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Tp. H6 Chi Minh, ngdy 18 th6ng 6 ndm 2019

cONG B0 rHONG TrN TRt,N cONG THONG TrN ErEN Tr/
CUA UY BAN CHfNG KHOAN NHA NTJdC VA SGDCK TP.HCM

Kinh gui: - 0y ban Chrimg khodn Nhi Nudc
- S& Giao dich Chring khodn TP.HCM

NGAN HANG TMCP PHAT TRIEN TP,HCM ffiDBANK)
HDB
25 Bis Nguy6n Th! Minh Khai, P. B6n Ngh6, Q. l, Tp.HCM
(028) 62 91s 916

Nguy6n Hiiu D{ng, T6ng Gi6m d6c
(x) 24h

NQi dung c6ng b6 th6ng tin:
Ngdy l7/06/2019, NgAn hang TMCP Ph6t tri6n Tp. HCM (HDBank) nhdn duqc euyet dinh s6
2234/QE-CT cria Cgc Thuii thanh ptrO Oa NEng th6ng b6o v0 viQc xri lf vi pham hdnh chinh,
voi sr5 tidn h l.400.000 ddng (MQt trigu b6n trdm nghin d6ng), do ch{m nQp td khai thuii thu
nh{p doanh nghiQp, theo quy dinh tai Ei6m d Khodn 3 Didu 10 Th6ng tu sO t56l20t3ltT-gtC
ngdy 06/l l/2013.

HDBank dd hoan thanh viQc nQp s6 tidn.ndu trOn ngay khi nhAn <luqc Quy6t dinh 2234leD-CT,
vd hi6n kh6ng cdn nghia vy lidn quan d6n Quydt dinh ndy.

Thdng tin ndy dugc c6ng b6 trdn trang th6ng tin diQn tri cria HDBank tqi <ludng d6n:

https://www.hdbank.com.vrl/investors/vi/cons-bo-thone-tin.html?ver:3.1

HDBank xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b6 trCn day ld dring su that ve hoan toan chiu tr6ch
nhiQm trudc ph6p luft vd nQi dung c6c th6ng tin d5 c6ng b6.

Noi nhQn:

- Uy ban Chilng khodn Nhd nudc
- SdGiao dlchCh*ng khodnTp.HCM
- Lru: Vdn thu

NGAN HANG TMcP PHAT TRIEN TP.HCM
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TONG CLJC  THUE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CVC THUE THANH PHO BA NANG Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S&0WA/QD-CT Dà Ncng, ngày,40tháng näm 2019 
;fr7Z41 

QUYET B!NH 
Xir phtt vi phm hành chInh  v thug 

Can ci'r Diu 57, Diu 68 Lu.t xü 1 vi phm hành chInh s 15/2012/QH13 
ngày 20 tháng 6 nàm 2012; 

Can cü Lut Quãn 1 thuê so 78/2006/QH1 1 ngày 2?  tháng 11 näm 2006; 
Lut süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Quán 1 thuê so 21/2012/QH13 ngày 
20 tháng 11 näm 2012 và Lust so 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 süa dôi, bô 
sung mt so diêu cüa Luat  thuê Giá trj gia tang, Lut thuê lieu thi dc bit va 
Lut Quãn l thuê; 

Can cü Nghj djnh so 129/2013/ND-CP ngay 16/10/2013 cüa ChInh phü 
quy djnh ye xü pht vi phm hành chInh ye thuê và clloTig chê thi hành Quyêt 
djnh hânh chInh thuê; 

Can cü Thông tu so 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 cüa BO Tài chInh 
quy djnh chi tiêt ye xir pht vi pham hành chInh ye thuê; 

Can cu Biên bàn vi phm hành ehInh thuê 1p ngày 05/6/2019 giUa Van 
phông Dng k dat dai TP Dà Näng và Ngân hang TMCP Phát triên thành phô 
HôChIMinh; 

Can ci'r Quyêt djnh so 505 8/QD-CT ngày 28/12/20 18. ye vic giao quyên 
xi:x phat vi phm hành chinh ye thuê cüa Civic tnràng Ciic Thuê thành phô Dà 
Nng; 

Tôi: Luu fXrc Sáu, Phó Cic truâng - Cue Thuê thành phô Dà Nàng, 

QUYET B!NH: 

Biu 1. Xir pht vi hm hành chInh v thus di vái Ngân hang TMCP 
Phát triên thành phô Ho ChI Minh. 

