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Kinh gữi:
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Do sơ suất kỹ thuật, xin dinh chính sai sót tại Nghị định sổ 125/2020/NĐ-CI’ 
nẹảy 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hãnh chinh 
về  thuế, hóa dơn như sau:

1. Tại khoản 3 Điều 19 Nghị định sổ 125/2020/NĐ-CP viết là: Mức phạt
tiền đối với cả nhản áp dụng theo nguycn lăc quy định tọi khoản 5 Điều 4 Nghị 
định này” . Nay xin sửa lại lả: " . . .  Mức phạt tiền đổi vởi cả  nhân ảp dụng theo 
nguycn tăc quy định tại khoản 5 Điềụ 5 Nghị định nảy”.

2. Tại tcn Diêu 29 Nghj định sỏ 125/2020/NĐ-CP viểt lả: “Điều 29 Xử phạt 
hành vi vi pham  quy định về lập, gửi thũng báo. báo cáo về hóa dơn". Nay xin 
sửa lại là: “Điều 29 Xử phạl hành vi vi phạm  quy dịnh về lập, gửi thông báo,

3. Tại phần ghi chú sổ [18Ị Màu số 01/QĐ; sổ [91 Màu số 02/QĐ; số (18)
Màu số Ộ3/QĐ; so (11) Mầu sổ 04/QD; số [17] Mầu sô 06/QĐ; sổ [10] Mầu so 
07/ỌĐ; số [1 11 Mầu số 08/QĐ; số [13Ị Mầu số 09/ỌĐ; sổ (14) Màu so 10/QĐ; số 
[14] Mảu sò ! 1/QĐ Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định sổ 125/2020/NĐ-CP 
viết lả: ghi chữ vict tăl “Q.” trưóc chức danh của cấp tmởng Nay xin sửa
lại lả: ghi chừ viết tăt “KT." Irưỏc chức danh cùa cấp trường .
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