
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 169/2011/TT-BTC - —  -------  ---------- ---------
Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP ngày 
4/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế toán

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003;

Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 02 
tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi 
phạm hành chính số 04/2008/PL-UBTVQH12 ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban 
Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ về việc quy 
định thủ tục áp đụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính;

Căn cứ Nghị định số 118/200 8/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định số 
39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 
toán;

Bộ Tài chính hướng đẫn thi hành một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP 
ngày 04/11/2004 và Nghị định số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực kế toán, như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi và đối tượng áp đụng Thông tư này là các cá nhân, cơ quan, tổ chức 

trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam (dưới đây gọi tắt là cá nhân, tổ 
chức) có hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về kế toán mà không phải là tội 
phạm theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 và Nghị định 
số 39/2011/NĐ-CP ngày 26/5/2011 sửa đổỉ, bổ sung một số điều của Nghị định số



185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế 
toán (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung).

2. Cá nhân là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm: Người làm kế toán, người 
hành nghề kế toán, người khác có liên quan đến kê toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà 
nước v à thuộc hoạt động kinh doanh.

3 Cơ quan, tổ chức là đối tượng áp dụng Thông tư này gồm:

a) Cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách 
nha nước và đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 
quy định tại Điều 2 của Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh vực kế
toán nhà nước;

b) Các tổ chức hoạt động kinh doanh quy định tại Điều 2 của Nghị định số 
129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số điều của Luật kế toán trong trong hoạt động kinh doanh.

Điêu 2. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán

1 Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phải được phát hiện kịp thời và 
phai bị đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh 
chóng, công minh, triệt đê; hậu quả do vi phạm hành chính gây ra phải được khắc 
phục theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cá nhân, tổ chức chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán khí 
có hành vi vi phạm quy định tại các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị 
định số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và Điều 1 của Thông tư này.

3 Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền tiến hành theo 
dụng quy định của pháp luật.

4 Một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán chỉ bị xử phạt hành 
chinh một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vỉ phạm hành chính thì môi 
người vi phạm đều bị xử phạt. Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính 
thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm.

5 Việc xử phạt vi phạm hành chính phải càn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, 
nhan thản người vi phạm và những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng được quy định tại 
Điều 6. Nghị định 185/2004/NĐ-CP để quyết định hình thức và mức xử phạt tiền, ap 
dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả thích hợp, Mức phạt 
tiên cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính được xác định theo quy định tại 
Điều 5 và các điều từ Điều 7 đến Điều 16 Chương II của Nghị định số 185/2004/NĐ- 
CP sửa đổi. bổ sung và hướng dẫn tại Chương II của thông tư này.

Không xử phạt vi phạm hành chính tr ong lĩnh vực kế toán đối với các trường 
hợp sau:
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a) Hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 3 của Nghị 
định số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung .

b) Vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm, bao gồm:

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm đã chuyển hồ 
sơ đến cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết;

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm mà cơ quan 
tiến hành tố tụng đang xem xét, giải quyết;

- Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán có dấu hiệu tội phạm, cơ quan tiến 
hành tố tụng có văn bản đề nghị chuyển hồ sơ để xem xét, truy cứu trách nhiệm hình 
sự.

Chương II
HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT

Căn cứ quy định tại Điều 5, Điều 6 Chương I và các điều từ Điều 7 đến Điều 16 
Chương II của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, hình thức và mức xử 
phạt được quy định cụ thể như sau:

Điều 3. Hình thức và mức xử phat tiền đối với các hành vi vi phạm quy định 
về chứng từ kế toán

1. Đối với một hành vi vi phạm quy đinh tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 1.100.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 700.000 đồng
- Trường hợp có từ  ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 200.000 đồng
- Trường họp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.500.000 đòng
- Trường họp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng.

2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 6.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.000.000 đông
- Trường hợp có từ ba tình tiết tâng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

3. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều 7 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng năng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 20.000.000 đòng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;
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- T rường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng; 
Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng ưở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 dồng.

4 Đối với một hành vi v i phạm quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 
185/ 2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng năng hoặc giảm nhẹ. mức 
phạt tiền cụ thể là 25.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 23.000.000 đồng; 
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 dồng:

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 27.000.000 đồng:
- Trường họp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

Điêu 4. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định
về sổ kế toán

1 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 
185/ 2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
1.100.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 700.000 đồng:
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 200.000 đồng.; 

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 1.500.000 đồng; 
Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng.

