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UY BAN NHAN DAN
TINH BA RIA- VUNG TAU
S& 2O /QD-UBND

CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc Ip - Ti, do - Hanh phüc
Ba Rja — Vüng Tàu, ngày 257háng 7 nàm 2017

QUYET DNH
Xw phit vi phim hành chInh trong linh virc hãi quan
CHU T!CH U BAN NHAN DAN T!NH BA R!A-VUNG TAU
Can cir Lut T churc chinh quyn dja phixng ngày 19/6/20 15;
Can cü Diêu 57 và Diu 68 Lut Xr 1 vi phm hành chinh s 15/2012/QH13
ngày 20/6/20 12;
Can cü Lu.t Hâi quan so 54/2014/QH13 ngày 23/6/20 14;
Can cü Lut Thuang mai so 36/2005/QH1 1 ngày 14/6/2005;
Can cir Nghj djnh s 187/2013/ND-CP ngày 20/11/2013 Quy djnh chi tit thi
hành Lut Thuong mi ye hot dng mua ban hang hóa quôc tê và các hot dng di
1 mua, ban, gia cong và qua cãnh hang hóa vói nuc ngoài;
Can cu Nghi. djnh s 127/2013/ND-CP ngày 15/10/2013 cüa Chinh phü quy
djnh xir pht vi phm hành chInh và cung chê thi hành quyêt djnh hành chInh trong
linh virc hãi quan và Nghj djnh so 45/2016/ND-CP ngày 26/5/2016 cüa Ciiinh phü
sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 127/2013/ND-CP ngày 15/10/2013
cüa ChInh phü quy djnh xr pht vi phm hành chInh vâ cuOng chê thi hành quyêt
djnh hành chInh trong linh vçrc hãi quan;
Can cir Biên ban vi phrn hành chInh s 3OIBB-HC1 ngày 30/5/2017 do Chi
ciic Hãi quan cüa khâu cãng Phü M5 lip;
Can cir quy& djnh giao quyn s 2023/QD-UBND ngày 0 1/09/ 2015 cUa Chü
tjch Uy ban nhân dan tinh Ba Rja — VQng Tàu;
Can cü kt qua xác minh và tâi 1iu có trong b h so;
Tôi: Nguyen Thành Long, Chüc v1i: Phó Chü tjch Uy ban nhân dan tinh.
QUYET DINH:
Diêu 1. Xir pht vi pham hành chinh di vâi:
COng ty trách nhim hüu hn Thép Tung Ho Vit Nam, ma sá thu
3500791394.

