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Lo?i thông tin cong b: 

El 24 gi& 	 E bt thu'ng 	El thea yeu cu 	El dnh kS/ 

N61 dung thông tin Cong b& 

Ngay 20 thang 8 näm 2020, Cong ty có phn NOng nghip Quóc té Hoàng Anh Gia Lai ("Cong ty) 

nhn du'c Quyt djnh s6: 10751Q0-CT dé ngày 05/8/2020 cüa Ctc Thuê Tinh Gia Lai ye vic xt:v 

pht vi phm hành chinh v thu TNCN trong nàm 2018 và 2019. Cüng ngày, COng ty dà np dy 

dü càc khoãn tin pht trên vào Ngân sách nhà nu'&c. 

Thông tin nay dà duc cong bó trên trang thông tin din tt:v cüa Cong ty ngày 21/08/2020 ti dLy&ng 

dn: http://www.haagrico.com.vn  tai mçic Nhà du tu'/COng bó thông tin. 

Chüng tOi xin cam két càc thông tin cOng b6 trên dày là dUng sci' that và hoàn toàn chiu trách 

nhiem tru'&c phap Iut ve^ ni dung cäc thông tin dà cOng b6. 

Dinh kern: 

- Quy4td/nh s6 1075/QD-CT 
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S:  U1  / QD-CT 	 Gia Lai, ngày  c'$  tháng  3'  nám 2020 

QUYET D!NH 

Xfr pt vi phim hành chInh 

Can ci Diu 57, Diii 65, Diu 68 Ludt xii' lj vipham hành chInh, 

Can th Ludt Quàn lj thué' so' so' 38/2019/QHJ4 ngày 13/6/2019 vi các 
van bàn htthng dan thi hành, 

Can cit các Ludt thul và các van bin hiráng din thi hành, 

Can cit Nghj djnh so' 129/2013/ND-CP ngày 16 th6ng10 nám 2013 ciia 
ChInh phii quy d/nh ye xii' phgt vi phgm hành chInh ye thué và cwöng ché thi 
hành quyét dinh hành chInh thuê, 

Can cit Thông tw so 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 ciia B6 TàchInh 
hw&ng din Nghj djnh sO 100/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 ciia chInhphii quy 
dnh chi tiét thi hành Ludt sita dôi, bô sung m6t sO diêu ciia Ludt thué Giá trj 
gia tang, Ludt thué Tiêu thy däc biét và Ludt Quán l thué và sita dôi mót so 
diéu tai càc Thông tu' ye thuê; 

Can cit kio'n nghj tai Biên bàn thanh tra thué 	ngày 05/8/2020 ciia 
Doàn Thanh tra thuê theo Quyét djnh sO 899/QD-CT ngày 301612020 ciia Cyc 
tru'àng Cyc Thuê tinh Gia Lai ye viéc thanh tra thuê tai Cong ty Co phdn Nông 
nghip Quôc tê Hoàng Anh Gia Lai, 

Xét dj nghj ciia Trtró'ngphông Thanh tra - Kio'm tra so' 1; 

Tôi: Doàn Khánh Van, Chirc vii: C%ic trithng Cue Thue^ tinh Gia Lai. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Xu:r phit vi phtm hành chInh déi vci tô chiirc có ten sau: 

1 .Tên to chüc: Cong ty Co ph.n Nông nghip Quôc tê Hoâng Anh Gia Lai 

Dja chi trii sâ chInh: 15 Trueing Chinh, thành ph o^ Pleiku, tinh Gia Lai. 

MA so thu: 5900712753 

Giy chi.rng nhtn däng k kinh doanh so 5900712753 do S& Ke^ hoch và 
Dâu tu tinh Gia Lai cap lan dâu ngày 26/5/2010, däng k thay dôi lan thir 18 
ngày 16/8/2019. 

NgiRii dti din theo pháp 1utt: BA VO Thj M9 Hanh,  Gii tinh: NU 



Chüc danh: Tng Giám dc 

2. Dã thirc hin hânh vi vi phtm hành chInh: Khai sai nhung không dn 
den thiêu thuê phãi np, khai sai dan den thiêu so tiên thuê phâi np trong niên 
Q kê toán: näm 2018,2019. 

3. Quy djnh tai:  Khoân 4 Diu 6; khoân '2 Diu 10 Nghj djnh s 
129/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 cüa ChInh pH. 

4. Các tInh tit tang nrg: HáIIh vi khai sai nhung không dn dn thiu 
thuê phâi np có 01 tInh tiêt tang nng: Vi phm nhiêu Ian. 

