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ThêI HIÖU Xö Lý VI PH¹M
HµNH CHÝNH
(Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính)

Ngày 20/6/2012, tại kỳ họp
thứ 3, Quốc hội khóa XIII ñã
thông qua Luật Xử lý vi phạm
hành chính. Luật Xử lý vi phạm
hành chính ñược ban hành góp
phần bảo ñảm trật tự, kỷ cương
quản lý hành chính, an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, bảo vệ quyền,
lợi ích hợp pháp của công dân;
ñấu tranh phòng, chống có hiệu
quả ñối với vi phạm hành chính,
tội phạm trong thời kỳ mới.

Quảng Ninh – 2013

THỜI HIỆU XỬ PHẠT VI PHẠM
HÀNH CHÍNH

phạt vi phạm hành chính theo quy ñịnh
của pháp luật về thuế;

Khoản 1 ðiều 6 Luật XLVPHC quy
ñịnh thời hiệu xử phạt vi phạm hành
chính ñược quy ñịnh như sau:

b. Thời ñiểm ñể tính thời hiệu xử phạt
vi phạm hành chính quy ñịnh tại ñiểm a
nêu trên ñược quy ñịnh như sau:

a. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành
chính là 01 năm, trừ các trường hợp
sau:

ðối với vi phạm hành chính ñã kết thúc
thì thời hiệu ñược tính từ thời ñiểm
chấm dứt hành vi vi phạm.

Vi phạm hành chính về kế toán; thủ tục
thuế; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm;
quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí
tuệ; xây dựng; bảo vệ nguồn lợi thuỷ
sản, hải sản; quản lý rừng, lâm sản; ñiều
tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử
dụng nguồn tài nguyên nước; thăm dò,
khai thác dầu khí và các loại khoáng sản
khác; bảo vệ môi trường; năng lượng
nguyên tử; quản lý, phát triển nhà và
công sở; ñất ñai; ñê ñiều; báo chí; xuất
bản; sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu,
kinh doanh hàng hóa; sản xuất, buôn
bán hàng cấm, hàng giả; quản lý lao
ñộng ngoài nước thì thời hiệu xử phạt vi
phạm hành chính là 02 năm.

ðối với vi phạm hành chính ñang ñược
thực hiện thì thời hiệu ñược tính từ thời
ñiểm phát hiện hành vi vi phạm.

Vi phạm hành chính là hành vi trốn
thuế, gian lận thuế, nộp chậm tiền thuế,
khai thiếu nghĩa vụ thuế thì thời hiệu xử

c. Trường hợp xử phạt vi phạm hành
chính ñối với cá nhân do cơ quan tiến
hành tố tụng chuyển ñến thì thời hiệu
ñược áp dụng theo quy ñịnh tại ñiểm a
và ñiểm b nêu trên. Thời gian cơ quan
tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét ñược
tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành
chính.
d. Trong thời hạn ñược quy ñịnh tại
ñiểm a và ñiểm b nêu trên mà cá nhân,
tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc
xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm
hành chính ñược tính lại kể từ thời ñiểm
chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở
việc xử phạt.

THỜI HIỆU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP
XỬ LÝ HÀNH CHÍNH:
Khoản 2 ðiều 6 Luật XLVPHC thời
hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành
chính ñược quy ñịnh như sau:
a. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục
tại xã, phường, thị trấn là 01 năm, kể từ
ngày người từ ñủ 12 tuổi ñến dưới 14
tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của
một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý
quy ñịnh tại Bộ luật hình sự; 06 tháng,
kể từ ngày người từ ñủ 14 tuổi ñến dưới
16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu
của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý
quy ñịnh tại Bộ luật hình sự hoặc kể từ
ngày cá nhân thực hiện lần cuối trong
trường hợp người từ ñủ 14 tuổi ñến
dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06
tháng có hành vi trộm cắp, lừa ñảo,
ñánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà
chưa ñến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự và người từ ñủ 18 tuổi trở lên
thực hiện hành vi xâm phạm tài sản của
cơ quan, tổ chức; tài sản, sức khoẻ,
danh dự, nhân phẩm của công dân hoặc
người nước ngoài; vi phạm trật tự, an
toàn xã hội 02 lần trở lên trong 06 tháng
nhưng chưa ñến mức truy cứu trách

nhiệm hình sự; 03 tháng, kể từ ngày
người nghiện ma túy từ ñủ 18 tuổi trở
lên có nơi cư trú ổn ñịnh.
b. Thời hiệu áp dụng biện pháp ñưa vào
trường giáo dưỡng là 01 năm, kể từ
ngày người từ ñủ 12 tuổi ñến dưới 14
tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của
một tội phạm ñặc biệt nghiêm trọng do
cố ý quy ñịnh tại Bộ luật hình sự; người
từ ñủ 14 tuổi ñến dưới 16 tuổi thực hiện
hành vi có dấu hiệu của một tội phạm
rất nghiêm trọng do vô ý quy ñịnh tại
Bộ luật hình sự; 06 tháng, kể từ ngày
người từ ñủ 14 tuổi ñến dưới 16 tuổi
thực hiện hành vi có dấu hiệu của một
tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy ñịnh
tại Bộ luật hình sự mà trước ñó ñã bị áp
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,
thị trấn hoặc kể từ ngày cá nhân thực
hiện lần cuối một trong những hành vi
vi phạm quy ñịnh sau: Người từ ñủ 14
tuổi ñến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên
trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm
cắp, lừa ñảo, ñánh bạc, gây rối trật tự
công cộng mà chưa ñến mức truy cứu
trách nhiệm hình sự và trước ñó ñã bị
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn;

c. Thời hiệu áp dụng biện pháp ñưa vào
cơ sở giáo dục bắt buộc là 01 năm, kể
từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một
trong các hành vi vi phạm quy ñịnh sau:
ðối tượng bị áp dụng biện pháp ñưa vào
cơ sở giáo dục bắt buộc là người thực
hiện hành vi xâm phạm tài sản của tổ
chức trong nước hoặc nước ngoài; tài
sản, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của
công dân, của người nước ngoài; vi
phạm trật tự, an toàn xã hội 02 lần trở
lên trong 06 tháng nhưng chưa ñến mức
truy cứu trách nhiệm hình sự, ñã bị áp
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường,
thị trấn hoặc chưa bị áp dụng biện pháp
này nhưng không có nơi cư trú ổn ñịnh;
d. Thời hiệu áp dụng biện pháp ñưa vào
cơ sở cai nghiện bắt buộc là 03 tháng,
kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối
hành vi vi phạm quy ñịnh sau: ðối
tượng áp dụng biện pháp ñưa vào cơ sở
cai nghiện bắt buộc là người nghiện ma
túy từ ñủ 18 tuổi trở lên ñã bị áp dụng
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị
trấn mà vẫn còn nghiện hoặc chưa bị áp
dụng biện pháp này nhưng không có nơi
cư trú ổn ñịnh.
.

