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CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
CO DIN LAN!! Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 

S6: A /CDL.2021 Tp.H ChI Minh, ngày 05 tháng 02 nám 2021 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TU 
CUA UY BAN CH1NG KHOAN NiIA NU(1C vA S(% GIAO DCH CHUNG KHOAN 

K,',,!, 'ü'i:  - Uy Ban Chü'ng Khoán NhA Nthc 

- Sr Giao Djch Chüng Khoán TP.H ChI Minh 

Ten t chc: Cong ty C6 phn Ca Din Lnh 

MA chIrng khoán: REE 

Dia chi tru sâ chInh: 364 Cong  Hôa, P.13, Q.Tân Binh, Tp.H ChI Minh, Vit Nam 

Diên thoi: 84-28-38100017 - Fax: 84-28-38100337 

Nguâi thrc hin Cong b6 thông tin: Ong Hu'nh Thanh Hái - Chic vu: Tng Giám Dc 

Loi thông tin cong b6: 0 djnh k 0 bt thtrông I 24h 0 theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b: 

Ngày 05/02/202 1 Cong ty Co phAn Ca Din Lnh nhn ducic Quyt djnh s 383/QD-CT ngày 

03/02/2021 cüa Cic thus TP.HCM v vic xü pht vi phm hành chInh ye thuê. 

Thai k' kim tra: nAm 2018, nAm 2019 (dInh kern Quyt djnh nêu trên). 

Thông tin nay dA dirçic cOng b6 trên trang thông tin din tU cüa cong ty vào ngAy 05/02/2021 

tai dix?mg dan: http://www.reecorp.com  

Tôi cam kt các thông tin cong b6 trén day là dng sr that  và hoãn toân chju trách nhiêm truOc 

pháp 14t v nOi  dung các thông tin dA cong bó. 

Hunh Thanh Hái 



TONG CLJC THUE CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 
C1JC THUE TP HO CIII  MNII Dc lap - Ti do Hanh phüc 

S: 3 /QD-CT ThànhphH ChIMinh, ngày 03 thOng 92-nãm 2021 

QUYET DNH 
V vic xü pht vi phm hành chinh v thud 

C)C FRUCJNG CJC TRUE TP HO CHI MINH 

Can cá Lu.1 Xz- 1j viphsm hành chmnh ngày 20 (hang 6 nãm 2012; 

Can thLut Quán lj thul ngày 13 tháng 6 näm 2019; 

Can ci- Lut Quán 1 thuE ngày 29 (hang 11 nàm 2006; LUt( tha ddi, bó sung 
mt so diêu cza Lut Quán lj thuê ngày 20 (hang 11 nám 2012; 

án cz- cac Lut thul và các van ban hzthng dJn thi hành, 

C'án thNghj djnh s6 125/2020/ND-Pngày 19 (hang 10 nárn 2020 cáa GhInh 
phz quy djnh ye xzrphzt viphim hành chInh ye thul, hóa 1km; 

Can ci Nghj a'jnh sd 129/20131ND-GP ngày 16 (hang 10 nam 2013 cza Ghmnh 
phi quy djnh ye xz' phat vi phgm hành chInh ye thue1  và cw5ng chê (hi hành quyêt djnh,T 
hành chlnh thuê; t 

C'än th Thông tus 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nãm 2013 cza Bc;5 Thi THU 

chInh quy djnh chi tiêt ye thpht viphQm hành chmnh ye thus; 

än cz Quyt djnh s 1836/QD-BTC ngày 08 thOng JO nUm 2018 cña Bç 1rwón 
B Thi chinh quy djnh chtk náng, nhim vy, quyCn hgn và co cáu tO chüc cia Cyc Thui 
truc thu5c Tong cyc Thuê; 

Can cü Quyt dfnh s 211/QD-TCT ngày 12 tháng 3 nârn 2019 cza Tdng cyc 
trtthng Tong cyc Thuê ye vic quy djnh chzc náng, nhim vy, quyên hgn cüa cOc PhOng 
và Van phdng thuc Cyc Thuê; 

Gán th BiCn ban kirn fra thus icj ngày 27 (hang oi nàm 2021 vO'i Cong Co 
phdn o' Din Lgnh cüa Doàn k/em tra thea Quyil djnh so 2344/QD-CT-KT ngày 03 
thOng 12 nàm 2020 cza Cyc trzthng Cyc Thuê Thành phô Ho ChI Minh ye vic kiêm tra 
thuê tzi mi S0 ngwO'i n5p thuê: N/en d5 k/em tra: nãm 2018 — 2019; 

Theo d nghi cza TrtthngphOng Thanh tra- Kidm tra sO 1. 

QUYET DjNH: 

Diu 1. Xr pht vi phm hãnh chInh di vài t chCrc có ten sau day: 
A . *

S 

1. Ten to chuc vi phin: Cong ty Co phãn Ci Diçn Lnh. 

Dja ch trij sm chinh: 364 Cong Hôa- Phuông 13- Qun Tan Binh- TP HCM. 

Gthy ching thin dang k doanh nghip: 0300741143 do So K hoch và Du tix 
TP HO Chi Minh cap lan dâu ngay 29/12/1993; Thay d6i lan thCr 26 ngày 03/08/2020. 

