
CONG TY CO PHAN CAP NTXOC BEN ThANH CONG  HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
D1p—Trdo—Hinh phñc 

S6: 1 057 /CNBT-TCHC ThànhphdH ChIMinh, ngày29tháng4nãm 2020 
V/v: Cong bô thng tin ye Quyêt djnh so 136 1QD-CT 

ngày 29/412020 cüa C%ic Thuê TP.I-ICM 

KInh giri: 
- Uy ban Chi.'rng khoán Nhà nuOc; 
- Sâ Giao djch Chrng khoán Ha Ni. 

1. Ten Cong ty : CONG TY CO PHAN CAP NU'OC BEN THANH 

(Ma chóng khoán: BTW) 

2. Tm s& chInh : 194 Pasteur, PhuOrng 6, Qun 3, TP. H ChI Minh 

3. Diên thoi : (08) 38 297 147 —38 272 990 

4. Fax : (08) 38 229 778 

5. Ngtr&i thi'c hin cong b thông tin: 

- H9 vâ ten : NGUYEN THANH PHUC — Giárn doe Cong ty 

- Dia chi : 611157E Din Biên PhU, Phu?rng 1, Qutn 3, TP. Ho ChI Minh. 

- Din thoti 

+Didng :0913 926614 

+CGquan :(08)38234723 

- Fax : (08) 38 229 778 

6. Lo,i thông tin cong b: 

0 24h 0 72h 0 Yêu cu L1 Bt thiRng 0 Djnh kS' 

7. Ni dung thông tin cong b: 

Thrc hin dim p khoãn 1 Diu 9 Thông tu s 155/2015/TT-BTC ngãy 
06/10/2015 cUa B Tài chInh huâng dn cong bô thông tin trên thj trithng chrng khoán 
có hiu 1rc thi hành tU ngãy 01/01/2016, Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành cong bô 
thông tin ye Quyet djnh sO 136 1/QD-CT ngày 29/4/2020 cüa Ciic Thuê TP.HCM ye vic 
xtr pht vi phtm hãnh chInh ye thuê dôi vvi Cong ty Co phân Cap nuâc Ben Thành. 

8. Thông tin nay dä thrc cOng b trén trang thông tin din tir cüa Cong ty CO phn Cap 
nithc Ben Thành vão ngày 29/4/2020 tai dithng din: www.capnuocbenthanh.com  



NGIIOI THU'C HIIN CBT 
GIAM DOC 

Chüng tôi xin cam kt các thông tin cong b trên day là dung sir that  và hoàn toàn 
chju trách nhim truc pháp lut ye ni dung các thông tin dã cong bO. 

* lJInh kern: Quy& djnh s 136 1/QD-CT ngày 29/4/2020 cüa Civic Thus TP.HCM. 

Nyinhân: 
- Nhu trén; 
- Thánh viên HDQT Cong ty; 
- Thành viên BKS COng ty; 
- Ban Giárn dOc COng ty; 
- Ké toán tnró'ng Cong ty; 
- Li.ru: VT, TC-HC. 

Nguyn Thành Phñc 



TONG CUC THUE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
CIJC THUE TP. HO CHI MINH Doe 1p - Tij do - Hnh phüc 

S:  J1?ifA.  /QD-CT Thành pho' H ChIMinh, ngày . tháng  .fr..  nàm 2020 

QUYET D!NH 
V vic xü' phit vi phim hành chInh ye thuê 

Can cir Diu 57, Diu 68 Lust Xü 1 vi pham hành chmnh; 
Can c1r Lut Quãn 1 thuê so 78/2006/QH1 1 dã dixçc si:ra dôi, bô sung mt so diêu 

theo Lut so 21/2012/QH13, Luât so 71/2014/QH13 và Lust so 106/2016/QH13; 
Can cr Lust  thuê Giá trj gia tang s 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Lut thuê Thu 

nhp doanh nghip so 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; 
Can cuir Nghj djnh so 129/2013/ND-CP ngày 16 tháng 10 nàm 2013 cüa ChInh phü quy 

djnh ye xuir phit vi phm hành chinh ye thuê va cuxOng chê thi hành quyêt djnh hành chinh 
thuê; 

Can cur Thông tu s 166/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 nãrn 2013 cüa B Tài chInh 
quy djnh chi tit ye xuir phat vi pham hành chInh v thu; 

Can cur Quyet djnh so 1836/QD-BTC ngày 15/11/2013 cüa B Tài ChInh quy djnh 
chuirc nang, nhim vi, quyên han  và c câu t chiirc cüa Ciic thuê trirc thuc Tong cuic Thuê; 

Can cur kiên nghj tai  Biên bàn kim tra thuê k ngày 24/4/2020 theo Quyêt djnh so 
41 5/CT-KT ngày 27/03/2020 cüa Ciic thuê TP. HO ChI Minh ye vic kiêm tra thuê tai  Cong 
ty CP Cap NuOc Ben Thành; 

Xét dé nghj cüa Tru&ng phông Thanh tra - Kiêm tra so 2, 
Tôi: Lê Duy Minh. Chuirc vi: Ciic Trurâng Ciic thuê TP. Ho ChI Minh 

QUYET DINH: 

Diu 1. Xcr pht vi phm v thud di vài: 
1. Cong ty CP Cap NuOc Ben Thanh; do Ong (Ba) : Nguyn Thành Phüc lam di din 

theo pháp 1ut cüa doanh nghip; Ma so thuê: 0304789925 - dja chi: 194 Pasteur, PhizOng 6, 
Quan3, TP.HCM; Giây chuirng nhn dang k kinh doanh sO 0304789925 ngày 08/01/2007 do 
Sâ Kê hoach và Dâu Tu TP.HCM cap. Niên diô kiêm tra nàm 2013-2015. 

