
Phụ lục
DANH MỤC M ẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH  

SỬ DỤNG TRONG x ử  PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ CƯỠNG 
CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực 

HẢI QUAN
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 190/2013/TT-BTC 

ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính.)

STT Ký hiệu Mẩu biểu

I. MẪU BIÊN BẢN

1 BB-HC1 Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

2 BB-HC2 Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành 
chính

3 BB-HC3 Biên bản khám người theo thủ tục hành chính

4 BB-HC4 Biên bản khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

5 BB-HC5 Biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hải quan.

6 BB-HC6 Biên bản bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

7 BB-HC7 Biên bản trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện đã bị tạm giữ.

8 BB-HC8 Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan.

9 BB-HC9 Biên bản niêm phong, mở niêm phong hải quan.

10 BB-HC10 Biên bản bàn giao hồ sơ, tang yật, phương tiện vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hải quan.

11 BB-HC11 Biên bản làm việc.

12 BB-HC12 Biên bản chứng nhận.

13 BB-HC13 Biên bản xác định trị giá hàng hoá, tang vật vi phạm.

14 BB-HC14 Biên bản về việc ghi nhận tình trạng tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính thay đổi so với thời điểm ra quyết định tạm 
giữ.

15 BB-HC15 Biên bản về việc giải trình trực tiếp trước khi ra Quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính.
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16 BB-HC 16 Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm

17 BB-HC17 Biên bản về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không 
nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính

18 BB-HC18 Biên bản chứng nhận đưa hàng hoá, vật phẩm, phương tiện ra 
khỏi Việt Nam hoặc buộc tái xuất.

19 BB-HC19 Biên bản tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan.

20 BB-HC20 Biên bản xử lý đổi vói tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 
nhưng không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được.

21 BB-HC21 Biên bản xác minh thông tin về tài sản của đối tượng bị cưỡng 
chế

22 BB-HC22 Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh 
vực hải quan.

23 BB-HC23 Biên bản kê biên tài sản.

24 BB-HC24 Biên bản giao bảo quản tài sản kê biên.

25 BB-HC25 Biên bản chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá.

26 BB-HC26
r  r  r

Biên bản đôi thoại giải quyêt khiêu nại.

II. MẪU QUYÉT ĐỊNH

27 QĐ-27 Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành 
chính.

28 QĐ-28 Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

29 QĐ-29 Quyết định khám người theo thủ tục hành chính.

30 QĐ-30 Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

31 QĐ-31 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành 
chính.

32 QĐ-32 Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

33 QĐ-33 Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương 
tiện, giấy phép, chứngchỉ hành nghề theo thủ tục hành chính.

34 QĐ-34 Quyết định trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ.
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35 QĐ-35 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 
quan.

36 QĐ-36 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực 
hải quan

37 QĐ-37 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 
theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

38 QĐ-38 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

39 QĐ-39 Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
không xác định được chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng 
hợp pháp.

40 QĐ-40 Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường 
hợp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

41 QĐ-41 Quyết định về việc nộp tiền phạt nhiều lần.

42 QĐ-42 Quyết định hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đối với cá 
nhân

43 QĐ-43 Quyết định tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính.

44 QĐ-44 Quyết định thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính.

45 QĐ-45 Quyết định về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính.

46 QĐ-46 Quyết định giảm, miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực hải quan.

47 QĐ-47 Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu 
tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự.

48 QĐ-48 Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực hải quan.

49 QĐ-49 Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

50 QĐ-50 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

51 QĐ-51 Quyết định huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

52 QĐ-52 Quyết định sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính.

53 QĐ-53 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế trích tiền gửi
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nộp ngân sách nhà nước.

54 QĐ-54 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng ché khấu trừ một 
phần tiền lương hoặc một phần thu nhập.

55 QĐ-55 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài 
sản của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang 
nắm giữ.

56 QĐ-56 Quyết định cưỡng ché kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê 
biên.

57 QĐ-57 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng các biện 
pháp khác.

58 QĐ-58 Quyết định về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ 
tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

59 QĐ-59 Quyết định tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng 
làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

m . MẪU THÔNG BÁO

60 TB-60 Thông báo về việc thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại.

61 TB-61 Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp.

62 TB-62 Thông báo về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp.

63 TB-63 Thông báo về việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính.

64 TB-64 Thông báo tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành 
quyêt định hành chính thuế (trong trường hợp chưa ra quyết 
định cưỡng chế).
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(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC1
Sêri:

BIÊN BẢN 
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

(A: Bản Hải quan lưu)

Hôm nay, hồi.........giờ,..... ..ngày.................tháng..... .......... năm.....................
Tai................................................

Chúng tôi gồm(2):
1/................................................................... ............... Chức vu:........... ................ Đơn vi..........
2/.................................................. ............... Chức vu:........... ................ Đơn vi..........

Với sự chứng kiến của(3):
............Quốc tich...................1/Ong (bà):.............................................. ............. Năm sinh.....................

Đia chỉ:......................................................
Nghê nghiêp/ Chức vu.......................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:............... ......................Ngày câp:........... ............. Nơi câp....................
2/Ong (bà):.............................................. ............Năm sinh:.................... ............Quôc tich..................
Đia chỉ:......................................................
Nghê nghiêp/Chức vu:.......................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:....................................... Ngày câp:......... .............. Nơi câp...................

Người phiên dịch (nêu có):
.............. Quốc tich................Ong (bà):.................................................. ........................Năm sinh...........

Đia chỉ:......................................................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:......................................Ngày câp:........... ............. Nơi câp....................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đôi với:
Ông (bà)/Tổ chức( ...........................

Ngày/tháng/năm sinh:........................ ........................................... Ouốc tich:.........................................
Đia chỉ:......................................................
Nghê nghiêp/lĩnh vưc hoat đông:..
Giây CMND/hoăc Hô chiêu sô:.... ................Ngày câp.................. .........Nơi câp.........................
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:

r r

Ngày câp............................... Nơi câp..........................................

<l> Dòng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp trên ừicc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2) Ghi họ tên, chức vụ, đom vị của ngiỉời lập biên bản;
(3)Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chi của ngieời chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền địa phương
thì ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc.
(4> Ghi họ tên cá nhân vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tỏ chícc vi phạm;giấy uỳ qưyền nếu
là đại diện của tổ chức vi phạm.



Nội dung sự việc như sau(5):

Hành vi của(6):.............
Đã vi phạm quy định(7).

Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu:
Ông (bà)/Tổ chức (6)..................................................................... đình chỉ ngay hành vi
vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính sau đây (8):

theo Quyết định số:....ngày....tháng năm....., Biên bản số:....ngày....tháng năm,
Yêu cầu Ồng (bà)/Tổ chức(6)...............đúng..giờ............ ,ngày.......tháng......năm....
đến trụ sở Hải <juan tại địa chỉ(9)...............................................................................
để giải quyết đối với hành vi vi phạm trên.

^  Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày,giờ, tháng, năm, địa điểm Xày ra vi phạm, mô tả hành vi vi 
phạm; đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/  
trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình).
(6) Ghi tên cá nhân, tổ chức vi phạm;
^  Ghi văn bản quy phạm pháp luật qưy định về một nội dung đã bị vi phạm (không ghi chế tài xử 
phạt);
® Ghi các biện pháp ngăn chặn cần ảp dụng; qicyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn của cấp 
cỏ thẩm quyền; số, ngày, thảng, năm cùa biên bàn tạm giữ tang vật, phương tiện vận tải nếu áp dụng 
biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.
(9) Ghi tên, địa chi của đơn vị đang thụ lý vụ vi phạm.



Biên bản kết thúc hồi..........giờ.......cùng ngày; được lập thành 02 bản, mỗi bản
gồm........tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng nghe (đã
đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và đã giao cho 
người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm không ký vào biên bản (nếu có):

r  r  7 r

Y kiên bô sung khác (nêu có):

Cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm gửi văn bản giải trình (theo quy định tại điều
61 Luật xử lý vi phạm hành chính) đến(9)........................................... ........................
trước ngày....... tháng....... năm.......để thực hiện quyền giải trình.

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIỂN NGƯỜI PHIÊN DỊCH ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên) (nếu có) {nếu cỏ)

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)



(1) CỘNG HOÀ XÃ H ộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC1
Sêri:

BIÊN BẢN
Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

(B: Bản giao cho cá nhân, tổ chức)

Hôm nay, hồi.........giờ,..... ..ngày.................tháng..... ..........năm....................
Tai................................................

Chúng tôi gồm(2):
1/................................................................... ................ Chức vu:.......... ..................Đơn vi..........
2/.................................................. ....... ........ Chức vu:.......... ..................Đơn vi..........

Với sự chứng kiến của(3):
............Quốc tich...................1/Ong (bà):.............................................. ............. Năm sinh....................

Đia chỉ:......................................................
Nghê nghiêp/ Chức vu........................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:................ .....................Ngày câp:........... ............. Nơi câp....................
2/Ông (bà):.............................................. ............Năm sinh:.................... ............Quôc tich.................
Đia chỉ:......................................................
Nghề nghiêp/Chức vu:.......................
Giấy CMND/HÔ chiếu số:................ ...................... Ngày câp:.......... ...............Nơi câp..................

Người phiên dịch (nêu có):
.............. Quốc tich................Ong (bà):...........................................................................Năm sinh..........

Đia chỉ:......................................................
Giấy CMND/HÔ chiếu số:................ ..................... Ngày câp:........... ............. Noi câp....................

Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với:
Ông (bà)/Tổ chức( ” ...........................

Ngày/tháng/năm sinh:......... .............. ........................................... Quốc tich:.........................................
Đia chỉ:......................................................
Nghê nghiêp/lĩnh vưc hoat đông:..
Giây CMND/hoăc Hô chiêu sô...... ...................Ngày câp................ ........... Nơi câp......................
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD ( hoặc ĐKDN) số

r *  " r

Ngày câp...............................Nơi câp.............................................

(i> Dòng trển ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trục tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2) Ghi họ tên, chức vụ, đom vị của người lập biên bản;
G) Ghi họ tên, nghề nghiệp, địa chi của người chứng kiến. Nếu có đại diện chính quyền địa phương 
thì ghi rõ họ tên, chức vụ, nơi làm việc.
(4) Ghi họ tên cá nhân vi phạm hoặc họ tên, chức vụ của đại diện tổ chức vi phạm;giẩy uỷ quyền nếu 
là đại diện của tổ chức vi phạm.



Nội dung sự việc như sau(5):

Hành vi của(6):.............
Đã vi phạm quy định(7)

Xét cần thiết để ngăn chặn vi phạm, bảo đảm việc xử phạt, chúng tôi đã yêu cầu:
Ông (bà)/Tổ chức (6).....................................................................đình chỉ ngay hành vi
vi phạm và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành chính sau đây(8):

theo Quyết định số:....ngày....tháng năm., Biên bản số:....ngày....tháng năm
Yêu câu Ong (bà)/Tổ chức(6)............. đúng............... giờ.,ngày...... tháng...... năm...
đến trụ sở Hải C[uan tại địa ch ỉ(9).....................................................................................
để giải quyết đối với hành vi vi phạm trên.

^  Ghi tóm tắt hành vi vi phạm (ngày,giở, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm, mô tả hành vi vi 
phạm; đối với vi phạm trên các vùng biển cần ghi rõ tên tàu, công suất máy chính, tổng dung tích/  
trọng tải toàn phần, tọa độ, hành trình).
(6> Ghi tên cá nhân, tổ chức vi phạm;
^  Ghi văn bản quy phạm pháp luật quy định về mặt nội dung đã bị vi phạm (không ghi chế tài xử 
phạt);
'8/> Ghi các biện pháp ngăn chặn cần áp dụng; quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn của cấp 
có thẩm quyền; số, ngày, tháng, năm của biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vận tải nếu áp dụng 
biện pháp tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm.
® Ghi tên, địa chi của đơn vị đang thụ lý vụ vi phạm.



Biên bản kết thúc hồi..........giờ....... cùng ngày; được lập thành 02 bản, mỗi bản
gồm........tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng nghe (đã
đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và đã giao cho 
người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Lý do người vi phạm hoặc tổ chức vi phạm không ký vào biên bản (nếu có):

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):

Cá nhân/đại diện tổ chức vi phạm gửi văn bản giải trĩnh (theo quy định tại điều
61 Luật xử lý vi phạm hành chính) đến(9).....................................................................
trước ngày....... tháng.......năm....... để thực hiện quyền giải trình.

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC VI PHẠM (Ký, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KlÉiN NGƯỜI PHIÊN DỊCH ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (nếu có) (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC2

BIÊN BẢN
Khám phương tiện vận tải, đô vật theo thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định khám phương tiện yận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính
số......................... ngày.......... tháng.........năm..............do..................................................
Chức vụ..................................... đơn vị...................................................................ký.

Hôm nay, hồi..........giờ......... ngày....... tháng..........năm...................................
Tại.................. ........................................... .................7.........................................................

Chúng tôi gồm(2):
1/...................................................................... Chức vụ:............................ Đơn vị......
2/...................................................................... Chức vụ:............................ Đơn vị......

Với sự chứng kiến của(3):
1/ Ông (bà):....................................................... Năm sinh..................Quốc tịch:........
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................. Ngày cấp..................Nơi cấp............
2/ Ông (bà):....................................................... Năm sinh..................Quốc tịch:........
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp:..................Nơi cấp............

Tiến hành khám phương tiện vận tải, đồ vật của ông (bà)/Tổ chức (hoặc do ông
(bà) điều khiển)(4):.........................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Địa chỉ.........................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp:.................Nơi cấp.............

Phương tiện vi phạm, đồ vật bị khám là (5):.........................................................
Phạm vi khám ................................................................................................
Quá trình khám(7):

Những tang vật vi phạm hành chính bị phát hiện gôm:

(ì) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dỏng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2) Họ tên, chức vụ người lập biên bản;
(ỉ) Họ tên ngirời làm chứng;
(4) Ghi họ tên chủ phương tiện vận tải, đồ vật hoặc người điều khiển phirơng tiện vận tải;
(5) Ghi tên phicomg tiện vận tài, đồ vật bị khám;
(6) Ghi rõ khám những bộ phận nào của phieơng tiện, đồ vật.
<7> Ghi cụ thể quá trình khảm



STT Tên tang vật, 
phương tiện

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng(8)

Ghi
chú

r r  ■> ? >

Y kiên trình bày của chủ/ người điêu kiên phương tiện vận tải/đô vật:

r  r  r

Y kiên trình bày của người chứng kiên:

Việc khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính kết thúc vào
hồi....giờ....... ngày....... tháng......... năm...........

Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bản gồm......tờ, có nội dung và giá trị như
nhau.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, 
cùng ký vào biên bản. Chủ phương tiện vận tải, đồ vật/người điều khiển phương tiện 
vận tải được giao 01 bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(9):

CHỦ PTVT, ĐỒ VẬT HOẶC NGƯỜI THAM GIA KHÁM
NGƯỜI ĐIÈU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghì rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KLẾN (10) NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

® Ghi loại phương tiện vận tải, đồ vật, biển kiểm soát (nếu là phưomg tiện).
^  Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên.
(I0) Trường hợp không có chủ phicơng tiện vận tải, đồ vật, người điều khiển phương tiện phải có 2 
người chúng kiến ký, ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số :......................./BB-HC3

BIÊN BẢN
Khám người theo thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết đinh khám người theo thủ tuc hành chính số:..............................
ngày.............tháng......... năm... ........do{2)....................................................................
chức vu..................................... .............................................................................. ký-

Hôm nay, hôi..........giờ.. .......ngày........ tháng......... năm.............. , tai..............
Chúng tôi gồm (3):

1/.................................................. ......... ............Chức vu:............................... Đơn vị.........
2/.................................................. ......................Chức vu:............................... Đơn vi.........

Với sự chứng kiên của:
1/ Ong (bà):................................ ......................Năm sinh......................Quôc tich:...........
Đia chỉ:........................................
Nghê nghiêp:..............................
Giây CMND/ Hô chiêu sô:....... ......................Ngày cấp:......................Nơi cấp...............
2/ Ong (bà):................................ ......................Năm sinh......................Quôc tich:...........
Địa chỉ:.............................................................................................................
Nghề nghiệp:....................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................ Ngày cấp:................... .Nơi cấp...

Tiến hành khám người và lập biên bản về việc khám người đối với:
Ông (bà):.......................................................Năm sinh....................Quốc tịch
Nghề nghiệp.....................................................................................................
Địa chỉ:.................. ...... ........................................... ................................. .....
GỈấy CMND/HỘ chiếu số:............................Ngày cấp....................Nơi cấp...

Sau khi khám người, chúng tôi thu giữ được những đồ vật, tài liệu, phương tiện 
vi phạm hành chính như sau (4):

STT
>

rpyv j ị . / \ A , 1 y • 1 • ATên đô vật, tài liệu, 
phương tiện

Đơn vị 
tính

Sô lượng, khôi 
lượng, trọng lượng

Đặc điêm, chủng 
loại, nhãn hiệu, xuất 

xứ, tình trạng

Ghi
chú

^  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
■2) Ghi họ tên, chức vụ của ngieời ký quyết định khám ngicời theo thủ tục hành chính;
® Họ tên chức vụ ngieời lập biên bản;
^  Nếu đồ vật, tài liệu, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải cỏ đây đủ 
chữ kỷ của những người có tên trong biên bản.



số đồ vật, tài liệu trên được Ông (bà) cất giấu tạ i(5): 

Ý kiến trình bày của người bị khám:

r  r  r

Y kiên trình bày của người chứng kiên:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (6):

Việc khám kết thúc vào hồi........giờ....... ngày.......tháng...........năm....................

Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm..... tờ; có nội dung và có giá trị
như nhau.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng
ký vào biên bản. Đã giao cho..................................................................... 01 bản và 01
bản lưu hồ sơ./.

NGƯỜI BỊ KHÁM NGƯỜI KHÁM NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG K3ÉN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

^  Ghi rõ nơi cất giấu sổ đồ vật, tài liệu phát hiện được trong người;
(6> Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC4

BIÊN BẲN 
Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Căn cứ Quyết định khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính số:.....ngày...... tháng...... năm...... do..........................chức vụ.......... ký (2).

Hôm nay, hôi..........giờ.......
Chúng tôi gồm:

..ngày........ tháng..........năm........... ,tai.................

1/..............................................................................................................................................................................•Chức vu:......................... •Đơn vi........................
2/....................................................■Chức vu:......................... .Đơn vi........................

Với sự chứng kiên của:
...Quốc tich:.................1/ Ong (bà):................................... ...............Năm sinh..........

Đia chỉ:...............................................................................................................................................

Nghê nghiêp:.................................................................................................................

Giây CMND/HÔ chiêu sô:.............................................. ..................................................Ngày câp..................................... ....Nơi câp..................................................................

2/ Ong (bà):........................................................................................................................ ...................................................Năm sinh.................................. ....Quốc tich............................................................

Đia chỉ:..............................................................................................................................................

Nghê nghiêp: .................................................................................................................

Giấy CMND/HÔ chiếu số:............................................ ...................................................Ngày câp..................................... ....Nơi câp..................................................................

Tiến hành khám (3):................................................

Là nơi có căn cứ cho rằng có cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính.

Người chủ nơi bi khám là (4):
Nghê nghiêp (lĩnh vưc hoat đông):.
Đia chỉ: :..................................................................................................................................... ..

