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1ONG CUCTUE

ONG H0À XÄ HQI CHÚ NGH*A VIET NAM

UCTHUE TP HO CHi MINI

Doc lap - Ty do - Hanh phúc

So:/15 Q19.CT

Thành pho Hó Chi Minh, ngày t

tháng b nm

2021

QUYÉT DINH

ve viçe xü ph¡t vi ph¡m hành chính vê thuÃ

cyC TRUÖNG CYC THUÉ TP HÒ CHÍ

MINH

Can cu Luát xii lý vi ph¡m hành chính ngày 20 tháng 6 nm

2012,

Cn cù Lua1 Quán lý thué ngày 13 tháng 6 nm 2019;
Cn

ct Luát Quán lý thué ngày 29 tháng 11 nm

2006 và các lut sia doi

bô sung:

Cn cú các Luát thué và các vn bán huóng dán thi hành;
Can ct Nghi Ënh só 125/2020/NED-CP ngày 19 tháng 10 nm
Chinh phù quy dinh ve xu phat vi pham hành chinh vé thué, hóa don;

2020 cia

Can ci Nghi dinh 129/2013/NÐ-CP ngày 16tháng 10 nm 2013 cia Chinh
phi quy dinh vë xi phat vi ph¡m hành chinh ve thu¿ và cuõng chê thi hành quy
dinh hành chinh thué;

Cän c Quy¿t dinh só 1836/0Ð-BTC ngày 08 tháng 10 nm 2018 cia BÙ
trrong Bo Tài Chinh ve viÇc quy dinh chúc nang, nhiem vu, quyên han và ca cau
1ó chúc cça Cuc Thuê truc thuoc Tóng cuc Thuë;

Can ci Quyá dinh só 211/QD-TCT ngiy 12 tháng 3 nm 2019 cça Tong
cuc truong Tóng Cuc ThuÃ vë viÇcqg dinh chuc n ng,

nhi m

vu, quyen han cua

các Phong và Vn phong thuÙc Cuc Thué;
Cn ct Biên b£n kiém tra thue ký ngày 11 tháng 6 nm

2021 theo Quayét

dinh só 629/OÐ-CT-KT ngày 06/5/2021 cia Cuc truong Cuc Thuê v viêc kiêm

tra thué niêno 2019-2020 tai Cong Ty Có Phân Vàng Bae á
Theo de

nghË cúa Truróng Phòng

Thanh

tra

-

Ki¿m

tra

Quý Phú Nhuan;

só 1.

QUYÉT DINH:
Diêu 1. Xü ph¡t vi ph¡m hành chính vê thué oi vÛi:

1. Công Ty cô Phân Vâng Bac Dá Quý Phú Nhu-n,
Dja chi kinh doanh: sô 170E Phan Dng

Luru, Phròng 3, quân Phú Nhuan,

TP Ho Chí Minh;
Giay chúmg nh-n däng ký kinh doanh sô: 0300521758;
Cáp làn dàu ngày: 02/01/2004
Nai cáp: So Kê ho¡ch và áu

Chi Minh, cáp làn thr 31 ngày 11/01/2021;
Mã só thué: 0300521758;
Nguroi dai diÇn theo pháp lu-t: Lë Tri Thông. Giói tính: Nam;

Chuc danh: Tông Giám dôc.

tu TP Ho

CUC
MANHPH

2. Dà thuc hiÇn hành vi vi ph¡m hành chinh: chura kë khai nÙp thué GTGT

doi voi hàng hóa khuyên mai vuot mrc dng

ký vói So Công Thuong, dâ kê

khai doanh thu tài chinh không dúng quy dinh cua pháp luât, d tinh vào chi phi
dugc trù các kho£n chi không liên quan dên ho¡t dÙng kinh doanh. Vi ph¡m quy

dinh tai Diêu 7 Lust thuÃ GTGT s6 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và các Luat
sua dôi, bô sung; iêu 8 và Diêu 9 Lu-t thuê TNDN sô
14/2008/QH12 ngày

03/6/2008 và các Luat sùa dôi, bô sung; iêu

7 Luât Quan lý thuê sô

78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các Lu-t sua ôi,

bô sung; iêu

17 Luat

guan ly thuë só 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 cua Quôc hÙi.

