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

Số: 149 /2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014 

THÔNG Tư 

Quy định về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 
hành chính đế sung vào ngân sách nhà nước 

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

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 thảng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thỉ hành Luật xử lý vi 
phạm hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 185/20Ỉ3/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, 
sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cẩm và bảo vệ quyển lợi người tiêu dùng; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cẩu to chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về số lợi bất họp 
pháp có được do thực hiện hành vi Vỉể phạm hành chính đế sung vào ngân sách 
nhà nước. 

Điều lẻ Pham vi điều chỉnh 

1. Thông tư này hướng dẫn việc xác định số lợi bất hợp pháp có được do 
thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước theo quy 
định tại Điều 37 Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm đ, khoản 5, Điều 4 Nghị 
định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, 
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sau đây viết tắt là Nghị định sô 
185/2013/NĐ-CP); hướng dẫn việc xử lý số lợi bất hợp pháp có được do thực 
hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước (NSNN). 

2. Việc xác định sổ lợi bất hợp pháp đối với hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định 
tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài 
chính. 

3. Việc xác định số lợi bất hcrp pháp đối với hành vi vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực quản lý giá thực hiện theo quy định tại Thông tư 31/2014/TT-
BTC ngày 07/3/2014 của Bộ Tài chính. 
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Điều 2ễ Đối tượng áp dụng 

lễ Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính bị áp dụng biện pháp 
khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất họp pháp theo quy định tại Điều 37 
Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm đ, khoản 5, Điều 4 Nghị định số 
185/2013/NĐ-CP.' 

2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của 
Luật xử lý vi phạm hành chính. 

3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính 
theo quy đinh của pháp luật. 

Điều 3. Nguyên tắc xác định số lọi bất họp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm hành chính 

1. Việc xác định số lợi bất hợp pháp do người có thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính thực hiện và ghi trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. 

2ễ Số lợi bất hợp pháp được xác định từ khi tổ chức, cá nhân cỏ hành vi vi 
phạm hành chính đến thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm hoặc có quyết định 
xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả. 

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành 
chính thì xác định số lợi bất hợp pháp có được theo từng hành vi vi phạm hành 
chính. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính nhiều 
lần thì xác định số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành 
chính theo từng lần. 

Điều 4. Số lợi bất họp pháp 
Sổ lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy 

đinh tại Điều 37 Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm đ, khoản 5, Điều 4 Nghị 
định số 185/2013/NĐ-CP là khoản lợi ích mà tổ chức, cá nhân thu được do thực 
hiện hành vi vi phạm hành chính, gồm: 

1. Tiền. 

2. Giấy tờ có giá. 

3. Tài sản và vật có giá. 

Điều 5. Xác định số lọi bất hợp pháp là tiền 

1. Số lợi bất hợp pháp thu được bằng tiền là toàn bộ số tiền tổ chức, cá 
nhân thu được từ hành vi vi phạm hành chính. 

2ề Căn cứ để xác đinh số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được do thực 
hiện hành vi vi phạm hành chính bằng (=) số lượng hàng hóa, khối lượng dịch 
vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định nhân (x) vói đơn 
giá. Cụ thể: 
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a) Số lượng hàng hỏa hoặc khối lượng dịch vụ đã thực hiện được xác định 
trên cơ sở kê khai của tổ chức, cá nhân vi phạm và kiểm tra, xác minh của người 
có thẩm quyền xử phạt; 

b) Đơn giá được xác định trên cơ sở hồ sơ, chứng từ của tổ chức, cá nhân 
vi phạm hoặc giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ tương tự; 

Trường hợp không xác định được số lượng, khối lượng, đơn giá, sổ lợi bất 
hợp pháp thu được là số tiền tổ chức, cá nhân thu được. 

3. Trường hợp chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định 
hàng hóa là hàng cấm, hàng lậu, hàng giả hoặc cung cấp dịch vụ kinh doanh có 
điều kiện: số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được bằng (=) số lượng hàng 
hóa, khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy 
định nhân (x) với đơn giá. 

4. Ngoài hàng hóa, dịch vụ quy định tại khoản 3 Điều này, trường hợp 
chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định hàng hóa hoặc dịch vụ 
khác: số tiền tổ chức, cá nhân vi phạm thu được bằng (=) số lượng hàng hóa, 
khối lượng dịch vụ đã chuyển nhượng, tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định 
nhân (x) với đơn giá trừ (-) chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa hoặc dịch vụ 
(nếu tổ chức, cá nhân vi phạm có đầy đủ hồ sơ, chứng từ để chứng minh tính 
hợp pháp, họp lệ của các chi phí đó). 