Giây CMND hoăc Hô chiêu sô:.................. .........................................Ngày câp........................................ ........................................Nơi câp............................................

Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) /Vsô .................................................................................................................

Ngày câp:...................................... ..................... Nơi câp......
Quá trình khám....................

(I> Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tricc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bàn;
<2> Ghi họ tên, chức vụ của người kỷ quyết định;
(3) Ghì địa chi nơi bị khám;
(4' Nếu chủ nơi bị khảm vắng mặt thì ghi họ tên người thành niên trong gia đình họ. Nếu nơi bị khám
là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức;



Sau khi khám chúng tôi phát hiện có những tài liệu, tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính, gồm:(5)

STT Tên tài liệu, tang vật, 
phương tiện

Đơn vị 
tính

Số lượng, khối 
lượng, trọng 

lượng

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, 
tình trạng (6)

Ghi chú
ỡ)

Ý kiến trinh bày của người chủ nơi bị khám: 

Ý kiến trình bày của người chứng kiến:

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (8):

Việc khám kết thúc vào hồi...........giờ......... ngày..... tháng.......... năm..............
Trong quá trình khám chúng tôi không làm ảnh hưởng đến lợi ích nào khác của đương sự.
Biên bản được lập thành......bản; gồm...... tờ; có nội dung và có giá trị như nhau.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản. Đã giao cho....................................................................01 bản.

CHỦ NƠI BỊ KHÁM HOẬC 
NGƯỜI THÀNH MĨÊN TRONG GIA ĐÌNH

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG K IÉN (9)
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYÈN 
ĐỊA PHƯƠNG<10)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH KHÁM
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

® Nếu tang vật, tài liệu, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải cỏ đầy đủ 
chữ ký của những người có tên trong biên bản;
(6> Nếu có phương tiện phải ghi rõ biển kiểm soát;
^  Ghi rõ tài liệu, tang vật, phương tiện cỏ được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm 
phong phải cỏ chữ ký của người vi phạm hoặc chủ nơi khám, có sự chủng kiến của đại diện gia đình, 
đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền.
(8) Những người có ỷ  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ý  kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên.
(9), (10) J'rưỳng họp ỊcỊlárrit người chủ nơi bị khám hoặc người thành niên trong gia đình họ vắng 
mặt mà việc khảm không thể trí hoãn thì phải cỏ 02 người chứng kiến và đại diện chính quyền địa 
phương.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V ỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........................... /BB-HC5

BIÊN BẢN
Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Căn cứ Quyết định tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
số:.....ngày........... tháng........năm.........do............... ................. chức vụ.................. ký(2).

Hôm nay, hồi........giờ...... ngày.........tháng.........năm....... tại...........................
Chúng tôi gồm:

1/................................................................... Chức vụ:.........................Đơn vị...........
2/...................................................  ...............Chức vụ:.........................Đơn vị...........

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):...................................................Năm sinh.............Quốc tịch:..................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................. Ngày cấp.............Nơi cấp......................
2/ Ông (bà):...................................................Năm sinh..............Quốc tịch...................
Địa chỉ:...........................................................................................................................
Nghề nghiệp:..................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................. Ngày cấp.............Nơi cấp......................

Tiến hành lập biên bản tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính của:
Ông (bà)/Tổ chức:..........................................Năm sinh...............Quốc tịch:................
Địa chỉ:...........................................................................................................................
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động :................................................................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số:...................... Ngày cấp............ .Nơi cấp.....................
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp......................Nơi cấp....................................................................................

Tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ gồm:

STT Tên tài liệu, tang vật, 
phương tiện, giấy 

phép, chứng chỉ hành 
nghề bị tạm giữ

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Đặc điểm, chủng loại, 
nhãn hiệu, xuất xứ, tình 
trạng tài liệu, tang vật, 

phương tiện(3)

Ghi
chú (4)

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2) Ghi họ tên, chức vụ của ngieời ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
(3) Nếu là phicomg tiện thì ghi rõ biển số kiểm soát; số khung, sổ máy (đối với xe ô tô, xe gắn máy);
(4) Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu cỏ niêm phong thì trên niêm phong 
phải cổ chữ kỷ của ngicời vi phạm, có sự chứng kiến của ngieời chứng kiến, đại diện tổ chức hay đại 
diện chính quyền(nếu có);Neu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh mục đính kèm. 
Danh mục phải cỏ đầy đủ chữ kỷ của những người có tên trong biên bản.



Ngoài những tài liệu, tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ 
thêm thư gì khác.

Ý kiến của cá nhân/ đại diện tổ chức vi phạm:

Ý kiến trình bày của người làm chứng(5):

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(6):

Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ......... ngày..... tháng.......... năm.................
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH TẠM GIỮ NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI CHỨNG KI ÉN
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

^  Ghi trong trường hợp /chông xác định được người vi phạm hoặc người vi phạm vẳng mặt hoặc 
không ký biên bản
(6) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ:......................./BB-HC6

BIÊN BẢN
Bàn giao người bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
ngày. ........tháng.......năm....... do............ ...................... chức vu..

.tai(3)..............Hôm nay, hôi........giờ....... ngày....

Đại diện bên giao gồm:

....tháng......... năm......

1/ ..Chức vu:................... ....Đơn vi.......
2/

Đại diện bên nhận gồm:

..Chức vu:................... ....Đơn vi.......

1/ .........Chức vu:............ ...........Đơn vi.
?/ .........Chức vu:............ ...........Đơn vi.

Tiến hành bàn giao để tạm giữ đối với:
1. Ông (bà):................................................... Năm sinh.............Quốc tịch:
Địa chỉ:............................
Nghề nghiệp:....................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:
2. Ống (bà):......................
Địa chỉ:............................
Nghề nghiệp:...................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................ Ngày cấp...............Nơi cấp

Tình trạng của người bị tạm giữ:(4)..................................................

Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ......... ngày..... tháng.......... năm.................
Biên bản được lập thành.....bản; gồm........ tờ; có nội dung và có giá trị như

nhau. Biên bản đã được đọc lại cho những người tham gia nghe, xem lại. Sau khi đọc

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2> Ghi họ tên, chức vụ của ngicời ký quyết định tạm giữ tang vật, phưcmg tiện vi phạm hành chỉnh;
'3) Ghi địa điểm tiến hành bàn giao ngicời bị tạm giữ;
(4) Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm hình dáng, quần áo, tài sàn cá nhăn...) 
của người bị tạm giữ tại thời điểm bàn giao, tiếp nhận; tnecmg hợp đã tạm giữ ngicời trên tàu biển, 
tàu bay, tàu hỏa theo thủ tục hành chính thì ghi sổ hiệu của tàu biển, tàu bay, tàu hỏa đó xà thời 
gian cập bến cảng, sân bay, nhà ga.

■Ngày cấp............... Nơi cấp...
.Năm sinh.............. Quốc tịch,



biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản. 
Đã giao cho.....................01 bản; 01 bản lưu hồ sơ.

r  r  7 r  / e \

Y kiên bô sung khác (nêu có) 1 .

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÊN NHẬN• • • •  • • r •
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

^  Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ý  kiến
khác, kỷ và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : ............................../BB-HC7

BIÊN BẢN
Trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ

Hôm nay, hồi"  . (2)
.giờ........ngày.......... tháng........năm.

Tại""
Chúng tôi gồm(3):

1/........................................................................ Chức vụ:......................... Đơn vị.
2/........................................................................ Chức vụ:.........................Đơn vị.

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):.......... .........................................Năm sinh.............Quốc tịch:..........
Địa chỉ:..................................................................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................. Ngày cấp...............Nơi cấp............
2/ Ông (bà):...................................................Năm sinh..............Quốc tịch..........
Địa chỉ:..................................................................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................. Ngày cấp...............Nơi cấp............

Đã tiến hành trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ theo Quyết định
trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm giữ số:......ngày......... tháng..... năm........
của..........................cho Ông (bà)/Tổ chức(4):................................................................
Quốc tịch:.....................................................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................ Ngày cấp:...............Nơi cấp..................

Tài liệu, hảng hoá, phương tiện được trả lại gồm cỏ (5):
STT Tên tài liệu, hàng 

hoá, phương tiện 
được trả lại

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, 
tĩnh trạng tài 

liệu, hàng hoá, 
phương tiện

Ghi chú

(l)Dòng trên ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp trẽn trực tiếp, dòng dưới ghi rõ tên cơ quan lập biên 
bản;
® Ghi địa điểm tiến hành trả lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện bị tạm g iữ ;
(ĩ) Ghi tên ngicời thực hiện việc trả lại tài liêu, hàng hoá, phuomg tiện;
™ Ghi tên người nhận lại tài liệu, hàng hoá, phương tiện;
® Ghi tên gọi, sổ lượng, trình trạng (chất lượng) tài liệu, hàng hoá, phương tiện được trả lại; Nếu 
nhiều thì lập thành danh mục như mẫu và danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những ngieời có tên 
trong biên bản này;



Biên bản kết thúc vào hồi..........giờ.... ngày....... tháng........ năm......................
Biên bản được lập thành........bản; mỗi bản gồm.......tờ, có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho........................................................................................01 bản
và một bản lưu hồ sơ.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký tên vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(6):

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(6> Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bán phải tự ghi ỷ  kiến của mình; lý do có ý  kiến
khác, kỷ và ghi rõ họ, tên.



(1) • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
.......  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC8

BIÊN BẢN
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Căn cứ Quyết định(2):.........................................................................................
số............ngày...... tháng...... năm....... do............................................................ký (3).

Hôm nay, hồi..........giờ......... ngày........ tháng.........năm.............. tại................
Chúng tôi gồm (4):

1/.........................................................Chức vụ:............................Đơn vị...................
2/.........................................................Chức vụ:............................Đơn vị...................

Với sự chứng kiến của(5):
1/ Ông (bà):...................................................Năm sinh.............Quốc tịch:.................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................... .............................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.............................Ngày cấp...............Nơi cấp...................
2/ Ông (bà):...................................................Năm sinh..............Quốc tịch............. .
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.............................Ngày cấp...............Nơi cấp...................

Tiến hành lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của: 
Ông (bà)/tổ chức:.......................................... Năm sinh..............Quốc tịch................
Địa chỉ:...............................................................................................................
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:......................................................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số:.............................. Ngày cấp..... ........ Nơi cấp.
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...................
Ngày cấp.................................................Nơi cấp..............................................

^  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên ừyc tiếp, dỏng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
® Ghi tên quyết định là quyết định xử phạt hoặc quyết định tịch thu hàng hoá, tang vật, phicomg tiện 
vi phạm hành chỉnh về hải quan áp dụng đối với tang vật, phương tiện không có chủ sở hữu, ngicời 
quản lý, người sử dụng hợp pháp bị tạm giữ đã hết thời hạn thông bảo trên phương tiện thông tin đại 
chúng;
(3> Ghi tên, chức vụ của người kỷ quyết định xử phạt hoặc quyết định tịch thu hàng hóa, tang vật, 
phương tiện vi phạm hành chỉnh về hải quan;
(4) Họ tên và chức vụ người ỉập biên bản;
® Họ và tên người làm chímg. Nếu có đại diện chỉnh quyền phải ghi rõ họ tên, chícc vụ.



Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu gồm:
STT Tên tang vật, 

phương tiện bị tịch 
thu

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, chất lượng, tình 
trạng tang vật, phương 

tiên(6)

Ghi
chú (7)

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tịch thu thêm 
những thứ gì khác.

Ý kiến của các nhân/ đại diện tổ chức vi phạm:

r  r  r

Y kiên của người chứng kiên:

Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ......... ngày..... tháng.......... năm.................
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản.

NGƯỜI RA QUYÉT ĐINH XỬ PHẠT NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
HOẶC QUYÉT ĐỊNH TỊCH THỨ (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rò họ ten)

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI CHỨNG KI ÉN
ĐẠI DIỆN TÓ CHỨC VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(6) Nếu là phương tiện ghi thêm biển sổ đăng kỷ; số khung, số máy (đối với xe ỏ tổ, xe gắn máy);
^  Ghi rõ tang vật, phưomg tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm phong 
phải có chữ kỷ của người vi phạm (hoặc đại diện tổ chức vi phạm), cỏ sự chứng kiến của người 
chứng kiến, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền (nếu có); Neu hồ sơ, tang vật, phương tiện 
nhiều, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong 
biên bản.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V Ệ T  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ:............................../BB-HC9

BIÊN BẢN 
Niêm phong, mở niêm phong hải quan(2)

Hôm nay, hô i.................giờ.............ngày............ tháng............ năm.........
Tại.................. .......... ......................... ................... .......................7................................

Chúng tôi gồm:
1/..................................................................... Chức vụ:.............................Đơn vị.
2/........................................................ .............Chức vụ:.............................Đơn vị.

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):...................................................Năm sinh............. Quốc tịch:.......... .
Địa chỉ:..................................................................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................. Ngày cấp.............Nơi cấp..............
2/ Ông (bà):...................................................Năm sinh.............. Quốc tịch...........
Địa chỉ:..................................................................................................................
Nghề nghiệp:.........................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................. Ngày cấp.............Nơi cấp..............

Tiến hành niêm phong, mở niêm phong(2) hải quan số tài liệu, tang vật, phương
tiện tạm giữ theo Quyết định số......ngày...... tháng........năm....... của.........................
Chức vụ:.............................................. Đơn vị.............................................................

Số tài liệu, tang vật, phương tiện niêm phong (mở niêm phong) gồm (3):

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tntc tiếp, dòng dieớỉ ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2> Nếu chỉ niêm phong hải quan thì bỏ chữ "mở niêm phong” và ngirợc lại;
'3j Ghi cụ thể tài liệu, tang vật, phương tiện niêm phong, mở niêm phong.



số tang vật trên đã giao cho Ông (bà)..................................................................
thuộc đơn vị....................................................... chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản.

Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ......... ngày..... tháng..........năm................
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho................................................ ................................. 01 bản.
Ngoài ra, biên bản này được gửi cho........................................... và 01 bản lưu hồ sơ.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (4):

NGƯỜI CHỬNG KI ÉN NGƯỜI GIỮ HÀNG NGƯỜI NIÊM PHONG,
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) MỞ NIÊM PHONG

(Ký, ghi rõ họ tên)

™ Những người cỏ ỷ  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ý  kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :........................../BB-HC10

BIÊN BẢN 
Bàn giao hồ sơ, tang vật, 

phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan(2)

Hôm nay, hồi.................giờ.............ngày............ tháng............ năm................
Tại.................. .......... ............................................. .......................7........................................

Chúng tôi gồm:
1/...................................................................Chức vụ:.............................Đơn vị.........
2/...................................................................Chức vụ:.............................Đơn vị.........

Đại diện bên giao.

Đã tiến hành bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính ữong
lĩnh vực hải quan của(3)................................................................................................
được xác định theo biên bản vi phạm hành chính số.............ngày...........
tháng............năm..........................do...................................................................... lập,
cho Ông (bà) có tên sau đây:
1/....................................................... Chức vụ:............................Đơn vị.....................
2/....................................................... Chức vụ:............................Đơn vị.....................

Đại diện bên nhận.

HỒ Sơ GỒM:(4)

STT Tên bút luc hô sơ Sô trang Ghi chú

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trẽn trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
í2) Nếu bàn giao hồ sơ thì xoá bỏ tang vật, phương tiện; và ngược lại;
(3) Ghi tên ngicời vi phạm, tổ chức vi phạm;

Nếu hô sơ, tang vật, phương tiện nhiêu, lập thành danh mục đính kèm. Danh mục phải có đây đủ 
chữ ký của những ngicời có tên trong biên bản;



TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN GỒM(5)

STT Tên tang vật, phương 
tiện được được bàn giao

Sô lượng, 
trọng lượng, 

đơn vi

Chủng loại, nhãn hiệu, xuât 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện

Ghi
chú

Chúng tôi lập biên bản bàn giao hồ sơ, tang vật, phương tiện ghi trên để xử lý 
theo quy định

Đại diện bên nhận đã kiểm tra lại và nhận đầy đủ các hồ sơ, tang vật, phương 
tiện theo danh mục nêu trên.

Biên bản kết thúc vào hồi......... giờ......... ngày..... tháng........ năm......................
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm...... tờ; có nội dung và có giá trị

như nhau. Đã giao cho.......................................................................... ....01 bản và một
bản lưu hồ sơ.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dưng biên bản và cùng ký 
vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(6):

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÊN NHẬN
"  r  *

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đỏng dâu)

® Ghi rõ tên hàng, quy cách, chất lượng. Nểu hồ sơ, tang vật, phương tiện nhiều, lập thành danh 
mục đỉnh kèm. Danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản. Nếu hồ sơ, 
tang vật, phương tiện đã niêm phong, phải ghi rõ so, ký hiệu (hoặc chữ kỷ) ở niêm phong vào cột ghi 
chú.
(6) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do cỏ ỷ  kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.................. /BB-HC11

BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Hôm nay, hồ i.................giờ.............ngày..... .......tháng............ năm
Tại......................................................................................................

Chúng tôi gồm:
1/.........................................................Chức vụ:........................ Đon vị............
2/............ ............................................Chức vụ:........................ Đon vị............

Đã làm việc với:
1/ Ông (bà):...... !................................................Năm sinh.................. Quốc tịch:
Địa chỉ:.............................
Nghề nghiệp:....................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:
2/ Ống (bà):......................
Địa chỉ:.............................
Nghề nghiệp:....................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................Ngày cấp:......................Nơi cấp

Nội dung làm việc:

-Ngày cấp.................. Nơi cấp 
..Năm sinh................. Quốc tịch:.

^  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tnec tiếp, dòng dicới ghi tên cơ quan lập biên bản;



Biên bản két thúc vào hồ i........giờ..........ngày...........tháng............ năm..........
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho.................................................................................. 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 
ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(2):

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(2> Những người có ỷ  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do cỏ ỷ  kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-HC12

BIÊN BẢN CHỨNG NHẬN

Hôm nay, hôi giờ.............ngày..... ...... tháng............năm,
Tại

Chúng tôi gồm:
1 / ....................................................................................................

21. . . . . . ...........................
Chức vụ: 
Chức vụ:

Đơn vị
Đơn vị

r

Với sự chứng kiên của:
Quốc tịch:1/ Ông (bà):.....................

Địa chỉ:............................
Nghề nghiệp:...................
Giấy CMND/HỘ chiếu số: .Ngày câp. 

•Năm sinh.

■Năm sinh

.Nơi cấp.... 
Quốc tịch:2/ Ông (bà):

Địa chỉ:............................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................... Ngày cấp:..................Nơi cấp

Chứng nhận rằng (2):

^  Dòng trên ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp trên tnec tiếp, dòng dưới ghi rõ tên cơ quan lập biên 
bản;
(2j Ghi nội dung sự việc cần chímg nhận, nếu phát hiện vi phạm nhưng thuộc trường hợp không xử  
phạt thì cần ghi rõ thông tin về tổ chức, cá nhân vi phạm;



Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ......... ngày..... tháng.......... năm.................
Biên bản được lập thành.....bần; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và cùng 

ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(3):

NGƯỜI CHỨNG K3ÉN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(3) Nhũng người có ỷ  hến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ỷ  hến
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC13

BIÊN BẢN 
Xác định trị gỉá hàng hoá, tang vật vi phạm

Hôm nay, hồi...........giờ........ngày.......... tháng........ năm..

Chúng tôi gồm:
1/............................................................ .........Chức vu...................................Đơn vi...............
2 / ............................................. .........Chức vu.............. ......... ...........Đơn vi...............
3 /............................................. .........Chức vu....................... ............Đơn vi...............
4 / ............................................. .........Chức vu........................ ...............Đơn vi....................

