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“TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁN ĐƯỢC SỬA
ĐỔI NĂM 2015”
Kính chào quý công ty ,
Lời đầu tiên , kính chúc công việc kinh doanh của quý công ty ngày càng thuận lợi và phát triển
Như quý công ty đã biết, năm 2015 là năm có rất nhiều sự thay đổi về luật cũng như hệ thống kế toán ở
Việt Nam. Chính sự thay đổi này cũng gây không ít nhiều khó khăn cho quý công ty trong việc quản lý
hoạt động kinh doanh của mình. Vì vậy, Công ty S&S chúng tôi, với bề dày kinh nghiệm hơn 13 năm
trong lĩnh vực tư vấn kiểm toán , chúng tôi đã soạn thảo quyển tài liệu này nhằm giúp quý công ty dễ
dàng tiếp cận và áp dụng những thay đổi của luật mới, hệ thống kế toán trong việc quản lí kinh doanh của
mình một cách có hiệu quả hơn .
Nội dung quyển tài liệu này cập nhật đầy đủ các luật, thông tư được sửa đổi bổ sung năm 2015 như là :
thông tư 200 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư 96 hướng dẫn thuế thu nhập doanh
nghiệp, thông tư 26 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng , thông tư 92 hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân, thông
tư 23 hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của nghị định số 05/2015/NĐ-CP.
Sách được viết bằng tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh và tiếng Việt Nam, chúng tôi nghĩ cuốn sách này là cuốn
sách hướng dẫn tốt nhất cho các nhà quản lý Hàn Quốc kinh doanh đầu tư ở Việt Nam.
 Giá bán sách:
1. Sách về thuế:
Tiếng Hàn

01 quyển chính/ 01 quyển phụ lục

150 USD (3.375.000 VND)

Tiếng Anh

01 quyển chính/ 01 quyển phụ lục

100 USD (2.250.000 VND)

Tiếng Việt

01 quyển chính/ 01 quyển phụ lục

100 USD (2.250.000 VND)

2. Sách kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam
Sách kế toán (tiếng Hàn)

01 quyển

100 USD (2.250.000VND)

26 chuẩn mực kế toán
01 quyển
(Anh/Việt/Hàn)

100 USD (2,250,000VND)
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(Giá trên đã bao gồm phí chuyển sách nhưng chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng).
 Quý công ty có thể mua sách trực tiếp tại văn phòng công ty S&S hoặc đặt mua sách qua email,
sau khi nhận được tiền thanh toán chúng tôi sẽ chuyển sách cho quý công ty bằng chuyển phát
nhanh.
-

Văn phòng Hồ Chí Minh (08) 3910 4996 – Văn phòng ở Hà Nội (04) 6251 2199

-

Email : SAMUEL230@hanmail.net/ SAMUEL230@ssaudit.com
Điện thoại liên lạc : Tổng giám đốc -Mr Lee SamHan- 091-377-2279

-

Người phụ trách văn phòng HCM : Mrs Seol Hee Lee – 091-471-0466

-

Người phụ trách văn phòng Hà Nội : Mr Hwang Daeyeun- 094-474-4693

-

Người phụ trách văn phòng Hà Nội : Mr Chu Daeho- 091-979-2098

 Tài khoản ngân hàng:
Công ty TNHH Tư vấn – Kiểm toán S&S
Tài khoản số: 750 500 045 231 (VND) / 750 900 061 410 (USD)
Shinhan Bank Viet Nam – Hồ Chí Minh branch (SWIFT BIC code: SHBKVNX)
 Dưới đây là mục lục của cuốn sách hướng dẫn.
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<VIETNAMES BOOK 베트남어 교재내용- Quyển 1>
STT

1

2

MỤC LỤC

SỐ
TRANG

1. 1 Thuế giá trị gia tăng - 부가세

17

1. 2 Thuế thu nhập doanh nghiệp - 법인세

24

1. 3 Thuế thu nhập cá nhân - 개인소득세

20

1.4 Thuế nhà thầu - 외국인 계약자 원천징수세

16

2 Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 200 기업 회계 규정에 대한 시행규칙 200

