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Vi phạm kinh doanh xăng dầu bị phạt 70 triệu đồng
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Gian lận chất lượng, phạt tới 30 triệu đồng

Nghị định nêu rõ, đối với tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi đưa xăng dầu vào lưu thông có chất

lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Tiêu chuẩn công bố áp dụng sẽ bị phạt từ 10-20 triệu đồng. Mức

phạt tăng lên từ 20-30 triệu đồng nếu doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xăng dầu có hành vi làm thay đổi chất lượng

xăng dầu hoặc gian lận về chất lượng xăng dầu trong quá trình thực hiện dịch vụ.

Nếu sử dụng phương tiện đo bị sai, bị hỏng hoặc không đúng quy định về đo lường xăng dầu sẽ bị phạt tiền từ 20-30

triệu đồng. Mức phạt trên cũng áp dụng đối với một trong các hành vi như: tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì, dấu kiểm

định, tem kiểm định trên phương tiện đo mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; làm thay đổi

tình trạng kỹ thuật và đặc tính đo lường của phương tiện đo như tác động, điều chỉnh, sửa chữa, thay thế, lắp thêm, rút

bớt thiết bị của phương tiện đo hoặc sử dụng các thiết bị khác để điều chỉnh sai số của phương tiện đo vượt quá giới

hạn cho phép...

Xử nghiêm hành vi bán sai giá niêm yết

Cũng theo Nghị định, đối với một trong các hành vi như: không niêm yết giá bán lẻ xăng dầu hoặc niêm yết giá bán lẻ

xăng dầu không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; bán sai giá niêm yết do thương nhân đầu

mối quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng

thời điểm thương nhân đầu mối quy định thì sẽ bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng đối với thương nhân đầu mối có hành vi không chấp hành quy định về mức điều chỉnh

giá, thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng dầu và thời gian tối đa

giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu.

Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu không niêm yết thời gian bán hàng tại nơi bán hàng; niêm yết thời gian bán hàng

không rõ ràng, dễ thấy sẽ bị phạt từ 10- 20 triệu đồng. Mức phạt sẽ tăng thêm 10 triệu đồng khi có một trong các hành

vi: cắt giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính

đáng; không bán hàng hoặc ngừng bán hàng mà không có lý do chính đáng; giảm lượng bán hàng ra so với thời gian

trước đó mà không có lý do chính đáng.

Phạt nặng hành vi buôn lậu xăng dầu

Để chấn chỉnh tình trạng “chảy máu” xăng dầu qua biên giới, Nghị định đề ra các mức chế tài khá nặng đối với vi

phạm này. Cụ thể, các hành vi vận chuyển, buôn bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới không đúng quy định sẽ bị phạt

từ 5-70 triệu đồng tùy theo trị giá xăng dầu: phạt 5 triệu đồng nếu trị giá xăng dầu đến 10 triệu đồng; mức phạt cao

nhất đến 70 triệu đồng nếu trị giá xăng dầu từ 100 triệu đồng trở lên và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về các vi phạm trong sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu, sẽ phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với

một trong các hành vi: xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã

hết thời hạn hiệu lực; tự tẩy xóa, sửa chữa Giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu; cho thuê, cho mượn Giấy

phép này. Đối với đại lý bán lẻ xăng dầu có hành vi kinh doanh xăng dầu khi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

không đăng ký kinh doanh xăng dầu sẽ bị phạt từ 10-15 triệu đồng…

Vân Thanh
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