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(fdi li€u dinh kdm: Q"ye! dinh sd 3770/QD-CTNDI ngay t4/6/2022 vi viQc xth
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Chring t6i xin cam k6t vi6c thgc hi€n c6ng bO ttrOng tin dugc thuc hiQn dring
theo quy elinh tai Th6ng tu s6 155/2015/TT-BTC ngey 06/10 /2015 hu6ng Aan cOng U6
th6ng tin tr6n thi truong chimg khorin.

Noi nhfn:
- Nhu tr6n;
- Luu TCKT.

th6ng rry-



                TỔNG CỤC THUÊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số:            /QĐ - CTNDI                          Nam Định, ngày    tháng    năm 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

  CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các Luật thuế, Luật phí, Lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;
Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Cục Thuế trực thuộc Tổng Cục Thuế;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản thanh tra thuế lập ngày 08/6/2022 của Đoàn 
thanh tra thành lập theo Quyết định số 3001/QĐ-CTNDI ngày 17/5/2022 của Cục 
trưởng Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc thanh tra thuế tại Công ty cổ phần môi 
trường Nam Định;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 3, Cục Thuế tỉnh Nam 
Định.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
1. Công ty Công ty cổ phần môi trường Nam Định; Mã số thuế 0600143867; 

Địa chỉ: Số 52/93 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định.
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh 

nghiệp 0600143867 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp đăng ký lần đầu 
ngày 28/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ  3 ngày 01/08/2016

Người đại diện theo pháp luật: Triệu Đức Kiểm.          
Giới tính: Nam.
Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Đã có hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 5 Điều 7 Luật Quản lý 
thuế số 78/2006/QH11; khoản 2, khoản 5 Điều 17 của Luật quản lý thuế 
38/2019/QH14; khoản 5 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ 
sung một số điều Luật thuế TNDN; khoản 1 Điều 1 Luật 71/2014/QH13 sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Luật về thuế.
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3. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: 
Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp theo quy định tại 

khoản 1, khoản 2 Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Không. 
5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm: Không
6. Áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a. Hình thức xử phạt chính:
Mức tiền phạt là 6.114.551 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, một trăm mười bốn 

nghìn, năm trăm năm mươi mốt đồng) đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số 
tiền thuế phải nộp. Trong đó:

- Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNDN phải nộp: 4.313.332 đồng.
- Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế TNCN phải nộp: 1.801.220 đồng.
b. Hình thức xử phạt bổ sung: không
c. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

- Truy thu số tiền thuế là 30.572.757 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi triệu, năm 
trăm bảy mươi hai nghìn, bảy trăm năm mươi bảy đồng). Trong đó:

+ Thuế TNDN là: 21.566.658 đồng.
+ Thuế TNCN là: 9.006.099 đồng.
- Tiền chậm nộp tiền thuế là 2.436.950 đồng (Bằng chữ: Hai triệu, bốn trăm 

ba mươi sáu nghìn, chín trăm năm mươi đồng). Số tiền chậm nộp tiền thuế nêu trên 
được tính theo quy định tại khoản 2 Điều 59 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 
ngày 13/6/2019.

Ngày 09/6/2022, Công ty đã tự giác khắc phục hậu quả nộp tiền thuế TNDN 
truy thu vào Ngân sách nhà nước bằng hình thức nộp thuế điện tử, số tiền: 
30.572.757 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Quyết định này được: 
1. Giao cho Ông Triệu Đức Kiểm đại diện Công ty cổ phần môi trường Nam 

Định để chấp hành.
Trong 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty cổ 

phần môi trường Nam Định phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này.
Số tiền phạt, tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 6 Điều 1 nộp vào tài 

khoản 7111 - VP KBNN Nam Định theo chương 799, chi tiết:
- Nộp số tiền phạt là 4.313.332 đồng, tiểu mục 4254.
- Nộp số tiền phạt là 1.801.220 đồng, tiểu mục 4268.
- Nộp số tiền chậm nộp thuế TNDN là 681.175 đồng, tiểu mục 4917.
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- Nộp số tiền chậm nộp thuế TNDN là 1.755.775 đồng, tiểu mục 4918.
Nếu quá thời hạn nêu trên mà Công ty cổ phần môi trường Nam Định không 

chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần môi trường Nam Định có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện 
đối với Quyết định này theo quy định của Pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh Nam Định để thu tiền. 
3. Gửi cho Công ty cổ phần môi trường Nam Định; Trưởng phòng Thanh 

tra - Kiểm tra 3 và Chi cục trưởng Chi cục Thuế kv thành phố Nam Định - Mỹ 
Lộc, Cục Thuế tỉnh Nam Định để tổ chức thực hiện Quyết định này./.

     Nơi nhận:  CỤC TRƯỞNG
   - Như Điều 3;                                                                         
    - Lưu: VT,Hs T.Tra.
    

                    Vũ Đình Hồng
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