53

3

Bản tin hàng tháng của S&S 2014& 2015 – S&S 뉴스레터

68

4

Hàng tồn kho - 재고자산

16

5

Kiểm soát nội bộ -관리회계 (내부 통제 시스템)

9

6

Đánh giá rủi ro –재무 회계 위험 평가

13

7

Compliance checklist – 규정 이행 확인서

15

Kế tóan giá thành-원가관리
Chương 1: Vai trò của kế tóan trong doanh nghiệp
1 장: 기업의 회계 역할
Chương 2 : Giới thiệu về kế toán giá thành và mục đích
2 장: 원가에 대한 소개와 목적
8

3
3

Chương 3 : Phân tích chi phí- sản lượng- lợi nhuận
3 장: 비용 – 산출량 – 수익 분석

4

Chương 4 : Phương pháp tính giá thành theo công việc
4 장: 업무에 따른 원가 계산방법

5

Chương 5 : Kế tóan chi phí dựa vào mức độ họat động và quản trị
5 장: 관리와 활동기준에 의한 원가 계산

3

Chương 6 : Lập dự tóan và kế tóan trách nhiệm
6 장: 예측 작성 및 회계 책임

4

Chương 7 : Dự tóan linh họat, độ lệch chi phí trực tiếp và kiểm sóat
7 장: 융통성 있는 직접비용 예측 과 편차 제어

4

Chương 8 : Dự tóan linh họat, độ lệch tổng chi phí chung và kiểm sóat .

4
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8 장: 융통성 있는 총 일반비용 예측과 편차 제어
Chương 9 : Phương Pháp tính giá thành hàng tồn kho và phân tích sản lượng
9 장: 재고자산의 원가를 계산하는 방법 및 산출량 분석

4

Chương 10 : Xác định sự biến chuyển của chi phí
10 장: 비용의 변경 명시

5

Chương 11 : Ra quyết định và thông tin thích hợp
11 장: 결정 및 적절한 정보

5

Chương 12 : Định giá và quản trị chi phí
8

12 장: 가격조작 및 비용 관리

5

Chương 13 : Chiến lược, bảng điểm cân bằng và phân tích chiến lược lợi nhuận.
13 장: 전략, 채점표 평형 및 이익전략 분석
Chương 14 : Phân bổ chi phí, phân tích lợi nhuận khách hàng và phân tích thay đổi
doanh thu

7

4

14 장: 비용 할당, 고객 수익 분석 및 수익 변경 분석
Chương 15 : Phân bổ chi phí của bộ phận hỗ trợ, chi phí chung và doanh thu
15 장: 지원 부서의 비용, 일반비용, 수익할당

4

Chương 16 : Phân bổ chi phí chung và chi phí sản phẩm phụ
16 장: 일반 비용 및 제품 비용 할당

4

Chương 17 : Tính giá theo quy trình liên tục
17 장: 연속 과정에 따른 가격 계산

4

Chương 18 : Hư hỏng, sửa chữa và phế liệu
18 장: 고장, 수리 및 폐품

6

Chương 19 : Thẻ điểm cân bằng, chất lượng, thời gian, và lý thuyết giới hạn
19 장: 균형 성과 기록표, 품질, 시간 및 이론적 제한
Chương 20 : Quản trị hàng tồn kho, tồn kho tức thời, và những phương pháp định giá
đơn giản

8

8

20 장:재고자산 관리, 적시, 간단한 원가 계산 방법
Chương 21 : Ngân sách vốn và phân tích chi phí
21 장: 자본 예산 및 비용 분석

8

Chương 22 : Hệ thống quản lý điều hành, chuyển giá và những vấn đề đa quốc gia
22 장: 관리시스템, 이전가격 및 다국적 문제
Chương 23 : Đo lường kết quả họat động, khỏan cấp bù và Sự xem xét trên phương
diện đa quốc gia

8

8

23 장: 성과측정, 배상, 다국적 고려사항
Tổng

364
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<VIETNAMES BOOK 베트남어 교재내용- Quyển 2>
STT