Điều 6. Xác định số lọi bất hợp pháp là giấy tờ có giá 
1. Số lợi bất hợp pháp thu được bằng giấy tờ có giá là toàn bộ giấy tờ có 

giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. 

2. Giấy tờ có giá quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Trái phiếu 

b) Hối phiếu 

c) Tín phiếu 

d) Kỳ phiếu 

đ) Séc 

e) Công trái 

g) Các loại chứng khoán theo quy định của Luật chứng khoán. 

h) Các loại giấy tờ có giá khác theo quy định của Luật chuyên ngành. 

3. Số lợi bất hợp pháp được xác định bằng tổng giá trị theo mệnh giá của 
từng loại giấy tờ có giá cùng mệnh giá, theo công thức sau: 

Tổng giá trị = giá trị theo mệnh giá| X số lượngi + giá trị theo mệnh giá 2 X 

sổ lượng2 +...+ giá trị theo mệnh gián X số lượngn 

Trong đó: 

a) Số lượng 1 là số lượng của giấy tờ có giá cùng mệnh giá nhóm thứ nhất; 



b) Số lượng2 là số lượng của giấy tờ có giá cùng mệnh giá nhóm thứ hai; 

c) Sổ lượngn là số lượng của giấy tờ có giá cùng mệnh giá nhóm thứ n. 

4. Trường hợp giấy tờ có giá đã được chuvển nhượng, số lợi bất hợp pháp 
được xác định bàng tiền thực tế thu được tại thời điểm chuyển nhượng. Trường 
hợp giấy tờ có giá đã tiêu hủy, sổ lợi bất hợp pháp được xác định theo giá trị sổ 
sách của tổ chúc phát hành giấy tờ có gằiấ tại thòi điểm tiêu hủy. 

Điều 7. Xác định số lọi bất hợp pháp là tài sản, vật có giá 

1. Số lợi bất hợp pháp bằng tài sản hoặc vật có giá là tài sản hoặc vật có 
giá mà tổ chức, cá nhân vi phạm thu được từ hành vi vi phạm hành chính. 

2. Tài sản quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo quy định tại 
Điều 163, Điều 174, Điều 175 và Điều 181 Bộ Luật dân sự. 

3. Vật có giá quy định tại khoản 1 Điều này được xác định theo quy định 
tại Điều 176, Điều 177, Điều 178, Điều 179, Điều 180 Bộ Luật dân sự. 

4. Trường hợp tài sản hoặc vật có giá không phải hàng cấm, hàng lậu, 
hàng giả đã được chuyển nhượng, tiêu thụ hoặc tiêu hủy trước thời điêm người 
có thẩm quyền ra quyết định xử lý, số lợi bất hợp pháp được xác định bằng tiền 
tương đương giá trị thị trường của tài sản, vật có giá cùng loại hoặc xác định 
theo giá trị sổ sách của tài sản, vật có giá (nếu không có giá trị thị trường) hoặc 
xác định bằng giá trị tiền của tài sản, vật có giá ghi trên tờ khai xuất khấu, tờ 
khai nhập khâu (nếu là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu) của tổ chức, cá nhân vi 
phạm sau khi trừ chi phí trực tiếp cấu thành hàng hóa theo quy định tại khoản 4 
Điều 5 Thông tư này. 

Trường hợp tài sản hoặc vật có giá là hàng cấm, hàng lậu, hàng giả đã 
được chuyển nhượng hoặc tiêu thụ trước thời điểm người có thấm quyền ra 
quyết định xử lý, số lợi bất hợp pháp được xác định là tổng số tiền mà tổ chức, 
cá nhân nhận được khi thực hiện chuyền nhượng. 

Điều 8. Xử lý số lọi bất hợp pháp trong trường hợp sung vào NSNN 

Việc xử lý số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành 
chính là tiền, giấy tờ có giá, tài sản và vật có giá tại Thông tư này để sung vào 
ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 29/2014/NĐ-
CP ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục 
xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản ỉý, xử lý tài sản được xác 
lập quyền sở hữu của Nhà nước và Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị 
định này. 

Điều 9. Hiêu Iưc thi hành • • 
1. Thông tư này có-hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 11 năm 2014. 

Trường họp có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc quyết định áp dụng 
biện pháp khắc phục hậu quả từ ngày Thông tư này có hiệu lực, việc xác định sô 
lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào 
ngân sách nhà nước thực hiện theo các quy định tại Thông tư này. 



2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu thực 
hiện tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thê thi việc dân chiêu 
thực hiện theo các văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thê đó. 

Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 
kip thời về Bô Tài chính để xem xét, giải quyết./. ^ 

Nơi nhận: 
-Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng bí thư; 
- Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Kiểm toán nhà nước; , -j£\, 
- HĐND, UBND các tình, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp; 
- Website Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC. X 3 Ổ  

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

rương Chí Trung 
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