
 BỘ TƯ PHÁP 
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           Số:  418 /QLXLVPHC&TDTHPL-XLHC 
V/v vướng mắc trong xử lý tiền phạt  

vi phạm hành chính 

Hà Nội, ngày 04  tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính 

 

Trả lời Công văn số 3172/TCHQ-PC ngày 23/6/2021 của Tổng cục Hải 

quan về vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính liên quan đến liên quan đến 

việc thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ (Nghị 

quyết về phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2020), Cục Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục 

QLXLVPHC&TDTHPL) có ý kiến như sau: 

1. Điều 6a Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành 

chính (được bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của 

Chính phủ) quy định: 

Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung khi thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sai sót về kỹ thuật soạn thảo làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định; 

b) Có sai sót về nội dung nhưng không làm thay đổi cơ bản nội dung của 

quyết định. 

Quyết định về xử lý vi phạm hành chính được đính chính khi có sai sót về 

kỹ thuật soạn thảo mà không làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định. 

Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được bổ sung theo Nghị định số 

97/2017/NĐ-CP) quy định:  

1. Người đã ban hành quyết định về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ 

toàn bộ nội dung quyết định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có vi phạm quy định pháp luật về thẩm quyền, thủ tục xử lý vi phạm 

hành chính; 

b) Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong các trường hợp quy 

định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính; 

c) Giả mạo, làm sai lệch hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật xử lý vi phạm 

hành chính; 
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d) Có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự đối 

với vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm theo quy định tại khoản 3 Điều 62 

Luật xử lý vi phạm hành chính; 

2. Tùy thuộc vào tính chất, mức độ sai sót, người đã ban hành quyết định 

về xử lý vi phạm hành chính phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết 

định khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định; 

b) Quyết định giải quyết khiếu nại của người hoặc cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết khiếu nại được ban hành dẫn đến việc thay đổi căn cứ, nội dung của 

quyết định về xử lý vi phạm hành chính. 

Căn cứ quy định pháp luật nêu trên, Cục QLXLVPHC&TDTHPL cho 

rằng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ 

khi thuộc một trong các trường hợp tại Điều 6a và Điều 6b Nghị định số 

81/2013/NĐ-CP (được bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP). 

2. Do không có đầy đủ hồ sơ liên quan đến các quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính mà Quý Tổng cục đề xuất sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ nên Cục 

QLXLVPHC&TDTHPL không có căn cứ để trả lời về việc áp dụng quy định về 

sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Luật Xử lý 

vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được bổ sung theo Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP).  

Trong nội dung nêu tại Công văn số 3172/TCHQ-PC ngày 23/6/2021, 

Quý Tổng cục cho rằng, căn cứ pháp lý để sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ các quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các quyết định ấn định thuế là 

theo Mục 8 Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ về phiên 

họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020 và điểm a khoản 2 Điều 6b Nghị 

định số 81/2013/NĐ-CP (được bổ sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP). Cục 

QLXLVPHC&TDTHPL thấy rằng:  

Thứ nhất, Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ chỉ 

giao Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Hải quan hoàn trả số tiền thuế ấn định mà 

doanh nghiệp đã nộp theo quy định, không truy thu thuế đối với các trường hợp 

chưa nộp tiền thuế ấn định, không có nội dung về việc sửa đổi, bổ sung hay hủy 

bỏ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các quyết định ấn 

định thuế (Công văn số 3172/TCHQ-PC ngày 23/6/2021 không nêu rõ lý do về 

việc cần phải sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ các quyết định xử phạt này).  

Thứ hai, điểm a khoản 2 Điều 6b Nghị định số 81/2013/NĐ-CP (được bổ 

sung theo Nghị định số 97/2017/NĐ-CP) quy định quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của quyết định thì 

phải hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung quyết định. Tuy nhiên, nếu căn cứ 
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vào nội dung nêu tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 và cho rằng, 

các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến quyết định ấn định 

thuế thuộc trường hợp “có sai sót về nội dung làm thay đổi cơ bản nội dung của 

quyết định” phải hủy bỏ toàn bộ hoặc một phần quyết định là không có căn cứ 

pháp lý. Cần lưu ý rằng, các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến 

quyết định ấn định thuế được ban hành trước thời điểm Nghị quyết số 178/NQ-

CP ngày 12/12/2020 nếu được ban hành đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, xác 

định đúng hành vi, hình thức xử phạt, mức tiền phạt, biện pháp khắc phục hậu 

quả và áp dụng chính xác văn bản quy phạm pháp luật để xử lý thì không thể 

căn cứ vào Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 (được ban hành sau) để 

xác định các quyết định này là có sai sót. 

3. Căn cứ các nội dung nêu tại Mục 1 và Mục 2 của Công văn này, Cục 

QLXLVPHC&TDTHPL đề nghị Quý Tổng cục làm rõ lý do phải sửa đổi, bổ 

sung hoặc hủy bỏ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến 

quyết định về ấn định thuế được ban hành trước thời điểm Chính phủ ra Nghị 

quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020; đồng thời, tham mưu Lãnh đạo Bộ Tài 

chính báo cáo Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo liên quan đến vấn đề này. Trường 

hợp cần lấy ý kiến của Cục QLXLVPHC&TDTHPL, Bộ Tư pháp, đề nghị Quý 

Tổng cục làm rõ các vấn đề Cục QLXLVPHC&TDTHPL nêu trên và cung cấp 

các tài liệu có liên quan để Cục có căn cứ có ý kiến. 

 Trên đây là ý kiến về việc vướng mắc trong xử lý vi phạm hành chính liên 

quan đến liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 

12/12/2020 của Chính phủ, Cục QLXLVPHC&TDTHPL gửi tới Tổng cục Hải 

quan để nghiên cứu, tham khảo, thực thi pháp luật theo thẩm quyền. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh (để b/c); 

- Phó Cục trưởng Nguyễn Thanh Hà (để biết); 

- Lưu: VT Cục, Phòng QLXLVPHC (3b). 
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