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CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT LUẬN KIỂM TRA THUẾ  

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

                                  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) 

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HÀ TĨNH 

Trụ sở chính: 167 Hà Huy Tập, P. Nam Hà, TP Hà Tĩnh 

Điện thoại: (0239) 3 854 398                Fax: (0239) 3 856 821 

Mã chứng khoán: HDP 

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Quốc Khánh – Tổng giám đốc 

1. Nội dung thông tin công bố: 

Ngày 26/09/2022 Công ty CP Dược Hà Tĩnh nhận được quyết định số 3394/QĐ-CTHTI 

của Cục thuế Tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 26/09/2022 về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế 

qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh thời kỳ kiểm 

tra quyết toán từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. Theo quy định về nghĩa vụ công 

bố thông tin, Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh xin thông báo tới Quý cơ quan nội dung 

chính trong kết luận như sau: 

Tổng số tiền thuế truy thu và xử phạt là: 50.683.909 đồng. Trong đó: 

- Tiền phạt kê khai sai: 8.089.364 đồng 

- Tiền thuế GTGT năm 2021: 10.601.273 đồng 

- Tiền thuế TNDN năm 2021: 29.845.546 đồng 

- Tiền chậm nộp tiền thuế: 2.147.726 đồng 

2. Thông tin này đã được công bố trên trang web Công ty vào ngày 27/09/2022 tại 

đường dẫn: http://hadiphar.vn. 

Chúng 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 thông tin đã công bố. 

Nơi nhận: NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

- Như trên; TỔNG GIÁM ĐỐC 

- Lưu VT; 
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56: fif\lQD-crHrl Hd TTnh, ngayli thang g ndrn ruZU

QUYrr DII{H
VA vi$c xu Iy vi ph?m hilnh chinh 

"6 
thu6

cvc TRU{${G cuc THUE

cdn cu Luqt xh l!,vi phqryt hdnh chfnh ngdy 20 thdng 6 ndm 2012;

Cdn c{r LuQt Qudn li'.thuA ngdy l3 thdng 6 ndm 2019;

Cdn cu Nshi-dinh t,6 125/2020/NE-CP ngdy 19 thdng t0 ndm 2020 cila

Ch{nh phfr quy ann;,i nh phqt vi phsm hdnh chtnh vi thu6, h6a don;

cdn c{r Quy€t dinh s6 1\36/8E-CT ngdy 08/10/2020.cfia.BQ truong BQ

Tdi ch{nh quy dinh ch*c ndng, nhiQrn v4, quy1n hqn vd co cdu t6 ch*c cila Cqc

thud truc thi:;;:;r;;; 
#li;- hdnh chinh va thu€ tqp ngdy 26 thdng e ndm

2022 ctia Cttrc Thu€ tinh Hi TTnn aAi voi C6ng ry CA phan Du,Qc Hd TTnh;

XAt ai nghi cila Trudng phdng Thanh tra - Ki6m tra sd 02.

auvfr DINE

Oidu 1. Xri ph4t vi pha- henh chinh AOi vOi t6 chric sau ddy:

1. TCn t6 chric vi ph4m: COng ty CO phat, Duo. c FIa Tinh.

Dia chi tru s0 chinh: Si5 t6Z, cludrng Hd huy T$p, phudrng Nam Hd, TP Ha

finh, tinh He finh.
SO CCN d6ng lcf doanh nghiQp: 3000104879.
Neiy cdp: zittitzooq; 

"oi "5p, 
Phdng Ddng ky kinh doanh, Sd K6 ho4ch

vt D6u tu tinh Ha Tinh.
M5 si5 thu6: 3000104879.
Nguli dai disn theo ph6p 1u0t: LO Qu6c Kh6nh; Gi6i tinh: Nam.