5. Các tInh ti& giám nbc: Không. 

6. Bj áp dung hInh thüc xi:r pht, bin pháp kh&c phic hu qua nhu sau: 

6.1. HInh thüc xr pht chInh: Phit tin. 

- S6 tin pht: 95.5 12.768 dng. 	Trong do: 

- Phat tin di vi hành vi khai sai nhixng không dn dn thiu thu6 np 
(TM4254): 9.240.000 dông; 

- Pht tin dM vri hânh vi khai sai dn dn thiu s& thus TNCN phái np 
(TM 4268): 86.272.768 dOng. 

S tin phat bang chir: Chin mucri lam triçu, nám tram mwài hai ngàn, 
báytràm sáu mwoi tam cling. 

6.2. HInh thrc xir pht b6 sung: Không. 

6.3. HInh thüc khc phic htu qua: 

6.3.1. So tin thu truy thu: 	 43 1.363.840 dng 

Trong do: 

- Truy thu thue^ Thu nhp cá nhân (TM 1001): 	431.363.840 dng 

S tkn truy thu bcng chI: Bdn tram ba mwo'i mt triu, ha tram sáu mu'cti 
ha ngàn, tcm tram hon mlto'i ding. 

6.3.2. So tin chm np tiên thu: 	 11.321.420 dng 

Trong do: 

- Tien chm np thue^ TNCN (TM 4917): 	 11.321.420 dng 

S6 tin chm n3p bcng chfr: Mitài m6t triu, ha tram hai mwc'i mt ngàn, 
hon tram hai mwo'i ding dOng. 

Can cü tInh tin ch.m np tin thu: Theo quy djnh ti khoãn 3 Diu 3 
Thông tu so 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 cüa B6 Tài chInh. 

Tin chm np di vi s6 tin thu6 truy thu tai Quyt djnh nay dã tInh dn 
ngây lp biên ban; tiên chm np tir sau ngây k biên ban den ngày np tiên vào 



ngân sách dcm vi tr xác djnh và np. Han  np tin thu8 truy thu bach  toán trên 
h6 thông ngành thuê là ngày k biên bàn. 

6.3.3. Bin pháp khäc phc hu qua khác: Giâmsô thuê GTGT dugc khâu 
trü chuyên k' sau: 409.967.404 dông. Giàm lô so tiên: 125.817.243.395 dông. 
Trong do, näm 2018: 101.940.918.766 dông, nãm 2019: 23.876.324.629 dông. 

Thai han  thirc hin các bin pháp khc phitc hu qua trong thai han  10 
ngày, kê tü ngày nhn duçic Quyêt djnh nay. 

Dieu 2. Quy& djnh nay có hiu l?c  thi hành ke^ tü ngày k. 

Diu 3. Quyt djnh nay ducic: 

1. Giao cho Cong ty C6̂ phn Nông nghip Quc t8 Hoàng Anh Gia Lai 
dê chap hành. 

Cong ty C6^ phn Nông nghip Qu6c t6 Hoàng Anh Gia Lai phâi nghiêm 
chinh chap hành quyêt djnh xü phat nay. Nêu qua thii han  ma Cong ty Co phân 
Nông nghip Quôc tê Hoàng Anh Gia Lai không tir nguyen chap hành thi  sê' IA  
cuOng ché thi hành theo quy dnh cüa pháp lut. 	 . 

so tin pht và s 65  tin khàc ph%lc hu qua quy djnh tai  Dii 1, Cong tyCô 
phân Nông nghiêp Quôc tê Hoang Anh Gia Lai phai nôp vao tai khoan thu ng'ân  f 
sách nhà nuâc so 7111 cüa Cuc Thu e^ tinh Gia Lai mi tai Kho Bac Nha nuàé7 
tinh Gia Lai trong thii han 10 ngày, ké tü ngày nhn dizcic Quyét djnh xir phat 

Cong ty C0^ phtn Nông nghip Quc t6 Hoàng Anh Gia Lai Co quyn 
khiêu nai  hoc khâi kin hành chInh dôi vâi Quyêt djnh nay theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

2. Gui cho Kho bac  Nba nithc tinh Gia Lai de^ thu tin thus truy thu, tin 
chm np và tiên phat. 

3. Guj cho: Van phông Cijc Thus, PhOng Kê khai và Ke^ toán thus, PhOng 
Quân l no,  và Cung ché nçi thuê dé to chüc thchi.I.  L 
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