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Hải Phòng, ngày 04 tháng 7 năm 2022

CÔNG BÔ THÔNG TIN TRÊN CỒNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:
- ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên đơn vị: CÔNG TY CỎ PHẦN DAP-VINACHEM.
Mã chứng khoán: DDV. Sàn giao dịch: UPCoM.
Địa chỉ: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại: 02253.979368; Fax: 02253.979170.
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Trung.
Đìa chí: Lổ N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, 

phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
Điện thoại di động: 0988.080866; Điện thoại cơ quan: 02253.979365 máy lẻ 128.
Email: trungdap@gmail.com

Loại thông tin công bố: 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần DAP-Vinachem công bố thông tin về các Quyết định thu hồi hoàn 
thuế GTGT và xử phạt vi phạm về thuế như sau:

Ngày 04/7/2022, Công ty CP DAP-Vinachem nhận được các Quyết định:

- Quyết định số 1821/QĐ-CTHPH ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP Hải Phòng về 
việc thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng;

- Quyết định số 1822/QĐ-CTHPH ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP Hải Phòng về 
việc xử phạt vỉ phạm về thuế, xử phạt qua thanh tra sau hoàn thuế GTGT.

Những thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào 
ngày 04/7/2022 tại đường dẫn: http://yvwyv.dapdinhvu.com.vn/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Các Quyết định 1821/QĐ-CTHPH và 1822/QĐ-CTHPH cùng ngày 
30/6/2022 của Cục Thuế thành phổ Hải Phòng.
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MỈU số: 03/ỌĐ-TKH 
(Ban hành kèm thào Thỏng cư sổ 

80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 nảm 
2021 cỏaBộưuõngBộTàchính)

TỔNG CỰC THUẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUÉ TP. HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/£#/QĐ-CTHPH Hải Phòng, ngàyẬg thángỂ năm 2022

CÔNG VĂN ĐẾN

So:___ —
NcàyCíftháng ítnămlỉỉ.

QUYẾT ĐỊNH
Thu hoi hoàn thuế Giá trị gia tăng

CỤC TRƯỞNG CỤC THUÉ THÀNH PHÓ HÁI PHÒNG

Càn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ các Luật thuế, phí, lệ phí và các vân bán hướng dân thi hành;
Căn cứ Quyết định số Ỉ836/QĐ-BTC ngày 08 tháng 10 nàm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tô chức của 
Cục Thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Càn cứ Quyết định sổ 21Ỉ/QĐ-TCT ngày 12/3/2019 của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng và 

văn phòng thuộc Cục Thue;
Cán cứ Quyết định số 5562/QĐ-CTHPH ngày 31/12/2021 của Cục Thuế TP. 

Hài Phòng về việc giao Phó Cục trưởng Cục Thuế ký thay các văn bản thuộc lĩnh 

vực phân cóng phụ trách;
Cân cử kiến nghị tại Biên bản thanh tra sau hoàn thuế ký ngày 30/6/2022 của 

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 1686/QĐ-CTHPH ngày 21/6/2022 cùa Cục 
trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng về việc thanh sau hoàn thuế GTGT tại Công ty cổ 
phần DAP - Vinachem - MST: 0200827051;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra số ỉ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi tiền hoàn thuế đối với: Công ty cổ phần DAP- Vinachem
- Mã số thuế: 0200827051.

- Địa chì: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát 
Hải, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

- Tổng số tiền thuế là: 16.441.081 đồng

(Băng chữ: Mười sáu triệu, bôn trăm bôn mươi mốt nghìn, không trăm tám mươi 
mốt đồng).

Trong đó:
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Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Quyết định hoàn 
thuế

Tài 
khoản 
ngân 
sách

Tiêu 
mục

Số tiền thuế 
đã được 

hoàn

Ngày 
ngân 
sách 

hoàn trà

SỐ tiền 
thu hồi 

hoàn 
thuế

Tiền chậm 
nộp

Lý 
do 
thu 
hồi 

hoàn

Tĩả.. Tiêu
mục

Số tiềnsó Ngày

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) _ (10) (11) (12)

1
347/QĐ- 
CTHPH- 
KDT

14/10/2021 8993 755 ỉ 28.652.746.889 15/10/2021 12.732.945 4931 989.350

(')

2
93/QĐ- 
CTHPH- 
KDT

ỉ 7/02/2022 8993 7551 38.812.276.443 18/02/2022 3.708.136 4931 147.955

Tổng cộng 16.441.081 1.137.305

(*) Lý do thu hồi hoàn: Theo nội dung tại biên bản thanh tra sau hoàn thuế 
GTGT từ tháng 8/2020 đến tháng 11/2021 tại Công ty cổ phần DAP - Vinachem.

Đề nghị Công ty cổ phần DAP - Vinachem nộp số tiền thu hồi hoàn thuế vào 
tài khoản ngân sách số 8993 của Cục Thuế TP Hài Phòng mở tại Kho bạc Nhà nước 
Hải Phòng, Chưorng: 160, Tiểu mục 7551,

Điều 2. Tiền chậm nộp của Công ty cổ phần DAP - Vinachem theo quy định 
tại Điều 59 Luật Quản lý thuế và các văn bàn hướng dẫn thi hành được tính đến hết 
ngày 30/6/2022, số tiền là: 1.137.305 đồng.

Đe nghị Công ty cổ phần DAP “ Vinachem tự tính và nộp số tiền chậm nộp 
tiền thuế từ sau ngày 30/6/2022 đến thời điểm thực nộp số tiền thu hồi hoàn thuế vào 
ngân sách nhà nước theo quy định vào tài khoản thu NSNN số 7111 của Cục Thuế 
TP Hâi Phòng mở tại Kho bạc Nhà nước Hài Phòng theo Tiểu mục nêu trên.

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

Công ty Cổ phần DAP - Vinachem, Trưởng phòng Kê khai và Kế toán thuế, 
Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế chịu trách nhiệm thỉ hành quyết định này 7.^ 

Nơi nhận*, 
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TTKT1 (5b).^

KTjCJJC TRƯỜNG 
TRƯỞNG

^CVCTHUÊYdí /

rTfSin Tuan Anh



Mẩu số: OĨ/ỌĐ

TỔNG CỤC THUẾ 
CỤC THUÊ TP. HẢI PHÒNG 

sổ: ẶiU, /QĐ-CTHPH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày ,ỊŨ tháng Ị) năm 2022

CÓNG VĂN ĐẾN

NgàyCđthángrtnăm

QUYẾT ĐỊNH
V/v xử lý vi phạm về thuế, xử phạt 

qua thanh tra sau hoàn thuế GTGT

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ THÀNH PHÓ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật 
sửa đổi bồ sung một sổ điều cùa Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 
13/11/2020;

Căn cứ Luật Quản ỉý thuế, Luật sửa đổi bô sung một sô điêu của Luạt 
Quản lỷ thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số Ỉ29/20Ỉ3/NĐ - CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của ^S**£*J 
Chính phủ về xừ ỉỷ vi phạm pháp luật về thuế;

Căn cứ Quyết định sổ Ỉ836/QĐ-BTC ngày 08 tháng ĩ 0 năm 2018 của Bộ ịíg/cục 1 

trưởng Bộ Tài chinh quy định về chức nàng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô II ° I THẢM 
chức của Cục Thuế trực thuộc Tồng cục Thuế; V V™*

Căn cứ Quyết định sẻ 211/QĐ-TCT ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Tổng 
cục trưởng Tổng cục Thuế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cùa 
các phòng và văn phòng thuộc Cục Thuế;