2 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
3.500.000 đồng.

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 3.000.000 đồng; 
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000.000 đồng;

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng:
- Trường hợp có từ  ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng.

3 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 10.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng;
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng.
Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.000.000 dông. 
Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 dông.

4 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. mức 
phạt tiền cụ thể là 22.500.000 đồng.

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng; 
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng:
Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng.
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- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

Điều 5. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định 
về tài khoản kế toán

1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 7.500.000 đồng.
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiên là 5.000.000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.000.000 đồng
- Trường họp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

Điều 6. Hình thức và mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về 
báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính

1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 10.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 8.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000,000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 12.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng.

2. Đối với một hành ví vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
22.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

Điều 7. Hình thức và mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định về 
kiểm tra kế toán

Đối với một hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 Nghị định số 185/2004/NĐ- 
CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 7.500.000 
đồng.
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- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng:
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng  
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

Điều 8. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy định 
về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
3.500.000 đồng.
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 3.000.000 đồng:
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 2.000,000 đồng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 4.000.000 đồng:
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng.

2 Đ ối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 
185 2004/ND-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là 
7.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiên là 5.000.000 đồng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng:
- Trường hợp có từ ba tình tiết tàng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

3  Đ ố i với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
15.000.000 dồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.000.000 dồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.000.000 đồng:
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

Điều 9. Hình thức và mức xử phạt tiền các hành vi vi phạm quy định về 
kiểm kê tài sản

1. Đ ố i với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
2.000.000 đồng.

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 1.500.000 đồng:
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 1.000.000 đồng.
Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 2.500.000 đồng;

- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 3.000.000 đồng.

- Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình t iết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
4.000.000 đồng.
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- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 3.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 3.000.000 đồng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiêt tăng nặng, mức phạt tiên là 4.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng.

3. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiên cụ thể là
7.500.000 đồng.
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiên là 5.000.000 đồng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng năng, mức phạt tiên là 8.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

Điều 10. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy 
định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người  làm kế toán hoặc thuê làm kế toán

1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
7.500.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ  ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng;
- Trường họp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

Điều 11. Hình thức và mức xử phạt tiền đối vói các hành vi vi phạm quy 
định về hành nghề kế toán

Đối với một hành vi vỉ phạm quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 25.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 23.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 27.000.000 đồng
- Trường hợp có từ ba tỉnh tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

Điều 12. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm quy 
định về áp dụng chuẩn mực kê toán, chế độ kế toán và các quy định khác

7



1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghi định số 
185/2004/NĐ-CP, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức phạt tiền cụ thể là
7.500.000 đồng.

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng,
' Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng;
- Trương hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng

2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. mức 
phạt tiền cụ thể là 20.000.000 đồng.

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 15.000.000 đồng;
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng ;
Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 25.000.000 đồng:
Trường hợp có từ ba tỉnh tiết tăng nặng trờ lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.

Điều 13. Hình thức và mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm liên 
quan đến việc tổ chức khoá học bồi dưỡng kế toán trưởng

1 Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 16a Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. mức 
phạt tiền cụ thể là 7.500.000 đồng.

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 6.500.000 đồng,
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiền là 5.000.000 đồng;

Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 8.500.000 đồng:
Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 10.000.000 đồng.

2. Dối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 16a Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ. mức 
phạt tiền cụ thể là 15.000.000 đồng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 13.000.000 dồng:
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiên là 10.000,000 đỏng;
Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 17.000.000 đồng;
Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 20.000.000 đồng.

3. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 16a Nghị định số
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, mức 
phạt tiền cụ thể là 25.000.000 đồng.

- Trường  hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, mức phạt tiền là 23.000.000 đồng.
Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, mức phạt tiên là 20.000.000 đồng:
Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, mức phạt tiền là 27.000.000 đồng:
Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, mức phạt tiền là 30.000.000 đồng.
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Điều 14. Hình thức và thời hạn xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng Chứng 
chỉ hành nghề

1. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều 7 và điểm a, 
b, c khoản 4 Điều 8 Nghị định số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình 
tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thời hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế 
toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên là 9 tháng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, thời hạn tước quyền là 8 tháng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn tước quyền là 6 tháng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, thời hạn tước quyền là 10 tháng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn tước quyền là 12 tháng.

