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• Ngày 19/10/2020, Nghị định số 128/2020/NĐ-CP (“Nghị định 128”) quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan được ban 

hành và sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 10/12/2020. 

• Khi Nghị định 128 có hiệu lực thi hành, Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 (“Nghị định 127”) quy định xử phạt vi phạm 

hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan, và Nghị định số 45/2016/NĐ-CP ngày 26/05/2016 

(“Nghị định 45”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127 hết hiệu lực thi hành.

• Nghị định 128 mở rộng phạm vi các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính, đồng thời áp dụng mức xử phạt tăng đáng kể so với

quy định hiện hành.

• Trong Bản tin này, Deloitte Việt Nam tóm tắt những thay đổi quan trọng tại Nghị định 128 như dưới đây:

Giới thiệu chung

• Tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước 

ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan tại Việt Nam (trừ trường hợp quy định khác tại

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên).

• Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc 

xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
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Vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định tại Nghị định này 

bao gồm:

• Vi phạm về thủ tục hải quan;

• Vi phạm về kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

• Vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu;

• Vi phạm khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Phạm vi điều chỉnh Đối tượng áp dụng
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Bổ sung một số quy định xử lý đối với hành vi vi phạm quy định về

thời hạn như sau:

• Không khai bổ sung đúng thời hạn quy định khoản thực thanh 

toán, khoản điều chỉnh cộng vào trị giá hải quan chưa xác định 

được tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan;

• Nộp hồ sơ không đúng thời hạn quy định khi đề nghị áp dụng 

mức thuế suất 0% đối với linh kiện nhập khẩu theo Chương trình 

ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc Chương trình ưu đãi 

thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô; Nghị định 128 quy định bổ sung một số hành vi vi phạm đáng
chú ý sau:

• Khai sai so với thực tế về số lượng (tang vật có trị giá trên 
10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá 
hải quan, xuất xứ, mã số hàng hóa nhập khẩu thuộc đối 
tượng chịu thuế nhưng không làm ảnh hưởng đến số thuế 
phải nộp; 

• Không khai trên tờ khai hải quan mối quan hệ đặc biệt giữa 
người mua và người bán theo quy định mà không ảnh 
hưởng đến trị giá hải quan;

• Khai sai so với thực tế về số lượng (tang vật có trị giá trên 
10.000.000 đồng), tên hàng, chủng loại, xuất xứ hàng hóa 
đưa vào kho ngoại quan, kho bảo thuế; hàng hóa từ kho 
ngoại quan, kho bảo thuế đưa ra nước ngoài.

• Bổ sung chế tài xử phạt đối với trường hợp người khai hải
quan tự phát hiện hành vi vi phạm và khai bổ sung quá thời
hạn quy định.

Vi phạm về thời hạn làm thủ tục hải quan, nộp 
hồ sơ thuế (Điều 7)
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Vi phạm về khai hải quan (Điều 8)

• Thông báo định mức thực tế của lượng sản phẩm đã sản xuất 

không đúng thời hạn quy định;

• Khai báo và làm thủ tục sau khi chuyển tiêu thụ nội địa hoặc 

thay đổi mục đích sử dụng hàng hóa thuộc đối tượng không 

chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hoàn thuế, không thu 

thuế, hàng áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan nhưng 

trước thời điểm quyết định kiểm tra, thanh tra.
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Vi phạm về khai thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, 
không thu (Điều 9)

3

Bổ sung chế tài xử phạt đối với một số hành vi sau:

• Lập báo cáo quyết toán không đúng với sổ sách kế toán, tờ khai hải quan;

• Không chấp hành quyết định kiểm tra, thanh tra của cơ quan Hải quan;

• Không dán tem “Vietnam duty not paid” với hàng hóa có nguồn gốc hợp
pháp bày bán tại cửa hàng miễn thuế;

• Bày bán tại cửa hàng miễn thuế các loại hàng hóa cấm hoặc tạm ngừng 
xuất khẩu, nhập khẩu, hàng hóa chưa được phép phổ biến, lưu hành tại 
Việt Nam theo quy định;

• Không có chứng từ để khai bổ sung khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
thực tế không đúng với khai hải quan về lượng, tên hàng, chủng loại.

4

Những thay đổi quan trọng

Bổ sung hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc 

tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu gồm:

• Lập báo cáo quyết toán về lượng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu 

đã sử dụng không đúng với thực tế sử dụng để gia công, sản 

xuất sản phẩm xuất khẩu;

• Khai báo hàng hóa nhập khẩu theo loại hình gia công, sản xuất 

xuất khẩu nhưng không có cơ sở sản xuất hàng gia công, hàng 

xuất khẩu trên lãnh thổ Việt Nam; hoặc không có máy móc, 

thiết bị thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tại cơ sở sản 

xuất phù hợp với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, 

sản xuất hàng xuất khẩu.
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Vi phạm về kiểm tra hải quan, thanh tra (Điều 11)

Bổ sung mức phạt tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế 

khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế

như sau:

• Phạt 10% đối với hành vi vi phạm mà người nộp thuế tự phát hiện 

và khai bổ sung hồ sơ thuế, trong trường hợp quá thời hạn khai bổ 

sung báo cáo quyết toán nhưng trước thời điểm cơ quan Hải quan 

ban hành quyết định thanh tra, kiểm tra;

• Phạt 20% đối với trường hợp cơ quan Hải quan khi kiểm tra, thanh

tra phát hiện hàng hóa khi đăng ký tờ khai chưa xác định được trị

giá hải quan (có khoản thực thanh toán, khoản điều chỉnh cộng) mà

doanh nghiệp chưa tiến hành khai bổ sung.
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Mức xử phạt đối với hành vi vi phạm từ 5.000.000 đồng đến
80.000.000 đồng (tăng so với mức xử phạt cao nhất theo quy
định hiện hành là 60.000.000 đồng). 

