




CUC THTIE, TP.HO CHI MINH CONG: 
{1CHI CIJC THUE QUAI

K-KTT&TH

HoA xA Her cHU Ncsia vrpr NAM
O0. tAp - fg 0" - Ha"n

Quq.n I , ngdy 3 I thdng 07 ndm 2019

QUYETDINH
fr ph4t vi phSm hinh chinh vd thu6.

Cdn cu DiAu 57, DiAu 68 LuAt Xft ly vi ph4m hanh chfnh;

Cdn cu LuAt QuAn ly thu6 sO lStZ006lQH11 ngay 29 thing 11 ndm 2006; Luflt sria

d6i, bd sung mQt s6 di€u cria LuQt quin lyi thui5 ngdy 20 th6ng I I ndm20l2;
Cdn cr? Nghi dinh sO tZglZOtg,NtO-CP ngdy 16 thrlng l0 nim 2013 cira Chinh phri

l^
quy dinh vd xfr phat vi pham hdnh chinh v€ thud vir cudng ch6 thi hdnh quy€t dlnh hdnh

chinh thu€;
.A

Can cf Th6ng tu s6 166/2013/TT-BTC ngiy l5 th6ng I I ndm 2013 cria BQ Tdi chinh

quy dinh chi ti6t ve xri ph4t vi phqm hdnh chinh v6 thu6;

Cdn cri Bi0n.bin vi pham phdp luft ve tnut5 do Nguy6n Thi Chi lap hdi l5 gid l9 ngdy

29 thilng 07 nlm 2019 tAi Chi cuc thu6 Quan 1 ;
i.. -. ,

Cdn cri Quydt dinh v€ viQc giao quy€n s6 13105/QD-GQ)G ngdy 27 thdng 03 ndm

2019:'

xet dA ngtr! cria DQi K€ Khai - f6 fmn Thui5 vd Tin Hgc
^ i ,..T6i: Vi Qudc K! Chirc vu: Ph6 Chi cuc Tru&ng

QUYET EtrJ{H:

Oidu t. Xri phqt vi phqm hdnh chinl ei5i voi tO chrlc c6 t6n sau dAy:
7 ..l. TCn td chuc vi ph4m: C6ng Ty C0 PhAn DRI{ HOLDINGS

Dla chi tru sd chinh: 67 Hdm Nghi, Phudng Nguy6n Thdi Binh, Quin I
Md s5 thu6: $04266964
^i .i. , ,
Sd gi6y chftng nh{n d6ng kf cl6u tu/doanh nghiQp hoac gi6y phdp thdnh lip/ddng ky

hopt dQng: 0304266964

C6p ngdy: 04/04/2006 Noi c6p S0 KH&DT TP. HO Chi Minh
Ngudi tlpi di6n theo phrip lu{t: Phan T6n D4t Gi6i tinh: Nam

2. Dd thqc hiQn hdnh vi vi ph4m hdnh chinh:
,,^ . t

- NQp hd so khai thu€ TNCN th6ng ki 02/2019 qu6 thdi h4n quy dinh 28 ngdy

Nhirng tinh ti6t li€n quan d6n viQc gi6i quytit vU vi ph4m: Kh6ng c6

3. Quy dinh t4i khoin 4 Di€u 7 cria Ngh! dinh sd 129l20134rD-CP ngiry 16 thdng l0
;.,

ndm 2013 quy dlnh vd xu ph4t vi ph4m hdnh chinh v0 thu€ vd cudng ch€ thi hdnh quy€t dfnh

hdnh chinh thu6 cia Chinh phri .

4. Bi r{p dung hinh thric xir phgt, biQn phrip khic phpc hfu qud nhu sau:

a) Hinh thric xt ph4t chinh: ph4t tidn, vdi mric phqt ld 2.100.000 d6ng (vi6t bing
cht: Hai tridu m6t trdm nghin ddng), cg th6:

Ti6u muc (4268): 2.100.000 d6ng

b; Cac biQn phdp khic phpc h{u quA: khdng.

Didu 2. quy6t O6tr ndy c6 hiQu lsc kti tir ngdy kj.