2. Đối với một hành vi vi phạm quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 3 Điều 7, 
khoán 4 Điều 7, điểm d, đ khoản 4 Điều 8 và điểm e, g khoản 1 Điều 15 Nghị định số 
185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thời 
hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên 
là 3 tháng.

- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết giảm nhẹ, thời hạn tước quyền là 2 tháng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn tước quyền là 1 tháng;
- Trường hợp có một hoặc hai tình tiết tăng nặng, thời hạn tước quyền là 4 tháng;
- Trường hợp có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn tước quyền là 5 tháng.

Điều 15. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dẫn đến trốn, 
lậu thuế

1. Khi xét thấy hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán quy định tại 
các điều từ Điều 7 đến Điều 16 của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
dẫn đến trốn thuế, lậu thuế thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực kế toán phải tiên hành xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị 
định sô 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn tại Thông tư này, sau đó phải 
chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan thuế cùng cấp để xử lý theo quy định của pháp iuật về 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuê.

2. Các hành vi được coi là vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán dẫn đến 
trốn, lậu thuế gồm:

a) Để ngoài sổ ké toán số liệu kế toán hoặc ghi sổ kế toán không đúng quy định 
của chế độ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc 
làm tăng số thuế được miễn, giảm;

b) Sửa chữa, tẩy xoá chứng từ kế toán, sổ kế toán nhằm làm giảm số thuế phải 
nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm;

c) Sử dụng hoá đơn khống hoặc các chứng từ kế toán khống khác nhằm mục đích 
làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc làm tăng số thuế 
được miễn, giảm;
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d) Huỷ bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán trước thời hạn quy định nhằm mục đích 
làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc làm tăng số thuế 
dược miễn, giảm;

đ) Lập hai sổ kế toán cho cùng một đối tượng kế toán nhưng có nội dung ghi 
khác nhau nhăm mục đích làm giảm sồ thuê phải nộp hoặc làm tăng sô thuê được hoàn 
hoặc làm tăng số thuế được miễn, giảm.

Chương III
THỦ TỤC XỬ PHẠT VÀ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH XỬ PHẠT

Căn cứ quy định tại Điều 23, Điều 24 và Điều 25 Chương III của Nghị định số 
185 2004/ND-CP sửa đổi, bổ sung, thủ tục xử phạt và thi hành quyết định xử phạt 
được quy định cụ thể, như sau:

Điều 16. Thủ tục xử phạt cảnh cáo

Hình thức xử phạt cảnh cáo được áp dụng đối với cá nhân, tổ chức có hành vi VI 
phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Đối với hình thức xử phạt 
cảnh cáo. người có thẩm quyền xử phạt không lập Biên bản vi phạm mà ra quyết định 
xử phạt tại chỗ.

Điều 17. Lập Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ké toán đang thi 

hanh công vụ  khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, có trách nhiệm 
lập Biên bán vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán kịp thời, trừ trường hợp xử 
phạt cảnh cáo quy định tại Điều 16 của Thông tư này. Mẫu biên bản quy định tại Phụ
lục số I.

Biên bản phải được lập thành ít nhất 02 bản; phải được người lập biên bản và 
ngươi vi phạm hoặc đại diện tổ chức vi phạm ký. Nếu có người chứng kiến thì người 
chưng kiên cùng phải ký vào biên bản. Trường hợp biên bản gồm nhiêu tờ thì những 
người ký hiệu bản phải ký vào từng tờ biên bản. Trường hợp cá nhân, đại điện tổ chức 
vi phạm hoặc người chứng kiến từ chối ký biên bản thì người lập biên bản phải ghi rò 
lý do vào biên bản; cá nhân, cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra vẫn thực hiện những 
kiến nghị quyết định tại biên bản và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những kết 
luận, kiên nghị đó.

Biên bản lập xong phải được giao cho cá nhân, tổ chức vi phạm một bản. Nếu vụ 
vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thỉ người đó phải gửi 
biên bán đến người có thẩm quyền xử phạt.

Trường hợp cơ quan quản lý Nhà nước như cơ quan Tài chính, cơ quan Thuế.. 
Kiể m toán Nhà nước,...phát hiện các hành vi vi phạm hành chính về kế toán nhưng 
không có thẩm quyền ra quyết định xử phạt thì phải lập biên bản vi phạm hành chính 
theo quy định tại mục này và gửi biên bản cho cơ quan có thẩm quyền ra quyết đ ịnh
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xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Nghị định 
số 185/2004/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung.

