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QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 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 ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính 

phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, 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 Biên bản vi phạm hành chính thuế ngày 05/08/2022 giữa Phòng Tuyên 
Truyền - Hỗ trợ Người nộp thuế với Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect - Chi 
nhánh Đà Nẵng;

  Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-CTDAN ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Cục 
trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về việc ủy quyền ký quyết định hoàn thuế, miễn 
thuế, giảm thuế và giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3168/QĐ-CTDAN ngày 10 tháng 8 năm 
2022 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với:

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh 
Đà Nẵng. 

Địa chỉ trụ sở: Số 57 Duy Tân, phường Hoà Thuận Tây, Q. Hải Châu, TP. Đà 
Nẵng.

Địa chỉ nhận thông báo thuế: 01 Nguyễn Thượng Hiền, Q. Hai Bà Trưng, phường 
Nguyễn Du, TP. Hà Nội.

Mã số thuế: 0102065366-003.
2. Lý do sửa đổi, bổ sung: 

  Có sai sót mang tính kỹ thuật làm ảnh hưởng đến nội dung của quyết định
3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 

3168/QĐ-CTDAN ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng:



- Khoản 5 Điều 1 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 3168/QĐ-CTDAN 
ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng đã viết là: 

Phạt tiền với mức phạt: 5.400.000 đồng đối với hành vi chậm nộp Tờ khai điều 
chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST) theo quy định tại điểm a Khoản 
5 Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

Tổng số tiền phạt phải nộp: 5.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, bốn trăm 
nghìn đồng)

- Nay sửa lại là:
Phạt tiền với mức phạt: 3.600.000 đồng đối với hành vi chậm nộp Tờ khai điều 

chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST) theo quy định tại điểm a Khoản 
4 Điều 11 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. 

Tổng số tiền phạt phải nộp: 3.600.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu, sáu trăm nghìn 
đồng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Quyết định này được: 
1. Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

VNDirect - Chi nhánh Đà Nẵng để chấp hành Quyết định xử phạt.
 Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định này, Công ty 

Cổ phần Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh Đà Nẵng có trách nhiệm nộp số tiền ghi 
tại Điều 1 vào NSNN theo tài khoản số 7111, chương: 554, tiểu mục: 4254 mở tại Kho 
bạc Nhà nước Đà Nẵng thông qua phương tiện điện tử theo quy định của pháp luật về 
giao dịch điện tử (chi tiết hướng dẫn tại trang thông tin điện 
tử http://thuedientu.gdt.gov.vn)

Quá thời hạn nêu trên mà Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh 
Đà Nẵng không chấp hành quyết định xử phạt thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định 
hành chính thuế theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect - Chi nhánh Đà Nẵng 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 Đà Nẵng để thu tiền phạt.
3. Gửi cho Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, Trưởng phòng Quản lý nợ 

và Cưỡng chế nợ thuế, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra 4 để theo dõi thực hiện.
Quyết định này gồm có 02 trang./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KK.

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Bá Tiến

http://thuedientu.gdt.gov.vn/
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