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Kính gửi/ To:  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission 

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange 

 
 

- Tên tổ chức / Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM/VINAMILK 

- Mã chứng khoán/ Securities Symbol: VNM 

- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 10 Tân Trào, P.Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM 

- Điện thoại/ Telephone: 028 541 55555;  Fax: 028 541 61230 

- Người thực hiện công bố thông tin/ Submitted by: Bà Mai Kiều Liên 

Chức vụ/ Position: Tổng Giám đốc/CEO 

Loại thông tin công bố :           định kỳ       bất thường  24h           theo yêu cầu 

Information disclosure type:           Periodic       Irregular   24 hours       On demand 

 

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*): 

 

Trong những năm qua, Vinamilk luôn nằm trong nhóm đầu các doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất 

cả nước với tổng số tiền đã nộp vào ngân sách qua các năm gần đây như sau: 

- Năm 2015 : 3.838 tỷ đồng 

- Năm 2016 : 4.131 tỷ đồng 

- Năm 2017 : 4.231 tỷ đồng 

- Năm 2018 : 4.258 tỷ đồng 

 

Tuân thủ pháp luật thuế, hàng năm, Công ty đã chủ động mời Cơ quan thuế đến làm việc, kiểm tra việc 

thực hiện nghĩa vụ thuế, và qua kết quả làm việc tại đơn vị, Cơ quan thuế đã ban hành ba quyết định xử 

lý về thuế như sau: 

- Quyết định số 181/QĐ-CT-XP, ngày 31/01/2017 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 116/QĐ-CT-XP, ngày 09/01/2018 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh. 

- Quyết định số 1405/QĐ-CT-XP, ngày 30/08/2018 của Tổng Cục thuế. 

 

Nguyên nhân nộp bổ sung: do sự khác biệt nhau về quan điểm giữa Công ty và Cơ quan thuế đối với 

các khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, từ đó làm phát sinh thêm các khoản thuế 

phải nộp bổ sung. Việc này xảy ra bình thường hàng năm khi Cơ quan thuế tiến hành thanh, kiểm tra 

định kỳ tại các đơn vị, vì vậy thông tin này không thuộc loại thông tin phải công bố theo như quy định 

tại  Thông tư số 52/2012/TT-BTC trước đây. Nay, theo Thông tư 155/2015/TT-BTC và Công văn số 

16/SGDHCM-NY ngày 04/01/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM là phải công bố thì Công 

ty công bố  thông tin bổ sung các nội dung trên. 

 

 

 



 

Tôi 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./ 

 

 

In the previous years, Vinamilk has been in the Top list of companies who pays the biggest corporate 

income tax to the State budget in the country with the total tax payment in the recent years as below: 

- In 2015 : 3,838 billion dong 

- In 2016 : 4,131 billion dong 

- In 2017 : 4,231 billion dong 

- In 2018 : 4,258 billion dong 

 

We try our best to comply with the tax regulations and the Company actively invites the tax authority   

annually to conduct the tax audit. Upon the completion of tax audit, they have issued three tax audit 

decisions as below: 

- Decision No. 181/QĐ-CT-XP, dated 31/01/2017 from HCM City Tax Department. 

- Decision No. 116/QĐ-CT-XP, dated 09/01/2018 from HCM City Tax Department. 

- Decision No. 1405/QĐ-CT-XP, dated 30/08/2018 from the Central Tax Department. 

 

Reason for additional tax collections: mainly due to the different interpretation of tax regulations 

between Vinamilk and the tax authorities about tax deductible expenses for corporate income tax 

computation purpose which caused to the additional tax collections. This normally happens annually 

when the tax authority conducts the tax audit for the companies. Therefore, the Company did not disclose 

these information based on the previous Circular No. 52/2012/TT-BTC. Now, based on the Circular No. 

155/2015/TT-BTC and the Official Letter No. 16/SGDHCM-NY dated 04/01/2019 from HOSE. The 

Company would like to disclose the information above. 

 

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible 

for any mispresentation. 

 

     

  