Di6u 3. Quy6t dinh ndy dugc:

1. Giao cho 6ng (ba) Phan Tdn Eat dC ch6p hdnh Quytit dinh xu ph4t.

Trong thdi h4n muoi ngdy, k6 tir ngey nhfn quy;St dinh xu ph4t niry, Cdng Ty CO PhAn

DRH HOLDINGS ph6i nQp sO ti0n phat quy dinh tpi Di0u I vdo tdi kho6n sd 7||L 1056285

ctra Chi cuc Thue qupn I md tpi Kho b4c Nhd nudc Quan l.
TO chric c5 t6n tai Ei0u I phdi nghiCm chinh ch6p hanh quy6t dinh xu ph4t ndy. N;Su

qu6 thoi han md C6ng Ty CO ptrAn DRH HOLDINGS khdng tU nguyQn ch6p hdnh thi sO bi
.i.t.,.La

cudng ch€ thi hanh theo quy dinh cfia ph6p luQt.

C6ng Ty CO PhAn DRH HOLDINGS c6 quyOn khi6u npi ho{c kh&i kipn eOi vOi Quy6t
dinh ndy theo quy dinh cta Phdp luQt.

2. Gfti cho Kho bpc Qufln 1, dia,chi: 2 Nguy6n Dinh Chii5u, Phudng EaKao, Qudn I

Oe tnu ti6n thu6, tien chQm nQp, ti€n phat;

3. DOi K€ khai - K6 to6n thu6 vd Tin hec, dQi Qu6n li ng vd cudng chti ng thuti, dgi

NghiQp vU dU todn vd Quin ly thud thu nhQp cAnhd1,L' r 'tl6h
'Noi nhQn:

- Nhu di€u 3;
- -.1- Ltru: HO SO.
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Số tham chiếu:  10220190009888165

Không ghi vào 

khu vực này 

Mẫu số C1- 02/NS 

(Ban hành theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC

của Bộ Tài Chính) 

Mã hiệu:  HCM332319 

Số:  3009766    

  

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Tiền mặt         Chuyển khoản    

USD   Khác:....  Loại tiền:  VND [X]

[ ] [X]

[ ]

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: 

Địa chỉ:  

Quận/Huyện:   

Địa chỉ:  

Quận/Huyện:  

Đề nghị NH/KBNN:   

hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: 

 

 

TK thu NSNN    TK tạm thu   TK thu hồi hoàn thuế GTGT  

Người nộp thuế:   CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS Mã số thuế:  0304266964

67 Hàm Nghi - Phường Nguyễn Thái Bình 

Quận 1 Tỉnh, TP:  TP Hồ Chí Minh

Người nộp thay:  

Tỉnh, TP: 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam trích TK số:  14410000051352

[X] [ ] [ ]

Vào tài Khoản của KBNN:   KBNN Quận 1 - TP Hồ Chí Minh Tỉnh, TP:  Thành phố Hồ Chí Minh

Mở tại NH ủy nhiệm thu:  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thống Nhất 

Cơ quan có thẩm quyền khác  [X] 

Thanh tra Chính phủ  [ ]Kiểm toán nhà nước [ ]

Thanh tra tài chính [ ]

Tên cơ quan quản lý thu:  Chi cục thuế Quận 1 

Phần dành cho NNT ghi 

Phần dành cho NH ủy 
nhiệm  

thu/ NH phối hợp 
thu/KBNN ghi 

STT

Số tờ khai/ 
Số quyết 
định / Số 

thông báo

Kỳ thuế/ 
Ngày quyết 
định/ Ngày 
thông báo

Nội dung các khoản nộp 
NSNN

Số nguyên 
tệ 

Số tiền VND Mã chương Mã tiểu 
Mục

1

15595/QĐ-
CCT-KK-KTT

31/07/2019 Phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thuế TNCN 
do ngành Thuế thực 
hiện ,Ghi chú : nộp xử 
phạt vi phạm hành chính

2.100.000 754 4268

Tổng tiền 2.100.000

Tổng số tiền ghi bằng chữ:   

Hai triệu một trăm nghìn đồng

PHẦN KBNN GHI

Mã CQ thu: Nợ TK:

Mã ĐBHC: Có TK:

Mã nguồn NSNN:

 
Người ký:  CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS

Ngày ký:  14/08/2019 15:34:07

  

 
Người ký:  Tổng cục Thuế

Ngày ký:  14/08/2019 15:34:13

  

 
Người ký:  NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Ngày ký:  14/08/2019 15:34:28
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