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Nghị định số 122/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thay thế Nghị định số 50/2016/NĐ-CP 

 

Theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2022, mức xử phạt của hầu hết hành vi vi phạm trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư đã tăng 

lên đáng kể. Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư là 300.000.000 đồng, trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp là 

100.000.000 đồng.  

 

Dưới đây là mức phạt đối với 1 số hành vi vi phạm liên quan đến chế độ báo cáo hoạt động đầu tư, ngừng hoạt động của dự án đầu tư, người đại diện theo 

pháp luật... 

Hành vi vi phạm 

Mức phạt (Đơn vị: VNĐ) 

Quy định cũ 

(Nghị định số 50/2016/NĐ-CP) 

Quy định mới 

(Nghị định số 122/2021/NĐ-CP) 

Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn 

theo quy định. 
5.000.000 ~ 10.000.000 30.000.000 ~ 50.000.000 

Ngừng hoạt động của dự án đầu tư với tổng thời gian quá 12 tháng. Không quy định 70.000.000 ~ 100.000.000 

Không thực hiện thủ tục điều chỉnh vốn trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng 

của thời hạn góp vốn điều lệ  mà không góp đủ vốn (90 ngày kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

10.000.000 ~ 20.000.000 30.000.000 ~ 50.000.000 

Vi phạm một trong những hành vi dưới đây về người đại diện theo pháp luật và người 

đại diện theo ủy quyền  của doanh nghiệp. 

a. Không có người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam; 

b. Ủy quyền cho người không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm người đại diện theo 

ủy quyền; 

c. Không ủy quyền bằng văn bản cho người khác làm đại diện, hoặc ủy quyền bằng 

văn bản đã hết hạn nhưng không gia hạn khi người đại diện theo pháp luật duy 

nhất của doanh nghiệp xuất cảnh khỏi Việt Nam; 

10.000.000 ~ 15.000.000 20.000.000 ~ 30.000.000 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-50-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-313204.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dau-tu/Nghi-dinh-50-2016-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-ke-hoach-dau-tu-313204.aspx
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Hành vi vi phạm 

Mức phạt (Đơn vị: VNĐ) 

Quy định cũ 

(Nghị định số 50/2016/NĐ-CP) 

Quy định mới 

(Nghị định số 122/2021/NĐ-CP) 

Vi phạm thời hạn thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (10 ngày kể từ 

ngày có sự thay đổi) 

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

500.000 ~ 5.000.000 (Tùy vào 

mức độ chậm thông báo) 

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

3.000.000 ~ 20.000.000 (Tùy 

vào mức độ chậm thông báo) 

Kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh 5.000.000 ~ 10.000.000 20.000.000 ~ 30.000.000 

 


