
 

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

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế                       

bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn 

 

 
CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC THUẾ 

 

 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 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài chính về việc 

quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan ban 

hành quyết định cưỡng chế; 

 Căn cứ Thông báo tiền nợ thuế và tiền chậm nộp số 33606/TB-CCT ngày 18 

tháng 3 năm 2022 của Chi cục Thuế khu vực I đối với Công ty TNHH Xây dựng và 

Thương mại Trình Anh; 

 Theo đề nghị của Đội trưởng Đội kiểm tra thuế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn đối với: Công ty 

TNHH Xây dựng và Thương mại Trình Anh, địa chỉ: Phố Sặt, thị trấn Chi Lăng, 

huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, mã số thuế: 4900834453 để thi hành thu tiền nợ 

thuế và tiền chậm nộp theo thông báo số 33606/TB-CCT ngày 18/3/2022 của Chi 

cục Thuế khu vực I đối với: Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trình Anh; 

Lý do bị cưỡng chế: NNT nợ tiền thuế và tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 

ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế; 

Số tiền bị cưỡng chế thuế: 11.528.056 đồng;  

 Bằng chữ: Mười một triệu năm trăm hai mươi tám nghìn không trăm năm 

mươi sáu đồng. 

Điều 2. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Trình Anh phải nghiêm 

chỉnh thực hiện Quyết định này và phải chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện 

các biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật. 

 

Mẫu: 04/CC 

Ban hành kèm theo Nghị định số 

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phủ 

 



 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm, kể từ 

ngày 18/3/2022 đến ngày 17/3/2023./. 

Quyết định có 02 trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các 

trang./. 

 
Nơi nhận: 
- Như điều 2;    

- Webiste ngành thuế; 

- Cục thuế, UBND huyện Chi Lăng (báo cáo); 

- Các ngành: QLTT, KS, CA huyện (phối hợp);  

- LĐ Chi cục Thuế; 

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

- UBND thị trấn Chi Lăng;                                                          

- Lưu: VT, KTT. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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