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Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá
nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của
pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải
là tội phạm và theo quy định của pháp luật
phải bị xử phạt vi phạm hành chính.
Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có
thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử
phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá
nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành
chính theo quy định của pháp luật về xử phạt
vi phạm hành chính.
(Khoản 1, 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm
hành chính năm 2012)
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QUY ĐỊNH VỀ GIẢM, MIỄN
TIỀN PHẠT
1. Việc giảm một phần tiền phạt ghi
trong quyết định xử phạt đối với cá nhân,
tổ chức đã được hoãn thi hành quyết định
phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của
Luật Xử lý vi phạm hành chính được quy
định như sau:
a) Cá nhân tiếp tục gặp khó khăn về
kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn,
dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn
và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ
chức nơi người đó học tập, làm việc;
b) Tổ chức tiếp tục gặp khó khăn đặc
biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai,
thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác
nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban
quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất,
khu công nghệ cao, khu kinh tế, cơ quan
Thuế quản lý trực tiếp hoặc cơ quan cấp
trên trực tiếp.
2. Cá nhân được miễn phần tiền phạt
còn lại ghi trong quyết định xử phạt do
không có khả năng thi hành quyết định nếu
thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Đã được giảm một phần tiền phạt
theo quy định mà tiếp tục gặp khó khăn về
kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn,
dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn
và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ
chức nơi người đó học tập, làm việc;

b) Đã nộp tiền phạt lần thứ nhất hoặc
lần thứ hai trong trường hợp được nộp tiền
phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79
của Luật Xử lý vi phạm hành chính nhưng
gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về
kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn,
dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn
và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ
chức nơi người đó học tập, làm việc;
trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh
tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải
có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
3. Tổ chức được miễn phần tiền phạt
còn lại ghi trong quyết định xử phạt khi
đáp ứng đủ điều kiện sau đây:
a) Đã được giảm một phần tiền phạt
theo quy định hoặc đã nộp tiền phạt lần
thứ nhất hoặc lần thứ hai trong trường hợp
được nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định
tại Điều 79 của Luật Xử lý vi phạm hành
chính;
b) Đã thi hành xong hình thức xử phạt
bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
được ghi trong quyết định xử phạt;
c) Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc
đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa,
hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của
Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ
cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý
trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
4. Cá nhân không có khả năng thi hành
quyết định được miễn toàn bộ tiền phạt ghi

trong quyết định xử phạt nếu thuộc một
trong các trường hợp sau đây:
a) Đã được hoãn thi hành quyết định
phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của
Luật Xử lý vi phạm hành chính mà tiếp tục
gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm
họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm
nghèo, tai nạn và có xác nhận của Ủy ban
nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc
cơ quan, tổ chức nơi người đó học tập, làm
việc;
b) Bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng trở lên,
đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất
về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn,
dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn
và có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp
xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ
chức nơi người đó học tập, làm việc;
trường hợp gặp khó khăn đột xuất về kinh
tế do mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn phải
có thêm xác nhận của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh tuyến huyện trở lên.
5. Tổ chức được miễn toàn bộ tiền phạt
ghi trong quyết định xử phạt khi đáp ứng
đủ điều kiện sau đây:
a) Đã được hoãn thi hành quyết định
phạt tiền theo quy định tại Điều 76 của
Luật Xử lý vi phạm hành chính;
b) Đã thi hành xong hình thức xử phạt
bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả
được ghi trong quyết định xử phạt;
c) Tiếp tục gặp khó khăn đặc biệt hoặc
đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa,
hỏa hoạn, dịch bệnh và có xác nhận của

Ủy ban nhân dân cấp xã, Ban quản lý khu
công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ
cao, khu kinh tế, cơ quan Thuế quản lý
trực tiếp hoặc cơ quan cấp trên trực tiếp.
6. Cá nhân, tổ chức phải có đơn đề nghị
giảm, miễn tiền phạt kèm theo xác nhận
của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo
quy định và gửi người đã ra quyết định xử
phạt. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể
từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết
định xử phạt xem xét, quyết định việc
giảm, miễn và thông báo cho người có đơn
đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý
với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.
7. Cá nhân, tổ chức được giảm, miễn
tiền phạt được nhận lại giấy tờ, tang vật,
phương tiện đang bị tạm giữ theo quy định
tại khoản 6 Điều 125 của Luật Xử lý vi
phạm hành chính.

2. Các biện pháp cưỡng chế bao gồm:
a) Khấu trừ một phần lương hoặc một
phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài khoản
của cá nhân, tổ chức vi phạm;
b) Kê biên tài sản có giá trị tương ứng
với số tiền phạt để bán đấu giá;
c) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng
bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt
vi phạm hành chính do cá nhân, tổ chức
khác đang giữ trong trường hợp cá nhân,
tổ chức sau khi vi phạm cố tình tẩu tán tài
sản.
d) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục
hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 28 của
Luật Xử lý vi phạm hành chính.

CƯỠNG CHẾ THI HÀNH
QUYẾT ĐỊNH XƯ PHẠT VI PHẠM
HÀNH CHÍNH
1. Cưỡng chế thi hành quyết định xử
phạt được áp dụng trong các trường
hợp sau đây:
a) Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm
hành chính không tự nguyện chấp hành
quyết định xử phạt theo quy định tại Điều
73 của Luật Xử lý vi phạm hành chính;
b) Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính
không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ
quan đã thực hiện biện pháp khắc phục
hậu quả theo quy định tại khoản 5 Điều 85
của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
ngày 13 tháng 11 năm 2020 và có hiệu lực
thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

