
Phu inc VI 
Appendix VI 

CONG BO THÔNG TIN BAT THU (NG 
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE 

(Ban hành kern theo QuyEt djnh s 21/QD-SGD VN ngày 21/12/202] cza Tang Giám dc Sà 
Giao dich Ch&ng khoán Viêt Nam v Quy ch Cong b thông tin tai S& Giao djch chi-ng khoán 

Viçt Nam) 
(Issued with the Decision No. 21/QD-SGDVN on Dec 2021 of the CEO of Vietnam 

Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange) 

CONG TY CO PHAN 
BAO Bi NHVA  TAN TIEN 

TAN TIEN PLASTIC 
PACKAGING JSC. 

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dôc lap - Ti.r do - Hanh phñc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 
Independence - Freedom - Happiness 

      

S I No.: 170 1/2023/CBTT-BT Tp. H ChI Minh, ngày 17 tháng 01 nárn 2023 
Ho Chi Minh City, Jan 17th,  2023 

CONG BO THÔNG TIN BAT TH1RNG 
EXTRAORDINARYINFORMA TION DISCLOSURE 

KInh gfri: S& Giao dch Chtrng khoán Vit Nam/ S Giao dch Chung khoán Ha Ni 
To: Vietnam Exchange/Hanoi Stock Exchange 

1. Ten t chirc: CONG TY cO PHAN BAO BI NHVA  TAN TIEN 
Name of organization: TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 

Ma chrng khoán/ Stock code: TTP 

- Dia chi: Lô II4-II5-II10-II11, Cim 4, Nhóm CN II, KCN Tan BInh, Du?ing s 13, Phu?mg Tây 
Thnh, Qun Tan Phü, Thành ph H CM Minh, Vit Nam. 

- Address: Lot 114-115-1110-111], Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Street 
no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, Vietnam. 

Din thoi lien he! Tel.: (84.28) 3816 0777 - Fax: (84.28) 3816 0888 

E-mail: tantieninfo@tapack.com.vn - Website: tapack.com  

2. Ni dung thông tin cong b&Contents of disclosure: 

Ngay 16/01/2023, Cong ty c ph.n Bao bI nhra Tan Tin nhn dtrqc Quyt djnh s 2060/QD-TCT 
cüa Tng civic Thu ngày 30/12/2022 v vic xir pht vi phm hành chinh v thu qua kim tra vic 
chip hãnh pháp 1ut thug (Chi tit theo Quyt djnh dInh kern). 
On January 16th,  2023, Tan Tien Plastic Packaging Joint Stock Company received the Decision 
No. 2060/QD-TCT of the General Department of Taxation issued on December 30th,  2022 on the 
sanctions for violations in tax field through &ix inspection (Details in the attached Decision) 

3. Thông tin nay dA dirçc cong b trên trang thông tin din ti:r cüa cong ty vào ngày 17/01/2023 ti 
di.r&ng dn https://www.tapack.comlquan-he-co-dongfbao-cao-tai-chinh.html/ 
This information was published on the company's website on January 1 7th,  2023, as in the link 
https://www. tapack. coin/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh. html/ 
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Chüng tôi xin cam k& các thông tin cong b trên day là thing sir that và hoàn toàn chu trách nhim 
truâc pháp lust v ni dung các thông tin cia cong bi/We hereby certt'5'  that the information 
provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

Tài lieu din/i kènilAttached 
documents: 
Quyt djnh s 2060/QD-TCT cüa 
Tng ciic Thus ngày 30/12/2022. 

Iai diên t chfrc 
Organization representative 

NguOi üy quyn cong b thông tin 
Person authorized to disclose information 



BO TAI CI-IiNH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TONG CtjC THUE Dc 1p - Tr do - Hnh phñc 

So: !OO /QD-TCT Ha Nôi, ngàyO tháng12 näm 2022 

4' 

AN DFN  QUYET DINH 

Ny4.thang..4.,nm vic xfr pht vi phim hành chInh v thu 
4ua kiêm tra vic chap hành pháp Iu@  thuê 

TONG CUC TRIXONG TONG CUC THUE 

Can c&Lu4tXzHj viphqm hành chmnh ngày 20/6/2012; 

Can ciLugt Quán lj thungày 13/6/2019 và các van bàn hwóng dan thi hành; 

Can ci các Luçt thul và các van bàn hu'&ng dán thi hành, 

Cán czNghj djnh sd 129/2013/ND-CF ngày 16/10/2013 cia ChInhphi quy 
djnh ye th phgt vi phgm hành chInh ye thuê và cw5ng chê thi hành quyêt djnh 
hành chInh ye thuê; 

