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QUYET DINH
Ye vic khoanh ny tin thu dôi vó'i
DNTN Minh Phát
CfflCUCTRNG
CUC HAl QUAN CI'A KHAU CANG Mc( THOI
Can ct quy d.inh Lut Quán lj thud;
Can ci Nghj quylt so' 94/2019/QHJ4 ngày 26 tháng 11 nàrn 2019 cia
QuOc hói ye khoanh ncr tiên thuê, xóa ncrtiên phqt chárn nóp, tiên chán2 flop dOi
vO'i ngzthi nóp thuê khong cOn khá náng nç3p ngân sách nhà nu'ó'c,'
Can ci'c Thông tu' sd 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 cia B5 Tài chInh
quy dinh hO so' và trInh 4t', thz tuc th l no' theo Nghj quyêt sO 94/20]9/QHJ4
ngày 26 tháng 11 nárn 2019 cza 2u0c hi,'
Can th Qz4yêt inh s 170/QD-HQAG ngày 05i5/2020 cz'ia Cic truthg
Cyc Hái quan tin/i An Giang ye viêc kiên toàn TO theo döi, dOn dOe thu hOi n'
thuê cza Cyc Hái quan tinh An Giang,'
Theo de nghj cia Di tru'O'ng Di Tdng hcrp tgi TO' trinh sO' 345/TTr-TH
ngày 2 2/3/2020 và hO so' khoanh ncr kern theo.
QUYET JJ!NH:
Diu 1. Khoanh ng tin thud k tir ngày 01/7/2020 dM vâi DNTN Minh
Phát, ma so thuê: 1600162029, dja chi kinh doanh: So 81 Nguyen Trãi, P.M
Long, TP.Long Xuyên, tinh An Giang vi so nçi tiên thuê dirge khoanh là:
1.200.086.335 dong (Bang chI'i'.' M5t hai tram triu, không tram tam mu'o'i sáu
nghln, ba tram ba rnu'o'i lam dOng,), thuc t khai hãi quan theo danh sách dInh
kern, trong do:
Do'n vj tinh.' dng
STT
1
2

Tin thu
ThuGTGT
PhtVPHC
Tong cong

Tiu mtic
1702
4253

So tiên
1,186,786.335
13.300.000
1.200.086.335

L do duçc khoanh nç tin thu: Ngithi np thu dä bj co quan có thâm
quyên thu hôi giây chimg nhn däng k kinh doanh/giy chüng nhn dang k
doanh nghip/giây chüng nhn däng k hçp tác xIgiây chüng nhtn dàng k h
kinh doanhlgiây phép thành 1p và hott dng/giây phép hânh nghê theo dê nghj
cüa Co quan quãn 1 thuê thuc dôi tt.rçmg duçic khoanh nq tién thué theo quy
dnh tai khoãn 5 Diêu 4 Nghj quyët so 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 cUa Quôc
hi.
Di trixâng Di Tng hçp chju trách nhim v tinh chInh xác cUa s Iiu và
các thông tin cüa ho so dé nghj khoanh nç.
Diu 2. Can cur vào s no tin thu duçc khoanh nçi nêu ti Diêu 1 trên
day, Di Tong hçip thuc Chi ciic Hãi quan cu'ra khâu Câng M Thói diêu chinh
so nçi tin thu cüa DNTN Minh Phát.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc thi hành k tur ngày k. Di trithng Di
Tong hçp, b phtn theo dOi quân 1 nç thuc Chi cc Hãi quan cura khâu Câng
M Thói và DNTN Minh Phát chju trách nhim thi hành Quyet djnh nây./ff —
No'i ithânr7

-Nhu'Diu3;
- Trans thông tin din tir Cic HQAG;
- Sâ kë hoch vã Dâu tu tinh An Giang;
- Lu'u: VT, HS.
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