1

Dja chi: Khu cong nghip Phü M5' II, thj trn Tan Thành, huyn Tan Thành,
tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
Giy chirng nhn DKDN (ma s doanh nghip): 3500791394, ngày cp
10/5/2017, no'i cap Si Kê hoch vã Dâu tu tinh Ba Rja — Vüng Tàu.
Vói các hInh thirc xi1 pht nhu sau:
1.HInh thüc pht chInh:
- Pht tin: 10.000.000 (mithi triu dng).
VI có hành vi vi phm hành chInh: Không bão quán nguyen trtng hang hóa
duçic giao bâo quân theo quy djnh cüa pháp 1ut chi hoàn thành vic thông quan,
quy djnh ti Diem d khoãn 1 Diêu 11 Nghj djnh 127/2013/ND-CP ngày 15/10/20 13
cüa Chinh phü dà du?c sira dôi, bô sung tai Tiêt d Diem 2 Khoãn 8 Dieu 1 Nghj
djnh so 45/2016/ND-CP.
TInh tiêt giãm nhç: Vi phm 1n du.
- Phat tin: 1.000.000 (met triu dng).
Vi có hành vi vi phm hành chInh: KhOng khai, np, xuttt trInh, cung cp
thông tin ho so' dung thai hin theo quy djnh, quy djnh tai Diem a Khoãn 1 Diêu 6
Nghj djnh 127/2013/ND-CP ngày 15/10/2013 cüa ChInh phü quy djnh xi:r pht vi
ph.m hành chInh và cuông chê thi hành quyêt djnh hành chInh trong linh vrc Hái
quan dã d.çic sira dOi, bô sung tti Khoán 3 Diêu 1 Nghj dnh so 45//2016/ND-CP.
TInh tiêt tang n.ng: Vi phm nhiu lan.
- Phtt tin: 50.000.000 (näm mimi triu dng).
VI dã có hành vi vi phm hành chinh: nhp khu hang hóa thuc danh miic
cam nhp khâu, quy djnh tai Diem b Khoãn 5 Dieu 14 Nghi djnh 127/2013/ND-CP
ngày 15/10/2013 cüa ChInh phü, dã duçic s1ra dôi, bô sung tti Tiêt d Diem 10 Khoàn
11 Diêu 1 Nghj djnh sO 45//2016/ND-CP.
TInh tit giâm nh: Vi phim 1n du.
Tng s tin pht là: 61.000.000 d1ng (sáu mwcli m6t triu do'ng).
2. HInh thüc xir phtt b sung: Tjch thu hang hóa vi phm thuc danh miic
hang cam nhp khâu, quy djnh tti Khoãn 6 Diêu 14 Nghj djnh 127/20131ND-CP
ngày 15/10/20 13 cüa ChInh phü, dâ duçic süa doi bô sung ti Tiêt b Diem 11 Khoãn
11 Diêu 1 Nghj djnh so 45//2016/ND-CP.
Diu 2. Trong thihn 10 (mu?yi) ngày, kê ti'r ngày nh.n thrçic quy& djnh x1r
pht, Cong ty phãi np so tiên pht nêu ti Diêu 1 vào tài khoân sO 7 111.0.2995232
(tiêu miic 4265) cüa Chi c1ic Hái quan cua khãu cãng Phü M5 tai kho bc Nhà nuOc
huyn Tan Thành, tinh Ba Ria — VUng Tàu (dja chi thj trân Phü M5, huyn Tan
Thành, tinh Ba Rja — Vüng Tàu).
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Qua thai han 10 (mu&i) ngày, k tü ngày nhn drc quyt djnh xà pht nay
ma Cong ty chi.ra np tiên pht thI sê bj cung ché thi hành quyêt djnh xir pht và cir
mi ngày chm np pht, Cong ty phâi np them 0,05% trên tong so tiên pht chua
np.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Trong thii han ?0 (chIn mwii) ngày k tir ngày nhn duqc quyêt djnh xü phat,
Cong ty có quyên khiêu nai dOi vth quyêt djnh nay theo quy djnh cüa pháp 1u.t ho.c
trong thai han 01 11am kê tir ngày nhn dixqc quyêt djnh xir pht, Cong ty có quyên
kh&i kin v11 an hành chInh t?i Toà an theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Trong th&i han hai ngày, Quyt djnh nay dirqc gri cho:
1. Cong ty trách nhim hUu han Thép Tung Ho Vit Nam d chp hành.
2. Kho bac ni.r9c huyn Tan Thành, tinh Ba Rja — Vüng Tàu d thu tin pht.
3. Ciic Hãi quan tinh Ba Rja — Vüng Tàu d t chirc thirc hin quyt djnh nay.
Diu 4. Giao Ciic tru&ng Ciic Hài quan Tinh chü trI, phi hqp vói Giám dc
Sâ Tài chInh Tinh to chirc ban dâu giá tài san tjch thu và thu np tiên vào nân sách
nhà nirOc diing theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diu 5. Chánh Van phông UBND tinh Ba Rja — Vüng Tàu, Giám dc Sâ Tài
chInh Ba Rja — Vüng Tàu, Ciic tru&ng Cijc Hâi quan Ba Rja — Vüng Tàu và Cong ty
trách thim hu han Thép Tung Ho Vit Nam chju trách nhim thi hãnh Quyêt djnh
nay.!.
No'i nhân:
- Nhis Diu 3, Diu 5;
- Lu'u: VT-TH7 (3b).
(19.7.20 17)

Nguyn Thành Long
(Phó Chü tich UIBND tinh Ba R!a — Vüng Tãu)
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