Với sự chứng kiên của:
......... Quốc tich:.............Ong (bà):............................................. .......................... Năm sinh..............

Giây CMND/HÔ chiêu sô:......... ............................... Ngày câp.......... ...............Nơi câp..................
Đại diện tổ chức hoặc cá nhân vi phạm (nêu có):

......... Quốc tich:.............Ong (bà):............................................. ..........................Năm sinh..............
Đia chỉ:.................................................
Nghê nghiêp:.....................................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:......... ............................... Ngày câp........ . ...............Nơi câp..................

Đã tiến hành xác định trị giá hàng hoá, tang vật vi phạm hành chính đang bị
tạm giữ tại Biên bản tạm giữ số.....ngày......... tháng..........năm........ của.....................
dựa trên các căn cứ sau đây(3):....................................................................................

Hảng hoá, tang vật vi phạm được định giá gồm có (4):
STT Tên hàng hoá, 

tang vật được 
định giá

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, 

tình trạng hàng 
hoá, tang vật

Đơn
giá

Thành
tiền

Ghi
chú

'Ij Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2) Ghi địa điểm tiến hành xác định trị giá hàng hoá, tang -vật vi phạm;
(3) Ghi các căn cứ cụ thể để xác định trị giá hàng hoả, tang vật vi phạm;
(4) Ghi cụ thể tìmg loại hàng hoá, tang vật vi phạm được định giá



Quá trình định giá hàng hoá, tang vật vi phạm hành chính, đã tuân thủ theo 
đúng quy định của pháp luật.

Biên bản được lập xong vào hồi.....giờ......cùng ngày, mỗi bản gồm..........tờ;
có nội dung và có giá trị như nhau. Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đông ý 
về nội dung biên bản và cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5):........................................................................

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHỨNG KDẾN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN HOẶC 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC VI PHẠM 

(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI THAM GIA ĐỊNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

(5) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên;



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC14

BIÊN BẢN
về việc ghi nhận tình trạng tang vật, phương tiện vi phạm thay đổi 

so với thời điểm ra quyết định tạm giữ

Căn cứ Quyết định(2):.......số....... ngày........ tháng.........năm............................
do..................‘.............................................. ..... .......... .......................................ký(3).

Hôm nay, hồi..........giờ......... ngày........ tháng.........năm.............. tại................
Chúng tôi gồm(4):

1 /....................................................... Chức vụ..................................Đơn vị..............
2 / ....................................................... Chức vụ..................................Đơn vị..............
3 / ....................................................... Chức vụ..................................Đơn vị..............
4/ ........................................................Chức vụ..................................Đơn vị..............

Tiến hành lập biên bản Ghi nhận những thay đổi của tang vật, phương tiện vi 
phạm so với thời điểm ra quyết định tạm giữ của tang vật, phương tiện bị tịch thu 
của:
Ông(bà)/Tổ chức:............................................... Năm sinh..............Quốc tịch............
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................. Ngày cấp.......... Nơi cấp 

Với sự chứng kiến của(5):
Ông(bà)/Tổ chức:............................................... Năm sinh..............Quốc tịch.
Địa chỉ:.............................................................................................................
Nghề nghiệp:....................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................. Ngày cấp...........Nơi cấp 

Người có trách nhiệm tạm giữ(6):
Ông(bà)/Tổ chức:............................................... Năm sinh..............Quốc tịch.
Địa chỉ:.............................................................................................................
Nghề nghiệp:....................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp...............Nơi cấp....

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2> Ghi tên quyết định là quyết định tạm giữ hàng hoả, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về 
hải quan;
(3) Ghi tên, chức vụ của người ký qicyết định tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi phạm hành 
chính về hải quan
(4j Họ tên và chức vụ ngicời lập biên bản;
<5) Họ và tên người làm chứng. Nếu cỏ đại diện chính quyền phải ghì rõ họ tên, chức vụ;
(6) Họ và tên người có trách nhiệm tạm giữ;



Tình trạng tang vật, phương tiện có sự thay đổi so với thời điểm ra quyết định 
tạm giữ(7):...................................................................................................................

Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ.........ngày..... tháng.......... năm.................
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho.................................................................................. 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(8):

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TẠM e m ’
•  •  •

(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIÉN
(Ký, ghi rõ họ tên)

^  Ghi rõ những thay đổi của tang -vật, phương tiện so với thời điểm tạm giữ;
<S) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ý  kiến
khác, kỷ v à  ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC15

BIÊN BẢN
X r  r

Vê việc giải trình trực tiêp trước khi ra Quyêt định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ Điều 61 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số....ngày....tháng....năm.... do.............. lập
hồi....giờ.....ngày.... tháng.... năm...... tại....................................................................... ;

Căn cứ văn bản yêu câu giải trình trực tiêp
số................. ngày....tháng.......năm của Ông (bà)/Tổ chức.....................................

Căn cứ văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp về việc tham gia phiên
giải trình (nếu có) của..................................................................................................

Căn cứ văn bản thông báo của(2)......................................................................vê
việc tổ chức phiên giải trình trực tiếp;

Hôm nay, hồi........giờ....... ngày........... tháng......... năm.......... tại.....................
Chúng tôi gồm:
Người tổ chức phiên giải trình:

1/.................................................................. Chức vụ:.............................Đơn vị.........
2/.................................................................. Chức vụ:.............................Đơn vị.........

Bên giải trình:
Ông (bà)/Tổ chức(3): ...................................................................................................
Ngày/tháng/ năm sinh:...................................................Quốc tịch:.............................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:..................................................................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số:.......................... Ngày cấp........ ...Nơi cấp..................
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số...............................
Ngày cấp...........................................................Nơi cấp...............................................

Người phiên dịch (nếu có):
Ông (bà):...........................................................Năm sinh.............. Quốc tịch..............
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................Ngày cấp............... Nơi cấp................

Nội dung phiên giải trình như sau:
1. Ý kiến của người có thẩm quyền xử phạt:
- về căn cứ pháp lý:........................................ ..........................................

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
Văn bản thông báo cho ngicời vi phạm về thời gian, địa điểm, tổ chức phiên giải trình trực tiếp.

(3) Ghi tên cá nhãn hoặc tổ chức vi phạm, nếu là tổ chức thì ghi thêm họ, tên, chức vụ người đại 
diện cho tổ chức;



- về các tĩnh tiết, chứng cứ liên quan đến hành vi vi phạm

- về các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phậu hậu quả dự kiến áp dụng đối 
với hành vi vi phạm:........................................................... ..........................................

2. Ý kiến của cá nhân/ Tổ chức vì phạm, người đại diện hợp pháp:

Phiên giải trình két thúc hồi..........giờ....... cùng ngày; được lập thành.... bản,
mỗi bản gồm........ tờ có nội dung và giá trị như nhau, được đọc cho mọi người cùng
nghe (đã đưa cho mỗi người tự đọc), công nhận là đúng, cùng ký tên vào từng tờ và 
đã giao cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm 01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 
cùng ký vào biên bản.

Biên bản này gồm.....trang, được những những người có mặt cùng ký xác nhận
vào từng ừang.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có):.............................................................................

NGƯỜI GIẢI TRÌNH ĐẠI DIỆN BÊN TỎ CHỨC GIẢI TRÌNH
(HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, ghi rõ hộ tên)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẲN
(Ký, ghi rõ họ tên)



(1) CÔNG HOÀ XÃ HỞI CHỦ NGHĨA VIẼT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

s ố : ............................. /BB-HC16

BIÊN BẢN
r

Xác minh tình tiêt của vụ việc vi phạm hành chính

Hôm nay, hô i .....................................giờ.... ..............ngày...................................tháng.................. ...năm.............................................................................................................

Tai(2).~ ................... . . . . . . . . .

Chúng tôi gôm:
1 / .................................................................................................................................................................. ................ Đơn vi....................................................

2 / .................................................................................................................................................................. ......Chức vu .............................. ............................... .....................................................Đon vi....................................................

3 / .................................................................................................................................................................. .................Chức vu ...................... ........................................ .....................................................Đơn vi....................................................

4 / ...................................................................................... ........................................................................... .................Chức vu............................................................... .....................................................Đơn vi.............................................

r

Với sự chứng kiên của:
1/ Ong (bà):................................................................................................................. ...................................................................Năm sinh.. ........................... .........................Quốc tich:................................

Đia chỉ:........................................
Nghê nghiêp:...............................
Giấy CMND/HÔ chiếu số:........... ....................Ngày câp... ................Nơi câp.............
2/ Ông (bà):................................. ................... Năm sinh.. ............ ....Quôc tich:.........
Đia chỉ:........................................
Nghê nghiêp:...............................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:........... .................... Ngày câp... ............ ....Nơi câp.............

Đã tiến hành xác minh tình tiết vụ việc vi phạm đối với trường họp của:
Ông (bà)/Tổ chức (  .....................................................................

..................................Quốc tich:...................................Năm sinh..............................................................................................................................

Đia chỉ:.......................................................................................................................................

Nghê nghiêp:..........................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu/Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN)
số:............................ Ngày cấp:.................................... Nơi cấp..................................

Nội dung xác minh(4):

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2> Ghi địa điểm tiến hành xác minh;
® Ghi tên và các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện xác minh, nghề nghiệp, quốc 
tịch, số chứng minh thư hoặc hộ chiếu Quyết định thành lập, Giấy chímg nhận đăng ký kinh doanh 
hoặc đãng ký doanh nghiệp.;
(4) Ghi nội dung xác minh theo quy định tại Khoản 1 Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13.



Việc xác minh kết thúc vào hồi giờ....... ngày.tháng......... năm....
Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm........tờ; có nội dung và có giá trị

như nhau. Đã giao cho........................................................................................ 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (5̂ :.........................................................................

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHÙ TRÌ T llự c  HIỆN XÁC MINH
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÁC Cơ QUAN CÓ LIÊN QUAN (nếu có)

(5) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố :....................... /BB-HC17

BIÊN BẢN
về việc cá nhân/tổ chức vi phạm hành chính không nhận 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính(2)

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm............., tạ i(3).
^-.1 r  '  .  Ằ Í4 ÌChúng tôi gồm:(4)..............................................................................................

I / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..............
2 / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..............
3 / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..............
4 / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..... ........
đã đến giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số ............ ngày ... tháng ... năm
............. do ông^à: ......................... , chức vụ (4): ........................  ký cho Ông
(bà)/Tổ chức vi phạm hành chính có tên trong Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính số ...............ngày ... tháng ... năm .... để thi hành nhưng ông (bà)/Tô chức này
cố tình không nhận Quyết định.

Vì vậy, tiến hành lập biên bản này với sự chứng kiến của(5):............................
I / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..............
2 / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị........ .....
Và có xác nhận của chính quyền địa phương là (6):.......................................................
I / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..............
2 / .....................................................Chức vụ.....................................Đơn vị..............

Biên bản gồm........ trang, được lập thành...........bản có nội dung, giá trị như
nhau; được công nhận là đúng và được lưu trong hô sơ và giao cho chính quyên địa 
phương 01 bản./.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ, đom vị)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN 
ĐỊA PHƯƠNG

(Xác nhận, ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Áp dụng đổi với trường hợp giao quyết định xử phạt trực tiếp theo quy định tại Điều 70 Luật xử
lý vi phạm hành chỉnh.
® Ghi địa chi nơi lập biên bản.
(4)Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị cùa người giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh.
(5) Nếu người chứng kiến cũng là người cùa chính quyền địa phương thì ghi rõ họ tên, chức vụ của 
họ.
^  Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cả nhân vỉ phạm cư trú/tồ chức vi phạm có trụ sở.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : .............................. /BB-HC18

BIÊN BẢN
Chửng nhận đưa hàng hoá, vật phẩm, phương tiện 

ra khỏi Viêt Nam hoăc buôc tái xuất •  •  •

Hôm nay, hồi.................giờ.............ngày............ tháng............năm.........
Tại.................................... .7............................................... .7............. .......... .
Chúng tôi gồm:

1/.......................................................................Chức vụ:.......................... Đơn vị..
2/.......................................................................Chức vụ:.......................... Đơn vị..

Với sự chứng kiến của
l/ông (bà):........................................................Chức vụ:...........................Đơn vị.
l/ông (bà):........................................................Chức vụ:...........................Đon vị.

Chứng nhận rằng(2):

Biên bản kết thúc vào hồi........giờ..............ngày....... tháng.......... năm.
Biên bán được lập thành.....bản; môi bản gồm........ tờ; có nội dung và giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(3):.........................................................................

NGƯỜI VI PHẠM HOẶC NGƯỜI CHỨNG KIẾN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC (Ký, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

VI PHẠM
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

(ỉ) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi đầy đủ quá trình tiến hành việc buộc đưa ra khỏi lãnh thỏ Việt Nam hoặc buộc tái xuất hàng 
hoá, vật phẩm, phương tiện;
® Những người có ỷ  kiến khác vê' nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:...................... /BB-HC19

BIÊN BẢN 
Tiêu huỷ tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Căn cứ Quyết định(2)........................................................................... số..........
ngày............tháng.........năm.............. do............................................. .......................
Chức vụ..................................................................... đơn vị...................................ký.

Hôm nay, hồ i...........giờ........ ngày.......... tháng........ năm.................................
Tại............................7........... ...".................... .7....................... .........................
Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:

1/.......................................................Chức vụ.................................. Đon vị..............
2 / .......................................................Chức vụ.................................. Đơn vị..............
3 /.......................................................Chức vụ.................................. Đơn vị..............
4 / .......................................................Chức vụ.................................. Đơn vị..............

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):......................................................Năm sinh..................Quốc tịch:.........
Địa chỉ:........

■X

Nghê nghiệp:
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp................. Nơi cấp....
2/ Ông (bà):...................................................... Năm sinh................. Quốc tịch:
Địa chỉ:..............................................................................................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................... Ngày cấp:...................Nơi cấp....

Đã tiến hành tiêu huỷ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:
Ông (bà)/tổ chức:.............................................Năm sinh....................Quốc tịch.
Địa chỉ:...............................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.......................................................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số:.........................Ngày cấp................Nơi câp.....
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...................
Ngày cấp................................ Nơi cấp...............................................................

Tang vật, phương tiện tiêu hủy gồm(3):

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
(2> Ghi tên Quyết định;
(3) Ghi tên gọi, sổ lượng, trình trạng (chất lượng) tang vật, phương tiện bị tiêu hủy;



Biện pháp tiêu huỷ(4):

Các nhân/ tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp
khắc phục hậu quả (nếu có) là:........................................... , lý do (5)...........................

Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi..........
giờ........ngày..... tháng.......... năm............

Biên bản được lập thành....bản; mỗi bản gồm.........tờ; có nội dung và có giá trị
như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 
cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(6):.........................................................................

NGƯỜI HOẶC ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
VI PHẠM (Kỷ, ghi rõ họ tên)

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỬNG KI ÉN NGƯỜI RA QUYÉT ĐINH x ử  PHẠT
(Kỷ, ghi rõ họ tên) HOẶC QUYÉT ĐINH TẠM GIỮ

TÂNG VẬT, PHƯƠNG TIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TIÊU HƯỶ
(Ký, ghi rõ họ tên)

^  Ghi biện pháp tiêu huỷ.
Ghi trong trường hợp tiêu hủy theo khoản 5 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính.

(6) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ý  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên.



.......................................... (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.......................................... ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc
S ố : ............................../BB-HC20 ■ — -------- 1----------- 1-------

BIÊN BẢN
Xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm bị tịch thu 

nhưng không còn giá trị sử dụng hoặc không bán đấu giá được

Căn cứ Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính ngày số 15/2012/QH13 
20/6/2012;

Căn cứ Quyết định(2).................... số........ngày........ tháng......... năm..............
của...............................................................................................................................

Hôm nay, h ồ i...........giờ........ngày.......... tháng........ năm.................................
Tại.........................................................................7.....................................................
Chúng tôi gồm đại diện các cơ quan sau:

1/......................................................Chức vụ....................................Đơn vị..............
2 /......................................................Chức vụ.................. ................. Đơn vị..............
3 /......................................................Chức vụ....................................Đơn vị..............
4 /......................................................Chức vụ....................................Đơn vị..............

Đã tiến hành xử lý đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây(3):

Biện pháp xử lý, trình tự, thủ tục xử lý tài sản(4):

Biên bản kết thúc vào hồi...........giờ.........ngày..... tháng..........năm.................
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và có giá trị

như nhau. Đã giao cho.................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5):........................................................................

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XỬ LÝ NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

'l) Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
Ghi tên quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh;

(3> Ghi cụ thể tang vật, phương tiện bị xử lý;
^  Thực hiện trên cơ sở quỵ định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản của nhà nước.
® Những ngiỉời có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên.



số: ./BB-HC21

....... (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
■% r  f

Xác minh thông tỉn vê tài sản của đôi tượng bị cưỡng chê

Hôm nay, hồ i...........giờ........ ngày.......... tháng........ năm.
-  ■ (2)Tại
Chúng tôi gồm:

1/.......................................................Chức vụ..................................Đơn vị............
2 / .......................................................Chức vụ..................................Đơn vị...........
3 /.......................................................Chức vụ..................................Đơn vị...........
4 / .......................................................Chức vụ..................................Đơn vị...........

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):.......................................................Năm sinh.................Quốc tịch:......
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Nghề nghiệp:.............................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.................................Ngày cấp.................Nơi cấp..........
2/ Ông (bà):.......................................................Năm sinh.................Quốc tịch:......
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Nghề nghiệp:.............................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.................................Ngày cấp.................Nơi cấp...... .

Đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của các nhân bị cưỡng chế):
1/ Ông (bà)/tổ chức:...... ............................................................................................
Năm sinh..................Quốc tịch.................................................................................
Địa chỉ:................................................... .................................................................
Nghề nghiệp:............................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp:..................Nơi cấp........

Đại diện cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế kê biên:
1/ Ông (bà)/tổ chức:...... ........................ .......................
Năm sinh..................Quốc tịch....................................
Địa chỉ:..............................................................................................................
Nghề nghiệp:.....................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp:..................Nơi cấp.

Đã tiến hành xác minh thông tin về tài sản đối với:
Ông (bà)/Tổ chức(3):..... ....... ...........................................
Năm sinh..................Quốc tịch.........................................

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2> Ghi địa điểm tiến hành xác minh;
(ỉ) Ghi tên và các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân bị cưỡng chế: địa chỉ, nghề nghiệp, quốc 
tịch, sổ chứng minh thư hoặc hộ chiếu, Giấy phép kinh doanh;



Địa chỉ:.............................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................ ................................ ....
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp:.................. Nơi cấp.

Tài sản xác minh gồm có (4):...................................................................

Nội dung xác minh:

Việc xác minh thông tin tài sản bị cưỡng chế kết thúc vào hồi 
giờ.....ngày.... tháng..... năm.....

Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và có giá trị
như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 
cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5):.........................................................................

