




CONG TY CP DAU TU' PHAT TRIEN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
SAl GON CO.OP Dc 1p - T' do - Hnh phüc 

S:  4'-Pc  /SCID Thành phd Hd GhI Minh, ngày 1] tháng 8 náin 2020 
V/v thuv hiên chInh sách thug TNDN theo 

QD 2986/QD-CTngây 07/8/2020 

KInh g11i: Cic Thu Thành phô Ho ChI Minh 

- Ten Cong ty: Cong ty C phn Du tu Phát trin Sài Gôn Co.op 

- Mästhu& 0304921066 

- Dja chi: 56 ThU Khoa Huân, Phthng Bn Thành, Qun 1, TP.HCM 

COng ty C phn D.0 t11 Phát trin Sài Gôn Co.op (sau day gi t.t là "Cong ty") xin 

chân thành cam on sir h trV và giUp dO cUa Cc Thu Thành ph H Chi Minh trong thii 

gian qua. 

KInh thu'a Quj Ccr quan, 

Trong sut qua trinh hoat dng tü khi thành 1p dn nay, Cong ty luôn thirc hin 

nghiém ti:ic nghia vi thug di vii ngân sách Nhà nuOc và chUng tôi cUng dã lien tVc  nhn 

duçc các bang khen hoàn thành t& nghia vi thug cUa Ciic Thug Thành ph H ChI Minh. 

Vi.'ra qua, Cong ty dã lam vic vài Doàn kim tra cUa Ciic Thu Thành ph H ChI 

Minh v kim tra thug quyt toán thug niên d 2018, 2019. 

Ngày 10/8/2020, Cong ty d nhân dirçc Quyt dnh s 2986/QD-CT ngày 07/8/2020 

v vic xir pht vi pham hành chinh v thu tr Civic Thu Thành ph H ChI Minh (sau day 

gçi tt là "Quyt djnh 2986"). Can cir nôi dung tii dim b khoãn 6 Diu 1 Quyt djnh 2986, 

Cuc Thus Thành ph H Chj Minh yêu c.0 Cong ty phài np các khoãn tiên sau dày dê thc 

hin các bin pháp kh.c phiic h.0 qua: 

1. Tin thu thu nhp doanh nghip (TNDN) truy thu là: 142.480.741 dng. 

2. Tin pht chm np tin thud TNDN là: 19.874.919 dng. 

Can c1r Bang ké chi tit s thu phát sinh, chi'rng tr np và tInh tiên chm np dInh 

kern Biên bàn lam vic ngày 21/10/2019 giUa Cong ty vOi Phông Quãn l' nçx và Cuâng ché 

nçi thus - Cuc Thud Thành ph H ChI Minh v vic diu chin1 tin phat chm np, chUng 

tôi hin dang np thra tin thu TNDN ci th nhu sau: 

- Nàm 2017: Tinthu TNDN np thüa là 4.885.138.257 dng. 

- Nàm 2018: Tin thu TNDN np thra là 6.095.989.688 dng. 
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TONG GIAM DOC 

CONG TY 
co PHAN 

DAU 111 PHA 
co.oP 

ii Trung Kiên 

Ben canh do, theo ni dung tai  Miic III. TInh hInh thirc hin nghTa vi vâi ngân sách 

Nba nuâc cüa Biên ban kim tra quyt toán thu niên d 2018, 2019 ngày 28/7/2020, dn 

cui nàm 2019, Cong ty vn con s tin thus TNDN np thira lâ 5386.653.494 dng. 

Niur vy, vOi s tiên thu TNDN Cong ty hin dang np thira qua các nãm 1rn hoi s 

tin thu TNDN truy thu theo Quyt djnh 2986, COng ty ching tôi thuc trtthng hçp không 

bj tInh tin pht chm np thus TNDN theo quy djnh cüa Lust Quán 1' thug. 

Bang van bàn nay, Cong ty kInh d nghj Ciic Thud Thành ph H ChI Minh xem xét 

không tInh tin phat chrn np thu TNDN di vâi khoãn thu TNDN bj truy thu cüa Cong 

ty nhix dã nêu trOn theo quy djnh cüa Lust Quán 1 thug. 

Cong ty tht mong s0m nh.n duçc phic dáp tcr Cc thu Thành ph H6 ChI Minh v 

van dê nêu trên. 

Trân trQng cam on.!. 

Noi nh?mn: 
- I'//nc trén; 
- Ban TGD ('de báo cáo); 
- Liru VT(ph02b). 
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