Căn cứ kiến nghị tại Biên bản thanh tra sau hoàn thuế GTGT ký ngày 
30/06/2022 của Đoàn thanh tra theo Quyết định sẻ ỉ686/QĐ-CTHPH ngày 
21/06/2022 của Cục trưởng Cục Thue TP. Hải Phòng về việc thanh tra sau hoàn 
thuế GTGT tại Công ty cổ phần DAP- Vữiachem - MST: 0200827051;

Căn cứ Quyêt định số 5562/QĐ-CTHPH ngày 31/12/2021 cùa Cục Thuế 
TP. Hải Phòng về việc giao Phó cục trưởng Cục Thuế ký thay các văn bản thuộc 
lĩnh vực phán công phụ trách;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra sồ ỉ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Xừ phạt vi phạm hành chính đối với tồ chức có tên sau đây:

1. Tên tô chức: Công ty cổ phần DAP - Vinachem.

- Địa chi: Lô N5.8 Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc khu kinh tế Đình Vũ - 
Cát, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
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X Jnanh nehiệp số 0200827051, đăng
- Giấy chứng nhận đăng> kýhoạtđ?ns^ đổị lần 5 ngày 2| 

ký lần đầu ngày 29 tháng 7 năm 200 , ể
tháng 12 năm 2020.

- Mã số thuế: 0200827051.
- Ngươi đại diện theo pháp luật: Ông Vũ Văn Bẳng - Chức vụ: Tổng giám đôc

2. Đã có hành vi vi phạm: Kê khai sai làm giảm số thuế phải nộp, tăng sô 

thuế được hoàn.
3. Hành vi vi phạm quy định tại: Điềm a, Khoản 1, Điêu 142, Mục 2 

Chương XV Luật Quan lý thuê sổ 38/2019/QH14 ngàỵ 13/6/2019 của Quoc hộj 
nước Cộng hòa xã hội chù nghĩa Việt Nam; Điều 8, Điêu 12 Luật thue GTGT so 
13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 và Điều 1 Luật thuế GTGT so 31/2013/QH13 
ngày 19/6/2013 sửa đồi bổ sung một số điều cùa Luật thuê GTGT so 
13/2008/QH12 ngày 03/6/2008.

4. Bị áp dụng hình thức xử phạt như sau:

- Hình thức xử phạt: Phạt tiền.

- Xử phạt vi phạm hành chính về thuế số tiền: 3.288.216 đồng.

(Bằng chữ: Ba triệu, hai trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm mười sáu đông).

Đơn vị tính: Đồng

số
TT

Nội dung Số tiền Mã 
chương

Mã 
NDKT

I Phạt kê khai sai thuế GTGT 3.288.216 158 4254
Tổng cộng: 3.288.216

- Lý do: Công ty bị xử lý bị xử lý theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Khoản 2, 
Điều 16, Mục 1, Chưong n Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của 
Chính phù quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho Công ty cổ phần DAP - Vinachem để chấp hành.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, 
Công ty Cô phân DAT -Vinachem phải nghiêm chinh chấp hành Quyết định này. 
Số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế quy định tại Điều 1 phải nộp vào tai 
khoản số 7111 của Cục Thuế TP. Hải Phòng mở tại Kho bạc Nhà nước Hài Phòng.

Nêu quá thời hạn nêu trên mà Công ty không chấp hành quyết định xừ 
phạt thì sè bị cường chê thi hành quyết định hành chính theo quy định của phap luật.
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Công ty Cô phân DAP - Vinachem có quyền khiếu nại hoặc khơi kiẹn đoi 

với Quyêt định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi Kho bạc Nhà nước Hảĩ Phòng để thu tiền phạt.
3. Gừì Phòng Kê khai & Kế toán thuế, Phòng Quản lý nợ & Cưỡng che nợ 

thuế để tổ chức thực hiện Quyết định này./.^x

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- p. KK&KTT; P.QLN;
-Lưu: VT,TTKTl(6b).^

KT. CỤC TRƯỞNG 
c TRƯỞNG

A HẲIPH
° THÀNHp
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