
Mỉu 07/QTR-QLN

CỤC THUÊ TP.HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THU É NAM TỪ LIỀM Dỏc lân - Tir do - Hanh pliủc

Sô: f j Ị ỗ f tCCT-Tr.bạ
Nam Từ Liêm, ngày 19 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO
V/v nợ tiền châm MÔP tiền sử dụng đất

Kính gửi: Tổng công ty Viglacera -  CTCP; Mã số thuế: 0100108173

Địa chỉ: Tầng 16,17 toà Viglacera Tower, số 1 Đại lộ Thăng Long, phường 

Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Căn cứ quyết định 1325/ỌĐ-ƯBND ngày 16/03/2018 của UBND TP. Hà 

Nội về việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp tiền sử dụng đất tại quyêt định sô 
1559/QĐ-UBND ngày 21/03/2014 của UBND TP. Hà Nội.

Căn cứ sổ theo dõi thu nộp trên hệ thống quản lý thuế, cơ quan thuế thông 
báo đcm vị còn phải nộp tiền chậm nộp do chậm nộp tiền sừ dụng đất đối với dự án 
Khu chức năng đô thị Xuân Phương (giai đoạn 1) tính đến 18/04/2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT
Tiền chậm nộp theo 

quyết định 1559/QĐ- 
UBND

Tiền chậm nộp tính lại 
theo quyết định 1325/QĐ- 

UBND

Số tiền chậm 
nộp đã nộp

Tiền chậm 
nộp còn phải 

nộp

1 153.315.669.356 119.369.931.851 119.369.931.851 0

Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm yêu cầu đơn vị nộp ngay số tiền trên (nếu 
có) vào Ngân sách Nhả nước (TK 7111 tại Kho bạc Nhà nước quận Nam Từ
Liêm). Nếu đơn vị không chấp hành nộp, cơ quan thuế sẽ xử lý theo quy định của 
pháp luật.

Nếu có vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với cơ quan thuế theo địa chỉ:
Đội Trước bạ & thu khác, Chi cục thuế Q. Nam Từ Liêm - số  4 Nguyễn Cơ 

Thạch, p. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội./.ty''
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Đ/c Quyến CCT để b/c;
- Đội QLN&CCT; 
-LưuIIC, TB.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 
™rA CHI CỤC TRƯỞNG
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c ụ c  THUÉ TP HÀ NỘI 
CHI cuc THUÉ NAM TỪ LIÊM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /CCT-TBTK Nam Từ Liêm, ngày 0'-}" thảng 7 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v: Xác nhận số thuế đã nộp NSNN cho ngưòi nộp thuế

Kính gửi: Tổng công ty Viglacera -  CTCP.
Mã số thuế: 0100108173.
Địa chỉ: Tầng 16-17 tòa nhà Viglacera -  Đại lộ Thăng Long -  Mễ Trì -  

Nam Từ Liêm -  Hà Nội.
Căn cứ vào công văn số 226/CT-TCKT ngày 07 tháng 07 năm 2015 về việc 

xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế sử dụng đất Dự án Khu chức năng đô thị 
Xuân Phưcmg của đon vị.

Căn cứ số liệu về nghĩa vụ tiền sử dụng đất của đon vị do cơ quan thuế theo 
dõi và quản lý trên sổ theo dõi thu nộp, Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm thông báo 
sổ tiền sử dụng đất đon vị còn phải nộp đối với dự án Khu chức năng đô thị Xuân 
Phương đến thời điểm ngày 07/07/2015 như sau:

(Đơn vị: đồng)

STT SỐ tiền sử dụns đất phải 
nộp SỐ tiền sử dụng đất đã nộp SỐ còn phải nộp

1 644.354.165.552 644.354.165.552 0

Cộng 644.354.165.552 644.354.165.552 0

Số tiền trên chưa bao gồm số tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của đon vị. 
Chi cục thuế quận Nam Từ Liêm thông báo để đơn vị b iế t.A ^^-

Noi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Quyến CCT để báo cáo;
- Lưu HC, TBTK.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG


