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Số: 1174 /QĐ-XPVPHC Lạng Sơn, ngày  10 tháng 7 năm 2015 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với   

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tân Thanh Lạng Sơn 
  

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; 
Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính;       
Căn cứ Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 15/10/2013 của Chính phủ về 

việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong 
lĩnh vực hải quan; 

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan số 15/BB-HC1 
do Chi cục Hải quan Tân Thanh lập ngày 27/6/2015 đối với Công ty TNHH xuất 
nhập khẩu Tân Thanh Lạng Sơn;  

Căn cứ kết quả xác minh và các tài liệu có trong hồ sơ kèm theo; 
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 

1366/TTr-HQLS ngày 09/7/2015; 
Tôi: Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh giao quyền, 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
Tân Thanh Lạng Sơn (Mã số thuế: 4900779308). 

Địa chỉ: số 68 đường Bắc Nam, Khu I, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh 
Lạng Sơn.  

Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Vận chuyển hàng hóa nhập khẩu 
không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan. Tang vật vi phạm là 
53 mục hàng (có danh mục kèm theo) với tổng trị giá là 695.304.000 đồng (Sáu 
trăm chín mươi năm triệu, ba trăm linh bốn nghìn đồng chẵn). 

Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau: 
1. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt: 30.000.000 đồng (Ba mươi 

triệu đồng chẵn), có tình tiết giảm nhẹ do vi phạm lần đầu. Áp dụng Điểm a, 
Khoản 2 và Điểm a, Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 
15/10/2013 của Chính phủ; 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm là 53 mục hàng xử 
lý theo quy định. Áp dụng Khoản 6, Điều 12 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP ngày 
15/10/2013 của Chính phủ. 
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Điều 2. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tân Thanh Lạng Sơn phải nghiêm 
chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày được giao 
Quyết định xử phạt. Quá thời hạn nêu trên nếu Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tân 
Thanh Lạng Sơn không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.   

Số tiền phạt quy định tại Điều 1 của Quyết định này phải nộp vào tài khoản số 
3942.0.1058538 của Cục Hải quan tỉnh mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn.    

Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tân Thanh Lạng Sơn có quyền khiếu nại 
hoặc khởi kiện đối với Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định 
của pháp luật.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Trong thời hạn 02 ngày, Quyết định này được gửi cho: 
1. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tân Thanh Lạng Sơn để chấp hành Quyết 

định xử phạt (Cục Hải quan tỉnh có trách nhiệm nhận và giao Quyết định cho Công ty 
TNHH xuất nhập khẩu Tân Thanh Lạng Sơn).   

2. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Lạng Sơn để thu tiền phạt. 
3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Trưởng Cục Hải quan tỉnh và thủ 

trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan để tổ chức thực hiện ./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- CT, PCT UBND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 
- PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: PC, TH; 
- Lưu Hồ sơ vụ việc; 
- Lưu: VT, KTTH (LC). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Bình 
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