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CÔNG TY CP ĐẦU T ư CẢNG CÁI LÂN
SỐ:J572019/CV-CPI
V/v Giải trình theo C V số 256/SGDHN-QLNY ngày
27/02/2019

Hạ Long, ngày 07 tháng 03 năm 2019

Kỉnh sửi: SỞ GIAO DỊCH CHỬNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty CP Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) đã nhận được công văn số 256/SGDHNQLNY ngày 27/02/2019 về việc CBTT và giải trình của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
CPI xin giải trình thông tin như sau:
Trong năm 2015, 2016 CPI cỏ sử dụng một số hóa đơn GTGT của Công ty các công
ty vi phạm quy định về hóa đơn chứng từ, với tổng giá trị trước thuế: 223.488.500 đồng, thuế
GTGT đã khấu trừ: 22.348.850 đồng. CPI đã điều chỉnh chi phí tính thuế TNDN, thuế GTGT
đã khấu trừ của năm 2015, 2016 và nộp thuế GTGT đã khấu trừ, tiền phạt chậm nộp theo quy
định của Pháp luật. Theo Quyết định số 9927/QĐ-CT ngày 12/12/2018 của Cục thuế tỉnh
Quảng Ninh về việc xừ lý vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn, CPI bị xử phạt như sau:
- Phạt vi phạm hành chỉnh về hóa đơn, mức xử phạt: 35.000.000 đồng theo quy định
tại khoản 2, điều 39 Nghị định 109/2013/NĐ-CPI ngày 24/09/2013, lý do: đã vi phạm điều
24 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010.
- Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Phạt 20% tính trên số tiền thuế thiếu do khai
sai, số tiền: 4.469.770 đồng theo quy định tại khoản 33, điều 1 Luật 21/2012/QH13 sửa đổi
bổ sung Luật Quản lỷ thuế.
Trên đây là toàn bộ nội dung giải ừình của CPI.
Trân ừọng cảm ơn./.
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QUYÉT ĐỊNH
việc xử lý vi phạm hành chính về thuế, hỏa đon

CỤC TRƯỞNG CỤC THUỂ

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quàn
lý thuê và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Xử lý vỉ phạm hành chính và các vãn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định sổ 1836/QĐ-BTC ngày 08/10/2018 của Bộ trưởng Bộ
Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;
Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-GQ ngày 05/3/2018 của Cục trưởng Cục *
Thuế tỉnh Quảng Ninh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa
đơn;
Căn cử Biên bản lập ngày 07/12/2018 giữa Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh vả
Công ty cổ phần đầu tư cắn g Cái Lân;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra thuế số 2,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với: Công ty cổ
phần đầu tư Cảng Cái Lân;
Mã số thuế: 5700688013;
Địa chỉ: sổ 1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh
Quảng Ninh;
Giấy chứng nhận ĐKKD 5700688013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng
Ninh cấp ngày 02/11/2007.
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doaiứi khai thác cảng. Kinh doanh dịch vụ xếp
dỡ, bảo quản, đóng gói và giao nhận hàng hoá.
Hình thức xử phạt:
1.
Phạt vi phạm hành chính về hóa đan, mức phạt: 35.000.000 đồng, theo
quy định tại Khoản 2 Điều 39 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của
Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí,
hoá đơn.
Lý do: Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân vi phạm Điểu 24 Nghị định số
51 /2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa,
cung ứng dịch vụ.

2. Xử phạt vi phạm hành chính về thuế: Phạt 20% tính ừên số tiên thuế thiếu
đo khai sầi, số tiền: 4.469.770 đồng theo quy định tại Khoản 33 Điều 1 Luậtsố
21/2012/QH13 sửa đổi bỗ sưng Luật Quản lý thuế;
Thời hạn nộp: Trong 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.
Nêu nộp chậm sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân phải nghiêm chỉnh chấp hành
Quyết định xử phạt, nộp sổ tiền phạt quy định tại Điều 1 vào tài khoản sổ 7111 tại
Kho bạc Nhà nước thành phổ Hạ Long theo Mục lục ngân sách Nhà nước (mục
4254); nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chỉnh thuế
theo quy đinh.
Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ Ịigày/ídtháng 12 năm 2018.
Trong thời hạn hai ngày làm việc, Quyết định này được gửi cho:
1. Công ty cổ phần đầu tư Cảng Cái Lân để chấp hành;
2. Kho bạc Nhà nước thành phổ Hạ Long để thu tiền phạt;
3. Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Phòne Quản ]ý nợ và Cưỡng chế nợ thuế,
Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ẩn chỉ để quản lý.
Quyết định này gồm 02 trang
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu; VT, KTr2
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