Điều 18. Quyết định xử phạt và thời hạn ra quyết định xử phạt
1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phải ghi rõ hành 

vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt tiền, hình thức phạt bô sung, biện pháp khăc 
phục hậu quả và các nội dung khác theo đúng mẫu quy định tại Phụ lục số II.

2. Đối với vụ việc đơn giản, hành vi vi phạm rõ ràng thì phải ra quyết định xử 
phạt trong thời hạn không quá mười (10) ngày, kể từ ngày lập biên bản về hành vi vi 
phạm hành chính. Đối với vụ việc có nhiêu tình tiết phức tạp cân xác định rõ đôi 
tượng vi phạm hoặc tình tiết phức tạp khác thì thời hạn ra quyết định xử phạt là ba 
mươi (30) ngày, kể từ ngày lập biên bản.

Quá thời hạn nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt không được ra quyết định 
xử phạt.

3. Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không 
ra quyết định xử phạt thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị thi hành kỷ luật, bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp 
luật;

4. Khi quyết định xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 
chính, thì người có thẩm quyền xử phạt chỉ ra một quyết định xử phạt trong đó quyết 
định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm; nếu hình thức xử phạt là 
phạt tiền thì cộng dồn lại thành mức phạt chung;

5. Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu 
tiền phạt trong thời hạn ba (3) ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt;

6. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của người có thẩm quyền xử phạt 
được đóng dấu cơ quan của người có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi đó;

7. Đối với quyết định xử phạt của những người có thẩm quyền xử phạt mà không 
có quyền đóng đấu trực tiếp thì quyết định xử phạt được đóng đấu cơ quan của người 
ra quyết định xử phạt vào góc trái phía trên của quyết định, nơi ghi tên cơ quan xử 
phạt và số, ký hiệu của quyết định xử phạt.

Điều 19. Nộp tiền phạt, thời hạn nộp tiền phạt
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt nộp tiền phạt vào Quỹ ngân sách nhà nước tại Kho 

bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ 
ngày được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt tại chỗ.

2. Trường hợp quyết định xử phạt tại các vùng xa xôi, hẻo lánh mà việc đi lại gặp 
khó khăn thì người quyết định xử phạt có thể thu tiền phạt tại chỗ và nộp vào Kho bạc 
Nhà nước trong vòng bây (7) ngày.

Điều 20. Thủ tục tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc 
Chứng chỉ kiểm toán viên



1. Khi hành vi vi phạm của cá nhân phải áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là 
tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc Chứng chỉ kiểm toán viên (gọi 
chúng là Chứng chỉ hành nghề) thì phải ghi trong quyết định xử phạt. Người có thẩm 
quyền xử phạt được thu giữ Chứng chỉ hành nghề và phải thông báo ngay bằng văn 
bản cho Bộ Tài chính (Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán).

2. Khi hết hạn tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề ghi trong quyết định xử 
phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải giao lại Chứng chỉ hành nghề cho cá nhân bị 
tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề đó.

Điều 21. Thủ tục thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Tích thu chứng từ 
kế toán, sổ kế toán

1. Khi hành vi vi phạm của cá nhân, tổ chức phải áp dụng hình thức xử phạt bỏ 
sung khắc phục hậu quả là tịch thu chứng từ kế toán hoặc sổ kế toán thì phải ghi trong 
quyết định xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt phải ghi rõ trong biên bản vi phạm 
tên số lượng chứng từ, sổ kế toán bị tịch thu và có chữ ký của người tịch thu, đại diện 
tỏ chức bị phạt và người chứng kiến.

2 Người có thẩm quyền xử phạt được thu giữ chứng từ kế toán, sổ kế toán vi 
phạm để xử lý các ảnh hưởng có liên quan. Khi đã xử lý xong, người có thấm quyền 
xử lý phải lập Hội đồng tiêu huỷ gồm: Người có thẩm quyền xử phạt, đại diện đơn vị
vi phạm và người chứng kiến.

Điều 22. Chấp hành quyết định xử phạt vỉ phạm hành chính

Việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán 
dược quy định như sau:

1. Cá  nhân, tổ chức bị xử phạt phải chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành 
chinh trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ  ngày được giao quyết định xử phạt  trừ 
trường hợp pháp luật có quy định khác. Sau khi ra quyết định xử phạt, người có thẩm 
quyền xử phạt phải giao quyết định cho người bị xử phạt hoặc thông báo cho họ đến 
nhận. Thời điểm cá nhân, tổ chức bị xử phạt nhận được quyết định xử phạt được coi là 
thời điểm được giao quyết định xử phạt.