MA s6 thu: 0300741143. 
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Nguâi dal dién theo pháp luãt: Hu'nh Thanh l-Uti - GiEri tinh: Narn. 

Chtrc darih: Tong Giárn dc. 

2. Dã có cãc hành vi vi pham hàrth chInh: 

Khaisai thu giá trj gia tang dAu vào 4çrc khu tth; khai sai chi phi disc trr dn 
den thiêu tiên thuC thuê giá tn gia tang (GTGT), thuê thu nhâp doanh nghip (TNDN) 
phâi np. 

3. J-lành vi vi phitm hành chinh quy djnh tii: 

• - Khoãn 3 Diu 103 vâ Diu 107 cüa Luât Quãn 1 thuC ngày29/1 1/2006, dã duçc 
sCra dôi, bô sung ti khoãn 33 Diéu 1 Lut sCra dôi, bô sung mt so diêu cita Lut Quãn 
1' thuê ngày 20/11/2012. 

- Dim a, dim d khoán I Diu 10 Nghj djrih s 129/2013/ND-CP ngày 
16/10/2013 cüa Chinh phü quy djnh ye xt pht vi phm hành chinh ye thuê và ct.rng 
ché thi hành quyêt dlnh  hành chinh thuê. 

4. Các tinh tiét tang n.ng, giârn nhe: 

a) Các tInh tit giãm nhe: Không. 

b) Các tInh tiEt tang nng: Không. 

5. Các tIrih tit lien quan dn vic giái quyt vi phrn (nu có): Không. 

6. Bj áp dung  hinh thrc xcr pht, bin pháp kh&c phuc hu qua nhu sau: 

a) Hinh th(rc th phat chinh: Phat ti&n. 

Müc phal: 208.165.029 dng (bang chit: Hai tram lé tam triu mt tram sáu inixai 
lam ngar không tram hal mi.rai chin dong), trong do: 

- Phat hành vi khai sal du dn t1ihu s tin thu OTOT pliái nQp (tiu niiic np 
4254): 82.638.683 dOng. 

- Phat hành vi khai sai dn dn thiu s tin thud TNDN phãi nQp (tiu miie  np 
4254): 125.526.346 dông. 

b) Hinh thirc xü phat b sung: KhOng. 

c) Bin pháp khc phc hu qua: 

- Truy thu thus: 1.040.825.144 dng (b&ng chit: Môt t' không tram bn rnuo'i 
triu thm tram hai mrai lam ngàn mt tram bôn muai bôn dông), trong dO: 

+ Truy thu thu GTGT (tiu muc nôp 1701): 4 13.193.416 dng. 

+ 'I'ruy thu thud TNDN (tiu nnic np 1052): 627.631.728 d&ig. 

- Thu tin chm nOp  tin thus: 141.915.199 dng(b&ng chit: Mt tram hn mwxi 
môt triu chin trAm nnthi lAm ngàn mOt  trAin chin rni.rai chin dong), trong dO: 

+ Tin chm np thud GTGT(tiu muc  np 4931): 83.545.448 drig. 

+ Tin chCm np thud TNDN (tiu mic np 4918): 58.369.751 dng. 

S ti&n cMm  nop tin thus nêu trén duc tInh dnht ngãy 03/02/2021. Cong ty 
C phân Ca Din Lanh  có trách nhim tir  tinh vñ np so tiên chm np tién thuê k tr 
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sau ngây 03/02/2021 dn thôi diin thc np s tin thud truy thu và tiên phat vao ngân 
sách nhà nuâc theo quy djnh. 

Oiu 2. Quyt djnh nay cO hiu Iirc thi hành k tir ngây k. 

Diu 3. Quy& djnh nay duqc: 

1. Giao cho ông 1-Iu5'nh Thanh Hái, nguäi dai  din theo pháp 1ut COng ty C 
phân Ca Din Lnh dé chap hành. 

Trong th?ii hn 10 ngày, k tir ngày nhân &rqc quyét dnh nay, Cong ty C phAn 
Ca Din Lnh phái nghim chinh chap hành quyét djnh xCr pht. SO tin thus truy thu, 
tiên phat, tiên chm np tiên thus quy djnh tai  Diu I phài nQp vo tãi khoãn sO 
7111.1056137 cüa Cc Thuê m& tai  Kho  bac  Nhà nuâc Thành pM Ho Chi Minh, dja 
chi: sO 37 Nguyn Hue, phtrng Ben Nghé, Qun 1, Thành phO H Chi Minh. 

Nu qua thi han  nêu trên ma Cong ty C ph.n Ca Din Lanh  khOng chap hânh 
quy& djnh thi s bj ci.rng chê thi hãnh quyêt djnh hành chInh theo quy djnh cüa phãp 
luât. 

Cong ty C phAn Ca Bin Lanh  có quyn khiu nai  hoc khài kin d& vâi Quy& 
djnh nay theo quy djnh cCia pháp Iut. 

2. GCri cho Kho bac Nhà nuàc Thành ph6 H ChI Minh d thu tiM. 

3. GCri cho Phong Kê khai v K ton thuE, Phông Quãn 1 ni vâ Cung ch nq 
thuê, Phông Thanh tra - Kiêm tra so i dê to chirc thc hin Quyêt djnh nây.iA 

Noinh2n: 
-NbuDiu3; 
- Lwi: VT; TTKTI (Ihhoang, 5b). 
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