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CONG TY CP THUONG MAI - DÅU TU' LONG BIÊN 

S6: A2/CBTT- CTLB 
V/v: Cong bô thông tin Quyêt djnh xë ph¡t vi 

pham hành chính vê thuÃ. 
Hà noi, ngày 09 tháng 4 n�m 2022 

Kinh gii: - Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc 

So giao dËch chúng khoán Hà Noi 

CONG TY CO PHÅN THU'ONG MAI - �ÅU TU' LONG BIËN 
(M� chúng khoán: LBC) 

2.Tru so chính:561 Dudng Nguy¿n V�n Linh - P.Såi Dông-Q.Long Biên -.Hà NÙi 

1.Tên công ty: 

3. Sô diÇn tho¡i: 024.38750728-02438757158 
4. Fax: 024.38750729 

5. Ngudi thrc hiÇn công bô thông tin: 
Ho và tên: Vn MINH TUÁN Giám �ôc công ty 
- Dja chi: Sô nhà 31 Ngð 170 Ngô Gia Tu, P.Déc Giang, Q. Long Biên, TP.Hà nÙi DiÇn thoai: 

+Di �Ùng: 0913238706 

+Co quan: 024.36740180 
6. Loai thông tin công b0: 24h 
7. Noi dung thông tin công bô: 

C�n c Thông tu 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cça BÙ Tài Chính huóng dan viec công bô thông tin trên thË trurong chéng khoán. Công ty cô phân thuong m¡i -Dâu tur Long Biên công bô thông tin vê viÇc nhn Quyêt dËnh sô12248/QÐ-CTHN- KK- XPVPHC cça Cuc thuê TP Hà NÙi. NÙi dung quyêt dËnh nhu sau: Xù ph¡t vi ph¡m hành chính vê thuê �ôi vÛi Công ty cô phân thuong m¡i - �âu tu Long Biên nhir sau: 
- NÙp chm hô so khai thuê mâu sô 05/KK-TNCN, sô tiên phài nÙp: 3.500.000,d Ngày nhan quyêt dËnh xë phat: 08 tháng 4 n�m 2022 
Thông tin này �ã dugc công bô thông tin trên trang thông tin diÇn të cça Công ty cô phân thuong m¡i - �âu tur Long Biên vào ngày 09/4/2022 t¡i �uong dân: 
www.haprolongbien.vn 

Chúng tôi xin cam kêt các thông tin công bô trên dây là �úng så thât và hoàn toàn chju trách nhiÇm truóc pháp lut vê nÙi dung các thông tin d�ã công bô. 

Noi nhan: 
- Nhu trên; 

NGUOI THUC HIÆN CBTT Ban giám �ôc Công ty; 
Ké toán truong Công ty; GIÁM �ÓC -

005 - Luu VT, TC-HC Công ty. 
cONG TY 

CO PHAN 
THUONG MAL-DÄU TU 
LONG BIEN 

ONG BENVMinh Tuâân 
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CyC THUE TP HA NOI 

So:224QÐ-CTHN-KK-XPVPHC Hà Noi. ngàvOl tháng)fmäim 2022 

QUYET DINIH 
Ve viçe vu ph¡t vi ph¡nm hành chính vê thuÃ 

CYC TRUONG CYC THUÉ THÅNH PHÓ HÀ NOI 

Cn cir Luat Nir h* vi pham hành chinh ngày 20 tháng 6 n�m 2012; 

C�n c Lu�t só 67/2020/QH14 ngày 13/11/2020 sia dôi, bô sung mÙt só 

dieu cua luât xu hi vi phgm hành chinh; 

Cän et Luat Quan lý thué ngày 13 tháng 6 n�m 2019; 

Can cit Nghi dinh só 125/2020/ND-CP ngày 19 tháng 10 n�m 2020 ca 

Chirh phi qy dinh ve xie phat vi pham hành chinh véthuÃ, hóa don; 

Cän cit Quyá dinh só 1836/QD-BTC ngay 08 tháng 10 nam 2018 cia Bo 

Tài chinh qy dinh chic n�ng. nhiÇm , quyen han và co cáu tó chúc cua Cuc 

Thue 
Can ct Quyát dinh sÑ 03/0Ð-CTHN ngày 04/01/2022 cia Cuc truong Cuc 

thue Thành phó Hà NÙi ve viÇc giao quyén xië phat vi pham hành chinh; 
Can cú Bieên bån vi pham hành chinh ve thuê só 755/BB-VPHC lâp ngày 22 

tháng 03 n�m 2022; 