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHÙ TRÌ THựC HIỆN CƯỠNG CHÉ
(Ký, ghi rõ họ tên) {Kỷ, ghi rõ họ tên)

^  Ghi tài sản xác minh kê biên, trong đó: mô tả tên gọi, tình trạng, đặc điểm sổ biển kiểm soát (nếu 
là PTVT) của từng tài sản xác minh.
® Những người có ỷ  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do cỏ ý  kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên;
(6, 7.8) Trưỳng hợp vắng mặị hoặc cỏ người vẳng mặt mà từ chổi ký biên bàn thì người lập biên bản 
phải ghi rõ vào biên bản và nêu rõ lý do.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QƯYÈN ĐỊA PHƯƠNG 
(HOẶC C ơ QỦAN Củ a  c a  n h â n  b ị Cư ỡ n g  c h ế ) (6)

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÁC Cơ QUAN 
CÓ LIÊN QUANTt)

NGƯỜI CHỬNG KIÉN(8)
{Kỷ, ghi rõ họ tên)



(1) CÕNG HOÀ XÃ HỒI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

số :......................./BB-HC22

BIÊN BẢN
Cưỡng chê thi hành quyêt định hành chính trong lĩnh vực hải quan

Hôm nay, hồ i...........giờ..... ...ngày..........tháng........ năm
Tai.......................................
Thưc hiên Quyêt đinh sô:.... ...........ngày......... tháng...... :năm.........của...........

vê viêc cưỡng chê thi hành quyêt đinh hành chính sô..................
Chúng tôi gồm ( .

1/.................................................. ....Chức vu............................ ......Đon vi...............
2 /.................................................. ....Chức vu............................ ......Đơn vi...............
3 /.................................................. ....Chức vu............................ .......Đơn vi...............
4 /.................................................. ....Chức vu............................ ......Đơn vi...............

Cơ quan phôi hợp gôm:
1/.................................................. ....Chức vu............................ ......Đơn vi...............
2 /.................................................. ....Chức vu............................ ......Đơn vi...............
3 /.................................................. ....Chức vu............................ ......Đơn vi...............
4 /.................................................. ....Chức vu............................ ......Đơn vi...............

Với sự chứng kiến của:
1/ Ong (bà):................................... ................. Năm sinh........... ......Quôc tich:.........
Đia chỉ:..........................................
Nghê nghiêp:.................................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:............. ................. Ngày câp............ ......Nơi câp.............
2/ Ong (bà):................................... ................. Năm sinh........... ......Quôc tich:.........
Đia chỉ:..........................................
Nghê nghiêp:.................................
Giấy CMND/HÔ chiếu số:............. ................. Ngày câp:..................Nơi câp.............

Tiến hành cưỡng chế thi hành quyết định hành chính:
Ông (bà)/Tổ chức()......................
Năm sinh....................................... ................... Quôc tich:........
Đia chỉ:..........................................
Nghê nghiêp/lĩnh vưc hoat đông:....
Giây CMND hoăc Hô chiêu sô:..... .................... Ngày câp........ ........Nơi câp...........
Quyêt đinh thành lâp/ Giây chứng nhân ĐKKD (hoăc ĐKDN) sô:............................
Ngày câp....................................... ..Nơi câp..............................

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản;
Ghi tên của những người tham gia thực hiện cưỡng chế thuộc cơ quan Hải quan và các cơ quan 

khác phối hợp theo quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh năm 2012;
® Ghi rõ tên tổ chức/ cả nhân bị cưỡng chế (địa chỉ, nghề nghiệp, ngày, tháng, năm sinh, số chímg 
minh thu; hộ chiếu ngày, tháng, năm cấp, nơi cấp).



r

Biện pháp cưỡng chê:

T f

Diên biên quá trình cưỡng chê:

r  r

Kêt quả cưỡng chê như sau:

Thái độ chấp hành của người/đại diện tổ chức vi phạm:.....................................
Việc cưỡng chế kết thúc vào hồi.....giờ......... ngày........ tháng............ năm......
Quá trình cưỡng chế đối với Ông (bà)............................................... ..............

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và có giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có) (4):....................................................

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN ĐẠI DIỆN c ơ  QUAN PHỐI HỢP CƯỠNG CHÉ
(Ký, ghi rõ họ tên) {Kỷ, ghi rõ họ tên)

^  Những người có ỷ  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do, ký và ghi rõ
họ tên;

CÁ NHÂN HOẶC 
ĐẠI DIỆN TỎ CHỨC 

BỊ CỬỠNG CHÉ
(Ky, ghi rõ họ tên) (5>

NGƯỜI CHỨNG KLÉN
{Kỷ, ghi rõ họ tên) (6)

NGƯỜI TỎ CHỨC CƯỠNG CHÉ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

S ố : ............................. /BB-HC23

BIÊN BẢN 
Kê biên tài sản

Hôm nay, hồi...........giờ........ ngày.......... tháng........năm.
• (2)Tại'

Chúng tôi gồm:
1/.......................................................Chức vụ................................Đơn vị.......
2 / .......................................................Chức vụ................................Đem vị.......
3 /.......................................................Chức vụ................................Đơn vị.......
4 / .......................................................Chức vụ...................... ......... Đơn vị.......

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):.......................................................Năm sinh.................Quốc tịch:.
Địa chỉ:................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................Ngày cấp.................Nơi cấp.....
2/ Ông (bà):.......................................................Năm sinh.................Quốc tịch:.
Địa chỉ:................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.............................. Ngày cấp:.................Nơi cấp....

Đại diện chính quyền địa phương (hoặc cơ quan của các nhân bị cưỡng chế):
1/ Ông (bà):.......................................................Năm sinh.................Quốc tịch:.........
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu sốỊ................................Ngày cấp...................Nơi cấp.............

Đại diện cá nhân, tổ chức bị cưỡng chế kê biên:
1/ Ông (bà):.......................................................Năm sinh.................Quốc tịch:.........
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ -Ngày cấp................. Nơi cấp....;........

Đã tiến hành kê biên tài sản theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính số..................... ngày......... tháng..........năm............ của............................

Đối với Ông (bà)/Tổ chức(3):........................................................... ...........................
Năm sinh................................................ Quốc tịch:.....................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................

(l> Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dỏng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
(2> Ghi địa điểm tiến hành kê biên tài sản;
t3) Ghi tên và các thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân bị kê biên tài sản như: địa chỉ, nghề 
nghiệp, quốc tịch, so chủng minh thư hoặc hộ chiếu, Giấy phép kinh doanh;



Nghề nghiệp:...................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................... Ngày cấp:..................Nơi cấp

Tải sản kê biên gồm có (4):
STT Tên tang vật, 

phương tiện bị kê 
biên

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện

Ghi
chú

Việc kê biên tài sản két thúc vào hồi......giờ..... ngày........ tháng........năm.
Quá trình kê biên tài sản của ông (bà)/tổ chức.............................................

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Biên bản được lập thành 02 bản; mỗi bản gồm........tờ; có nội dung và có giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5):.........................................................................

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN NGƯỜI CHÙ TRÌ I IIụ c HIỆN
{Kỷ, ghi rõ họ tên) CƯỠNG CHÉ*

(Kỷ, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỂN ĐỊA PHƯƠNG 
(HOẶC C ơ QỦAN CỦA CA NHÂN BỊ CƯỠNG CHỂ)(6)

{Kỷ, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN (HOẶC NGƯỜI ĐẠI NGƯỜI CHỨNG KIẾN(8)
DIỆN HỢP PHÁP) HOẶC ĐẠI DIỆN {Ký, ghi rõ họ tên)

TỎ CHỨC BỊ CƯỠNG CHỂ (7)
{Kỷ, ghi rõ họ tên)

^  Ghi tài sản bị kê biên, trong đó: mô tả tên gọi, tình trạng, đặc điểm số biển kiểm soát (nếu là 
PTVT) cùa từng tài sản bị kê biên
<5> Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bàn phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lỷ do có ý  kiến 
khác, ký và ghi rõ họ tên;
(6, 7.8) J'rưỳrtg hợp vàng mặ[ hoặc có người vẳng mặt mà từ chối ký biên bản thì người lập biên bản 
phải ghi rõ vào biên bản và nêu rõ lý do.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Sổ:......................./BB-HC24

BIÊN BẢN 
Gỉao bảo quản tài sản kê biên

Hôm nay, hô i...........giờ........ ngày.......... tháng........ năm................................
................

Chúng tôi gồm:
1 /..................................... ............... Chức vụ.....................................Đon vị.............
2 / ..................................................... Chức vụ.....................................Đơn vị.............

Đại diện bên giao

Đã tiến hành giao bảo quản tài sản kê biên theo Quyết định cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính số...........ngày......... tháng.......... năm............ của.....................

cho Ông (bà)/tổ chức:...................................................................................................
Năm sinh....................................................... Quốc tịch:..............................................
Địa chỉ:...............................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.......................... Ngày cấp:..........................Nơi cấp.

Đại diện bên nhận

Với sự chứng kiến của:
1/ Ông (bà):....................................................... Năm sinh................ Quốc tịch:
Địa chỉ:...............................................................................................................
Nghề nghiệp:............................................................................................... .......
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................. Ngày cấp................ Nơi cấp....
2/ Ông (bà):....................................................... Năm sinh................ Quốc tịch:
Địa chỉ:...............................................................................................................
Nghề nghiệp:...................................................................................................... .
Giấy CMND/HỘ chiểu số:................................ Ngày cấp:................ Nơi cấp....

n) Dòng trên ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi rõ tên cơ quan lập biên 
bản;
(2) Ghi địa điểm tiến hành giao bảo quản tài sản kê biên;



Tài sản kê biên giao bảo quản gồm có (3):

STT Tên tang vật, phương 
tiện được giao bảo quản

Đon vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện

Ghi
chú

Việc giao bảo quản tài sản kê biên kết thúc vào hồi...giờ...ngày...tháng....năm...
Quá trình giao bảo quản tài sản kê biên của Ông (bà)/Tổ chức...........................

đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm...........tờ; có nội dung và có giá

trị như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(4̂:

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN•  •  •

(Kỷ, ghi rõ họ tên)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁ NHÂN HOẶC 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC BỊ CƯỠNG CHÉ

(Ký, ghi rõ họ ’tên) (5j

NGƯỜI CHỨNG KI ÉN
(Ký, ghi rõ họ tên) (5)

(3> Ghi tên gọi, sỗ lượng, trình trạng (chất lượng) tài sản kê biên; Đối với phương tiện thì phải ghi 
rõ biển kiểm soát, số  khung, số máy (đối với xe ô tô, xe gắn máy). Nếu nhiều thì lập danh mục riêng 
kèm theo như mẫu và danh mục phải có đầy đủ chữ kỷ của những người có tên trong biên bản.
<4> Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ý  kiến 
khác, kỷ và ghi rõ họ tên;
(5) Trường hợp cá nhân hoặc người đại diện tổ chức bị cưỡng chế, ngicờỉ chứng kiến từ chối ký, thì 
người lập biên bản phải ghi rõ lý do vào biên bản.



(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......................./BB-HC25

BIÊN BẢN 
Chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá

Hôm nay, hồi...........giờ......... ngày.........tháng.......năm..................................
Tại ......... . ................... .............. ...................................
Chúng tôi gồm:

1/................................................................ Chức vụ:..............................Đơn vị.........
2/................................................................ Chức vụ:.............................. Đơn vị.........

Đại diện bên giao
Đã tiến hành chuyển giao tài sản kê biên để bán đấu giá theo Quyết định kê

biên tài sản số....................ngày....... tháng......... năm........của....................................
Cho Ông (bà)/Tổ chức:.................................................................................................
Quốc tịch:....................................................................................................................
Địa chỉ:............................ ...........................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:............................Ngày cấp:........................ Nơi cấp..........

Đại diện bên nhận

Với sự chứng kiến của:
1/ Ồng (bà):........................................................Năm sinh................. Quốc tịch:........
Địa chỉ:............................
Nghề nghiệp:....................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:
2/ Ông (bà):......................
Địa chỉ:............................
Nghề nghiệp:....................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................ Ngày cấp:......................Nơi cấp

Tài sản kê biên chuyển giao gồm có (3):

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
í2) Ghi địa điểm tiến hành chuyển giao tài sản kê biên;
ß) Ghi tên gọi, số lượng, trình trạng (chất lượng) tài sàn kê biên;Đổi với phiĩơng tiện thì phải ghi rõ 
biển kiểm soát. Neu nhiều thì lập danh mục kèm theo và danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những 
người cỏ tên trong biên bản;

.Ngày cấp.. 
..Năm sinh.

•Nơi câp.... 
•Quốc tịch:



STT Tên tang vật, phương 
tiện được chuyên giao

Đơn vị 
tính

Số lượng, khối 
lượng, trọng 

lượng

Chủng loại, nhãn 
hiệu, xuất xứ, tình 

trạng tang vật, 
phương tiện

Ghi
chú

T  ỵ Ằ  X r  (4)HÔ sơ gôm có v

STT Tên bút luc hồ sơ Số trang Ghi chú

Việc chuyển giao tài sản kê biên kết thúc vào hồi...giờ...ngày....tháng....năm....
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm......... tờ; có nội dung và có giá

trị như nhau. Đã giao cho............................................................................ ..... 01 bản.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 

cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(5):.........................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Kỷ, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KÉN
{Ký, ghi rõ họ tên)

(4> Ghi cụ thể hồ sơ bàn giao (tên bút lục, số trang, tình trạng...)
(5) Những người cỏ ỷ  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ỷ  kiến của mình, lý do có ý  kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên.



Số:..................... /BB-HC26

................................. (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
.............................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Đối thoạỉ giải quyết khiếu nại

H ôm  nav . hồi ...... PĨnr........ n p àv ............. th án g ........... n ă m ..................................

Chúng tôi gôm:
1/.............................................................. .......Chức vu:............... ...........Đơn vi........
2/.............................................................. .......Chức vu:............... ...........Đơn vi........

Đã tiến hành đối thoai với:
1/ Ong (bà):......................................................Năm sinh............. ....Quôc tich:.........
Đia chỉ:....................................................
Nghê nghiêp:...........................................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:....................... .......Ngày câp.............. ....Nơi câp.............
2/ Ong (bà):............................................. ........Năm sinh............. ....Quôc tich:.........
Đia chỉ:....................................................
Nghê nghiêp:...........................................
Giây CMND/HÔ chiêu sô:....................... .......Ngày câp.............. ....Nơi câp.............

Nội dung đối thoại(3):

^  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dicới ghi tên cơ quan lập biên bản; 
® Ghi địa điểm tiến hành đổi thoại;
(ỉ) Ghi cụ thể ỷ  kiến của những người tham gia, kết quả của cuộc đối thoại.



Biên bản kết thúc vào hồ i... .giờ..........ngày...........tháng............ năm..............
Biên bản được lập thành.....bản; mỗi bản gồm........ tờ; có nội dung và có giá trị

như nhau. Đã giao cho..................................................................................01 bản.

Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản và 
cùng ký vào biên bản.

Ý kiến bổ sung khác (nếu có)(4):

NGƯỜI THAM GIA LÀM VIỆC NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
(Kỷ, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(4) Những người có ý  kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý  kiến của mình, lý do có ỷ  kiến
khác, kỷ và ghi rõ họ, tên; trường hợp người tham gia đối thoại không ký, điểm chỉ xác nhận thì
phải ghi rõ lý do.



(1)

số:....................../QĐ-(2)
..........ngày...........tháng...... năm.....

Mấu QĐ-27
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH
Khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

.....(4)

Căn cứ Điều 119, khoản 1 Điều 123 và Điều 128 Luật xử lý vi phạm hành chính 
số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định giao quyền sô:..............ngày....... tháng........ năm....(nêu có);
Xét càn phải áp dụng biện pháp khám phương tiện yận tải, đồ vật theo thủ tục 

hành chính đ ể ........................................................................................................(5),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám phương tiện yận tải, đồ vật(6)...................... .................................
Sổ đăng ký phương tiện:.....................Ngày cấp...............Nơi cấp:.............................
Biển số đăng ký phương tiện vận tải (nếu có):.............................................................
Tại khu vựcr)................................................................................................................

Thuộc sở hữu/quản lý của(8):
Ông (bà)/ Tổ chức.......................................... ..............................................................
Ngày.........tháng........ năm sinh................ Quốc tịch:..................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số:................Ngày cấp................. ...Nơi cấp...................
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp:.........................Nơi cấp..............................................................................

Phạm vi khám(9)................................................................................................

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được giao cho:
1. Ông (bà):..........................................để chấp hành. Ông (bà) có quyền khiếu

nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên ữực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(ỉ Ghi địa danh hành chính;
(4> Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

Ghi rõ lỷ do khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính theo khoản 1 Điều 128 
Luật xử lý vi phạm hành chính.
(6/1 Ghi tên phieơng tiện vi phạm (biển kiểm soát), đồ vật bị khám;
mGhi rõ địa chi tiến hành khám PTVT, đồ vật;
(8) Ghi tên chủ sở hữu/ngieời quản lý, người chỉ hựy, điều khiển phương tiện, đồ vật bị khám;
(9) Ghi rõ khám toàn bộ hoặc khám một phần PTVT, đồ vật.



2. Ông (bà)/đơn v ị(10)............................có ữách nhiệm thi hành Quyết định này
theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3.....bản; (Kỷ, ghi rõ họ tên và đổng dấu)
- Lưu.................. bản.

(I0) Ghi họ, tên, chức danh người có trách nhiệm thi hành Quyết định bao gồm cơ quan hài quan và 
cơ quan phoi hợp khác (nếu có).



M ẩu QĐ-28
.................................. (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.................................... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, * r  • m sr

Số:...................... /QĐ'(2) ---- 7---------------
.......... (3), ngày...... tháng...... năm.....

QƯYÉT ĐỊNH 
Khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan ....

.  ( 4 )

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 
2012);

Căn cứ Điều 119, Điều 123 và Điều 129 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyêt định giao quyên sô:.............ngày........  tháng......năm....... (nêu
có);

Xét càn phải áp dụng biện pháp khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan để(5)....................................................... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (6)..............
Chủ nơi khám:

Ông (bà)/Tổ chức(7):............................................ v....................................................
Năm sinh...........................................................Quốc tịch:..........................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.................................................................................
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số:................Ngày cấp.....................Nơi cấp...................
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp:.........................Nơi cấp...............................................................................

Phạm vi khám(8̂ :..................................................................................................
Thời gian khám:...................................................................................................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được giao cho:

(I) Dòng ừ-ên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
'2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(ì Ghi địa danh hành chính;
^  Ghi thẩm qiryền ban hành quyết định;
<y> Ghi lý do, mục đích của việc khám;
fỗ) Ghi rõ nơi khám và địa chỉ cụ thể của chỗ ở.
(7) Ghi người sở hữu, quản lý, sử dụng nơi bị khám.
(8) Ghi rõ khám toàn bộ nơi cất giấu tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh hoặc khám 
một phần của các nơi đó.



 ̂ 1. ông (bà)/đại diện Tổ chức:........... ......... để chấp hành, ông (bà) có quyền
khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp 
luật.

2. Ông (bà)/Tổ chức (9)........................................................................ .......... có
trách nhiệm thi hành quyết định này theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3.......bản; ợ^ỷ! gh i rỹ  họ ịQn và đóng  dấu)
 -........................ bản;
- Lun.................. bản.

Ý kiến của Chủ tịch ủy  ban nhân dân cấp huyện trước khi tiến hành khám nơi 
cất giấu, tài liệu, tang vật, phương tiện là nơi ở:...........................................................

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

^  Ghi họ, tên, chức danh người có trách nhiệm thi hành Quyết định.



....................................................( 1)

So:.......  '. JQĐ- ®
..........(3), ngày......tháng...... năm.....

