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“V/v: CBTT và giải trình”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VỆTNAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ọ2 tháng03 năm 2019.

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

Trước hết, Tổng công ty Viglacera - CTCP xin gửi lời chào trân trọng và cảm on sự 
giúp đỡ của UBCKNN và Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội trong thời gian qua.

Tổng công ty nhận được văn bản số 256/SGDGN-QLNY ngày 27/2/2019 của Sở 
giao dịch Chứng khoán Hà nội về việc công bố thông tin và giải trình các thông tin liên 
quan đến Quyết định của cơ quan thuế (Quyết định số 6966/QĐ-CCT ngày 03/7/2015 của 
Chi cục thuế Nam Từ Liêm và QĐ số 1665/QĐ-CT ngày 17/10/2017 của Cục thuế Thái 
Nguyên). Sau khi kiểm tra đối chiếu với cơ quan thuế, đồng thời tiến hành rà soát các đơn 
vị trực thuộc Viglacera thì các quyết định trên liên quan đến các đơn vị thành viên của 
Tổng công ty như sau:

1/ về quyết định số 6966/QĐ-CCT ngày 03/7/2015 của chi cục thuế quận Nam Từ Liêm:
Tổng công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần từ 

ngày 22/7/2014. Đến ngày 15/10/2015 cổ phiếu của Tổng công ty mới giao dịch trên sàn 
Upcom và đến ngày 22/12/2016 cổ phiếu của Tổng công ty chính thức niêm yết trên Sở 
giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Mặc dù vậy, ngay sau khi có quyết định của Chi cục thuế Quận Nam Từ Liêm Tổng 
công ty đã chỉ đạo đơn vị thành viên là Công ty Đầu tư Hạ tầng và Đô Thị Viglacera (Đơn 
vị liên quan trực tiếp đến Quyết định 6966/QĐ-CCT ngày 03/07/2015) xử lý dứt điểm các 
tồn tại vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách thuế, đến nay không còn tồn tại 
vướng mắc (có xác nhận của cơ quan thuế kèm theo).

2/ về quyết định số 1665/QĐ-CT ngày 17/10/2017 liên quan đến Công ty Xây dựng 
Viglacera:

Công ty Xây dựng Viglacera là đơn vị phụ thuộc Tổng công ty Viglacera (MST: 
0100108173-019). Năm 2014, năm 2015 và năm 2016 phát sinh thuế vãng lai tại Cục thuế 
Thái Nguyên, đã kê khai nộp đầy đủ đúng thời hạn số thuế phát sinh.

Sau khi nhận được văn bản của HNX Công ty Xây dựng Viglacera đã làm việc với 
cục thuế Thái Nguyên, Cục thuế xác nhận ghi nhầm đơn vị phải nộp số thuế vãng lai có 
MST 0100108173 là mã số của Tổng công ty Viglacera với số tiền là 41.907.600 đồng, số 
thuế vãng lai này thực chất là của Công ty Xây dựng Viglacera và đã được Công ty Xây 
dựng Viglacera (MST: 0100108173-019) nộp đay đủ vào NSNN ngày 04/05/2015 (Có giấy 
nộp tiền của Công ty Xây dựng Viglacera kèm theo). Đen nay Cục thuế Thái Nguyên đã điều 
chỉnh ngay trên hệ thống kê khai của Cục thuế.

Bằng công văn này Tổng Công ty Viglacera-CTCP giải trình để Uỷ ban Chứng khoán 
Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và nhà đầu tư được biết.

Xin trân trọng cảm ơn!
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