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

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ
Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế ngày 20 

tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chỉnh 

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

Căn cứ Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ 
Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 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 Biên bản vi phạm hành chính về thuế số 2838/BB-VPHC.KKKTT do 
ông Nguyễn Công Bình là nhân viên Phòng Kê khai kế toán thuế lập hồi 15 giờ 00 
phút ngày 13 tháng 08 năm 2018 tại Phòng Kê khai kế toán thuế;

Căn cứ Quyết định số 5061/QĐ-GỌXP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Cục 
Trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành 
chính về thuế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế tại tờ trình ngày 13 tháng 
08 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:
Ông(bà)/tổ chức: Công Ty c ổ  Phần Chứng Khoán Yuanta Việt Nam 
Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Sài Gòn Centre, số 65 Lê Lợi, phường Ben Nghé, 

quận oi, TP. HCM
Mã số thuế: 3700334885
Do ông (bà): Lê Minh Tâm, chức vụ: Tổng GĐ, là người đại diện theo pháp

luật
Quyết định thành lập hoặc ĐKKD số: 3700334885
Cấp ngày: 28.12.1999 Nơi cấp: Tỉnh Bình Dương
Với hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả áp dụng như sau:
1. Hình thức xử phạt: Phạt tiền. Mức phạt: 1.400.000đồng 
(Viết bằng chữ: Một triệu bốn trăm ngàn đồng)
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2. Biện pháp khắc phục hậu quả: không
Vì đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký thuế (thay 

đổi thông tin) quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày quy định tại khoản 3 điêu 5 
của Nghị Định 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định vê xử 
lý vi phạm pháp luật vê thuê và cuỡng chê thi hành quyêt định hành chính thuê.

Tình tiết tăng nặng: không, tình tiết giảm nhẹ: không.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được quyết định này, ông (bà)/tô 

chức bị xử phạt (nêu ở điêu 1) phải nghiêm chỉnh châp hành quyêt định xử phạt 
này.

Số tiền phạt quy định tại điều 1 phải nộp vào tài khoản số 7111.1056137 của 
Cục thuế TP. Hồ Chí Minh mở tại Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (tiểu mục 
4254).

Quá thời hạn mười ngày, mà ông (bà)/tổ chức vi phạm không chấp hành 
quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo 
quy định tại Điều 18 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 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.

Ông(bà)/tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo 
quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này được:
1. Giao cho ông(bà)/tổ chức: Công Ty cổ  Phần Chứng Khoán Yuanta Việt 

Nam để chấp hành Quyết định xử phạt.
2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 37 Nguyễn Huệ, 

quận 01, TP. Hồ Chí Minh để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Phòng Kê khai kế toán thuế để tổ chức thực hiện quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phòng QLN;
- Lưu: VT. 

Bình

KT. CỤC TRƯỞNG

Lê Duy Minh
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