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Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 153/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 thádg ỉO năm ?.()ìẻ^. 

ỊKS SGẢ '  L  _  ắ ;2 -  2 í ' ắ j  
THÔNG Tư 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC 
ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 
109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn 

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết một sô điêu và biện pháp thi hành Luật xử lý vi 
phạm hành chỉnh; 

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, 
lệ phỉ, hóa đơn; 

Căn cứ Nghị định sổ 49/2016/NĐ-CP ngày 27 thảng 5 năm 2016 của 
Chính phủ sửa đoi, bô sung một so điểu của Nghị định só 109/2013/NĐ-CP 
ngày 24 thảng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
quản lý giả, phỉ, lệ phí, hóa đơn; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tố chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý giả tại Nghị định so 109/2013/NĐ-CP ngày 
24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hỏa đơn (sau đây gọi tãt là Thông tư sô 
31/2 014/TT-B TC). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 31/2014/TT-
BTC 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 Điều 3 như sau: 

"đ) Việc trích lập, sử dụng, kêt chuyên sô dư hoặc hạch toán quỹ bình ôn 
giá (đối với các loại hàng hóa được lập quỹ bình ốn giá);" 

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 như sau: 
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"2. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký giá để bình ổn giá được xử lý 
theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP và khoản 4 Điều 
1 Thông tư này." 

3. Bổ sung khoản 3 Điều 3 như sau: 

"3. Khoản lãi tính trên số dư quỹ bình ổn giá phát sinh (nếu có) quy định 
tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP được tính theo mức lãi suất 
cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại nơi thương 
nhân đầu mối mở tài khoản tiền gửi quỹ bình ổn giá trong cùng thời kỳ." 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau: 

"Điều 4. Hướng dẫn khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 

Tiền chênh lệch quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 109/2013/NĐ-
CP là số tiền mà tổ chức, cá nhân có được do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ 
cao hơn mức giá đã được cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại văn bản 
quy phạm pháp luật, Quyết định hoặc Thông báo; tiền chênh lệch được tính 
bằng chênh lệch giá do bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá cụ thế 
hoặc mức giá tối đa của khung giá đã được cơ quan, tố chức, người có thấm 
quyền quy định được tính cho một đơn vị hàng hóa, dịch vụ nhân (x) với so 
lượng hàng hóa, dịch vụ mà tổ chức, cá nhân đã bán, cung ứng. 

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau: 

"Điều 6. Hành vi vi phạm về đăng ký giá, kê khai giá hàng hóa, dịch vụ 
quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP 

1. Hành vi không kê khai giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP là hành vi không gửi 
văn bản thông báo mức giá kê khai đến cơ quan nhà nước có thấm quyền trước 
khi định giá, điều chỉnh giá theo quy định. 

2. Hành vi không đăng ký giá với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo 
quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP là hành vi không lập, 
phân tích việc hình thành mức giá và gửi Biểu mẫu đăng ký giá đến cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền hoặc không gửi văn bản giải trình đăng ký giá theo yêu cầu 
của cơ quan tiếp nhận (nếu có) trước khi định giá, điều chỉnh giá trong thời gian 
Nhà nước áp dụng biện pháp đăng ký giá đe bình ổn giá theo quy định." 

6. Bổ sung khoản la Điều 7 như sau: 

"5. Bổ sung khoản la Điều 7 như sau: 

la. Tăng giá bán hàng hóa, dịch vụ cao hơn mức giá đã hoặc phải kê khai 
hoặc đãng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của 
pháp luật quy định tại điểm a khoản 1 Điều 13 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP." 

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau: 

"Điều 11. Hành vi vi phạm đối với tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thẩm định giá 
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1. Các hành vi vi phạm được xác định căn cứ trên báo cáo của đơn vị tố 
chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá theo quy định 
của Bộ Tài chính về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thấm định giá 
hoặc kết quả kiếm tra đơn vị tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên 
ngành thấm định giá của cơ quan có thâm quyền. 

2ệ Hình thức xử phạt bổ sung quy định tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP được hướng dẫn cụ thể như sau: 

a) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 60 (sáu mươi) ngày đối với các hành vi 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều 21 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2016/NĐ-CP trong trường hợp 
không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc 
tăng nặng, thời hạn đình chỉ như sau: 

- Nếu có một tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đình chỉ là: 30 (ba mươi) 
ngày; 

- Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình chỉ là: 90 (chín 
mươi) ngày. 

b) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 135 (một trăm ba mươi lăm) ngày đối 
với các hành vi được quy định tại điểm b khoản 5 Điều 21 Nghị định số 
109/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 
49/2016/NĐ-CP trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. 
Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, thời hạn đình chỉ như sau: 

- Nếu có một tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đình chỉ là: 90 (chín 
mươi) ngày; 

- Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình chỉ là: 180 (một 
trăm tám mươi) ngày. 

c) Đình chỉ hoạt động tổ chức đào tạo, cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
chuyên ngành thẩm định giá có thời hạn 225 (hai trăm hai mươi lăm) ngày đôi 
với các hành vi được quy định tại điêm c khoản 5 Điêu 21 Nghị định sô 
109/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49 
/2016/NĐ-CP trong trường hợp không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Trường 
hợp có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng, thời hạn đình chỉ như sau: 

- Neu có một tình tiết giảm nhẹ trở lên, thời hạn đình chỉ là: 180 (một 
trăm tám mươi) ngày; 

- Nếu có một tình tiết tăng nặng trở lên, thời hạn đình chỉ là: 270 (hai trăm 
bảy mươi) ngày. 

d) Trường hợp vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì 
xem xét giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được 
giảm trừ một tình tiết tăng nặng. 



8. Bãi bỏ Điều 12 Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/3/2014 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại 
Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lv giá, phí. lệ phí, hóa đơn 

Điều 2ẳ Hiêu lưc thỉ hành • • 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày05tháng 12 năm 2016. 

Điều 3. Trách nhiêm thưc hiên 

1. Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp, Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, 
Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành giá, Chánh Thanh tra Sở Tài chính, Thanh 
tra viên, Chánh Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ và các chức danh tương đương, 
người có thẩm quyền của cơ quan quản lý thị trường quy định tại Điều 45 Luật 
Xử lý vi phạm hành chính chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện việc 
xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá đảm bảo đúng quy định của 
pháp luật. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh 
kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.^^/ 

Nơi nhận: f í K J -  B Q THƯỞNG 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phù; THỦ TR TONG 
- Văn phòng Chính phù; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- UBND các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; 
- Hội Thẩm định giá Việt Nam; 
- Các doanh nghiệp thẩm định giá; 
- Cồng TTĐT Chính phù; 
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT; QLG (VT,CSG). (4-5°/> 

Vân Hiêu 
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