Xét de nghi cça Truong Phong Kê khai và Ké toán thue - Cuc thué TP Hà 

Noi,

QUYET DINH: 

Dieu 1. Xu ph¡t vi pham hành chính �ôi vói tô chúc có tên sau �ây: 

1. Ten to chéc: CÔNG TY CÓ PHÂN THUONG MAI- �ÅU TU LONG 
BIEN 

Dja chi tru sò chính: Sô S61, �uong Nguyên Vä�n Linh, Phurong Säi �ông, 

Quan Long Biên, Hà Noi. 

Mä só thue: 0100596869 
Só GCN dáng ký dâu tu/doanh nghiÇp ho�c giáy phép thành lp/däng ký 

hoat dÙng sô: 0100596869 ngày câp lân �âu: 05.1 1.2003; noi cap: Hà NÙi 
Nguoi dai diÇn theo pháp lut: Vk Minh Tuân 

2. Dã thyc hiÇn hành vi vi ph¡m hành chính: 



Ngày 21.03.2022, don vË nÙp chm tÝ khai thuÁ 05/KK-TNCN To khai thuÃ 
To khai khäu trir thuÁ TNCN, Ký tinh thue: Tháng 1/2022, h¡n nÙp hô sa ngày 

20.02.2022, sô ngày nÙp quá h¡n 28 ngày. 
3. Hành vi vi ph¡m hành chinh quy dËnh t¡i khoàn 2 �iêu 13 NghË dinh 

125/2020/NÐ-CP ngày 19/10/2020 cça Chính Phù. 

4. Các tinh tiêt täng n·ng, tinh tiêt giäm nh�: 

a) Các tinh tiêt giäm nh�: Không có 
b) Các tinh tiêt t�ng n·ng: Khöng cóo 

5. Các tinh tiêt liên quan dên viÇc giäi quyêt vi ph¡m (néu có): Không có. 

6. Bi áp dång hinh théc xë phat và biÇn pháp khãc phuc hâu quå nhu sau: 

a) Hinh théc xt ph¡t chinh: Ph¡t tiên (Tiêu muc: 4268) 
Múc ph¡t: 3.500.000 dông (bäng chit: Ba triÇu, n�m tr�m nghin dong ch�n). 

Diêu 2.Quyét dinh này có hiÇu luc ké të ngày Of tháng 0fn�m 2022. 
Dieu 3. Quyêt �Ënh này dugc: 
1. Giao cho Öng (Bà) Vk Minh Tuân là d¡i diÇn cho to chúc vi ph¡m có tên 

tai Diêu 1 Quy�t djnh này de châp hành. 

Trong thoi h¡n 10 ngày, kê tù ngày nhn �uugc quyêt dËnh này, Don vËi có tên 

trong Diêu 1 phäi nghiêm chinh châp hành quyêt dinh xù ph¡t này. Só tièn phat 

quy dinh tai Diêu 1 phäi nÙp vào tài khoan sô: 7111 t¡i Kho b¡c Nhà nuóc Long 
Bien, co quan qu£n lý thu Cuc Thuê TP Hà NÙi. 

Nêu quá thòi h¡n må �on vi có tên trong �iÁu 1 không cháp hành quyét 

dinh xr phat thì së bË cuong chê thi hành theo quy dinh cça pháp luât. 

Don vi có teên trong �iêul có quyên khiêu n¡i ho·c khoi kiÇn hành chính 

�oi vói Quyêt �Ënh này theo quy �inh cça pháp lut. 
2. Gui cho Kho bac Nhà nuóc Long Biên �Ã thu tiÁn phat. 
3. Gii cho Truong các phòng: Phòng Kê khai và k� toán thué, Phòng Thanh 

kiêm tra so 9, Phòng Quàn lý ng và cuõng chÃ no thué �e tó chéc thuc hiÇn 

Quyêt dinh này./.e 
tra 

HOA 

g cHOCRUONG 
KTCDTRUÖNG Noi nhan: 

- Nhu Dieu 3; 
- Luru: Hò so, VT, KK (7:4)Y)n THANH PHO 

HA NGlls 
TÖNG 

Nguyên Anh Düng 
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