Chric danh: TOng GiSm tl6c.
2. Dd c6 cdc henh vi vi pham henh chinh: Nim 202I dcrn v! _kO khai sai

thuii G1GT dAu vdo vi chi phi iinh ttr', nhap chiu thuti TNDN, d5n di5n lim gi6m

sO thu6 GTGT vd TNDN phii nQp: 40.446.819 d6ng (GTGT: 10.601 .273 d}ng;
TNDN: 29.845.546 d6ng).

3. Henh vi vi ph?m hanh chinh quy dlnh t?i: Kho6n 2 Di6u 59, Kho6n 2

Ei6u 138 Lu?t quan ii ifr"e sO :alZOtqlQHf + ngay BrcDOD; Khoin 1 Di6u 16

Nehi dinh sd tiStZOZOn'lD-CP.ngay I-9IIO1ZOZO 
",iu 

Chinh phri quy dlnh vC xri
phat vi pfra* henh chinh vd thu6, h6a don.

4. C6c tinh tiiSt tang n{ng, gi6m nhg:

a) C6c tinh titit gi6m nhg: Kh6ng.
b) C6c tinh ti6t ting n{ng: 5h0rg.
5. Cdc tinh tii5t li6n quan d6n viQc gi6i quy6t vi ph4m: Kh6ng

cQr{G HOA XA HQI CHU IYGHia VIE'T t{AM
DQc I$p - Try do - H4nh phric 

'

!i.



6.Bi 5p dgng hinh thirc xt phgt vi biQn phdp khSc phpc hfu qu6 nhu sau:

a) Hinh thtc xri phpt chffi: Bi,ne t1"r. . ,, 1

Mric phpt: 20Yo s6 thu6 khai thi6u, sO ti6n: 8.089.364 d6ng (ti6u mpc 4254)

. (Bing cht: T5m tr1Qr, S6"9 trim t6m chin nghin, ba trSm s6u tu <I0ng)

vC hinh vi khai sai d6n d6n thi6u sd ti6n thu6 phii nQp.

b) Hinh thric xu phAt b6 sung: Kh6ng.
c) BiQn phgp Sar phpc hQu qu6:

- \0p dri sO tidn thu6 khai thiiSu vio ngdn s6ch nhd nu6c: 40.446.819 ddng

@eng ch& B6n mu<yi ti-6u, b6n ffim b6n sriu nglrin, tam ffim muoi chin d6ng).
Trong d6:
+ Thu6 GTG-T: 10.601 .273 ddng(tiGu msc 1701).
+ Thu6 TNDN: 29.845.546 d6ng (ti6u msc 1052).
- Ti6n cham n6p tidn thu6: 2Jq7.,7zo d6ng (ti6u mpc 4gil: 562.928 done;

ti6u mpc 491 8: 1.584.798 ddng).

t6n tAi Oie,, 1 ph6i nghiCm chinh ch6p henh quyiSt dinh xri ph4t ndy: 56 ti€n phpt
quy dinh tai Di0u 1 ph6i nQp vio tdi khoan sO Z t 1 1 cria Cuc Thu6 tinh He finh
m0 t4i Kho bpc Nhd nu6c tinh He Tinh.

Ni5u qu6 thdi han n6u tr6n md tO chfc vi phpm kh6ng chSp henh quyiSt

clinh xri ph4t thi sE bi cu0ng cfrti ttri henh qrytit dinh hdnh chinh theo quy dfnh
cria ph6p luQt. \ \

T6 chric c6 t€n tai Ei6u 1 c6 quy6n khitiu n4i hoflc khoi kiQn AOi vOi

Quytit dfnh nny theo quy dinh cria phSp luat.
2. Grii cho Kho bpc Nhd nu6c tinh He Tinh dil tnu tiAn ph4t.
3. Gui cho Phdng Thanh tra - Ki6m tra s5 2, Phdng KC kirai vd K6 to6n thu6,

Phdng Quan ly rq vd Cudng 
"hi5 

r,q tfru6 aC t6 chirc thUc hiQn Qoytit d1n\niryfu/

Nni nhQn:
- Nhu DiAu 3;

- Luu: VT, TTKT2.

ang Long
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