Một số điểm bổ sung đáng chú ý: 

• Doanh nghiệp chế xuất không thông báo với cơ quan hải
quan quản lý khi tiêu hủy phế liệu, phế phẩm từ hoạt động 
gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, hoạt động của doanh 
nghiệp;

• Không thông báo hoặc không được sự đồng ý của cơ quan
Hải quan khi vận chuyển hàng hóa từ kho chứa hàng miễn
thuế đến cửa hàng miễn thuế, tàu bay và ngược lại;

• Hành vi không bảo đảm nguyên trạng niêm phong của hải 
quan, của hãng vận chuyển trong quá trình vận chuyển 
hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan, giả mạo niêm 
phong hải quan hoặc giả mạo niêm phong của hãng vận
chuyển. Mức xử phạt sẽ tăng lên trong trường hợp hàng
hóa đã bị tiêu thụ.

• Cấu kết với người gửi hàng để nhập khẩu hàng hóa nhằm mục 
đích trốn thuế.

Mức phạt tiền đối với người nộp thuế có hành vi vi phạm mà
không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, áp dụng chung cho cá nhân
và tổ chức (quy định hiện hành áp dụng mức phạt khác nhau đối
với cá nhân và tổ chức) như sau:

• Phạt 01 lần số tiền thuế trốn trong trường hợp không có tình 
tiết tăng nặng;

• Trường hợp có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng 
mức phạt tăng lên 0,2 lần nhưng không vượt quá 03 lần số 
tiền thuế trốn.

Vi phạm về giám sát hải quan (Điều 12)5
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Bổ sung hành vi trốn thuế như sau:

• Không kê khai về nguyên liệu, vật tư mua trong nước có 
thuế xuất khẩu cấu thành sản phẩm gia công xuất khẩu; khai 
sai phần trị giá nguyên liệu, vật tư, linh kiện xuất khẩu cấu 
thành sản phẩm gia công làm tăng số tiền thuế được miễn 
đối với sản phẩm gia công khi nhập khẩu trở lại Việt Nam;

Xử phạt đối với hành vi trốn thuế (Điều 14)
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Nội dung Nghị định 128
Quy định hiện hành
(Nghị định 127 và Nghị định 45)

Tình tiết giảm nhẹ (Điều 3) 02 trường hợp 03 trường hợp

Những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực hải quan (Điều 6)

04 trường hợp 07 trường hợp

Vi phạm về kiểm soát hải quan (Điều 13)
Mức phạt tiền từ 1.000.000 đồng –
80.000.000 đồng

Mức xử phạt từ 1.000.000 đồng –
60.000.000 đồng

Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá 
cảnh, chuyển khẩu hàng hóa có hình ảnh, nội dung thể hiện 
không đúng chủ quyền quốc gia hoặc có nội dung khác gây 
ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, quan hệ 
ngoại giao của Việt Nam (Điều 16)

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng –
100.000.000 đồng

Chưa có quy định

Xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh tạm nhập, tái xuất, quá
cảnh, chuyển khẩu hàng hóa giả mạo xuất xứ Việt Nam 
(Điều 17)

Mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng –
100.000.000 đồng

Chưa có quy định

Vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch, 
giấy phép, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn (Điều 18)

Mức phạt tiền từ 2.000.000 đồng –
50.000.000 đồng

Chưa có quy định riêng

Vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục 
chỉ định thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu (Điều 19)

Mức phạt tiền từ 30.000.000 đồng –
50.000.000 đồng

Chưa có quy định

Vi phạm về tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập hàng hóa
(Điều 20)

Mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng –
100.000.000 đồng

Chưa có quy định riêng

Vi phạm về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu (Điều 22)
Mức phạt tiền từ 500.000 đồng –
60.000.000 đồng

Chưa có quy định

Một số khung phạt hành chính khác7
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Seoul, Thượng Hải, Singapore, Sydney, Đài Bắc và Tokyo. Tại các nước thành viên, các hoạt động kinh doanh được
thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.

Deloitte Việt Nam

Tại Việt Nam, dịch vụ chuyên ngành được cung cấp bởi từng pháp nhân riêng biệt, và chi nhánh của pháp nhân
đó, được gọi chung là Deloitte Việt Nam.

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Tổ chức
Deloitte”) và các nhân viên của họ được xem là, trong phạm vi nội dung của tài liệu này, cung cấp dịch vụ hay đưa
ra những ý kiến, tư vấn về chuyên môn cho người đọc. Tài liệu này không cấu thành ý kiến tư vấn đối với người
đọc và sẽ không ảnh hưởng đến các ý kiến tư vấn khác do bất kỳ nhân viên của Tổ chức Deloitte cung cấp. Những
thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng biệt của doanh nghiệp. Trước khi
đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình tài chính hoặc hoạt động kinh
doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn.

Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào (rõ ràng hay ngụ ý) được đưa ra về tính chính xác hoặc tính đầy đủ
của thông tin trong tài liệu này, và không một hãng thành viên nào thuộc mạng lưới các công ty Deloitte chịu
trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp do kết quả của việc người đọc sử dụng,
công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết
định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý.
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