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Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Nghị định
128/2020/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 10/12/2020 và thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Một số điểm mới đáng lưu ý trong Nghị định 128/2020/NĐ-CP: 

(i) Vi phạm về khai hải quan: phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không khai trên tờ khai hải quan mối quan hệ đặc biệt giữa
người mua và người bán. Đây là điểm thường được cơ quan hải quan chú ý khi kiểm tra trị giá khai báo của hàng hóa nhập khẩu;

(ii) Phạt từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng cho hành vi chậm nộp một số hồ sơ hải quan bao gồm: chậm nộp đề nghị áp dụng mức thuế suất
0% đối với linh kiện nhập khẩu theo chương trình ưu đãi thuế dành cho ô tô, thông báo không đúng thời hạn định mức thực tế của lượng sản phẩm đã
sản xuất để xuất khẩu, chậm khai báo thay đổi mục đích sử dụng của hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế;

(iii) Phạt 10% hoặc 20% đối với số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế khai tăng trong trường hợp được miễn, giảm, hoàn, không thu thuế khi thực
hiện khai bổ sung báo cáo quyết toán với cơ quan hải quan;

(iv) Phạt từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách, dữ liệu điện tử phát hiện trong quá
trình kiểm tra sau thông quan.

Nghị định 128/2020/NĐ-CP bổ sung chế tài xử phạt cho các hành vi vi phạm liên quan đến ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa giả mạo xuất xứ
Việt Nam, hàng hóa xuất nhập khẩu có nội dung hoặc hình ảnh thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia, v.v.

Các mức phạt vi phạm hành chính trong Nghị định 128/2020/NĐ-CP nhìn chung đều được tăng lên so với mức phạt hiện hành. Quý công ty có thể tìm
hiểu thêm chi tiết tại Nghị định 128/2020/NĐ-CP.
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 155 quốc gia với hơn 284.000
nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về
chúng tôi bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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viên là một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.
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