Ngày 27/11/2015, Quốc hội đã ban hành Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13. Bộ Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016, thay thế Bộ Luật hình sự số
15/1999/QH10 và Luật số 37/2009/QH12. Tuy nhiên, gần đây, do phát hiện có một số lỗi kỹ thuật nên Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc lùi hiệu lực
thi hành Bộ Luật này. Dưới đây là một số nội dung về tội phạm và hình phạt liên quan đến lĩnh vực lao động, thuế v.v người sử dụng lao động cần chú ý.
Tội sa thải người lao động trái pháp luật

I.
1

Hình phạt

Hành vi sa thải trái pháp luật đối với người lao động hoặc cưỡng ép, đe dọa Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không

buộc người lao động phải thôi việc vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác làm giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm.
cho người bị thôi việc, người bị sa thải hoặc gia đình họ lâm vào tình trạng
khó khăn hoặc dẫn đến đình công.
2

Phạm tội đối với 02 người trở lên, phụ nữ có thai, người đang nuôi con dưới Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm
12 tháng tuổi, hành vi làm người bị buộc thôi việc, người bị sa thải tự sát.

3

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

II.
1

đến 03 năm

Hình phạt

Hành vi gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không
đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên với số tiền từ 50.000.000 đồng đến giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm; đối với pháp
dưới 300.000.000 đồng hoặc với số lượng lao động từ 10 người đến dưới 50 nhân thương mại, mức phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.
người lao động đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi
phạm.

2

Phạm tội 02 lần trở lên hoặc số tiền trốn đóng, số lao động không được đóng Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06
ở các mức cao hơn, không đóng số tiền bảo hiểm đã thu hoặc đã khấu trừ của tháng năm đến 07 năm tùy mức độ vi phạm.
người lao động.

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến
3.000.000.000 đồng.

3

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ 01 năm đến 05 năm.

III.
1

Tội trốn thuế

Hình phạt

Hành vi trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03
đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng và đã bị xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc tháng đến 02 năm;
đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội khác quy định tại Bộ luật Pháp nhân thương mại thực hiện các hành vi được nêu ở cột bên, đã bị xử
này, tiếp tục vi phạm khi chưa được xóa án tích.

phạt vi phạm hành chính về các hành vi này hoặc đã bị kết án về các tội này,
chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng
đến 1.000.000.000 đồng.

2

Phạm tội theo các mức cao hơn.

Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 4.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01
năm đến 07 năm; đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền từ
1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng hoặc bị đình chỉ hoạt động có
thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm.

3

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định
từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

IV.
1

Tội nhận hối lộ

Hình phạt

Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận Phạt tù từ 02 năm đến 20 năm, tù chung thân tùy theo mức độ vi phạm
hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào cho chính bản thân người đó hoặc cho người
hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu
cầu của người đưa hối lộ.

2

Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, tịch thu
một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Tội đưa hối lộ

V.
1

Hình phạt

Người nào trực tiếp hay qua trung gian đã đưa hoặc sẽ đưa cho người có chức Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không
vụ, quyền hạn hoặc người khác hoặc tổ chức khác bất kỳ lợi ích nào để người giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm, phạt từtù từ 02
có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu năm đến 20 năm tùy theo mức độ vi phạm.

cầu của người đưa hối lộ.
2

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Thông tin trên bản tin chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH AIC Việt Nam theo địa chỉ duới đây.

