
 

CỤC THUẾ TỈNH LẠNG SƠN 

CHI CỤC THUẾ KHU VỰC I 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-CCT Hữu Lũng, ngày 18 tháng 3 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Về việc ngừng sử dụng hóa đơn 
 

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; 

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Quyết định số             /QĐ-CCT ngày 18/3/2022 của Chi cục Thuế 

khu vực I về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng 

biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn; 

Chi cục Thuế khu vực I thông báo ngừng sử dụng hóa đơn đối với Công ty 

TNHH Xây dựng và Thương mại Trình Anh 

Mã số thuế: 4900834453; 

Địa chỉ trụ sở kinh doanh: Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn;  

Lý do thông báo ngừng sử dụng hóa đơn: đơn vị không chấp hành Thông 

báo tiền thuế nợ và tiền phạt chậm nộp số 33606/TB-CCT ngày 18/03/2022 của 

Chi cục Thuế khu vực I. 

Căn cứ biên bản xác minh thông tin tình hình sử dụng hóa đơn ngày 

17/3/2022 giữa Đội Quản lý thuế liên xã, thị trấn huyện Chi Lăng và Đội Kiểm tra 

Thuế, số hóa đơn tồn đến ngày ban hành quyết định cưỡng chế gồm: 

TT 
Loại hóa 

đơn 
Ký hiệu mẫu 

Ký hiệu 

Hóa đơn 
Từ số - đến số Ghi chú 

1 
Giá trị 

gia tăng  
01GTKT3/001 TA/18P 0000104 - 0000150 

Số hóa đơn tồn 

thực tế chưa sử 

dụng: 47 số. 

Nếu sử dụng số hóa đơn nêu trên kể từ ngày quyết định cưỡng chế có hiệu 

lực thi hành (ngày 18 tháng 3 năm 2022) thì được coi là sử dụng hóa đơn không 

hợp pháp./. 

 

Nơi nhận: 
- Người nộp thuế (để thực hiện); 

- Trang thông tin điện tử ngành thuế; 

- Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (báo cáo); 

- UBND huyện Chi Lăng (báo cáo); 

- Các ngành KS, CA huyện (phối hợp); 

- Lãnh đạo Chi cục Thuế;  

- Đội NVQLT-HC, Đội QLTLXTT huyện Chi Lăng;  

- Lưu: VT, KTT.        

 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
 

Mẫu: 04/-1CC 

Ban hành kèm theo Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ 
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