Can ci Nghj djnh so' 125/202 0/ND-CF ngày 19/10/2020 cza ChInh phz quy 
djnh xñphgt viphgm hành chInh ye thuê, hoá dcrn; 

Can ci Quyo't djnh so' I7/2018/QD-TTgngay 25/9/2OT8cuT/Tu' 
ChInh phi quy djnh chz'c náng, nhim vy, quyên hgn và cct cáu tO chá'c cia TO 
cuc Thuê thuç5c Bô Tài chInh; 

C'án th Quylt djnh so' 15/2021/QD-TTg ngày 30/3/2021 cia Thi tzthng 
ChInhphz st'ra dOi, ho sung khoán 1 Diêu 3 Quyet djnh sO 41/2018/QD-TTg ngày 
25/9/2018 cza Thi tzthng ChInhphi quy djnh chi'c náng, nhim vy, quyên hgn và 
cci cáu tO chtc cla TOng cyc Thuê thuç5c B5 Tài chInh, 

Can ci Quylt djnh so' 1841/QD-TCT ngày 22/11/2022 cia To'ng cyc trtthng 
TOng cyc Thuê ye vic kiêm Era time tç.zi COng ly  cô phán bao bl nhu'a Tan Tin; 

Can cii' Biên bàn kim Era thuè' 4ii COng ty co2 phn bao bI nhica TOn Tiln k)' 
ngày 22/12/2022 git'a Ti-wang Doàn kiêrn ti-a theo Quyet djnh sO 184 1/QD-TCT 
ngày 22/11/2022 cia TOng cyc trzthng TOng cyc Thuê và dgi din COng ly cdphdn 
bao bI nhwa TOn Tiên; 

COn cii' Quyltdjnh so'2185/QD -B TC ngày 31/10/2022 cüaB trithngBç Tài 
chInh ye vic giao phy trách TOng cyc Thuê; 

COn c& Quyet djnh sO 1747/QD-TCTngày 01/11/2022 cia Ngwài dwcrc giao 
phy trách Tong cyc Thuê ye vic giao quyén thphgt viphim hành chInh; 

Theo d nghj cza Trzthng Doàn kié'm ti-a theo Quylt djnh so' 1841/QD-TCT 
ngày 22/11/2022 cia TOng cyc trwóng Tong cyc Thuë và Cyc trwO'ng Cyc Thanh 
Era - Kiêm Era thuê. 
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QUYT DINH: 

Oiu 1. Xir pht vi pham hành chInh v thus d& vâi: 

1. Ten don v: Cong ty c phn bao bi nhra Tan Tin 

Dja clii trr sâ chInh: Lô 114-115-11104111, ciim 4, Nhóm CN II, Khu cong 
nghip Tan BInh, qun Tan Ph'i, Thành phô Ho Chi Minh. 

Cong ty c ph.n bao bI nhira Tan Tin dugc thành 1p  vâ hot dng theo 
Giy chüng nhn däng k kinh doanh sO 4103002999 do S& Kê hoch va Dan tu 
Thành ph H ChI Mirth cap lan dan ngày 28/12/2004. Cong ty dirge cap Giây 
chüng nhan  däng k doanh nghip (ma sO doanh nghip: 0300391040) tai  Dãng 
k thay di lan thu 5 ngày 25/11/2010. Hin nay, Cong ty ho?t dng theo Giây 
chirng nhn dng k doanh nghip - Däng k thay dôi lan thu 11 ngây 04/5/2021. 

Ma s thu& 0300391040. 

Nguôi d.i din theo pháp 1ut: Ong Koo Jae Young. Gió'i tInh: Narn. 

Chüc danh: Tng giám dc. 

2. Dã Co CC hành vi vi pham hânh chinh: Khai sai dn dn thiu s tin thus 
phãi np. 

3. Hành vi vi phm hành chInh quy djnh tti: Dim a khoàn 1 Diu 10 Nghj 
djnh s6 129/2013/ND-CP ngày 16/10/2013 và diem a khoân 1 Diêu 16 Nghj djnh 
s 125/2020/ND-CP ngày 19/10/2020 ciia ChInh phü. 

4. Các tInh ti& tang n.ng, giâm nbc: 

a) Các tInh ti& giàm nhe: Không. 
b) Các tInh ti& tang nng: Không. 

5. Bj áp dirng hmnh thüc xir pht và bin pháp kh.c phic h.0 qua nhu sau: 

a) HInh thuc xCr phat chInh: Phat v hành vi khai sai dn dn thiu s tin 
thuê phâi np. 

