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Chương IV
XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 9. Tổ chức, cá nhân không nộp hoặc không nộp đủ tiền lệ phí thì không
được phục vụ công việc thẩm định hoặc bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Điều 10. Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định về
lệ phí mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị xử phạt vi phạm
hành chính theo quy định tại Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của
Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí;
Thông tư số 06/2004/TT-BTC ngày 04/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn
thực hiện Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23/9/2003 của Chính phủ về việc xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử
phạt vi phạm hành chính thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính ngày 02/7/2002.
Điều 11. Tổ chức, cá nhân thu Lệ phí vi phạm quy định về đăng ký, kê khai thu
nộp, về mức thu, chứng từ thu, quản lý sử dụng tiền Lệ phí, về chế độ kế toán, về
công khai chế độ thu, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương V
GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
Điều 12. Tổ chức có quyền khiếu nại, cá nhân có quyền khiếu nại, tố cáo với
cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những hành vi vi phạm pháp luật về
lệ phí.
Điều 13. Tổ chức, cá nhân nộp lệ phí không đồng ý với quyết định thu có
quyền gửi đơn khiếu nại đến tổ chức thu trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp.
Trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại, người khiếu nại phải thực hiện quyết định
thu lệ phí.
Điều 14. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, tổ chức
thu phải giải quyết và trả lời cho người khiếu nại bằng văn bản. Nếu vụ việc không
thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình thì phải chuyển đơn khiếu nại hoặc báo
cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết trong
vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại.

