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Sô: ............
1 CJC TRUNG CJC THUE THANH PHO HA NQI 

Can c& Ludt Xi't lj viphgm hành chInh ngày 20 tháng 6 nárn 2012; 

Can cz Ludt so 67/2020/QHJ4 ngày 13/11/2020 tha ddi, bó sung m6t s diu 
cia lugt xz lj vi phgrn hành chInh; 

Can ci'Lut Quán lj thué' ngày 13 tháng 06 nàm 2019; 

Can c&Nghj djnh so' 125/2020/ND-CT ngày 19 tháng 10 nám 2020 cia ChInh 
phi quy djnh ye xl'phQt viphgm hành chInh ye thuê, hóa don; 

Can th Quye't djnh so 1836/QD-BTC ngây 08 tháng 10 näm 2018 cta Bó Tài 
chInh quy djnh chtc nàng, nhim vy, quyên hgn và co,  cáu tO chi'c cia Cyc Thuê; 

Can ct' Biên ban vi phctin hành chInh ve^ thué' so 1835/BB- VPHC lçp ngày 23 
tháng 06 näm 2022; 

Can cz' Quyê't djnh so 03/QD-CTHN ngày 04/01/2022 cia Cyc tru'O'ng Cyc Thuê' 

thành pM Ha N5i ve^ vic giao quyn xiphgt vi phgm hành chInh; 

Xét d nghj cta Tru'O'ngphOng Ké khai và ke' toán thué' - Cyc thuê' TP Ha N6i. 

QUYET DINH: 

Dieu 1. Xü phit vi phm hành chInh di vói t6 chüc có ten sau day: 

1.Tên tchüc: TONG CONG TY T1f VAN THI1ETKEGIAO THONG VAN 
TAI - CTCP. 

Dja chi trii s& chinh: S o^ 278 Ph o^ Ton Dirc Thng, Phrning Hang Bet, Qun Dng 
Da, thânh phô Ha Ni. 

Ma so thuê: 0100107839. 

So quyt djnh thành !p: 0100107839; Ngày ca-p: 28.09.2010. 

Ngi.thi di din theo pháp 1ut: Pham Hthi Son. 

2. Da có các hành vi vi phtm hành chInh: 

Ngày 22/06/2022, dan vi np chm t& khai GTGT (Mu s: 01/GTGT Ti khai 
thue^ GTGT khâu tth), Ki tInh thuê: Tháng 5/2022, hn np ho so ngày 20/06/2022, 
so ngày np qua hn 02 ngày. 



3. Hành vi vi phm hành chInh quy djnh tai  Khoàn 1 Diu 13, Miic 1, Chuang 

II, Nghj djnh 125/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 cüa ChInh Phü. 

4. Các tInh tit tang n.ng, giám nhç: 

a) Các tInh tit giâm nbc: Dan vi np chm do li ming 

b) Các tInh tit tang nng: Không có 

5. Các tInh ti& lion quan dn vic giâi quyêt vi phim (nu có): Không có 

6. Bj áp dicing hInh thüc xi:r pht và bin pháp khc phiic hu qua niur sau: 

a) Hinh thüc xü phit chInh: Cãnh cáo 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k& tilt ngày. .Q. . .tháng. . .näm 2022 

Diu 3. Quyt djnh nay drçic: 

1. Giao cho ông (ba) Pham H&u San là dii din cho to^ chic vi phim có tOn tai 
Dieu 1 QuyOt djnh nay dO chap hành. 

Trong thôi han  10 ngày, kê tilt ngày nhn di.rçc quyt djnh nay, th chüc có tOn tai 
DiOu 1 phái nghiêm chinh chap hành quyêt djnh xilr pht nay. 

Nu qua thi han  nOu tr011 ma TONG CONG TY T15 VAN THILET KE GIAO 
THONG VN TAT - CTCP không chap hành quyOt djnh xilr pht thI sê bj cuông chO 
thi hành quyOt djnh hành chInh theo quy djnh cilia pháp lu.t. 

TONG CONG TY Ttf VAN THIET KE GIAO THONG VAN TAT - CTCP có. 
quyn khiu nai hoc khâi kin di viii Quyt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

2. Gilri cho Tnring các phông: Phông KO khai và ke^ toán thus, Phông Thanh tra 
- KiOm tra so 4 dO to chüc thrc hin QuyOt djnh này./ 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Liru: Ho so, VT, KK 
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