


Mẫu số 01/QĐ

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số:            / QĐ-CTDAN  Đà Nẵng, ngày     tháng   năm   

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

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản thi hành;
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính 
thuế;

Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định 
về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn;

Căn cứ Quyết định số 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thuế trực 
thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-CTDAN ngày 22/12/2021 của Cục trưởng Cục 
Thuế thành phố Đà Nẵng về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Biên bản Kiểm tra lập ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Đoàn Kiểm tra 
thuộc Phòng Thanh tra - Kiểm tra 4, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng với Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đầu tư Din Capital theo Quyết định số 2403/QĐ-CTDAN ngày 05 tháng 7 
năm 2022 của Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc Kiểm tra tình hình 
chấp hành pháp luật thuế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital;

Theo đề nghị của Phòng Thanh tra – Kiểm tra 4,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với: 
1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital 
Địa chỉ trụ sở chính: 233 Điện Biên Phủ, phường Hoà Khê, quận Thanh Khê, TP 

Đà Nẵng.
Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh lần đầu ngày  07/6/2018.
Mã số thuế:  0401333013.
Người đại diện theo pháp luật: Ông Đặng Tiến Đức; Giới tính: Nam
Chức danh:  Tổng Giám đốc . 
2. Đã có các hành vi vi phạm hành chính: Kê khai sai dẫn đến làm thiếu số thuế  

phải nộp.
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3. Hành vi vi phạm hành chính quy định tại: Khoản 3 Điều 103 Luật Quản lý thuế 
số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Khoản 1 Điều 142 Luật Quản lý thuế số 
38/2019/QH14 ngày 13/6/2019.

4. Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: 
a. Các tình tiết giảm nhẹ: không
b. Các tình tiết tăng nặng: không
5. Các tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm: không
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
a. Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, 
Phạt 20% đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế GTGT, TNDN, Môn 

bài phải nộp theo Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 
của Chính phủ và Khoản 1, Điều 16, Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 
của Chính phủ.

Mức phạt:  (116.959.130 đồng x 20%) =  23.391.826 đồng.
(Bằng chữ: Hai mươi ba triệu, ba trăm chín mươi mốt ngàn, tám trăm hai mươi 

sáu đồng.)
b. Biện pháp khắc phục hậu quả 
- Buộc nộp đủ số tiền thuế GTGT, TNDN, Môn bài còn thiếu vào ngân sách nhà 

nước theo quy định tại khoản 3 Điều 138 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 
13/6/2019: 116.959.130 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu, chín trăm năm mươi 
chín ngàn, một trăm ba mươi đồng).

Trong đó:
            + Thuế Giá trị gia tăng: 29.433.091 đồng.

+ Thuế TNDN từ hoạt động SXKD:  81.526.039 đồng.
+ Thuế Môn bài: 6.000.000 đồng

- Tiền chậm nộp tiền thuế trên số tiền thuế GTGT, TNDN, Môn bài bị thiếu số 
tiền là: 25.775.024 đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm triệu, bảy trăm bảy mươi lăm ngàn, 
hai mươi bốn đồng.)

 Số tiền chậm nộp thuế trên được tính đến hết ngày 29/7/2022 Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Đầu tư Din Capital tự tính tiếp tiền chậm nộp tiền thuế từ ngày 30/7/2022 đến 
ngày liền kề trước ngày Công ty thực nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định tại 
Điều 59, Luật quản lý số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội.

Tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là: 166.125.980 đồng. 
(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm hai mươi lăm ngàn, chín trăm 

tám mươi đồng).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho Ông Đặng Tiến Đức, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Đầu tư Din Capital để chấp hành.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đầu tư Din Capital phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này.
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 Số tiền phạt quy định tại Điều 1 phải nộp vào Ngân sách Nhà nước theo tài 
khoản 7111 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng mở tại Kho bạc Nhà nước thành phố Đà 
Nẵng thông qua phương tiện điện tử theo quy định của Pháp luật về giao dịch điện tử 
https://nopthue.gdt.gov.vn hoặc http://thuedientu.gdt.gov như sau:

-  Tiền truy thu: 
+ Thuế GTGT: Chương 554, Tiểu mục 1701, số tiền:   29.433.091 đồng.
+ Thuế TNDN: Chương 554, Tiểu mục 1052, số tiền:   81.526.039 đồng.
+ Thuế Môn bài: Chương 554, Tiểu mục 2862, số tiền:   6.000.000 đồng.
-  Tiền phạt: 
+ Chương 554 - Tiểu mục 4254, số tiền: 23.391.826 đồng
- Tiền chậm nộp tiền thuế:
+ Thuế GTGT: Chương 554, Tiểu mục 4931, số tiền:     7.014.199  đồng
+ Thuế TNDN: Chương 554, Tiểu mục 4918, số tiền:    16.465.825 đồng.
+ Thuế Môn bài: Chương 554, Tiểu mục 4944, số tiền:    2.295.000 đồng
Nếu quá thời hạn nêu trên, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Din Capital 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 Tập đoàn Đầu tư Din Capital 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 thành phố Đà Nẵng để thu tiền truy thu, tiền 
phạt và tiền chậm nộp tiền thuế

3. Gửi cho các phòng: Thanh tra - Kiểm tra 4, Kê khai và Kế toán thuế, 
Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Đoàn Thanh tra thuế thuộc Phòng Thanh tra - 
Kiểm tra 4 để tổ chức thực hiện.

Quyết định này gồm có 03 trang./.

 Nơi nhận: KT. CỤC TRƯỞNG
- Như Điều 3;
- Phòng NVDTPC;

PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Lưu: VT, TTKT4 (02 bản).

Lưu Đức Sáu

http://thuedientu.gdt.gov/
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