2. Nếu cá nhân, tổ chức bị xử phạt không tự nguyện chấp hành đúng thời hạn quy 
định tại khoản 1 Điều này thì bị cưỡng chế thi hành.

Điều 23. Cưỡng chế thỉ hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
1 Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng quá thời hạn quy định 

tại khoản 1 Diều 19 của Thông tư này mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành 
chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành băng 
biện pháp trừ vào tiền lương, thu nhập hoặc khấu trừ tiền từ tài khoản của cá nhân, tổ 
chức tại ngân hàng, tổ chức tín dụng hoặc tổ chức tài chính khác.

Tổ chức, cá nhân chi trả lương, thu nhập hoặc ngân hàng, tồ chức tài chính, sử 
dụng khác nơi tổ chức, cá nhân bị xử phạt mở tài khoản, trong thời hạn mười (10)
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ngày, kể từ ngày nhận được quyết định cưỡng chế, có trách nhiệm trích chuyển từ tài 
khoản tiền gửi nói trên vào Ngân sách Nhà nước qua tài khoản mở tại Kho bạc Nhà 
nước số tiền mà cá nhân, tổ chức đó phải nộp.

2. Trường hợp tổ chức tín dụng không thực hiện việc giữ lại trong tài khoản của 
cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế số tiền theo quy định tại khoản 1 Điều này thì tổ chức 
tín dụng phải nộp thay. Cá nhân, tổ chức tổ chức bị cưỡng chế có trách nhiệm hoàn trả 
số tiền mà tổ chức tín dụng đã nộp cho Nhà nước. Trường hợp số dư trong tài khoản 
tiền gửi ít hơn số tiền phải trích chuyển thì cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế ngoài việc 
phải trả số tiền mà tổ chức tín dụng đã nộp thay thì còn phải nộp cho Nhà nước phần 
còn lại cho đủ số tiền phải nộp.

3. Thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế: Những người sau đây có thẩm quyền ra 
quyết định cưỡng chế và có nhiệm vụ tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử 
phạt của mình và của cấp dưới:

a) Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính;

b) Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp.

Điều 24. Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền
1. Cá nhân bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên có thể được hoãn chấp hành 

quyết định xử phạt trong trường hợp đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế và có đơn 
đề nghị được cơ quan, tổ chức xác nhận.

2. Thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền không quá ba (3) tháng, kể từ 
khi có quyết định hoãn.

3. Người đã ra quyết định phạt tiền có quyền quyết định hoãn chấp hành quyết 
định phạt tiền đó.

Điều 25. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách 
nhiệm hình sự

Nghiêm cấm việc giữ lại hồ sơ các vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để xử phạt 
hành chính.

Trường hợp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng sau đó phát hiện 
hành vi vi phạm có dâu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình 
sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải huỷ bỏ quyết định đó 
và trong thời hạn ba (3) ngày, kể từ ngày huỷ quyết định xử phạt, phải chuyển hồ sơ 
vụ vi phạm cho cơ quan tiên hành tố tụng hình sự có thẩm quyền.

Cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đã nhận hồ sơ vụ việc có trách nhiệm thông 
báo kết quả xử lý cho cơ quan đã chuyển giao hồ sơ đề nghị truy cứu trách nhiệm hình 
sự.
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 2 năm 2012 và 

thay thế Thông tư số 120/2004/TT-BTC ngày 15/12/2004 của Bộ Tài chính về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 
cua Chính phủ về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.

Điều 27. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm triển khai hướng dẫn các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân thực hiện Thông tư này.

Trong, quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị cá nhân, tổ chức phản ánh 
về Bộ Tài chính để giải quyết kịp thời.

N ơi nhận
Thủ tướng các Phó Thù tướng Chỉnh phủ (để báo cáo);
Văn phòng c h í nh phủ;
Văn phòng quốc  hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng TW Đảng;
Các Bộ. cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;

' Kiểm toán Nhà nước;
Tòa án nhân dân tối cao;

- VP BCĐ TW về phòng chống tham nhũng;
- 'Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

UBND. Sở Tài chính, KBNN, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA);
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

• Công báo:
•Website  Chính phủ;

Website Bộ Tài chính;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
Lưu VT ( 2 bản ). Vụ C Đ K T  &KT.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà
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