
 

7 giao dịch phát sinh thuế nhà thầu (FCT) có rủi ro cao 

& Cập nhật một số điểm mới của TT96/2015/TT-BTC 

[Chương trình] 

Dành cho người Nhật 8:45 ~ 9:35 

 

Dành cho người Việt 10:00 ~ 11:15 

① Rủi ro thường gặp về thuế nhà thầu 

② 7 giao dịch có rủi ro cao về thuế nhà thầu 

③ Trao đổi phương án giảm thiểu rủi ro thuế 

nhà thầu 

① Rủi ro thường gặp về thuế nhà thầu 

② 7 giao dịch có rủi ro cao về thuế nhà thầu 

③ Trao đổi phương án giảm thiểu rủi ro thuế nhà thầu 

④ Cập nhật một số điểm mới của TT96/2015/TT-BTC 

ban hành ngày 22/6/2015 

 
Tổ chức đồng 

thời cho người 

Nhật và người 

Việt Nam 

[Mục đích của buổi hội thảo] 

- Chia sẻ thông tin giữa người Nhật và người Việt: vì một trong những nguyên nhân 

thường xuyên gây ra việc bỏ sót thuế nhà thầu là do bên Nhật không có loại thuế 

này. 

- Trao đổi 7 giao dịch có rủi ro cao và phương án giảm thiểu rủi ro thông qua việc 

sử dụng checklist  

- Cập nhật một số điểm mới của thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành tháng 6/2015. 

[Mẫu checklist miễn phí] 

Các bạn sẽ nhận được một mẫu checklist thuế nhà thầu áp dụng cho 7 giao dịch có rủi ro cao, khi tham 

dự hội thảo của chúng tôi. 

 

Diễn giả Người Nhật:  

Yoshinao Nagai (CPA Nhật) 

Diễn giả người Việt:  

Vũ Ngọc Ngà (ACCA) 

Thông tin diễn giả: 

Ngày tổ chức: 15/9/2015 (thứ ba) 

Địa điểm: 

Tòa nhà dịch vụ, Khu công 

nghiệp Thăng Long II, Huyện 

Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

Phí tham dự: Miễn phí 

Đối tượng tham dự: 
Quản lý người Nhật, 

Kế toán người Việt 

 

Hãy gửi thông tin đăng ký và câu hỏi về cho chúng tôi qua email: 

kip@manabox.co.jp 

Công ty TNHH Manabox Việt Nam 
Điện thoại: 04 321 234 50 

Phòng 704B, Tầng 7, Tòa nhà Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuân Thủy, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

 

Đăng ký tham gia: 

 

mailto:kip@manabox.co.jp