Mẩu QĐ-29
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH 
Khám người theo thủ tục hành chính

(4)

Căn cứ Điều 119, Điều 123 và Điều 127 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012; ^

Căn cứ Quyết định giao quyền số:.........ngày........tháng.......năm........ (nếu có);
Xét thầy

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khám người theo thủ tục hành chính đối với:
Ông (Bà) (6):..................................................Năm sinh:................ Quốc tịch:.............
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:......................  Ngày cấp:.................... Nơi cấp:................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được giao cho:
1. Ông (ba):.................................................................................để chấp hành.

Ông (bà) có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo 
quy định của pháp luật.

2. Các Ong (bà)/đơn vị(7)..................................................................................có
trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3...... bản; (Kỷ, ghì rõ họ tên và đóng dấu)
 -.....................................bản;
- Lưu.............................. bản.

^  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trẽn trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyêt định;
® Ghi địa danh hành chỉnh;
^  Ghi thắm quyền ban hành quyết định;
(5) Ghi rõ căn cứ khám ngiỉời là: Ông (bà)........có cất giấu trong người những đồ vật, tài liệu,
phiccmg tiện được sử dụng để vi phạm hành chỉnh;
(6> Ghi rõ họ tên ngicời bị khám;
^  Ghi chức danh, họ tên ngicời có trách nhiệm thi hành Quyết định.



(1)

số:....................../QĐ-(2)
..........(3), ngày...... tháng...... năm.....

Mầu QĐ-30
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH 
Tạm giữ người theo thủ tục hành chính

(4)

Căn cứ Điều 119, Điều 122 và Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Xét cân phải áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính đê

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm giữ Ông (bà)/ Tổ chức................. v................................................
Ngày/tháng/ năm sinh:...........................................Quốc tịch:.....................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.......................Ngày cấp:......................Nơi cấp:.................

Lý do:
Đã có hành vi vi phạm hành chính (ố)................. quy định tại Điều..........Nghị

định(7)...........................................................................................................................
Tình trạng của người bị tạm giữ:(8)..............................................................................
Địa điểm tạm giữ:(9)....................................................................................................

Điều 2. Thời hạn tạm giữ là.....giờ, kể từ thời điểm bắt đầu tạm giữ
hồi......giờ.......phút.......... ngày..... tháng.......năm......... đến......... giờ........phút........
....ngày........... tháng.......... năm....................................................................................

Điều 3: Theo yêu cầu của Ông (bà)/ Tổ chức (10̂....................................... việc
tạm giữ được thông báo cho (11):...................................................................................

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;

Ghi địa danh hành chính;
í4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
® Ghi rõ lý do tạm giữ người: Để ngăn chặn, đình chỉ ngay hành vi vi phạm; để thu thập, xác minh
các tình tiết quan trọng làm căn cứ ra quyết định xử phạt;
® Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vì phạm;
^  Ghi cụ thể Điều khoản, tên Nghị định;
(S> Ghi lại tình trạng chung (tình trạng sức khỏe, đặc điểm, hình dáng, đặc điểm quần áo, tài sản cá
nhân...) của ngiĩời bị tạm giữ tại thời điểm ra Quyết định.
(9) Ghi rõ địa chi nơi tạm giữ;
(10) Nếu ngicời bị tạm giữ không có yêu cầu thì ghi không có yêu cầu;
(ÌI) Ghi rõ họ, tên địa chỉ người được thông báo.



Vì ông (bà)/ Tổ chức..................................................................................... là
người chưa thành niên và tạm giữ vào ban đêm/thời hạn tạm giữ trên 6 giờ, việc tạm
giữ được thông báo vào h ồ i.....g iờ ........ngày........tháng...........năm....... cho cha
mẹ/người giám hộ là (12): ................................................ . địa chỉ...............................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày ký.
Quyết định này được giao cho ông (bà) (13):...............

.................... để chấp hành. Ông (bà)/ Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện
hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Các Ông (bà)/đơn vị (14):.................................có trách nhiệm thi hành quyết
định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 4...... bản; (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 - .....................bản;
- Lưu.................bản.

^  Ghi rõ họ tên, địa chỉ người được thông báo:
^  Ghi rõ họ tên người vi phạm
(l4̂  Ghi rõ họ tên người được giao thực hiện việc tạm giữ.



(1)

số:....................../QĐ-(2)
..........(3\  ngày...... tháng......năm.....

Mẩu QĐ-31
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYỂT ĐỊNH 
Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính

. .  ( 4 )

Căn cứ Điều 119, Điều 122 và Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính số 
15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính
số...........ngày............ tháng........ năm........do.......... ký;

Xét cần phải kéo dài thời hạn áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục 
hành chính để (6)...........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kéo dài thời hạn tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:
Ông(bà)..................................................................Năm sinh:........ Quốc tịch:.............
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:................................................................. ..............................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:................................Ngày cấp:.................Nơi cấp:.............
Đang bị tạm giữ theo quyết định tạm giữ người theo thủ tục hành chính số..............
ngày............ tháng........năm............ của......................., có thời hạn tạm giữ là..... giờ,
kể từ giờ.. .phút...ngày.. .tháng.. .năm...đến....giờ... .phút... .ngày tháng....năm.............

Đỉều 2. Thời hạn tạm giữ được kéo dài........ giờ....phút, từ...giờ....phút
ngày... .tháng... .năm.... đến. ..giờ... .phút ngày... .tháng... .năm....

Điều 3: Theo yêu càu của Ông (bà) (7)........................................................việc
tạm giữ được thông báo cho (8):....................................................................................

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể tò ngày ký.
Quyết định này được giao cho Ông (bà)(9):......................................................để

chấp hành. Ông (bà)/ Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết định này theo quy định của pháp luật.

(I> Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2) Ghi chữ viết tẳt tên cơ quan ban hành Quyết định;
0 Ghi địa danh hành chính;
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
(6) Ghi rõ lý do kéo dài thời hạn tạm giữ người: Để ngăn chặn, đĩnh chỉ ngay hành vi vi phạm; để
thu thập, xác minh các tình tiết quan trọng làm căn cứ ra quyết định xử phạt;
^  Nếu người bị tạm giữ không cỏ yêu cầu thì ghi không có yêu cầu;
(S>' Ghi rõ họ, tên địa chỉ người được thông báo.

Ghi rõ họ tên ngiỉời vi phạm.



Các Ông (bà)/đơn vị (10): 
định này./.

r

CÓ trách nhiệm thi hành quyêt

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 4 ....... bản; (Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 -.............................bản;
-Lưu......................bản.

^  Ghi rõ họ tên người được giao thực hiện việc tạm giữ.



So:.......

(1)

.......... (3\  ngày...... tháng...... năm...........

Mầu QĐ-32
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QUYÉT ĐỊNH 
Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

(4)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Điều 119 và Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 

ngày 20/6/2012;
Xét cần phải áp dụng biện pháp tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan để (5).................................................................... .

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề 
vi phạm hành chính của:
Ông (bà)/Tổ chức:(6)........................................ ............................................................
Năm sinh....................................................Quốc tịch..................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:................................................................................
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số:................Ngày cấp.....................Nơi cấp...................
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp:.........................Nơi cấp.............................................................................

Những tài liệu, tang vật, phương tiện, giây phép, chứng chỉ hành nghê vi phạm 
hành chính về hải quan sau đây bị tạm giữ(7):

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
a) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(3 Ghi địa danh hành chỉnh;
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
(5) Ghi rõ lý do tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh theo quy định tại khoản 1 
Điều 125 Luật xử lý vi phạm hcmh chỉnh hoặc Điều 90 Luật quản lý thuế (như xác minh tình tiết 
làm rõ căn cứ ra quyết định xử phạt hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm);
(6) Ghi tên cá nhân, tổ chức có tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ;
(7) Nếu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nhiều thì lập bảng thống kê như mẫu đính kèm 
Quyết định; và danh mục phải có đầy đủ chữ kỷ của những người có tên trong biên bản này; ghi rõ 
những tang vật, phương tiện phải niêm phong.



STT Tên tài liệu, tang 
vật, phương tiện, 
giấy phép, chứng 
chỉ hành nghề bị 

tạm giữ

Đơn vị tính Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng,

Đặc điểm, chủng loại, 
nhãn hiệu, xuất xứ, tình 
trạng tang vật, phương 
tiện, giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề

Ghi
chú

Điều 2: Thời hạn tạm giữ tính tò ngày........tháng........ năm.
^ ị  r  _  (8)đến ngày......tháng................. năm

Địa điểm tạm giữ:.................................................................................................
Điều 3: Việc tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành 

nghề vi phạm hành chính được lập biên bản (kèm theo Quyết định này).
Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, được giao cho:
1. Ông (bà)/Tổ chức...................v......... ;...................................................... .....để

chấp hành. Ông (bà)/ Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với 
Quyết đinh này theo quy định của pháp luật.

2. Òửi(9).........  ..... ..................  ................................................................. ;
3 .Gửi..........................  ...............................................;

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 4...... bản; gỊịị rỹ  ỵ Q fên  đóng  dấu)
 - .....................bản;
- Lưu.................bản.

Ý kiến của Thủ trưởng người ra quyết định tạm giữ(10)

(S> Ghì thời hạn tạm giữ theo quy định tại Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh SỐ12/2012/QH13 
ngày 20/6/2012;
(9) Trường hợp người quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh không phải là 
người có thẩm quyền quy định tại Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chính sổ 12/2012/QH13 ngày 
20/6/2012 thì QĐ này phải được gửi đê báo cảo thủ trưởng của người ra qựyêt định tạm giữ;
<-I0) Thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ (người tạm giữ không có thẩm quyền theo quy định 
tại Điều 123 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh số 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012) có ý  kiến về việc 
tạm giữ, đồng ỷ  hoặc không đồng ỷ.



M ẩu QĐ-33
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........ .....................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
r {~ị\ • •  r  •  •  r

SỐ:.......................... /QĐ-(2) ----------------------------------
ngày..... tháng......năm.(3)

QUYÉT ĐỊNH
Kéo dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép, 

chửng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính

(4)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Điều 125 và Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 

ngày 20/6/2012;
Xét thấy cần kéo dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực hải quan để(5)......................................................................

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1: Kéo dài thời hạn tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện, giấy phép,

chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đang bị tạm giữ theo Quyêt định sô............
ngày..... tháng.......năm.........do............................................................................ ký
Đối với Ông (bà)/Tổ chức:(6)............................... ........................................................
Năm sinh....................................................... Quốc tịch:.............................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:................................................................................
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số:............... Ngày cấp.....................Nơi cấp....... ............
Quyết định thành lập/Giấy chửĩìẸ nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp:........................ Nơi cấp..............................................................................

Điều 2: Thời hạn tạm giữ được kéo dài .........ngày, tính từ
ngày........ tháng........năm....... đến ngày....... tháng.........năm(7)............ .

Điều 3: Quyết định này được giao cho:
1. Ông (bà)/ Tổ chức................................................................. .....để chấp hành.
Ông (bà)/ Tổ chức........................................... có quyền khiếu nại hoặc khởi

kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận: QƯYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 3 bản; ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Lưu....................bàn.

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(S Ghi địa danh hành chỉnh;
(4> Ghì thẩm quyển ban hành quyết định;
(5) Ghi rõ lý do tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh theo quy định tại khoản 1 
Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh hoặc Điều 90 Luật quản lý thuế (như xác minh tình tiết 
làm rõ căn cứ ra quyết định xử phạt hoặc ngăn chặn hành vi vi phạm);
(6) Ghi tên cả nhân, tổ chức có tài liệu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ;
^  Ghi số ngày tạm giữ được kéo dài theo quy định tại khoản 8 Điều 125 Luật xử lý vi phạm hành 
chính sổ 12/2012/QH13 ngày 20/6/2012.



M ấu QĐ-34
.................................. (») CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..............................................  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
So:...................... /QĐ-(2) 1 '  “

..........ngày ........... tháng......năm...........

QUYỂT ĐỊNH 
Trả lại tài liệu, tang yật, phương tiện bị tạm giữ

— 7*— .. (4)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;
Căn cứ Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện bị tạm giữ như sau (5):

STT Tên tài liệu, tang vật, 
phương tiện được trả lại

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tài 
liệu, tang vật, phương 

tiện

Ghi
chú

cho Ông (bà)/Tổ chức(6).......................................................................... ....................
địa chỉ:.......................................................... ................................................... ...........

Lý do trả lại(7)......................................................................................................
Điều 2: Ông (bà)/Tổ chức ®.......................................................có trách nhiệm

thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2...... bản;
 - ....................... bản;
- Lưu.................bản.

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
® Ghi chữ viểt tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
® Ghi địa danh hành chỉnh;
(4) Ghi thẩm ẹưyền ban hành quyết định;
(5) Ghi rõ sô tài liệu, tang vật, phương tiện do cơ quan hài quan trả lại. Nếu tài liệu, tang vật, 
phương tiện nhiều thì lập danh mục như mẫu đính kèm Quyết định; danh mục phải có đầy đủ chữ 
kỷ của những người có tên trong biên bản này;
o  Ghi rõ họ tên người được trả lại tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm;
^  Ghi rõ lý do trả lại (căn củ khoản 1 Điều 126 Luật XLVPHC,...)
^  Ghi họ, tên, chức danh người có trách nhiệm thi hành quyết định.

QUYÈN HẠN, CHỨC vụ CỦA NGƯỜI KÝ
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



............. (3), ngày........ tháng .........năm......

QUYÉT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

(4)

Căn cứ Điều 57 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chê thi hành quyêt định hành chính 
trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số....ngày.... tháng.... năm.. .do.............lập;
Căn cứ văn bản giải trình/ biên bản họp giải trình số....ngày..... tháng.....

năm.....tại.................................................................................................................... ;
Căn cứ quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số..................

ngày....tháng........ năm........................(nếu có);
Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/Tổ chức:................................................................. ......................................
Ngày/tháng/năm sinh....................................................... Quốc tịch............................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động..................................................................................
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số:................Ngày cấp.................. ...Nơi cấp...................
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp:.........................Nơi cấp..............................................................................

Với các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
1. Hình thức xử phạt chính:

Mầu QĐ-35
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

( 1)

Số:....................../QĐ-(2)

(Ij Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
(2> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(3) Ghi địa danh hành chỉnh;
^  Ghi thẩm quyền ban hành quyết định.



Vì đã có hành vi vi phạm hành chính(5).

quy định tạ i(6)...............................................................................................................

Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):...........................................................

Đ iều ' ỉ \  \
Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là (8)............. , kể tò ngày

nhận được Quyết định này. Ông (bà)/ Tổ chức (9)......................phải hoàn trả kinh phí
cho việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có) là........................trong thời
gian..........., kể từ ngày nhận được Quyết định này vì chi phí khắc phục hậu quả đã
được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Luật xử lý vi 
phạm hành chính (nếu có).

Điều 3.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể tò ngày nhận được quyết định xử phạt, ông

(bà)/Tổ chức(10)...................... ......................................... phải nộp số tiền phạt nêu tại
Điều 1 và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào tài khoản
số...............................tại Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại(11)...................;
trừ trường hợp nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định 
tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quá thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt này mà ông
(bà)/ Tổ chức(12)............................chưa nộp tiền phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành
quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, Ông (bà)/Tổ 
chức(13)............................ phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..........tháng........ năm (14)..........
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Ông (bà)/Tổ

chức(15)................... có quyền khiếu nại đối với quyết định này theo quy định của
pháp luật hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ông
(bà)/ tổ chức(l6)..............có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy
định của pháp luật

Trong thời hạn hai ngày, Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/Tổ chức(17)....................................................................để chấp hành;
2. Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng thương mại.............................................để thu

tiền phạt./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 4.........bản; Ợ£ỷi gh i rỹ  ỵ Q fên và  đóng  dấu)
- Lưu................... bản.

^  Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; Nến có nhiều hành vi thì ghi cụ thể tìmg hành vi vi phạm;
(6) Ghi cụ thể điểm, khoản, điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hải quan.
^  Chi ghi Điều 2 nếu hành vi vi phạm có quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.
í8yl Ghi rõ thời hạn thi hành của tìeng biện pháp khắc phục hậu quả.
(9,12,13,15,16,17): Qỵị t ~n ịẬ ch{[c vjphạm

^  Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước (hoặc của Ngân hàng thưong mại do Kho bạc nhả nước
ủy nhiệm thu)
(i4) Ghi ngày ký Quyết định hoặc ngày do ngieời có thâm quyền xử phạt qicyểt định.



(1)
Mẩu QĐ-36

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

Số: /Q Đ -(2)
(3), ngày ....... th ả n g ........ năm.

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính về thuế trong lĩnh vực hải quan

(4)

Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ;

Căn cứ Điều 57 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số... ngày.... tháng.... năm... do............lập;
Căn cứ văn bản giải trình/ biên bản họp giải trình số....ngày..tháng năm 

tại.................................................................................................................................;
Căn cứ quyết định giao quyền xử phạt vi phạm hành chính số.... ngày....

tháng.... năm.....(nếu có);
Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ,

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/Tổ chức:........ ........................................................ ...................
Ngày/tháng/năm sinh........................................................Quốc tịch.........
Địa chỉ:......................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động...............................................................
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số:................Ngày cấp.....................Nơi cấp
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:............
Ngày cấp:..............................Nơi cấp........................................................

Với các hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
1. Hình thức xử phạt chính:

2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

(ỉ) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trẽn trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2)Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(3) Ghi địa danh hành chỉnh;
<4> Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

QUYỂT ĐỊNH:



Vì đã có hành vi vi phạm hành chính(5).

quy định tạ i(6)....................................................

Các tình tiết tăng nặng/ giảm nhẹ (nếu có):.

Điều 2.
Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, ổng

(bà)/Tổ chức(7)................................................................phải nộp số tiền phạt nêu tại
Điều 1 và tiền chậm nộp tiền phạt vi phạm hành chính (nếu có) vào tài khoản
sô...............................tại Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại(8)...................;
trừ trường hợp nộp tiền phạt trực tiếp cho người có thẩm quyền xử phạt theo quy định 
tại khoản 2 Điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quá thời hạn 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định xử phạt này
mà Ông (bà)/Tổ chức(9)............................... không chấp hành Quyết định xử phạt này
thì bị cưỡng chế thi hành và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt, Ông (bà)/ Tổ
chức(10)...................phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng........ năm(11)..........
Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, Ông (bà)/Tổ

chức(12)...................  có quyền khiếu nại đổi với quyết định này theo quy đinh của
pháp luật hoặc trong thời hạn 01 năm kể từ ngày nhận được quyết đinh xử phạt, ông
(bà)/ Tô chức(13)..............có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy
định của pháp luật

Trong thời hạn hai ngày, Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/Tổ chức(I4).................................................................... để chấp hành;
2. Kho bạc Nhà nước/Ngân hàng thương mại.............................................để thu

tiền phạt./.

Nơi nhận-. QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3 .....bản; (Kỷ, gh i rõ họ tên và đóng  dấu)
- Lưu.................bản.

(5> Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm;
(6) Ghi cụ thể điểm, khocm, điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
hải qucm.
ợ,9,1 ,12,13,14). Q ỵ ị  t ~n rá  Yihân, tỏ chức vi phạm
'8) Ghi rõ tên, địa chi Kho bạc Nhà nước (hoặc của Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy
nhiệm thu)
(1I) Ghi ngày kỷ Quyết định hoặc ngày do người có thẩm qicyền xử phạt quyết định.



Số:....................../QĐ-(2)

Mau QĐ-37
....................................... (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(3), ngày ....... tháng .........năm.