Müc phtt: 20% trên s thud truy thu, so tiên: 1.087.152.876 dng Bng chü': 
M5t không tram tam mu'cfi bay triu, mt tram nám mutri hai nghIn, tam tram 
bay mitch sáu dong). 

b) Bin pháp kh.c phiic h.0 qua: 

b.1) Buc np dü s tin thu thiu vào ngân sách nhà ntrâc: 5.435.764.372 
dong (Bang chEt: Nám j,bón tram ha mwcri lam triêu, bay tram sáu mwcti twnghIn, 
ha tram bay mwchi hai dóng, trong do: 

- Thu GTGT: 79.033.352 dng (Bang chU: Bay mwci chin triu, khóng tram 
ba mitch ha nghIn, ha tram nám mwcxi hai dóng), trong do: 

+ Näm 2019: 61.392.106 dng; 
+Nàm 2020: 17.641.246 dng; 
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- Thug TNDN: 3.579.363.192 dông (Bang chü: Ba tj), nám tram bay mwoi 
chin triçu, ba tram thu mwai ba nghIn, mpt tram chin mu'cri hai dong), trong do: 

+ Nàm 2019: 498.195.474 dng; 

+ Näm 2020: 73 5.733.006 dng; 

+Näm 2021: 2.345.434.712 dng. 

- Thu TNCN: 155.411.499 dng (Bang chü: M5t tram nàm mwo'i lam triu, 
bón tram mwài m5t nghIn, bôn tram chin mwcii chin dông), trong do: 

+ Näm 2020: 24.319.984 dng; 

+Näm 2021: 131.091.515 dông. 

- Thu np thay nhà thu nuc ngoài: 1.621.956.329 dng (B&ng chtt: M5t 
tj, sáu tram hai mu'cyi môt triêu, chin tram nàm mwcri sáu nghIn, ba tram hai mwcti 
chin dong), trong do: 

+ Näm 2019: 369.377.651 dng (trong do: thus GTGT: 283.461.761 dng, 
thué TNDN: 85.91 5.890 dong); 

+ Näm 2020: 569.064.092 dng (trong do: thuê GTGT: 437.823.154 dng, 
thuêTNDN: 131.240.938 dong); 

+ Näm 2021: 683.514.586 dng (trong do: thu GTGT: 5 16.760.594 dng, 
thuê TNDN: 166.753.992 dông. 

b 2) Tiên châm nôp tiên thuê 729 122 710 dng (Bang cht Bay t,àm hai 
mwai chin triu, m5t tram hai mwci hai nghIn, bay tram mw&i dônT 

S tin chm np tin thus nêu trên duqc tInh dn ht ngày 22/12/2022, Cong 
ty cô phân bao bi nhi.ra Tan Tiên co trach nhiêm tur trnh va nôp so tiên châm nôp 
tiôn thuê theo quy djnh kê tr sau ngày 22/12/2022 den ngày thrc np so thuê truy 
thu và tiên phat vào Ngân sách Nhà nuàc theo quy djnh. 

* Tng s tin xi1 1 v thu là: 7.252.039.95 8 dông (Bang chtS: Bay t, ha 
tram nám mwcli hai nghIn, không tram ba mwcri chin nghIn, chin tram nám mu 
tam dong). 

Diêu 2. Quy& djnh nay cO hiu hrc k tir ngày k. 

Diêu 3. Quy& djnh nay dugc: 

1. Giao cho Ong Koo Jae Young, là dai  din cho th chirc vi pham có ten tai 
Diêu 1 Quyêt djnh nay dê chap hành. 

Trong th?yi han  10 ngày k tü ngày nhn di.rgc quy& djnh nay, t chüc có ten 
tai Eiêu 1 phái nghiêm chinh chap hành quyêt djnh xü phat nay. So tiên phat quy 
djnh tai  Diêu 1 phái np vào tài khoàn so 7111 mi tai  Kho  bac  Nba rnthc Thânh 
phO Ho ChI Mirth, don vj thii hung: Ciic Thuê Thành ph H ChI Minh. 

Nu qua thôi han  néu trên ma to chüc vi pham không ch.p hành quy& djnh 
xr phat thI s bj cu0ng chê thi hành quyêt djnh hành chInh theo quy djnh cüa pháp 
luât. 
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2. Giri cho Kho bc Nhà ni.râc Thành ph Ho ChI Minh d thu tin pht. 

3. Gri cho Ciic Thud Thành ph FI ChI Minh d t chüc thrc hin Quy& 
djnh nay.!. . 

Nui nhn: KT. TONG CUC TR1XNG 
-NhuDiuT CUCT' I G 
- Doàn kim tra; 
- Luu: VT, 1TKT. 
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