
Mục tiêu Cập nhật và thảo luận cách xử lý các vấn đề nóng trong thuế 
TNCN, thuế TNDN và thuế Nhà thầu nước ngoài .

Đối tượng Bộ phận tài chính & kế toán.

Nội dung

Sáng 29/10
(8:30-11:30)
Thuế TNCN

1. Thuế Thu nhập cá nhân 
• Các vấn đề về cư trú thuế
• Thuế suất đối với các loại thu nhập 
• Lưu ý đối với các khoản lợi ích khác giành cho nhân viên 

nước ngoài
• Chia sẻ và hỏi đáp

Chiều 29/10
(13:00-16:00)
Thuế TNDN

2. Thuế Thu nhập doanh nghiệp
• Luật thuế TNDN sửa đổi và các điểm lưu ý 
• Các quy định thuế TNDN mới
• Ưu đãi thuế
• Khác biệt giữa kế toán tài chính và tính toán thuế 
• Quản lý hóa đơn chứng từ cho mục đích kế toán tài 

chính và tính toán thuế 
• Cập nhật về các quy định liên quan đến hóa đơn, chứng 

từ
• Cập nhật về các quy định liên quan đến chi phí được trừ 

cho mục đích tính thuế TNDN
• Các vấn đề trong giai đoạn chuyển tiếp giữa quy định cũ 

và quy định mới
• Phân loại nghiệp vụ và hóa đơn chứng từ cho mục đích 

tính toán thuế TNDN
• Hóa đơn cho mục đích tính toán thuế TNDN (nội bộ, bên 

ngoài (trong và ngoài nước)) 
• Chứng từ cho mục đích tính toán thuế TNDN (nội bộ, 

bên ngoài (trong và ngoài nước)) 
• Các rủi ro và sai sót thường gặp về hóa đơn chứng từ 

(đơn vị phát hành, chỉ tiêu, thời gian liên quan …)
• Chia sẻ và hỏi đáp 

Sáng 30/10
(8:30-11:00)
Thuế nhà thầu 
nước ngoài

3. Thuế Nhà thầu nước ngoài
• Phạm vi áp dụng
• Đối tượng không chịu thuế nhà thầu 
• Phương pháp khấu trừ
• Phương pháp trực tiếp
• Phương pháp lai
• Chia sẻ và hỏi đáp

Kết quả sau khóa học • Sau khóa học, học viên sẽ nắm bắt được hướng xử 
lý các vấn đề nóng trong thuế TNCN, thuế TNDN và thuế 
Nhà thầu nước ngoài và có khả năng áp dụng kiến thức 
này vào thực tiễn của doanh nghiệp mình.

Phương pháp đào tạo • Chương trình kết hợp giữa thuyết giảng ngắn với minh 
họa bằng dữ liệu tình huống

• Học viên được thảo luận, phân tích và giải quyết các 
tình huống thực tế tại doanh nghiệp

• Giảng viên cũng sẽ chia sẻ những kinh nghiệm liên 
quan đến việc giải quyết các vấn đề nóng của thuế 
TNCN, thuế TNDN và thuế Nhà thầu nước ngoài.

Thời gian Nguyên ngày 29 và sáng ngày 30/10/2010

Học phí 750,000 VNĐ / người

Khóa học BC 16-10 :

CÁC VẤN ĐỀ NÓNG TRONG THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, THUẾ 

THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ THUẾ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI

 

Giảng viên: 
Ông Lê Khánh Lâm 

(MBA)

Ông Lâm là Phó Tổng 
Giám đốc của bộ phận 

Thuế và Tư vấn của 
Công ty Kiểm toán DTL 

(thành viên tập đoàn 
Horwath International), 

có kinh nghiệm làm 
việc tại Ernst & Young 

Vietnam 11 năm tại bộ 
phận Tư vấn thuế. 

Thành viên của Hội Kế 
toán và Kiểm toán Việt 

Nam (VAA), Hội Kiểm 
toán viên hành nghề 

Việt Nam (VACPA), Hội 
Tư vấn thuế Việt Nam 

(VTCA). 

Giảng viên của môn 
Thuế Việt Nam (F6) 

trong chương trình đào 
tạo chuyên ngành của 

ACCA (Anh Quốc)



Phiếu đăng ký:                  

Công ty: ..................................................................................................................... ......................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Ngành nghề SXKD: ........................................................................................................................
Tel: .......................................... Fax: .................................. Email: .................................................
Người liên hệ: .................................................................... Chức vụ: .............................................

Học viên tham dự khóa học BC16-10: 
1.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
2.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................
3.  Ông/  Bà: .................................................................... Chức vụ: .........................................

Để đăng ký, xin Quí vị vui lòng:

1. Điền đầy đủ thông tin vào phiếu và fax đến VJCC (giữ chỗ tạm thời)
2. Hoàn thành thủ tục đóng học phí trực tiếp tại VJCC hoặc chuyển khoản (đăng ký chính thức).       
3. Thông tin Tài Khoản:

• Tên TK: Trung Tâm Hợp Tác Nguồn Nhân Lực Việt Nam - Nhật Bản HCM.
• Số tài khoản:  018.100.0140854
• Ngân Hàng: Vietcombank Binh Thanh

Chi tiết xin liên hệ C. Hà / C. Thảo / C.Uyên
 Tel: 08-3512-2151  Fax 08-3512-2150
 Mail: bc@vjcchcmc.org.vn
 15 đường D5, Văn Thánh Bắc, P.25, Bình Thạnh, TP. HCM.

Thông tin liên hệ:                  

Sơ đồ đường đi đến VJCC:                  

Lưu ý:
VJCC nằm trong khuôn viên trường 
ĐH Ngoại Thương

Website:
 www.vjcchcmc.org.vn

 
                                 

  
    


