dụng biện pháp khắc phụctiậu quả quy định tại Điểm a, Điểm b 
Khoản 2 Điều 25; Khoản 3 Điều 26; Khoản 2 Điều 27; Khoản 3 Điều 28; Khoản 
2 Điều 29; Khoản 8 Điều 30 và Khoản 6 Điều 32 Nghị định này. 

Ngoài những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định 
tại Nghị định này, những người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của 
các cơ quan khác theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính trong phạm 
vi chức năng, nhiệm vụ được giao mà phát hiện hành vi vi phạm hành chính quy 
định trong Nghị định này thuộc lĩnh vực do mình quản lý thì có quyền xử phạt 
theo quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý hóa đơn 

1. Công chức Thuế đang thi hành công vụ có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 
2. Đội trưởng Đội Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 
3. Chi cục trưởng Chi cục Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, 

Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và 
Khoản 6 Điều 3 8 của Nghị định này. 

4. Cục trưởng Cục Thuế có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng; 
c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, 

Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và 
Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này. 

5a36  Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi thẩm quyền của 
mình quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính cỏ thâm quyên xử phạt vỉ 
phạm hành chính về hỏa đơn theo quy định tại Nghị định này: 

a) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 
- Phạt cảnh cáo; 
- Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

36 Khoản này được bổ sung theo quy định tại khoản 8, Điều 3 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP, 
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2016. 
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b) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 
- Phạt cảnh cáo; 
- Phạt tiền đến 25.000.000 đồng; 
- Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, 

Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và 
Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này. 

c) Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 
- Phạt cảnh cáo; 
- Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 
- Ảp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Khoản 5 Điều 33, 

Khoản 6 Điều 34, Khoản 8 Điều 35, Khoản 4 Điều 36, Khoản 3 Điều 37 và 
Khoản 6 Điều 38 của Nghị định này. 

5. Hàng hóa vận chuyển trên đường không có hóa đơn, chứng từ hợp 
pháp khi cơ quan có thẩm quyền kiếm tra, phát hiện hành vi vi phạm thì ngoài 
việc bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định này, 
người nộp thuế còn bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định của Luật quản 
lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

6. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về hóa đơn có dấu hiệu tội 
phạm thì người có thấm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa 
đơn phải chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có tham 
quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 

Chương 6ế 

ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH37 

37 Điều 4, Điều 5 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP quy định như sau: 

"Điều 4. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 01 thảng 8 năm 2016. 

2. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước 
về giá, phí, lệ phỉ và hóa đom không nêu tại Nghị định này thực hiện theo quy định của Luật 
Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định sổ 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013. 

3. Việc xử ỉý đối với hành vi vi phạm về giả, phí, ỉệ phỉ và hỏa đơn đã xảv ra trước 
ngày Nghị định này có hiệu lực thì hành thì không áp dụng theo quy định tại Nghị định này 
mà áp dụng quy định xử lý vi phạm tại thời Điềm xảy ra hành vi vi phạm đó. 

Trường hợp mức xử phạt đổi với cùng một hành vi quy định tại Nghị định này nhẹ 
hơn mức xử phạt quy định tại các Nghị định trước thì áp dụng mức xử phạt theo quy định của 
Nghị định này, kể cả trường hợp xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, đã bị 
lập biên bản, nhưng cơ quan có thẩm quyền chưa ra quyết định xử lý hoặc đã ra quyết định 
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Điều 45. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 11 năm 2013 
và thay thế Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của 
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí; Nghị định 
số 84/2011/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và Chương V Nghị định số 
51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn 
bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

2. Các quy định khác về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước về giá, phí, lệ phí, hóa đơn không nêu tại Nghị định được thực hiện 
theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 46ể Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và các tô chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./ 

Bộ TÀI CHÍNH 
số:yí/ /VBHN-BTC 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (để đăng công báo); 
- Cống thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (7b). 

Đổ" ^ Ã ?ẽ-.Tfĩ A "KTT-T TT T Ậ vr JIu. ỵ i X ỉ ii Ị 

xử lý nhưng đang trong thời hạn giải quyết khiếu nại thì xem xét, ra quyêt định theo mức xử 
phạt quy định tại Nghị định này. 

Điều 5. To chức thực hiện 
1. Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định này. 
2. Các Bộ inrởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Uy ban nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương và các tô chức, cá 
nhân liên quan chịu trách nhiệm thị hàn'• Nghị định này./. " 

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT 
Hà Nội, ngày/ũ tháng ý-năm 2016 

TRƯỞNG 
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