TONG CIJC TRUE
CIJC TRUE TP.HO CIII MINH
So: 57QD-CT

CQNG HOA XA HQL CHU NGHIA VIT NAM
Dc ip - Tçr do - Hnh phüc

Thành phô Ho ChI Minh, ngay25 tháng ( närn 2019
QUYET D!NH

Xu pht vi phim hành chInh ye thuê
Can cr Diu 57, Diu 68 Lust Xr 1 vi pham hành chInh;
Can cr Luât Quãn 1 thuê s 78/2006/QHI 1 dã duqc scra dôi b sung mt s diu theo
Lut sO 21/20 12/QH 13, Lust s 71/2014/QHI3 và Lust s 106/20 16/QH13;
Can cir Lut thu Thu nhp doanh nghip, Lut thug Giá trj gia tang;
Can ccr Lut Thanh tra s 56/2010/QH12;
Can cir Ngh dlnh s 129/20131ND-CP ngãy 16 tháng 10 nãm 2013 cUa ChInh phü quy
djnh v x€r phat vi pharn hành chInh v thu và crOng ch thi hành quyt djnh hành chInh
thud;
Can ct Thông tii 166/2013/1T-BTC ngày 15 tháng 11 näm 2013 cüa Bô Tài Chinh phü
quy djnh chi tit v xCr l vi phm pháp 1ut v thu;
Can cCr kin nghj t?i Biên ban thanh tra thu k ngày 22 tháng 8 näm 2019 và Biên bàn
ghi nhn ktt qua lam vic ngày 23 tháng 8 nam 2019 cüa Doàn thanh tra theo Quyt djnh s
1354/QD-CT-TT ngày 08 tháng 7 näm 2019 cüa Cic Tnthng Cic thu v vic thanh tra
thu tai: T6ng Cong ty C phAn Phong Phii. Thii k3t thanh tra: näm 2017, 2018;
Can cCr Quyt dinh s 2969/QD-GQXP ngày 01 tháng 8 nàm 2019 ccia Cic tnthng Cic
Thu TP. H ChI Minh v vic giao quyn xfr phat vi pham hành chInh v thug;
Xét d nghj cüa Tru&ng Phàng Thanh tra - Kim tra s 10;
TOi : Nguyn Natri Buiili - Chcrc vu: PhO Ciic truâiig Ciie tliut TP.H Clii Miith,
QUYET JMNH:
Biêu 1. Xir pht vi pham hành chinh v thu di vâi:
1. Tng Cong ty CO phAn Phong Phü
Ma s thu& 0301446006.
Dja chi trV sà chInh: 48 Tang Nhon Phü, KP 3, P. Tang Nhon Phü B, Q.9, Tp.HCM;
Tng COng ty C phn Phong PhU duçrc thành 1p theo Giy ch(ing nhn dãng k doanh
nghip cOng ty c ph&n s 0301446006 dang k thn du ngày 20/2/2009 và däng k thay
di thn thir 12 ngày 03/02/20 15 do Si KBDT dtp.
Nguii dai din theo pháp 1ut: ông Pham Xuân TrInh.
Chirc vu: Tng Giám dc.

2. Dâ thrc hin hành vi vi pham hành chirih: khai sai dn dn tang s thu GTGT duc
hoàn và khai sal nhung không dn dn thiu s thu GTGT, TNDN phãi np nãm 2017,
201W
3. Qul dinh tai khoân I Diu 10 và khoán 4 Diu 6 Ngh djnh s 12 9/2013/ND-CP ngãy
16/10/20 13 ccia Chinh phci quy djnh v xir pht vi phani pháp 1ut v thu và cirong ch thi
hành quyt djnh hành chinh thus.
4. Bj áp dvng hinh thi'rc xr pht, bin pháp khAc phiic hãu qua nhu san:
a) HInh thcrc xir phat chinh:
Phat tin vâi mCrc phat:

79.204.722 ding

(Vkt bang chip: Bay mutri chin triu, hai tram lé bó'n ngàn, bay tram hal rnu'ai hal dng)
Trong dO:
- Phqt tin v hành vi k/zai sai nlnrng k/zóng dJn dén thiéu so thue
GTGTphái nóp (Tku myc 4254):
- Phgt tkn v hành vi khai sai nhiung khóng dJn dê'n thilu s thué
TNDNphái n3p ('Tku myc 4254):
- Phat tiên v hành vi khai sai dJn den tang s thud GTGTdwçv
hoàn (Tiu muc 4254):

2.100.000 dng
2.100.000 dng
75.004.722 dng

b) Các bin phãp khc phic hu qua:
- Thu hi tin hoãn thuê GTGT:

375.023.608 dông 31

(Vkt bang ch12: Ba train bay mirni lam triu, klióng tram hai mwcri ba ngàn, sáu tram lé
tam dong,)
- S tin cl4m np tiên thuê:

54.596.936 dông

(ViEt bang chü Nàm mu-cri bn triêu, nàm tram chin mwai sOu ngàn, chin train ba nuroi
sáu dcng1)
Trong do:
+ Tin chain nôp tin thuE GTGT (Tiu myc 4937):

54.596.936 dng
S tin chm np dirge tinh dn ngây 29/8/2019. Doanh nghip tr tInh vâ np tin
châm np tin thu k tü ngày 30/8/2019 dn ngày nôp dt tin thu truy thu Va pht van
Ngãn sách nhà ntràc theo qui djnh.
- Diu chinh giãm khu trfr thuê GTGT qua thanh tra:

851.651.119 dng

D nghj doanh nghip khai diu chinh s thus giám khu tth nêu trên vào h so khai thus
GTGT cUa k' tlnh thug khi nhn dtrçic Quyét djnh nay (chi lieu 37 trên T?i khai thud GTGTMu 01/GTGT).
- Diêu chinh giãm 1:

14.663.385.473 thng

(Trongdo: näm 2017: 9.403.667.143 dng; nãrn 2018: 5.259.718.330 dng)

Thai gian thirc hin các bin pháp khãc PI1c hu qua 10 ngày, k tr ilgày nhn dugc
Quyêt djnh nay.
M9i chi phi t chcrc thi hành bin pháp khc phiic hitu qua do to chirc vi phani có ten tai
Diu nay chi Ira.
DiCu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc k tlr ngày k.
Diéu 3. Quyt djnh nay &rçic:
1. Giao cho Ong: Phm Xuân TrInh - Nguai dai din pháp lut Tng Cong ty C phn
Phong Phii CO ten tai Diu I Quy& djnh nay d chap hânh.
Trong thai han 10 ngây k tr ngày nhn duçic quyt djnh xr pht nay, Tng Cong ty C
phn Phong Phü phái np s tin chm np và tin phat theo quy djnh t?i Diêu 1 vào tài
khoán s: 7111.1056137; s tjM thu GTGT thu hi d nghj np vào tài khoãn s6
3121.0.0000000 cüa Cc Thug Tp.HCM ma tai Kho bac Nhà nuàc Tp.HCM.
To chirc cO ten tai Di&u 1 phãi nghiem chinh chap hành quyt djnh xi:r pht nay.
Nu qua thai hn ma Tng COng ty C phn Phong Phü không tr nguyen chip hành thI
së bj cumg ch thi hành quyt djnh hành chinh theo quy djnh cña pháp 1ut.
Tng Cong ty C phAn Phong Phü Co quyn khiu nai hoc khai kin hành chInh di
vOi Quy& djnh nay theo quy dnh cUa pháp 1ut.
2. G&i cho Kho bc Nhà niiâc Tp.HCM d thu hi tin hoàn thu& tin chm np, tin
phat.
3. Giri cho PhOng Kê khai - Kê toán thuê, Phông Quãn 1 nçi và CuO'ng chê nçi thuê, '
PhOng Thanh Tra - Kim tra s 10 d t chüc th?c hiên./.!V
KT. CUC TRU'N
'
PHO CUC T'AU' Ô G
ATo'i n/zimn
- Nhir Diêu 3;
- Liru: VT, P.1TKT1O (bvthach 7b).
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