2. Dã th?c hin hành vi vi pham hành chInh: Kê khai sai thuê Giá trj gia tang theo qui 
djnh t?i  Diêu 12 Lut Thuê Giá trj gia tang so 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Thuê Thu 
nhp doanh nghip theo qui djnh tai  Diêu 9 Lust thuê Thu nhp doanh nghip so 
14/2008/QH12 ngày 03/06/2008; Diêu 107 Lust  Quàn 1 thuê so 78/2006/QH1 1 ngày 
29/11/2006 và Lu.t suira dôi bô sung mt so diêu cüa Lust  quãn 1 thuê so 21/2012/QH13 
ngày 20/11/2012; 

3. Quy djnh xuir pht tai:  Khoàn 2, khoàn 3 Diêu 10 Nghj djnh 12?/2013/ND-CP, ngày 
16/10/20 13 cüa ChInh phñ quy djnhve xuir pht vi pharn pháp 1ut ye thuê. 

4. Các tInh tiêt tang ntng (nêu có): không CO 
5. Các tInh tiêt giãm nhç (neu có): khong cO 
6. Bj ap duing hInh thuirc xuir pht, bin pháp khae phiic hu qua nhu sau: 
a) HInh thuirc xuir phtchIiih: 
- Phat vi phm hành chInh (tiu miuc 4254) viii so tiên là: 119,693,237 dông (Bang 

chThMót tram mu'ô'i chin triéu, sáu tram chin mu'cri ba ngàn, hai tram ba mwcri bay dóng 
chàn). Trong do: 

+ Phat ye hành vi khai sai dn den thiêu sO tiên thuê Giá trj gia tang phài np vài 
mücpht: 28,650,368 dông. 
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+ Phit v hành vi khai sai dn dn thiu s6 tin thu Thu nhp doanh nghip phãi 
np vOimrcpht: 91,042,869 dong. 

b) Cãc bin pháp d khäc phitc hu qua: 
- So tiênthu truy thu là: 598,466,184 dOng.Trong dO: 

+ Thuê Giá trj gia tang (tiêu rniic 1701) so tiên 143,251,842 dông (Bang chz2':M3t 
tram bôn mucri ba triêu, hal tram nàm mu'oi mt ngàn, tam tram bôn miwi hal dóng chàn,). 

+ Thuê Thu nhp doanh nghip (tiêu muc 1052) so tiên 455,214,343 dông (Bang 
chi?. Bón tram nãm nurcil lam triêu, hal tram mithi bón ngàn, ba tram bón mztoi ba dông 
chàn) 

- So tiên châm nop tin thuê là: 94,901,903 dong. Trong do: 
+ Thuê Giá trj gia tang (tiêu m11c 4931) so tiên 47,559,6lldông (Bang chiBón 

muv'i bay triêu, nàm tram näm miwi chin ngàn, sáu tram muài mt dông chän). 
+ Thuê Thu nhpdoanh nghip (tiu muc 4918) so tiên 47,342,292..dô.ng (Bang 

chiBôn mu'o'i bay triêu, ba tram bón miwi hai ngàn, hal tram chin miwi hal dong chán). 
* So tiên châm np dirge tInh den ngày 26/10/2016 do Cong ty CP Cap Nuó'c Ben 

Thành dã nôp dü tiên thuê truy thu vào Ngan sáeh Nhà nisâe theo quy djnh vào ngày 
27/10/2016. 

Thai han  thc hin các bin pháp khc phiic hu qua 10 ngày, k tfr ngày nhn dixçic 
quyêt djnh nay. 

M9i chi phi t chirc thi hành bin pháp kh&c phiic hu qua do cã nhânitô chirc vi phm 
cO ten tai Diêu nay chi trã. 

Diêu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tiir ngày k. 

Diêu 3. Quyet djnh nay dirge: 
1. Giao cho Ong ( Ba) : Nguyen Thành Phüc lam dai  din theo pháp 1ut cüa Cong ty 

CP Cap Nuâc Ben Thành cO ten tai  Diêu 1 Quyêt djnh nay dê chap hành. 
Trong thôi han  10 ngày ké tr ngày nhn dirge quyêt djnh nay, Cong ty CP Cap Nuàc 

Ben Thành phãi diêu chinh va np so tiên chm np và tiên phat vào tài khoãn so: 

7111.1056 137 cña Cue thuê TP. HO ChI Minh ma tai  Kho bc Nhà nirac TP. Ho Chi Minh. 
Cong ty CP Cap Ni.rOc Ben Thành có ten tai  Diêu 1 phài nghiêrn chinh chap hành 

quyêt djnh xi phat nay. Nêu qua thai han  ma Cong ty CP Cap Nirac Ben Thành không tii 
nguyen chap hành thI se bj cirng chê thi hành theo quy djnh cüa pháp lust. 

Cong ty CP Cap Nuàc Ben Thành có quyên khiêu nai  hose khai kin hành chinh dôi 
vâi Quyet djnh nay theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. Gài cho Kho bac Nhà nirâc TP. Ho Chi Minh dê thu tiên thuê, tiên chm np và tiên 
phat. 

3.Giri eho PhOng Kê khai - K Toán Thu& PhOng Thanh tra kim tra so 2 cüa Cue 
thuê TP. Ho Chi Minh dê to chirc thuxc hiên./. 

Nci nhân: 
-Nhu Diêu 3; 
- Phông NVDTPC, QLN; 
- Li.ru: VT, TTKT2(TQTien.7b) 
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