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Gửi các anh/chị đang và sẽ làm trong lĩnh vực kế toán, 

 

Nếu hôm nay, anh/chị tính sai và nộp thiếu 10,000$ tiền thuế, anh/chị 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: Công ty bị 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) 

 

VÌ SAO NHỮNG ĐIỀU NÀY CÓ THỂ XẢY RA VỚI DOANH NGHIỆP CỦA CÁC ANH/ CHỊ? 

 

- 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 anh/ chị không nhận đủ thông tin từ các phòng ban khác  rủi ro quên, thiếu hoặc sai sót 

- Đây là trường hợp mới, trước đây anh/ chị chưa từng gặp bao giờ 

…………………….. 

 

CHÚNG TA NÊN LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM THIỂU THIỆT HẠI? 

ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO 

& CHECKLIST ĐỂ KIỂM SOÁT RỦI RO THUẾ 
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Manabox xin được giới thiệu đến các anh/ chị chương trình đào tạo: 

 

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN RỦI RO VÀ CHECKLIST ĐỂ KIỂM SOÁT RỦI RO THUẾ 

(lần thứ 2) 

Thông tin chung về khóa học 

【Thời gian】 Thứ ba (ngày 21 tháng 3 năm 2017, từ 8:30 ~ 17:30) 

【Địa điểm】 Nội thành Hà Nội (địa điểm chính xác sẽ được thông báo sau) 

 

【Người hướng dẫn】 

Nguyễn Thị Loan (Giám đốc tư vấn Công ty Manabox Việt Nam) 

(Chứng chỉ kế toán thuế Việt Nam, Chứng chỉ kế toán quản trị Australia) 

 

- Sinh năm 1986 tại Hưng Yên 

- 2008 tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân 

- 2008～2015 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 

- 2014 Đồng sáng lập Manabox Việt Nam và trở thành giám đốc tư vấn 

từ năm 2015 

※ Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế toán viên công chứng của Anh 

Quốc (ACCA) 

【Chương trình】 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 

[Đối tượng tham gia] Kê toán trưởng, kế toán viên người Việt  

hoặc bất cứ anh/ chị nào có mong muốn được tìm hiểu thêm về rủi ro thuế. 

 

※ Chúng tôi khuyến khích công ty đăng ký tham gia cho cả phòng kế toán 

để nâng cao hiệu quả cũng như tiết kiệm thời gian và chi phí cho công ty.  

【Số lượng】 Để đảm bảo chất lượng, chúng tôi chỉ nhận một lớp 20 người 

【Phí đào tạo】 4.000.000 VND/ người 

(Chiết khấu 25% cho mỗi người đăng ký tăng thêm) 
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Nội dung bài giảng sát với thực tế doanh nghiệp gặp phải, cập nhật được xu hướng 

thuế hiện hành. Bài học vừa tổng quát lại vừa có những điểm chú ý chi tiết cho các 

điểm thay đổi thuế hay khi làm việc với thanh tra thuế. 

Mình có thể áp dụng checklist để hướng dẫn các bạn nhân viên tham gia vào việc kiểm 

soát rủi ro thuế. 

 

Chương trình giúp kế toán viên biết cách rà soát rủi ro thuế của từng giao dịch. 

Tình huống thực hành hay và có nhiều ví dụ thực tế gắn liền với hoạt động của DN. 

Giảng viên giảng hay và rất nhiệt tình. 

Các trường hợp đưa ra khá sát với thực tế, nội dung phù hợp với kế toán các loại hình 

doanh nghiệp. 

Tuy nhiên thời gian hơi ngắn và nên đưa ra trích dẫn luật cụ thể hơn nữa. 

Chương trình giúp mình biết được một phương pháp mới là tiếp cận rủi ro. 

Thông qua chương trình mình cũng được cập nhật, tiếp cận về thuế một cách toàn 

diện, ngoài ra còn được chi sẻ cách đọc luật. 

Giảng viên trình bày bằng sơ đồ nên dễ hiểu, và ghi nhớ được nội dung tốt hơn. 

Tuy nhiên mình muốn thời gian đào tạo nhiều hơn nữa, ví dụ mỗi loại thuế một buổi. 

 

Việc sử dụng checklist trong việc xác định tình trạng cá nhân cư trú và không cư trú 

rất tiện lợi mà chính xác. Mình cũng thích sơ đồ checklist xác định chi phí được trừ 

khi tính thuế TNDN. Chương trình đưa ra thông tin hữu ích mà giảng viên thì nhiệt 

tình trả lời hết các câu hỏi. 

Hãy truy cập vào trang web: http://manaboxvietnam.com/ 

hoặc liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết: 

Phụ trách người Nhật: t.sugeno@manabox.co.jp ;   Mobile: 08686 09880 

Phụ trách người Việt: nguyen.hong.tuoi@manabox.co.jp   Điện thoại: 04 321 23450  
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