
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

TRONG LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

AIC VIETNAM CO., LTD 

Always by your side 

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với các vi phạm liên quan đến ngành, nghề kinh 

doanh; Góp vốn điều lệ; Sử dụng con dấu; Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; Thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp,…có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2016. 

1. Những vi phạm dưới đây lần đầu tiên được đưa vào danh sách vi phạm với mức phạt cụ thể: 

- Không đáp ứng các điều kiện khi đầu tư kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: 5.000.000 

VNĐ ~ 10.000.000 VNĐ 

- Đầu tư kinh doanh các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh: 30.000.000 VNĐ ~ 40.000.000 VNĐ 

- Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký mà không đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh 

trong thời hạn 30 ngày (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty cổ phần) 60 ngày (đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở trên) kể từ ngày cuối cùng của thời hạn góp vốn điều lệ :10.000.000 

VNĐ ~ 20.000.000 VNĐ 

- Sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu mà không thông báo trước với cơ quan đăng ký 

kinh doanh: 2.000.000 VNĐ ~ 3.000.000 VNĐ 

 2. Đối với vi phạm về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, Nghị định giữ nguyên mức phạt là 10.000.000 VNĐ 

~ 15.000.000 VNĐ nhưng sửa đổi nội dung vi phạm như dưới đây: 

Nghị định 155 Nghị định 50 

 Không có người đại diện theo pháp luật thường trú tại 

Việt Nam; 

 Người đại diện theo pháp luật vắng mặt trên 30 ngày 

nhưng không ủy quyền bằng văn bản cho người khác 

để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo 

pháp luật 

 

 Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt 

Nam; 

 Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại 

diện khi người đại diện theo pháp luật duy nhất của 

doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam; 

 Ủy quyền cho người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện 

làm người đại diện theo ủy quyền 

 

3. Đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ có ngày có sự 

thay đổi, mức phạt thay đổi từ 1.000.000 VNĐ ~ 5.000.000 VNĐ thành  Cảnh cáo/ 500.000 VNĐ~ 15.000.000 VNĐ. 

Nghị định 50/2016/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 155/2013/NĐ-CP. 

 