3.Quy dinh xù ph¡t t¡i: Eieu

29/11/2006; ieu

107 Lu-t quàn lý thué só 78/2006/QHII ngày

142 Luât Qu£n lý thuÃ sô 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Diêu 10 Ngh/ dËnh 129/2013/NÐ-CP
ngày 16 tháng 10 nm 2013 cça Chính phù
qui dinh vê xç phat vi ph¡m hành chính vê thuê và cuõng chê thi hành quyêt

dinh hành chinh thue; ièu

16 NghË dËnh sÑ 125/2020/NÐ-CP ngày 19/10/2020

cça Chinh phç qui Ënh vê xë ph¡t vi ph¡m hành chính vê thuê, hóa on.

tiêt tng n·ng (nêu có): không
Các tinh tiêt giàm nh (nêu có): không

4. Các tinh
5.

6. Bi áp dung hinh théc xu ph¡t, biÇn pháp khc

phåc h-u quà nhu sau:

a) Hinh théc xu ph¡t chính: ph¡t tiên.
Muc
không trm

ph¡t:

167.015.060 ông (bng chï: mÙt trm
muoi lm nghin không trm sáu muoi ông).

sáu muoi

bày triÇu

Trong dó:

Phat hành vi khai sai dân ên thieu tiên thuê GTGT phäi nÙp (tiêu måc
4254): 19.580.868 ông.
Phat hành vi khai sai dân dên thiêu tiên thuê TNDN phài nÙp (tiêu muc
4254): 147.434.192 dông.
b) Các biÇn pháp khãc phyc hu quà:
-

Tông sÑtiÁn thuÃ truy thu: 835.075.297 dông (bng chï: tám trm ba
muoi lm triÇu không trm báy miuoi lm nghin hai trm chín muoi bày
ông).
Trong dó:

+Truy thu thuê GTGT (tiêu muc 1701): 97.904.338 dông;
+Truy thu thuê TNDN (tiêu måc 1052): 737.170.959 ông.
Tông só tiên châm nôÙp: 40.118.643 dông (bng chï: bôn muoi triÇu mÙt
trm

muoi tám

nghin sáu trm bôn muoi ba dông).

Trong dó:

+Tiên ch-m nÙp thuê GTGT (tiêu måc 4931): 19.930.595 ông.
+Tiên ch-m nÙp thuê TNDN (tiêu måc 4918): 20.188.048 ông,.
Sô tiên ch-m nÙp tiên thuê duoc tính d¿n
ngày 17/6/2021, doanh nghiÇp có
trách nhiêm tu tính và nÙp bô sung sô tiên ch-m nÙp të sau ngày 17/6/2021 dên
thoi diêm thuc nÙp sô tiên thuê truy thu vào Ngân sách Nhà nuóc.

Bien pháp khc phåc h-u quå khác: không.

Dieu 2.

Quyét dinh này có hiçu lrc thi hành kê tir ngày ký.

Dien 3. Quyet dinh này droc:
1.Giao cho ong Lé l i Thong là d¡i diÇn cho Cóng Ty Có Phan Vàng B¡c
Dá Quy Phu Nhuân dé chap hành.
Trong thi han 10 (muoi) ngày ké të ngày nh-n dugc Quyét dinh này, to
chirc có ten tai Diêu I phài nghiêm chinh châp hành Quyêt dinh xu ph¡t này. Sô
tin truy thu, tién ph¡t, tien ch-m nÙp tiên thuê quy dËnh t¡i Dieu I phäi nÙp vào

tài khoán sô 7111.1056137 mo t¡i Kho bac Nhà nuóc Thành phô Hô Chi Minh,
dia chi: só 37 Nguyên HuÇ, phuong Bên Nghé, Qu-n 1, Thành phó Hô Chi

Minh
Nêu quá thÝi h¡n mà Công Ty Cô Phân Vàng Bac á

Quy Phú Nhuân

khong tur nguyên châp hành thì s bË cuõng chê thi hänh theo quy dinh cça pháp

luat.
To chrc có tên t¡i ièu I có quyÁn khieu n¡i ho·c khoi kiÇn hành chính doi
vÛi Quyët dinh này theo quy dinh cça pháp
lu-t.
2. Gri cho Kho b¡c Nhà nuóc Thành phÑ Hô Chí Minh e thu tien.
3. Gui cho phòng Kê khai - kê toán thuÃ, phòng Quàn lý ng và cuõng chÃ
ng thuë, phòng Thanh tra - Kiëm tra sõ 1 dë tö chrc thrc hiÇn Quy t

Noi nhg

dinh này J

CyC TRUÖNG

- Nhu Diêu 3;
-

Laru:

VT, TTKTI (ttuyen.6b).
CUC TH
THANH PHÓHO MI

L&Duy Minh

THUE