QUYÉT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan 

theo thủ tục xử phạt không lập biên bản

......____ ________..... ' ..........  ■ (4)

Căn cứ Điều 56 và Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ quyêt định giao quyên xử phạt vi phạm hành chính sô.... ngày....
tháng.... năm..... (nếu có);

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu có trong hồ sơ,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính theo thủ tục xử phạt không lập biên bản đối
với:
Ông (bà)/Tổ chức:......................................................... ....... ......................................
Ngày/tháng/năm sinh........................................................Quốc tịch............................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động..................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:..................................... Ngày cấp:.... ........ Nơi cấp:...........
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số................................
Ngày cấp:.............................................. Nơi cấp..........................................................
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính(5):.....................................................................

quy định tạ i(6)...............................................................................................................
Địa điểm xảy ra vi phạm:.............................................................................................
Các tĩnh tiết liên quan đến giải quyết vi phạm (nếu có):..............................................

Điều 2. Các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng:

^  Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
® Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
® Ghi địa danh hành chỉnh;
^  Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
® Ghi cụ thể hành vi vi phạm, lý do xử phạt;
(6) Ghi điểm, khoản, điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính.



1. Hình thức xử phạt chính:(7).............
Mức phạt:(8)............................ ..........
2. Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có):

3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..... tháng...... năm (9)............. .......
Điều 4. Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/ Tổ chức............ ............................để chấp hành Quyết định xử phạt.
Trường hợp bị xử phạt tiền, Ông (bà)/ Tổ chức............................... . nộp tiền

phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Trường họp không nộp tiền phạt tại 
chỗ thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, phải nộp vào 
tài khoản số .......................tại Kho bạc nhà nước/ Ngân hàng thương mại (10)

Thời hạn thi hành hình thức xử phạt bổ sung là.............. ngày; thời hạn thi hành
các biện pháp khắc phục hậu quả là.................ngày, kể tò ngày nhận được Quyết định
này (nếu có).

Nếu quá thời hạn nêu trên, Ông (bà)/Tổ chức không chấp hành Quyết định xử 
phạt này thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành 
chính, Điều 26 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngàỵ 15/10/2013 của Chính phủ quy 
định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
trong lĩnh vực hải quan và cứ mỗi nệày chậm nộp phạt thì Ông (bà)/ Tổ chức vi phạm 
phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tien phạt chưa nộp.

Ông (bà)/Tổ chức bị tạm giữ (11)............................................để bảo đảm thi hành
quyết định xử phạt.

Ông (bà)/ Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết 
định này theo quy định của pháp luật.

2. Kho bạc Nhà nước.......... ...........................................để thu tiền phạt (nếu có).
3. Gửi cho......................................................để tổ chức thực hiện Quyết định này.
4. Gửi cho.............................................................................................để biết./.

Nơi nhận: QUYÊN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 4 ....... bàn; (Ký' gh i rõ ho tên và đóng dấu)
 - ....................... bản;
- Lưu....................bản.

^  Ghi rõ các hình thức xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh 
(cảnh cáo hoặc phạt tiền)
® Ghi rõ mức tiền phạt bằng sổ hoặc bằng chữ trong trường hợp phạt tiền.
(9) Ghi ngày kỷ Qưyểt định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.
^  Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước (hoặc Ngăn hàng thương mại do Kho bạc Nhà nước ủy 
nhiệm thu) mà cá nhân/ tổ chức vi phạm phải nộp tiền phạt.
^  Ghi trong trường hợp quyết định xử phạt chỉ bao gồm hình thức phạt tiền mà cá nhân/tổ chức vi 
phạm không có tiền nộp phạt tại chỗ (các giấy tờ tạm giữ cho đến khỉ cá nhân/ tổ chức chấp hành 
xong Quyết định xử phạt này là một trong các giây tờ quy định tại khoản 6 Điêu 125 Luật xử lý vi 
phạm hành chỉnh).



M ẩu QĐ-38
............................. (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.....................................  Đôc lâp - Tư do - Hạnh phúc
Số:..................... /QĐ-(2) ■— ----------------1-------

............. (3), ngày........ th á n g ........ năm.......

QUYÉT ĐỊNH 
Tịch thu tang yật, phương tiện vi phạm hành chính

(4)

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012 (5);

Căn cứ............ Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính trong lĩnh vực hải quan và căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 
số .......ngày...............tháng.........năm.........................do...................................ký (6);

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ............. do.................... lập hôi ... giờ
... ngày ... tháng ... năm .... tại ....................................................................................

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:(7)

STT Tên tang vật, 
phương tiện bị 

tich thu

Đơn vị 
tính

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, 
xuất xứ, tình trạng tang 

vật, phương tiện

Ghi
chú

Lý do tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:(8)........
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:...........

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

(ì) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tntc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
đinh;
('T> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định
® Ghì địa danh hành chính;
^  Ghi thẩm quyền ban hành quyết định.
(5): Ghi căn cứ này trong tncơng hợp không ra quyết định xử phạt VPHC theo quy định tại khoản 2 
Điều 65 Luật Xử lý VPHC.
(6) Ghi can cứ này trong trường hợp tịch thu tang vật theo khoản 4 Điều 23 Nghị định
127/2013/NĐ-CP. , , ~
(7>Ghi rõ tang vật hoặc phương tiện bị tịch thu. Nếu số lượng nhiều thì lập danh mục nhu mẫu kèm 
theo và danh mục phải có đầy ãủ chữ ký của những người có tên trong biên bản này.
(8> Ghi rõ lý do tịch thu (theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật XLỴPHC hoặc theo khoản 4 Điều 
23 Nghị định 127/2013/NĐ-CP.^ Ghi rõ các thông tin của cá nhân/ tổ chức vi phạm (trừ trường hợp 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh)



Điều 3. Giao cho (9): 
định này./.

Nơi nhận:
Như Điếu 3...... bản;
 -....................... bản;
- Lưu................. bản.

.............................  tổ chức thực hiện Quyết

QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
(Kỷ, ghi rõ họ tên và  đóng  dấu)

m Ghi rõ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Quyết định; cơ quan, đom vị có liên quan trong 
việc thi hành Quyết định này



(1)

số:....................../QĐ-(2)
............. (3\  ngày .........tháng ........ năm ........

Mầu QĐ-39
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH 
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

không xác định được chủ sở hữu, ngưòi quản lý, người sử dụng họp pháp.

...................  _ (4)

Căn cứ khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 
ngày 20/6/2012(5);

Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định việc xử phạí vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan(6);

Căn cứ............................................................................................................ ;
Căn cứ Biên bản số............ngày...... tháng.....năm........ do....................... lập,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tịch thu tang vật, phương tiện gồm (7):

STT Tên tang vật, 
phương tiện bị tịch 

thu

Sô lượng, 
khối lượng, 
trọng lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuât 
xứ, tình trạng tang vật, 

phương tiện

Ghi chú

Lý do (8):................
Tài liệu kèm theo (9j

■% r  9

Điêu 2. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày ký.

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
'3) Ghi địa danh hành chỉnh;
(4) Ghi thẩm quyền ban hành Quyết định;
® Ghi căn cứ này trong trưcmg hợp tịch thu theo quy định tại khoản 4 Điều 126 Luật xử lý vi phạm 
hành chính;
(6) Ghi căn cứ này trong trường hợp tịch thu theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 
127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ;
(7) Ghi rõ tang vật hoặc phương tiện bị tịch thu. Nếu sổ lượng nhiều thì lập danh mục như mẫu kèm 
theo v à  danh mục phải có đầy đủ chữ ký của những người có tên trong biên bản này;
(5) Ghi rõ lý do cho từng trường hợp:
(9> Liệt kê các tài liệu như Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính,....



Điều 3: Các Ông (bà)/Tổ chức: 
và Ông (bà)/Tổ chức:....................... có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3...... bản; (Kỷ' ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 -...........................bản;
- Lưu.................... bản.



Mẩu QĐ-40
..........................(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........................................  Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
_  r  _____ /•/}"» • • i  • • JL

SỐ:....................... /QĐ-(2) -----------------------------
.............. n g à y .......................................th á n g ....... năm..

QUYÉT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

trong trường họp không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

...................(4)

Căn cứ Điều 28, Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số.................. d o ................................... lập
h ồ i........ giờ ... ngày ... tháng ... năm ........tạ i .................................................................

Để khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra,

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1.

Ông (Bà)/Tổ chức:...............................................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh ........... Quốc tịch :..................................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:.......................................................................................
Địa ch ỉ:............................ .................................................. ...............................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số............................. Ngày cấp.............Nơi cấp..................
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số : .......................
Ngày cấp:............................... Nơi cấp:............................................................................
Phải thực hiện khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính (5)...................

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:.............................................
Lý do không ra quyết định xử phạt:(ố)...............................................................................

Biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện gồm :(7).....................................
Thòi hạn thực hiện (8)........................... , kể từ ngày nhận được Quyết định này.
Chi phí thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả d o :..................................chi trả

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
đỉnh;
(ĩ> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Qnyêt định
® Ghi địa danh hành chỉnh;
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định.
(5) Ghi tóm tắt hành vi vi phạm; điểm, khoản, điều của nghị định quy định xử phạt vì phạm hành 
chính trong lĩnh vực cụ thê.
(6) Ghi rõ lý do không ra quyết định xử  phạt (theo các trường hợp và quy định cụ thể tại Khoản 1 
Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính).
(7) Ghi cụ thể từng biến pháp khắc phục hậu quả.
(8) Ghi cụ thể thơi hạn thi hành cỉia từng biện pháp.



Cá nhân/tổ chức vi phạm phải hoàn trả kinh phí cho việc thực hiện biện pháp
khắc phục hậu quả (nếu có) là : .................................................... . vì chi phí khắc phục
hậu quả đã được cơ quan có thẩm quyền chi trả theo quy định tại khoản 5 Điều 85 
Luật xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kê từ ngày......... tháng   năm ....
Điều 3. Quyết định này được giao cho:
1. Ông (Bà)/Tổ chức.......................... .................... . để thi hành.^
Ông (bà)/Tổ chức có tên trên phải chấp hành Quyết định này. Nếu quá thời hạn 

quy định tại Điều 1 Quyết định này mà không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành 
hoặc bị tịch thu hoặc bị tiêu hủy theo quy định.
Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định 
này theo quy định của pháp luật.

2  . ...........................................để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nơi nhận:
Như Điều 3....... bản;
 -........................... bản;

- Lưu.....................bản.

(9> Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người tổ chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.



(1)

Mẩu QĐ-41
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:................./QĐ -  2 ..... (3)'ngày...................... tháng..........năm...

QUYÉT ĐỊNH 
về việc nộp tiền phạt nhiều lần

. ( 4 )

Căn cứ Điều 79 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số............................................
ngày........tháng..... năm........ do..............................................................................ký;

Xét đơn đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần của ông (bà)/ Tổ chức 
(5)............................ có xác nhận của (ô)........................................................................ .

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1.

Ông (bà)/ Tổ chức:................................................................... ....................................
Ngày tháng năm sinh..........................................................Quốc tịch.........................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Nghề nghiệp/ lĩnh vực hoạt động:
Giấy CMND/hoặc Hộ chiếu số........................ Ngày cấp.................. Nơi cấp.............
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số.......................
Ngày cấp...................................Nơi cấp.......................................................................
Được nộp tiền phạt nhiều lần cho Quyết định xử phạt
số........ngày........ tháng........ năm.............do........................................................... ký
Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần là: (7)................kể từ ngày Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính số.................................. ngày......... tháng......... năm đối với ông
(bà)/Tổ chức có hiệu lực.
Số tiện nộp phạt lận thứ nhất là:(8)............................ (bằng chữ).................................
Số tiền nộp phạt lần thứ hai là:................................ (bằng chữ)....................................
Số tiền nộp phạt lần thứ ba là:................................ (bằng chữ).....................................

ílj Dòng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
í2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định ;
rỉ) Ghi địa danh hành chính;
í4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định,
(5) Ghi rõ họ tên/ cơ quan, tổ chức vi phạm đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần;
(6) Ghi rõ tên xã, phường, thị trấn nơi cá nhãn vi phạm cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó 
học tập, làm việc đã thực hiện xác nhận; đối với tổ chức phải có cơ quan thuế hoặc cơ quan tô chức 
cấp trên trực tiếp xác nhận.
(1> Thời hạn nộp tiền phạt nhiều lần không quá 6 tháng;
(S) Số tiền nộp phạt lần thứ nhất tối thiểu là 40% tổng số tiền phạt;



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tò ngày ký.
Điều 3: Quyết định này được:
Giao/gửi Ông (bà)/ Tổ chức........... ..................... ;...................... ;để chấp hành.

Ông (bà)/Tổ chức phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Hết thời hạn nộp 
tiền phạt nhiều lần nêu tại Điều 1 của Quyết định này, mà không tự nguyện chấp 
hành sẽ bị cưỡng chế.

Giao (9)....................................... .....................................để tổ chức thực hiện
quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ
- Như Điều 3 ................; CỦA N G Ư Ờ I RA QUYÉT ĐỊNH

* r

- Lưu:
r

(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dâu)

(9) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị người thi hành Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.



(1)

Mẩu QĐ-42
CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:................. /Q Đ -(2) ..... (3) ,ngày......tháng.......năm......

ỌUYÉT ĐỊNH 
Hoãn chấp hành quyết định phạt tiền đối với cá nhân

(4)

Căn cứ Điều 76 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ..... ) trong lĩnh vực hải quan
số................ngày..... tháng.....năm...........của.............................................................

Xét đơn đề nghị của Ông (bà)(6) .................ngày.......tháng.......năm................
Căn cứ xác nhận của (7)................................ v/v ông (bà)(8'):..........................

đang gặp khó khăn đặc biệt về kinh tế,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Hoãn chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ((9).....) trong
lĩnh vực hải quan số............ngày.....tháng......năm...........của....................................
đối với Ông (bà)(10):......................................................................................................
Ông (bà) ..................................được nhận lại: (12) ......................................đang bị
tạm giữ theo Quyết định tạm giữ tài liêu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan số :...........ngày.......tháng.......năm.........................................

Điều 2. Thời hạn hoãn chấp hành Quyết định xử phạt số.........................tính từ
ngày ký Quyết định này đến ngày.........tháng..........năm (13)........................................

Hết thời hạn nêu trên, ông (bà)(14):..................................có trách nhiệm chấp
hành Quyết định xử phạt số............ngày.....tháng.......năm.......Trường họp không
chấp hành Quyết định xử phạt nêu trên thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của 
pháp luật.

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
m Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định; 
í3) Ghi địa danh hành chính;
^  Ghi thẩm quyền ban hành quyết định; 
ủ'Ọj: Ghi tên đầy đủ của Quyết định xử phạt.
(6, 8,11,14) QỊ ị̂ t ~n C(Ị1 nỵ în x ịn h0ỹn chấp hành quyết định phạt tiền;
pj Ghi tên UBND xã hoặc tổ chức xác nhận việc cá nhân gặp khó khăn về kinh tế;
(12) Ghi các loại giấy tờ, tài liệu, phicomg tiện cá nhân đicợc nhận lại theo quy định tại khoản 6 Điền 
125 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
nỉ) Ghi thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền theo khoản 2 Điều 76 Luật xử lý vi phạm 
hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Ông (bà)/đơn vị...................................................................và ông (bà):........

có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3............ ; (Xý, ghi rõ họ tên và đóng  dấu)
- Lưu:...........................



Mầu QĐ-43
............................... (1) CỘNG HOÀ XÃ H Ộ I CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........................................ Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
Số:...... ................ /QĐ-(2) — ------- ---------  -------

.............. (3), ngày......... th á n g .........năm........

QƯYÉT ĐỊNH 
Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính

(4)

Căn cứ Khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012 (5);

Căn cứ Khoản 4 Điều 23 Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 
2013 (6),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, gồm:(7).......................................
Địa điểm thực h iện :....................................Thời gian thực hiện:.....................................
Biện pháp tiêu hủy:
Lý do tiêu hủy:í8)................................................................................................................
Thành phần tham gia(9).......................................................................................................
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm:...............................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Giao cho (,0):.................................... tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhân: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
Như Điều 3.......bản; (Ký' g h i Ỵ Q  Ịịọ ịén và đóng dấu)
 -............................bản;
- Lưu..................... bản.

(I) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết
định;
(2> Ghi chữ viêt tăt tên cơ quan ban hành Quyêt định 
Í3J Ghi địa clanh hành chính;
<4> Ghi thẩm quyên ra quyêt định tiêu hủy.
'5j Ghi căn cư này trong trường hợp áp dụng theo quy định tại khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm  
hành chính;
(6) Ghi căn cứ này trong trường hợp áp dung theo quy định tại khoản 4 Điều 23 Nghị định 
127/2013/NĐ-CP.
<7) Ghi rõ tên, sổ lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, tang vật 
(nêu nhiêu thì lập bán thông kê riêng)

Ghi rõ lý do tiêu hủy.
(9) Thành phận gồm: đại điện cơ quan đã ra quyết định tiêu hủy; cơ quan/ đơn vị thực hiện quản lý 
nhà nước đối với loại tang vật, phương tiện bị tiêu hủy và các cơ quan liên quan khác.
(ì0) Ghi họ tên, chức vụ, đơn vị của người thi hành Quyết định; cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
việc thi hành Quyêt định này.



(1)

s ố : ............................ /Q Đ -(2)
..............(3), n g à y .........tháng ........ năm .......

Mấu QĐ-44
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ỌUYÉT ĐỊNH
Thi hành một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính (4)

(5)

Căn cứ Điều 75 Luật xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Điều 9 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Quyét định xử phạt vi phạm hành chính........s ố ........ ngày ... tháng ... năm
.....d o .........................ký,(6)

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đình chỉ thi hành hình thức phạt tiền tại (7).......................của Quyết
định xử phạt vi phạm hành chính số ..................: ............ ghi bằng chữ:........ đối với:
Ông (Bà)/Tổ chức:............................ ..........................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh...........Quốc tịch:.............................................................
Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số................ Ngày cấp........................... ....Nơi cấp.........
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:....................
Ngày cấp............................Nơi cấp:..........................................................................
Do Ông (bà)/Tổ chức có tên nêu trên (8).......................................................................

Điều 2.
Ông (Bà)/Tổ chức:(9)...................................................................................................
Ngày ... tháng ... năm sinh........... Quốc tịch:..............................................................

<ÌJ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết
đinh;
!2j Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định 

Ghi địa danh hành chính; 
í4) Quyết định này sử dụng trong trưcmg hợp ngirời bị xử phạt chết/mẩt tích; tổ chức bị giải thể/phá 
sản theo Điều 75 Luật xử lý vi pham hanh chính.
(5) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định.
® Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chưc vụ, đom vị của người đã ra Quyết định xử phạt.
(7> Ghi điêu khoản của Quyêt định xử phạt.

Ghi cụ thể theo tìmg trirờng hợp; cá nhân bị xử phạt chết đicợc ghi trong giấy chímg tử, mật tích
được ghi trong quyết định tuỳén bổ mẩt tích; tổ chưc bị giải thể/ phá sàn đicợc ghi trong quyết định
giải thê, phả sản.

) Ghi rõ tên của ngicời có nghĩa vụ thi hành tiêp hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi 
phạm hành chính và biện pháp khắc phục hận quả đicợc ghi trong Quyết định xử phạt theo quy định 
tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 nam 2013.



