
（ベトナム人経理スタッフ向けの案内です。）

Nếu hôm nay, bạn tính sai và nộp thiếu 10,000$ tiền thuế, 

bạn có biết điều gì sẽ xảy ra?

.

Năm thứ nhất: không có gì xảy ra

..

Năm thứ hai: không có gì xảy ra

…

Năm thứ ba: không có gì xảy ra

….

Năm thứ tư: Không có gì xảy ra

Đến …..



Năm thứ năm: Thanh tra thuế và bị phát hiện 

Kết quả xấu nhất là:

…..

1. Phạt 3 lần tiền thuế do gian lận và trốn thuế:

10,000$ * 3 = 30,000$
2. Thu lãi chậm nộp tiền thuế (18%/ năm):

10,000$ * 18%/ năm * 5 năm = 9,000$

3. Phạt truy thu thuế 20% trên số tiền bị truy thu:

10,000$ * 20% = 2,000$

4. Nộp bổ sung số thuế thiếu: 10,000$

-----------------------------------------------------------

Tổng cộng: 51,000$

(gấp 5 lần số tiền phải nộp ban đầu và có thể còn nhiều 

hơn thế nếu thời gian càng lâu)



NHỮNG ĐIỀU NÀY CÓ THỂ XẢY RA VỚI 
DOANH NGHIỆP CỦA BẠN KHÔNG? VÌ SAO?

Nguyên nhân chủ yếu, thường gặp như sau:

- Văn bản thuế thường xuyên thay đổi và có nhiều điểm không rõ 
ràng  Các cục thuế địa phương có thể sẽ có cách hiểu và áp 
dụng khác nhau

- Giao dịch của doanh nghiệp phức tạp hơn các trường hợp 
nguyên tắc được quy định trong văn bản thuế  Dễ xảy ra sai 
sót trong việc áp dụng

- Do bạn không nhận đủ thông tin từ các phòng ban khác  rủi 
ro quên, thiếu hoặc sai sót

- Đây là trường hợp mới, trước đây bạn chưa từng gặp bao giờ

- ……………………..



LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM THIỆT HẠI?

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO VÀ 

CHECKLIST ĐỂ KIỂM SOÁT RỦI RO THUẾ



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO 
“SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO VÀ 

CHECKLIST ĐỂ KIỂM SOÁT RỦI RO THUẾ”

1. Giới thiệu phương 
pháp tiếp cận rủi ro

2. Cập nhật thay đổi về thuế
2016, trao đổi các rủi ro thường
gặp về thuế

3. Thực hành PP tiếp cận
rủi ro với tình huống thực
tế của doanh nghiệp.

4. Trao đổi cách thức 
đối ứng rủi ro thuế và 
hướng dẫn sử dụng 
checklist

5. Hướng dẫn lập bảng tổng hợp 
rủi ro thuế tại doanh nghiệp

※Áp dụng với 3 sắc thuế thường gặp trong doanh nghiệp: Thuế TNCN, TNDN, Thuế nhà thầu:



Người hướng dẫn

Nguyễn Thị Loan

Thành viên Hiệp hội kế toán quản trị Úc – CMA Australia

Chứng chỉ hành nghề thuế Việt Nam, CPA Mỹ (đang hoàn thiện)

Giảng viên môn thuế (F6) – chứng chỉ kế toán viên công chứng của Anh (ACCA)

2015 ~ Hiện nay: Giám đốc tư vấn tại Công ty Manabox Việt Nam

2008 ~ 2014: Trưởng bộ phận tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội của công ty tư vấn kế 
toán, thuế của Nhật, chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hoạt động tư vấn kế toán, 
thuế cho hơn 120 khách hàng



Kế hoạch lớp học

Đối tượng Kế toán người Việt

Thời gian 19/1/2017 (8:30 ~ 5:30)

Địa điểm Hà Nội – Indochina Plaza Hanoi, 241 Xuan Thuy

Hưng Yên – Khu Công Nghiệp Thăng Long II

Hải Phòng – Thành Phố Hải Phòng

(Sẽ được sắp xếp phù hợp nhất theo số đông thành viên của lớp)

Mức phí 4.000.000/người

(Hãy liên lạc với chúng tôi để nhận thông tin giảm giá khi đăng ký 

theo nhóm từ 3 người trở lên).

Dịch vụ đặc 

biệt

Có người Nhật trao đổi và giải thích cho người Nhật về rủi ro thuế tại 

công ty và việc sử dụng checklist.

(Free of charge với số lượng có hạn)