Ma sO thuê: 0300608092 
Dja chi: 25 Bis Nguyen Thj Minh Khai, Ben Nghé, qun 1, TP Ho ChI 

Minh. 
Giy chi'rng nhn dang k kinh doanh sO 0300608092; ngày cap 

11/8/1992; nth cap: Sà Kê hoach và Dâu tu thành phô Ho ChI Minh 
Ngi.thi dai  din theo pháp lut: Nguyen Hthi Ding 
Chire danh: Tong giám doe 
Dã có hành vi chm np t? khai thuê TNDN tü chuyên nhuçing bat dng 

san theo tirng lan phát sinh tr han  11 ngày là không dung quy djnh tai  diem d 
Khoàn 3 Diêu 10 Thông tu sO 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013. 

Bi áp diing hInh thüc xü phat, bien  pháp khäc phiic hu qua nhu sau: 
1. 11mb thñ'c xfr phit 
Phat tiên ye hành vi nôp châm ti khai thuê TNDN (Mu 02/INDN) tü 

chuyên nhtxcing bat dng san theo lan phát sinh ngày trê han  11 ngày, vOi mi'rc xir 
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pht theo quy djnh tai  Khoàn 2a, Diu 3 và Khoàn 3, Diu 7 Nghj djnh s 
129/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 cüa ChInh phü, so tiên: 1.400.000 dOng. 

TOng sO tiên phat phâi np là: 1.400.000 dOng 
(Bang chü: Mt triu bôn tram ngàn dOng) 

2. Bin pháp khãc phyc hu qua 
Yêu câu Ngân hang TMCP Phát triên thành phô Ho ChI Minh phái thirc 

hin vic ké khai thuê theo dñng quy djnh cüa Lut thuê, Pháp lut thuê. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lrc k tü ngày k. 

Diu 3. Quyt djnh nay thrcic: 
1. Giao cho Ong Nguyen Httu Dng - Tong giám dôc Ngân hang TMCP 

Phát triên thânh phô Ho ChI Minh dê chap hành quyêt djnh xi~ phat; 
Trong thyi han  10 ngày kê tü ngày nhn thrqc quyêt djnh nay, Ngân hang 

TMCP Phát triên thành phô Ho ChI Minh phái nghiêm chinh chap hành quyêt 
djnh xir phat nay. 

So tiên phat quy djnh tai  Diêu 1 phãi np vào tài khoãn so 7111 cüa Civic 
Thuê thành phô EM Näng ma tai  Kho bac  Nba nuâc thành phô EM Nng (chi.rang 
554, tiêu mic 4254). 

Qua th&i han  10 ngày, Ngân hang TMCP Phát triên thanh ph H ChI 
Minh không chap hành quyêt djnh xr phat thI sê bj ci.rrng chê thi hành quyêt 
djnh hành chInh thuê theo quy djnh tai  Diêu 18 Nghj djnh so 129/2013/ND-CP 
ngày 16/10/2013 cüaChInh phü. 

Dcin vi có quyên khiêu nai  ho.c khài kin dôi v&i quyêt djnh nay theo quy 
djnh cüa pháp luâ.t.

* 

2. Kho bac  nhà nuóc thành phô Dà Näng dê thu tiên phat; 
3. Trithng phông Quân l h kinh doanh, cá nhãn và thu khác, Trithng 

phông Kê khai và kê toan thuê, Trithng phông Quán 1 nçi và cuông chê ng thuê 
thuc Ciic Thuê thành phô Dà Nng dê tO chüc thrc hin Quyêt dnh nay. 

Quyt djnh nay gm có 02 (hai) trang./.,,v 

Noi nhân: 
-NhtrDieu3; 
- VP Dang k dat dai TP Dà Näng (phôi hap); 
(DC: 57 Quang Trung, Q Hái Châu, TP Dà Nang) 

- Lru: VT, HKDCN (2). 
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