
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------------------------------------------------------------

Số:           /QĐ-UBND Hải Dương, ngày     tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và thương mại V.N.B.T
--------------------------------------------------------

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 
nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính 
quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 
ngày 26/11/2019 của Quốc hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục thuế tỉnh tại Văn bản số 3921/CTHDU-
QLN ngày 26/4/2022 và hồ sơ xoá nợ kèm theo.

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Công ty TNHH 
một thành viên đầu tư và thương mại V.N.B.T, mã số thuế: 0801040847, địa chỉ 
kinh doanh: Số nhà 4, ngõ 2, phố Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, thành 
phố Hải Dương, tên giám đốc: Vũ Duy Tâm, số CMND: 140025273, ngày cấp: 
21/10/2013, nơi cấp: CA Hải Dương, thuộc Chi cục Thuế thành phố Hải Dương 
quản lý. Còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 với số tiền phạt chậm nộp, tiền 
chậm nộp là: 237.600 đồng (viết bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy nghìn, sáu 
trăm đồng), trong đó:

                                                                     (Đơn vị tính: đồng)
STT Tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp Tiểu mục Số tiền

1 Tiền chậm nộp các khoản khác 4944 237.600
Tổng cộng 237.600

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 
đối tượng được xóa nợ quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị quyết 94/2019/QH14 
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ngày 26/11/2019 của Quốc hội.
Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hải Dương chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ.
Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 

nêu tại Điều 1 trên đây, Chi cục Thuế thành phố Hải Dương điều chỉnh số tiền 
phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của Công ty TNHH một thành viên đầu tư và 
thương mại V.N.B.T.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, Cục trưởng Cục Thuế 

tỉnh Hải Dương; Thủ trưởng các sở, ngành và đơn vị liên quan, Chi cục trưởng 
Chi cục Thuế thành phố Hải Dương; Công ty TNHH một thành viên đầu tư và 
thương mại V.N.B.T chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh (Ô Hùng);
- Lưu: VT, KT-TC, Thư (10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Quân
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