Nghề nghiệp/lĩnh vực hoạt động:................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Giấy CMND hoặc Hộ chiếu số:........................... Ngày cấp.............. ..Nơi cấp...........
Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số :.....................
Ngày cấp:..........................................Nơi cấp:...........................................................
phải có trách nhiệm tiếp tục thi hành (10)................ của nội dung Quyết định xử phạt
vi phạm hành chính s ố ...................... ngày........... tháng.......... năm .......nêu trên
trong thời hạn...........ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ....tháng....năm.................
Điều 4. Quyết định này được giao cho:
1. Ông (Bà)/Tổ chức ; ................................................để chấp hành Quyết

định. Ông (Bà)/Tổ chức có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết 
định này theo quy định của pháp luật.

2 .(12 ) .................................................. để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 2 và Điều 4; (Ký' ghi rỹ họ tên và đóng dấu)
~ ............................................5

- Lưu:.............. bản.

(10) jỵ ị  hành hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chỉnh và biện pháp khắc 
phục hậu quả được ghi trong quyêt định xử phạt.'
(11) Ghi rõ tên cua người co nghĩa vụ thi hanh tiếp hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phưomg tiện 
vi phạm hành chính và biện pháp khăc phục hậu quả được ghi trong Qnyêt định xử phạt theo quy 
định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013.

2/1 Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ người to chức thực hiện Quyết định; cơ quan, tổ chức có liên quan.



M ầu QĐ-45
(1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............................................. Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc
S Ố :.... Z:..Z./QĐ-à -

(ì), n g à y ....... th á n g ........ năm.

QUYẾT ĐỊNH 
Vê việc giao quyên xử phạt vi phạm hành chính

(4 )

Căn cứ Điều 54 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Điều............(6) Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của
Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ .................................................................................................................
Xét đề nghị của.....................................................................................................
Tôi...............................Chức vụ...................................Đơn vị..............................

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1, Giao quyền cho Ông (bà)................ Chức vụ:.............. Đơn vị :.............
Lý do giao quyền (5):.............................................................................................
Nội dung giao quyền (6):......................................................................................
Được thực hiện các thẩm quyền của ........................quy định tại Luật xử lý vi

phạm hành chính
Thời hạn giao quyền:............................................................................................
Điều 2: Ông (bà).............................. được giao quyền phải chịu trách nhiệm về

những quyết định của mình trước người giao quyền và trước pháp luật.
Điều 3. Các Ông (bà)/Tổ chức:................... có trách nhiệm thi hành quyết định

này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v u
- Như Điều 3......bản; CUA NGƯời GIAO QUYÊN
 -............................ bản; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
- Lưu..................... bản.

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cắp trên tnrc tiếp, dòng dirới ghi tên cơ quan ra qiiyết định;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(ỉ Ghi địa danh hành chính;
^  Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
(5) Ghi rõ lý do (vắng mặt hoặc các lý do khác);
t6) Ghi rõ giao quyền (thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp ngăn chặn, 
bảo đàm xử phạt vi phạm hành chính, ciccmg chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính). 
'7) Ghi rõ chức danh của ngicời giao quyền



(1)

Mau QĐ-46
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số:................. /QĐ - (2) ..... (3) ,ngày....... tháng...... năm

QUYÉT ĐỊNH
Giảm/miễn tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan (4)

(5)

Căn cứ Điều 77 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số...........
ngày........tháng....năm..........do...............................................................................ký;

Căn cứ quyết định hoãn thi hành quyết định phạt tiền
số.................ngàỵ........ tháng.....năm......... do.........................................................ký;

Xét đơn đề nghị giảm, miễn tiền phạt vi pham hành chính của của Ông (bà)
.............................. ngày......... tháng........năm............................................................ .

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm, miễn (6)..... xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định
số......ngày..... tháng.....năm......... của...................đối với Ông (bà):...........................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Giấy CMND hoặc hộ chiếu số................ Ngày cấp.............Nơi cấp.....................v....
Số tiền phạt mà ông (bà):..................được giảm, miễn là.................................... đồng
và viết bằng chữ:...........................................................................................................
Lý do giảm, miễn:.........................................................................................................
Ông (bà) được nhận lại(7):............................................................................................

(jj Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dirới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
t2> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định ;
(3) Ghi địa danh hành chính;
(4) Nếu là “giảm ” thì bò "miễn ” và ngirợc lại.
íỉ} Ghi thẩm quyền ban hành quyết định',
(6> Ghi theo tncờng hợp cụ thể miễn/  giảm phần còn lại hoặc toàn bộ tiên phạt.
ƠJ Ghi giấy tờ, tang vật, phiccmg tiện vi phạm hành chỉnh đang bị tạm giữ theo quy định tại khoản 6 
Điều 125 Luật xử lý vi pham hành chính



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực tò ngày ký.
Các Ông (bà)/Tổ chức:.......................................... và ông (bà)/Tổ chức(8)....

có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KỶ
- Như Điều 2..............; ghi rỹ  họ ị£n đóng dấu)

- Lưu:...........................

(8> Ghi tên cả nhân, tổ chức có trách nhiệm thì hành quyết định này.



Số:................./QĐ - (2) ......ngày............tháng...... năm......

QƯYÉT ĐỊNH 
Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm 

để truy cửu trách nhiệm hình sự
(4)

Căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 
20/6/2012;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính s ố ................ d o .............................lập
hồi... giờ ... ngày ... tháng ... năm ...... tại.......................................................................

Căn cứ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính số ............................ngày ... tháng ... năm..... do .....................................ký,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính (5)..........đến (6)............ để truy
cứu trách nhiệm hình sự.

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển giao gồm:............................................
Tang vật, phương tiện vi phạm được chuyển giao gồm:(7)

Mấu QĐ-47
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..................................(1) Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được giao cho:
1 ,(8)......................................................... tổ chức thực hiện Quyết định này.
2. Ông (Bà)/Tổ chức <9)...........................................................để thông báo./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3.........................................................................; Ợ£ỷt gh i f ỹ  họ fên  đóng dấu)

- Lưu:...........................

ÍÌJ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
a) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định ;
0  Ghi địa danh hành chính;
(4j Ghi thẩm quyền ban hành quyết định. 
fíj Ghi rõ tên, số hồ sơ vụ vi phạm hành chính.
í6) Ghi tên cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tang vật, phiccmg tiện liên quan đến vụ việc.
n> Ghi rõ tên, số lượng, trọng lượng, đặc điểm, tình trạng, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại tang vật,
phương tiện cần chuyển giao.
(ÌJ Ghi họ tên, cấp bậc, chức vụ, đơn vị người tổ chức thực hiện Quyết định. 
f9) Cá nhân, tổ chức vi phạm (họ tên, địa chỉ,...)



(1)

s ố : ............................ /QĐ-(2)
............. (3\  ngày ........ tháng ........ năm ...............

Mầu QĐ-48
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc ỉập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan

(4)

Căn cứ(5)..........................................................................................................
Xét thấy(6)........................................................................................................

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
sô...................ngày......... tháng.......năm............... do...............................................ký.

Điều 2(7). Thời hạn tạm đình chỉ thi hành Quyết định nêu trên kể từ
ngày........tháng.....năm.......đến ngày......... tháng.............năm(8)..............................

Điều 3. Quỵết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Ông (bà)/đơn v ịt9)................................. có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHÚ C v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3...... bản; fXý, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

............... .................................................. 9

.................... ................ J

- Lưu................. bản.

(1) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghì tên cơ quan ra quyết 
định;
(1> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
® Ghi địa danh hành chỉnh;
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
(5) Ghi căn củ Điều 35 Luật Khiếu nại sổ 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 trong trường hợp tạm 
đình chi theo Điều 35 Luật Khiếu nại;
Ghi căn cứ Điều 62 Luật xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 20/6/2012 trong trường hợp tạm đình chi 
theo quy định tại Điều 62 Luật Xử lý ;
(6) Ghi lý do tạm đình chi:

- Trưcmg hợp tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 35 Luật Khiếu nại thì ghi “ Xét thay cần 
thiết phải tạm đình chi việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đế tránh hậu quả xảy 
ra”

- Trường hợp tạm đình chi theo quy định tại Điều 52 Luật Xử lý VPHC thì ghi: “Xét thấy 
hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cần thiết 
phải tạm đình chi việc thỉ hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.
^  Chỉ ghi Điều 2 trong trường hợp việc tạm đỉnh chì căn cứ vào Điều 35 Luật Khiếu nại
(S) Ghi thời hạn tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 35 Luật Khiếu nại.
(9> Ghi theo tên, chức danh của người có trách nhiệm thì hành Quyết định.



I. (1) .

số:...................... /QĐ-(2)
..........(3), ngày...... tháng......năm.......

Mấu QĐ-49
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYÉT ĐỊNH 
Huỷ quyết định tạm đình chỉ thi hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Căn cứ ............................................................................................................ ;
Xét thấy cần thiết phải thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan,

QUYỂT ĐỊNH:

Điều 1. Huỷ Quyết định tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực hải quan số..........ngày........ tháng.......năm........ do........ ký.

Điều 2. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan
số....................ngày....... tháng......năm.......  của............................ có hiệu lực thi hành
kể từ ngày ký quyết định này.

Điều 3. Ông (bà)/đơn vị .̂...................................và ông (bà)/Tổ chức...............
có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3 bản; (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

- Lưu.................bản.

'Ij Dỏng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dicới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
ũ) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
(3) Ghi địa danh hành chính;
t4> Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;



M ẩu QĐ-50
..... ....................(I) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

............................................  Đôc lâp - Tư do - H anh phúc
Số:....................../QĐ-(2) -— ----- 1--------- :------

.......... , ngày........... tháng...... năm .....

QUYÉT ĐỊNH 
về việc giải quyết khiếu nại 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh yực hải quan

(4)

Căn cứ Điều......Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
Căn cứ Điều (5)............Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của

Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ ......... v..............................................................................................;
Xét đon khiếu nại đề ngày...........tháng......... năm................ của(7)......................

về Quyết định số:.......................ngày.......... tháng.............. năm..................... của (8)

Căn cứ hồ sơ vụ việc liên quan đến nội dung khiếu nại(9):

Từ những căn cứ trên,

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1 :(10)......................................................

^2:^ZZZZZZZZZZ'Z
íiJ Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
ũ)Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
í3) Ghi địa danh hành chỉnh;
í4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
(5) Ghì rõ Điều khoản cụ thể áp dụng;
(6) Các văn bản pháp luật là căn cứ để giải quyết nội dung khiếu nại;
n) Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người khiếu nại;
(S> Ghi chức danh của người ra quyết định bị khiếu nại;
(9) Tóm tắt nội dung khiếu nại, khiếu nại ở đâu, về việc gì, lý do khiếu nại, yêu cầu của ngicời khiếu 
nại, kết luận về việc khiếu nại (đúng hay sai);
í!0> Giữ ngityên, sửa đỏi, bổ sung hoặc hủy bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chỉnh, chấm 
dứt hành vi hành chính bị khiếu nại đối với trường hợp giải quyết khiếu nại lần đầu; sửa đoi, hủy 
bò một phần hay toàn bộ quyết định hành chính, chấm dứt hành vi hành chỉnh bị khiếu nại đối với 
trường hợp khiếu nại là đúng hoặc đúng một phần phần trong tncờng hợp khiếu nại lần hai. 
alj Giải quyết các nội dung cụ thể về quyền lợi của người khiếu nại trong nội dung khiếu nại.



Điều 3: Trong thời gian(12).......kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết
khiếu nại này mà ông (bà)/Tổ chức.............................................................. không
đồng ý với nội dung giải quyết khiếu nại thì có quyền (13)...........theo quy định của
pháp luật.

Điều 4: Các ông (bà):....................................................................................
và Ông (bà):...........................................................................................................
có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 4...... bản; ghi rõ ho tên và đóng dấu)
 - .............................................b ả n ;

- Lưu....................bản.

n2> Ghi thời hạn được quyền khiếu nại theo Luật khiếu nại hoặc thời hạn khởi kiện theo Luật Tố 
tụng hành chỉnh
'l3) Ghi quyền khởi kiện hoặc quyền khiếu nại đến cấp có thẩm quyền tiếp theo nêu là quyết khiếu 
nại lần hai



(1)

Mầu QĐ-51
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Sô:..................... /QĐ -  (2) ....... (3J , n g à y .........tháng ........ n ă m .

QUYÉT ĐỊNH 
Huỷ quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(4)

Căn cứ (5).................................................................

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
số...................ngày.......... tháng.......năm....... của.........................................................
Đối với ông (bà)/tổ chức(6)....................................... ....................................................
Ngày /tháng/năm sinh..........................................Quốc tịch.........................................
Địa chỉ.............................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số;...........................Ngày cấp................ Nơi cấp.....................
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số...............................
Ngày cấp...........................................Nơi cấp..............................................................

Điều 2 (7): Chuyển toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu 
về việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho (8)

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Quyết định này được gửi tới ông (bà)/Tổ chức:....................................... để

thực hiện việc hoàn trả tiền phạt vi phạm hành chính theo quy định (nếu có)
Điều 4. Các Ông (bà)/đơn vị .........................................................có trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi 'nhận: QUYÈN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 3 và Điều 4.; (Xy, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
■ Lưu:

'■' Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quán cấp trên tncc tiếp, dòng dicới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
' '  Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định;
' '  Ghi địa danh hành chỉnh;
J Ghi thẩm quyền ban hành quyết định',

^  Ghi căn cứ hvỳ QĐXP:
- Trưcmg hợp huỳ theo quyết định giải quyết khiếu nại thì ghi căn cứ Luật Khiếu nại (Điều, khoản 
cụ thể) và qiỉyết định giaả quyết khiếu nại của cơ quan cấp trên (nếu có);
- Trường hợp huỷ để chuyển xử lý hình sự thì ghi căn cứ Luật Xử lý VPHC (Điều, khoản cụ thể),
căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự của cơ quan tiến hành tố tụng
(6) Ghi tên cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm đã bị xử phạt;
^  Chỉ ghi Điều 2 nếu việc hitỳ quyết định là để xử lý hình sự theo quyết định khởi tố vụ án hình sự
của cơ quan tiến hành tố tụng.
ÍS> Ghi tên cơ quan tiến hành tố tụng tiếp nhận tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tài liệu 
về việc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.
(9) Chi ghi nội dung này nếu việc huỳ quyết định xử phạt căn cứ vào Luật Khiếu nại, quyết định giải 
quyết khiếu nại (nếu có).



Số:................./QĐ - (2) ..... (3)! ngày..........tháng ......năm......

QUYẾT ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(4)

Căn cứ Điều.....Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;
Căn cứ Điều .... Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 

20/6/2012;
Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 8/4/2004 của 

Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 09/2010/NĐ-CP ngày 8/2/2010 
quy định về công tác văn thư;

Căn cứ..............................................................................................................
Căn cứ hồ sơ vụ việc, xét hành vi vi phạm của ông (bà)/Tổ chức (5)

Mấu QĐ-52
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

................................. (l) Độc lập - Tự d o -H ạ n h  phúc

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. (6)............Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải
quan số.................. ngày.......... tháng.......năm.......của..............................................
Đối với Ông (bà)/Tổ chức ^ .......................................................................................
Quốctịch......................................................................................................................
Địa chỉ.........................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số.......................... Ngày cấp................Nơi cấp.....................

Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Quyết định này
được gửi tới Ông (bà)/Tổ chức:..................................... để biết và thực hiện (nếu có).

Điều 3. Các Ông (bà)/đơn vị ........................................................ có trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 3................; (Ị£ỷ' ghi rỹ  họ và ¿¡óng  dấỵỳ

- Lưu:...........................

í!) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cẩp trên trực tiếp, dỏng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành quyết định;
(3) Ghi địa danh hành chính;
^  Ghi thấm quyền ban hành quyết định',
(ố) Ghi sửa đổi hoặc bổ sung;
(5'7) Ghi tên cả nhân, tổ chức cỏ hành v/ vi phạm đã bị xử phạt



M ấu QĐ-53
................................. (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............................................. Độc lập - T ự  do - H ạnh  phúc
S o (i) ' ------

.............. , ngày........ th á n g ........ năm..........

QUYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp 

cưỡng chế trích tiền gửi nộp ngân sách nhà nước
(4)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 21/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điều.....Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chê thi hành quyêt định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính (.....) trong lĩnh vực hải quan sô.........
ngày...... tháng..... năm...........cùa.............................. ;

Để bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên,

QƯYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng hình thức trích tiền gửi tại
(5).....................  để nộp vào Ngân sách Nhà nước

Đối với Ông (bà)/Tổ chức:..................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Giấy CMND hoăc Hộ chiếu số........................Ngày cấp..................Nơi cấp...............
Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận ĐKỈCD (hoặc ĐKDN) số:...............................
Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp.............................................................
Mã số thuế............................................................................... ....................................
Số tài khoản..................................................................................................................
Số tiền phải trích nộp(6):.......... ; ..............................................v.............. ....................
Lý do bị cưỡng chế: Không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên.

tl> Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dỏng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
f2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;

Ghi địa danh hành chính; 
í4) Ghì thẩm quyền ban hành quyết định;
í5) Ghi tên KBNN, Ngân hàng, To chức tín dụng nơi đối tượng bị cưỡng chế mở tài khoản;
(6> Số tiền trích nộp: ghi cụ thể bằng số và ghi bằng chữ;



Điều 2. Ngay khi nhận được Quyết định này, Ông (bà) Giám đốc (5)..................
nơi Ông (bà)/Tổ chức........................mở tài khoản tiên gửi có trách nhiệm trích sô
tiên nêu tại Điêu 1 Quyêt định này từ tài khoản của Ong (bà)/Tô
chức.................................. để nộp vào tài khoản số......................tại Kho bạc Nhà
nước.....................trong thời hạn 5 ngày, kể tò ngày nhận được quyết định này.

Mọi chi phí chuyển số tiền nêu trên do ông (bà)/Tô chức..........................chịu
trách nhiệm chi trả.

Sau khi trích nộp số tiền trên vào Ngân sách Nhà nước, ông (bà) Giám đốc
(5)..................... có trách nhiệm kịp thời chuyển giao các chứng từ chuyển tiền cho
các đơn vị liên quan để ghi sổ kế toán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm..............
Điều 4. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông (Bà)/Tổ chức:.......... để chấp hành, ông (Bà)/ Tổ chức vi

phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy 
định của pháp luật.

2. Giao Ông (bà) Giám đốc (5)................................để tổ chức thực hiện Quyết
định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 4 .......bản; ghi fQ ho fên  và đóng dấu)
 -......................... bàn;
- Lưu................... bản.



M ẩu QĐ-54
..................................(I) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..............................................  Đôc lâp - T ư  do - H anh phúc
Số:................./QĐ-(2) 1— ------  --------  ------

............. ngày................ tháng .........năm...............

QUYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế 

khấu trừ một phần tiền lưong hoặc mộí phần thu nhập

im TTTTTT- -  (4)
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 

21/2012/QH13 ngày 21/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điều.....Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan 
số.............ngày........tháng..... năm...........của.............................................................;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực 
hải quan nêu trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ một phần tiền lương hoặc một
phàn thu nhập do (5)............................................................................... đang quản lý
đối với:
Ông (bà).......................................................................................................................
Địa chỉ:........................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................
Giấy CMND/HỘ chiếu số:.........................Ngày cấp:...................Nơi cấp..................
Số tiền khấu trừ (6):................. .....................................................................................
Lý do: Không chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (...)trong lĩnh vực 
hải quan nêu trên.
Thời gian thực hiện cưỡng chế: từ ngày.....tháng.....năm.......đến khi thực hiện xong
quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan trong (ngoài) lĩnh vực thuế nêu 
trên.

) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
tT> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Qnyêt định;
(3) Ghi địa danh hành chính;
-4> Ghi thẩm quyền ban hành qnyêt định;
(5), 0, (9) Qfaị ị£n cơ quan/  lô chức đang quản lý tiên Iirơng, thu nhập của đôi tượng bị cưỡng chê;
(6) Số tiền trích nộp: ghi cụ thể bằng số và ghi bằng chữ;



Điều 2: Ngay đến kỳ trả tiền lương hoặc thu nhập gần nhất ông (bà) Thủ trưởng
(7 ) .............................................có trách nhiệm khấu trừ một phần tiền lương hoặc một
phần thu nhập của ông (bà)..........................................................và chuyển số tiền
đã khấu trừ vào tài khoản số................................  tại
(8)

Mọi chi phí chuyển số tiền nêu trên do ông (bà)..................................chịu trách
nhiệm chi trả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm..............
Điều 4. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông (Bà)/tổ chức:........................để chấp hành, ông (Bà)/ tổ chức

vi phạm có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo 
quy định của pháp luật.

2. Giao Ông (bà) Thủ trưởng (9)..................................để tổ chức thực hiện
Quyết định này./.

Nơi nhận: QUYÊN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 4 .......bản; ghi rõ họ tên và  đóng dấu)

- Lưu.................. bản.

(8> Ghi tên KBNN nơi nhận tiền chuyển đến.



M ấu QĐ-55
.............................................. (I) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

........ ................................................ Đôc lâp - T ư  do - H anh phúc
SỐ:................. /QĐ-(2) '— ------  --------  ------

.............. , ngày........ thảng .........năm...............

QUYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thu tiền, tài sản 

của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ

(4)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 21/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điểu.....Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngay 15/10/2013 của Chính phủ

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng ché thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Thông báo về tiên thuê nợ và tiên phạt chậm nộp/Quyêt định xử phạt vi
phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan số............
ngày.......tháng..... năm...........của..............................;

Để bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế thu giữ tiền/tài sản của tổ
chức..............................................................................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Mã số thuế....................................................................................................................
Quyết định thành lập/ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN) số:.............................
Ngày cấp:................................................Nơi cấp........................................................
Số tiền/tài sản bị thu giữ: (5)............................................................................................
Hiện do Ông (bà)/Tổ chức (6)................................................................. đang nắm giữ.
Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên;

í!j Dỏng trên ghi rõ tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dicởỉ ghi rõ tên cơ quan ra quyết 
định;;
(2) Ghi địa danh hành chính;
ũ) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định.

Ghi thẩm quyền ban hành quyết định
ỏyi Ghi cụ thể sổ tiền/ tài sản bị thu giữ. Nếu là tiền thì phải ghi cụ thể bằng số và bằng chữ. Nếu là 
tài sản thì ghi cụ thể tên tài sản, so lượng, tình trạng tài sàn, chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ;
(6). (7) Q^ị t£n cc'l ịẠ chức đang nắm giữ tiền/ tài sản của đối ticọng bị cicỡng chế;



Điều 2. Ngay khi nhận được Quyết định này, ông (bà)/Tổ chức
(7)...................... phải có trách nhiệm nộp số tiền/bàn giao tài sản nêu trên vào tài
khoản số...../cho (8).................................trong thời hạn 15 ngày, kể tò ngày nhận
được quyết định này.

Mọi chi phí liên quan đến việc nộp số tiền/ bàn giao tài sản nêu trên do tổ
chức.......................chịu trách nhiệm chi trả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể tò ngày..........tháng..........năm................
Đơn vị....................tổ chức:............và ông (bà)/Tổ chức (9).......................chịu

trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điêu 3.......bản; (ỊTỷ' ghi rõ họ tên và đóng dấu)
 -......................... bàn;
- Lưu................... bản.

(8) Ghi sổ tài khoản và tên KBNN nơi nhận tiền; Ghi tên đơn vị nhận tài sàn.
® Ghi tên cá nhân, tổ chức đang nắm giữ tiền/ tài sản của đổi tưọng bị cicỡng chế.



Mầu QĐ-56
..............................(I) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..............................................  Độc lâp - T ư  do - H anh phúc
Số:....;........... /qđ- (2) 1— 1-----  --------- ------

............. (3), ngày..........th á n g ........ năm...............

QUYÉT ĐỊNH 
Cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên

. .  ( 4 )

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 21/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điều.....Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Thông báo về tiền thué nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính(....) trong lĩnh vực hải quan số......... ngày.......tháng..... năm....
của............................................................................................................................... ;

Để bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên 
đối với:
Ông (bà)/tổ chức.......................................... ...............................................................
Địachỉ:..........................................................................................................................
Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) số:..............Ngày cấp:...................Nơi cấp..................
Mã số thuế....................................................................................................................
Quvết định thành lập/hoặc  ̂ Giấy chứng nhận  ̂ ĐKKD (hoặc ĐKDN)
số................................... Ngày cấp.......................... Nơi cấp.....................................
Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên;
Văn bản xác minh cưỡng chế:................................................................................
Tài sản bị cưỡng chế:...............................................................................................

Địa điểm thực hiện cưỡng chế....................................................................................

Số tiền bị cưỡng chế (5):...............................................................................................

tl> Dỏng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết 
định;
(2> Ghi địa danh hành chính;
(3) Ghì chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
tr> Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;
(5) Ghi cụ thể số tiền bị cưỡng chế bằng số và bằng chữ;



Thời gian thực hiện cưỡng chế:................................................................................
Mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản nêu trên
do Ông (bà)/ Tổ chức...................................................................chịu trách nhiệm chi
trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm................
1. Đơn vị...................... .........................và Ông (bà)/Tổ chức:.........................

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
2. Đơn vị..................................chịu trách nhiệm phối họp thực hiện./.

Nơi nhận: QUYÊN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 2 .......bản; ghi rõ ho tên và đóng dấu)
 -........................ bản;
- Lưu.................. bản.



M ầu QĐ-57
..............................(I) CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............................................. Đôc lâp - T ư  do - H anh phúc
Số:................. /QĐ-(2) -— ------  --------  ------

............. (3\  ngày..........tháng ........ năm...............

QUYÉT ĐỊNH
v ề  việc áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng các biện pháp khác

. ( 4 )

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 21/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điều .....Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính(....) trong lĩnh vực hải quan
số.........ngày........ tháng..... năm...........của............................................................... ;

Để bảo đảm thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực 
hải quan nêu trên,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế (5)..............................................................
Đối với Ông (bà)/Tổ chức..........................................................................................
Địa chỉ:.............................................................................................................................
Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) số:...............Ngày cấp:...................Nơi cấp..................
Mã số thuế............................................ .......................................................................
Quyết định thành lập/ hoặc  ̂ Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKDN)
số...................................... Ngày cấp..............................Nơi cấp..................................
Lý do bị cưỡng chế: Không thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) 
trong lĩnh vực hải quan nêu trên;
Địa điểm thực hiện cưỡng chế:.....................................................................................
Các biện pháp khắc phục hậu quả phải thực hiện (6):....................................................
Tên tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính bị tịch thu
ỡ)

fI) Dòng trên ghì tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;
® Ghi địa danh hành chính;
‘4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định;

Ghi cụ thể biện pháp cicỡng chê;
^  Ghì mục này nêu áp dụng biện pháp cưỡng chê đê thi hành các biện pháp khăc phục hậu quả do 
vi phạm hành chính gây ra;
^  Ghi mục này nếu áp dụng biện pháp cưỡng chế để tịch thu tang vật, phicơng tiện được sử dụng 
để vi phạm hành chỉnh.



Thời gian thực hiện cưỡng chế:

Mọi chi phí liên quan đến việc cưỡng chế (8)................................nêu trên do ông
(bà)/ To chức.......................................................................................chịu trách
nhiệm chi trả.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm..............
1. Đơn vị................................................và Ông (bà)/Tổ chức:..........................

chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
2. Đơn vị......................................................................chịu trách nhiệm phối

hợp thực hiện./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 2....... bản; ghi rỹ  ỵ 0 fên và đóng dấu)
 -..........................bản;
- Lưu................... bản.

(8) Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế;



M ẩu QĐ-58
........................ (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.............................................  Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
Số:................. /QĐ-(2) -— ------ --------  ------

............. (3), ngày.........tháng ........ năm...............

QUYÉT ĐỊNH 
về việc áp dụng biện pháp cưỡng chế 

dừng làm thủ tục hải quan đôi với hàng hoá xuât khâu, nhập khâu
(4)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngàỵ 29/11/2006 và Luật số 
21/2012/QH13 ngày 21/12/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điểu .... Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngay 15/10/2013 của Chính phủ 

quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành 
chính trong lĩnh vực hải quan;

Căn cứ Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết định xử phạt vi
phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan sô.........
ngày...... tháng..... năm... .của....................................... ;

Để bảo đảm thi hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên;

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng
hoá nhập khẩu đối với ông (bà)/Tổ chức.....................................................................
Địa chỉ:.........................................................................................................................
Mã số thuế...................................................................................................................
Quyết định thành lập/ hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (hoặc ĐKKD) số......................
Ngày cấp.................................... Nơi cấp....................................................................
Lý do bị cưỡng chế: không chấp hành Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm 
nộp/Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên;
Số tiên thuế, tiền phạt chưa nộp :...................... ........ ..................................................

Thời hạn thực hiện cưỡng chế: tò ngày............ đến ngày ông (bà)/tổ chức....... thực
hiện xong Thông báo về tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp/Quyết định xử phạt vi 
phạm hành chính (....) trong lĩnh vực hải quan nêu trên;

n) Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định; 
<2) Ghì chữ viết tắt tên cơ quan ban hành Quyết định;

Ghi địa danh hành chính;
(4) Ghi thẩm quyền ban hành quyết định



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm.............
Ông (bà)/Tổ chức:................................................... chịu trách nhiệm thi hành

quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 2 bản; ợ^ýt ghi rỹ  ho tên và đóng dấu)
- Lưu................... bản.



M âu QĐ-59
.................................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..................................... (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...... ..............Ì./QĐ-® --------------- -------

..............(3), ngày.........tháng ........ năm...........

QƯYÉT ĐỊNH 
Tạm thòi chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế 

dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

.  ( 1 )

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định số .../2013/NĐ-CP ngày ... tháng... năm 2013 
của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Căn cứ Điều........Thông tư số......  ngày..... tháng.....năm...... của Bộ Tài chính
quy định định chi tiết thi hành Nghị định 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của 
Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết 
định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Xét đề nghị của(4)................................................................................................
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính.....................................................................

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan
hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, kể từ ngày....đến ngày.... đối vớ i(4)..........................

Địa chỉ:................................................................................................................
Mã số thuế............................................................................. .............................
Giấy chứng nhận ĐKKD số.......... Ngày cấp................ Nơi cấp.........................
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm..............
(4’5):............................. chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 2 ..... bản; (Ký' ghì rQ họ và  đóng dấuj
- Lưu................ bản.

Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra quyết định;
(2) Ghì chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định;
(3) Ghi địa danh hành chính;
t4> Tổ chức/cá nhân có nợ cicỡng chế;
(5) Ghi tên đơn vị có trách nhiệm thực hiện tạm dừng biện pháp cicỡng chế;



Mau TB-60
..................................(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
....................................... Đôc lâp - T ư  do - H a n h  phúc
Số:........../TB-(2) —— ------ --------- --------

.... , ngày......tháng......năm......

THÔNG BÁO 
V/v thụ lý/không thụ lý giải quyết khiếu nại

Kính gửi:(4)...............................................................

Căn cứ Điều(5)............................... Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;
Đơn v ị(6)......................nhận được đơn khiếu nại số ngày tháng....năm....

của (4).... khiếu nại về Quyết định số:...... ngày.......tháng......... năm............của(7).
Sau khi xem xét nhận thấy vụ việc khiếu nại thuộc/không thuộc thẩm quyền

giải quyết của đơn v ị(6)..............................................................................................
Đơn vị (6)................................................................sẽ thụ lý/không thụ lý giải

quyết đơn khiếu nại theo quy định của pháp luật.
Vậy thông báo để(4)...................................................................biết./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  NGƯỜI KÝ
- Tô chức cá nhân được thông báo 01 bàn; (Ký, ghi rõ ho tên và đóng dấu)
 -......................................................01 bản;
- Lưu...............................................bàn.

fI)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cắp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;
(2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ;
(3> Ghi địa danh hành chính ;
(4) Ghi tên, địa chi người có đơn khiếu nại;
® Ghi rõ Điều, khoản cụ thể áp dụng;
(6> Ghi rõ tên đơn vị Hải quan nhận được đom khiếu nại;
^  Ghi tên đơn vị Hải quan đã ban hành quyết định xử phạt mà người khiếu nại đang khiếu nại



Mầu TB-61

(1)

SỐ:........../TB-(2)
....(3\, ngày....... tháng......năm......

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do — Hạnh phúc

THÔNG BÁO 
về tiền thuế nợ và tiền chậm nộp

Kính gửi: (4).......................................................

Chi cục Hải quan.......................................... thông báo:
1/........................................ (4) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của các tờ khai

hải quan mở tại Chi cục Hải quan..................... là....................................... đồng.
(Chi tiết theo bảng kê đính kèm)
2/ Yêu cầu........................ (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên vào

tài khoản số.................................mở tại Kho bạc Nhà nước..........................................
Quá thời hạn quy định m à ..................................... (4) không thực hiện việc nộp

tiền thuế, tiền chậm nộp theo thông báo này thì cơ quan Hải quan sẽ áp dụng các biện 
pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  NGƯỜI KÝ
- Tổ chức cá nhân được thông báo 01 bản; (Ký, g h i rõ họ tên và đóng  dấu)
 - ...................................................01 bản;
- Lưu....................................................bản.

(I)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trên tncc tiếp, dòng dicớì ghi tên cơ quan ra thông báo; 
Ị2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ; 
ũ) Ghi địa danh hành chính;
í4) Ghi tên người xuất nhập khẩu còn nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp.



BẢNG KÊ CÁC TỜ KHAI NỢ TIỀN THUẾ, TIỀN PHẠT CHẬM N ộp 
(Kèm theo Thông báo sổ....................ngày......tháng.......năm..........)

STT Tờ khai hải quan Số tiền thuế còn nợ Số tiền phạt chậm nộp còn nợ 
đến ngày thông báo



(1)

số: ,/TB (2)

Mau TB-62
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

(3), ngày..... tháng...... năm.

THÔNG BÁO
>  ■» r  \

Vê tiên thuê nợ và tiên chậm nộp

Kính gửi (4)

Chi cục Hải quan................................. thông báo:
1/ ............................................. (4) nhận bảo lãnh số tiền thuế nợ, tiền chậm nộp

theo văn bản bảo lãnh số.................... ngày......... tháng......... năm......................
Đơn vị được bảo lãnh là:(5).......................................... !.................................

Đến nay................................. (5) còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp của các tờ khai hải
quan mở tại Chi cục Hải quan.......................là............................................. đông.

2/ Yêu cầu................................ (4) nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp nêu trên
vào tài khoản số....................................mở tại Kho bạc Nhà
nước................................

Quá thời hạn quy định mà ................................. (4) không thực hiện việc nộp
tiền thuế, tiền chậm nộp theo Thông báo này thì cơ quan Hải quan sẽ áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp lụât./.

Nơi nhận:
- Tổ chức cá nhân được thông báo 01 bàn;
 - ....................................................01 bản;
- Lưu............................................... bản.

QUYỀN HẠN, CHỨC vụ NGƯ ỜI KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(I)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dicới ghi tên cơ quan ra thông báo;
17) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ;
(> Ghi địa danh hành chính;
™ Ghi tên tổ chức bào lãnh;
(5) Ghi tên ngicời xuất nhập khẩu đirợc bảo lãnh.



Mầu TB-63
................................ . CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

................................... ..(1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S o : . . . . " ............/TB- ® -------  -----

............. (3), ngày........ tháng ........ năm...........

THÔNG BÁO 
V/v tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Kính gửi:.................................... ................ ...............................................(4)
Đơn v ị:................... ..............................................  ....................................(5)
Tiến hành tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với:

Ông (bà).....................................................................................năm sinh.............
Giấy CMND (hoặc Hộ chiếu) số:.............. Ngày cấp:...............Nơi cấp:
Nghề nghiệp:..........................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................

Vì đã có hành vi:

Vậy, thông báo đ ể .................................................................................biết./.

Noi nhận: QUYÊN HẠN, CHÚC v ụ  NGƯỜI KÝ
- Tô chức cá nhân được thông báo 01 bản; (Ký, ghi rõ ho tên và đóng dấu)
 - ...............................................01 bản;
- Lưu...............................................bàn.

(I)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;
(2> Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ;
® Ghi địa danh hành chính;
(4) Ghi rõ tên, địa chi gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập của người bị tạm giữ;
® Ghi tên đom vị Hải quan hiện đang tạm giữ người theo thủ tục hành chính.



M au TB-64
.................................. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

..............................................(1) Đôc lâp - T ư  do - H anh phúc
Số:.........................../T B -(2) -— :----- :----------- :--------

(V, n g à y ....... tháng ........ năm.

THÔNG BÁO 
Tạm thời chưa áp dụng biện pháp cưỡng chế 

thi hành quyết định hành chính thuế
(trong trường hợp chưa ra quyết định cưỡng chế)

Kính gửi:(4,5> 7)....................................................

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012;

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Điều 39 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế;

Căn cứ khoản 5 Điều 46 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 
2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành 
quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính quy 
định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khấu 
và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Xét đề nghị của (4)..............................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................
Mã số thuế................................................. ....................... ..................................
Giấy chứng nhận ĐKKD số..........Ngày cấp................... Nơi cấp.........................  
Theo thư bảo lãnh số........của (7)........ (6)..........thông báo *4) .......được nộp dần

tiền thuế nợ số tiền:....... đồng thuộc tờ khai hải quan
số:.....ngày....tháng..... năm.....  trong vòng...(3/hoặc 6/hoặc 12 tháng) kế từ
ngày.....đến ngày......... tháng............. năm...................................................................

Trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ,(4).........chưa bị áp dụng biện pháp cưỡng
chế thi hành quyết định hành chính thuế từ ngày.............đến ngày....... nhưng phải
nộp tiền chậm nộp 0,05%/ngày trên số tiền thuế chậm nộp.

Nếu (4).....vi phạm cam kết về tiến độ (kế hoạch) nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm
nộp, (7)........có trách nhiệm nộp thay (4)...... tiền thuế nợ, tiền chậm nộp theo mức
0,07%/ngày kể từ thời điểm vi phạm cam kết.

(l)Dòng trên ghi tên cơ quan chủ quàn cấp trển tncc tiếp, dòng dưới ghi tên cơ quan ra thông báo;
'2) Ghi chữ viết tắt tên cơ quan ra thông báo ;
Gj Ghi địa danh hành chỉnh;
^  Tổ chức/cả nhãn có nợ cưỡng chế;
í5) Ghi tên đơn vị cỏ trách nhiệm thực hiện các biện pháp cưỡng chế;
(6) Tên đơn vị có thẩm quyền ra quyết định tạm dìmg thi hành quyết định cưỡng chế;
(7> Tên tồ chức tín dụng nhận bảo lãnh;



Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày.......... tháng......... năm...........
(4,5’ ĩ)\................................................... chịu trách nhiệm thi hành quyết định

này./.

Nơi nhận: QUYỀN HẠN, CHỨC v ụ  CỦA NGƯỜI KÝ
- Như Điều 2..... bản; (Ký' ghị YQ h0 tên đóng dấu)
- Lưu................ bản.




