
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH THANH HÓA 

Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày        tháng 01  năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp 

đối với ông Nguyễn Hữu Cường 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ quy định của Luật Quản lý thuế; 

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Tài chính 

quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 

ngày 26/11/2019 của Quốc hội; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại văn bản số 

177/CT-QLN ngày 12/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với ông Nguyễn 

Hữu Cường, mã số thuế 8105885918, địa chỉ kinh doanh: Xã Quảng Phú, thành 

phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá; chứng minh thư số 173830124 do Công an 

tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 12/11/2009, còn nợ phát sinh trước ngày 01/7/2020 

với số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 1.021.031 đồng (Một triệu, không 

trăm hai mươi mốt nghìn, không trăm ba mươi mốt đồng), trong đó: 

Đơn vị tính: Đồng. 

STT Tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp Tiểu mục Số tiền 

1 Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân 4917 1.021.031  

 Tổng cộng  1.021.031  

 Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 

đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 

94/2019/QH14. 
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Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ.  

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ nêu 

tại Điều 1 trên đây, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp của người nộp thuế.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT Nguyễn Văn Thi; 

- UBND thành phố Thanh Hóa 

  (Phòng TC-KH); 

- Trang thông tin điện tử 

  Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. (thht) 

CHỦ TỊCH  
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn  
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