MỤC LỤC

SỐ TRANG

Thuế giá trị gia tăng- 부가세
Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế GTGT
법인세 개정에 대한 시행규칙 26/2015/TT-BTC
Handout 1-1: Đối tượng không chịu thuế - 부가세면제 대상
(시행규칙 219/2013/TT-BTC – 발표일 : 2013.12.31)
Handout 1-2: Các trường hợp không chịu thuế – 부가세 비과세 대상
(시행규칙 219/2013/TT-BTC- 발표일 : 2013.12.31)
Handout 1-3: Đối tượng chịu thuế 0%– 부가세 0 % 과세 대상
(시행규칙 219/2013/TT-BTC- 발표일 : 2013.12.31)
1

Handout 1-4: Đối tượng chịu thuế 5 %- 부가세 5 % 과세 대상
(시행규칙 219/2013/TT-BTC- 발표일 : 2013.12.31)
Handout 1-5: Giá tính thuế GTGT- 부가세과세금액과표기준
(시행규칙 219/2013/TT-BTC- 발표일 : 2013.12.31)
Handout 1-6: Khấu trừ thuế đầu vào - 매입부가세 공제 : 원칙과 조건
(시행규칙 219/2013/TT-BTC- 발표일 : 2013.12.31 )
Handout 1-7: Cách lập hoa đơn –부가세 세금계산서 기재사항
(시행규칙 219/2013/TT-BTC- 발표일 : 2013.12.31)
Luật số 31/2013/QH13 về thuế GTGT
부가세 시행안내 법령 31/2013/QH13
Nghị định 209/2013/ND-CP về thuế GTGT
부가세 시행안내 시행령 209/2013/ND-CP

13
2

4

3

2

3

3

3
3
9

Thuế thu nhập doanh nghiệp – 법인세
Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về Thuế TNDN
법인세 개정에 대한 시행규칙 96/2015/TT-BTC
Handout 2-1: Thu nhập được miễn thuế - 면세 소득
(시행규칙 78/2014/TT-BTC – 발표일 : 2014.06.18)
2

Handout 2-2: Doanh thu tính thuế - 과세매출
(시행규칙 78/2014/TT-BTC – 발표일 : 2014.06.18)
Handout 2-3: Các khoản chi không được trừ - 불공제 비용항목
(시행규칙 78/2014/TT-BTC – 발표일 : 2014.06.18)
Handout 2-4: Bảng kê mua hàng không hóa đơn –영수증 없는 물품구매
(시행규칙 78/2014/TT-BTC – 발표일 : 2014.06.18)
Handout 2-5: Thu nhập khác – 기타 과세소득 항목
(시행규칙 78/2014/TT-BTC – 발표일 : 2014.06.18)

16
3

2

1

7

3
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Handout 2-6: Địa bàn ưu đãi thuế - 법인세 우대 지역 명부
(시행령 218/2013/NĐ-CP –발표일 : 2013.12.26)
Thông tư 78/2014/TT-BTC : hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP
ngày 26/12/2013 của Chính phủ

2

46

법인세 시행규칙 78/2014/TT-BTC
Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 25/08/2014
결의안 63/NQ-CP (발표일 : 2014.08.25)
Nghị định 83/2013/NĐ-CP : Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều
của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế -

6

24

법인세법 및 조세관리법 시행령 83/2013/ND-CP
Thông tư 156/2013/TT-BTC - 시행령 83 세부 시행규칙 156/2013/TT-BTC

75

Thuế thu nhập cá nhân – 개인소득세
Thông tư 92/2015/TT-BTC về Thuế TNCN
개인소득세 개정 시행규칙 92/2015/TT-BTC
Handout 3-1. Tỷ lệ tính thuế GTGT và TNCN
부가세 및 개인소득세 과세비율
Handout 3-2. Tờ khai cá nhân cho thuê tài sản 01-TTS
자산임대 개인 신고서 01-TTS
Handout 3-3. Tờ khai khấu trư TNCN 01-XSBHDC
개인소득세 공제 신고서 01-XSBHDC
Handout 3-4. Tờ khai cá nhân kinh doanh 01-CNKD
3

사업 개인 신고서 01-CNKD
Handout 3-5. Tờ khai cá nhân cuối năm 01/ TKN-BHSXDC
연말 개인신고서 01/ TKN-BHSXDC
Handout 3- 6: Thu nhập chịu thuế - 과세소득
(시행규칙 111/2013/TT-BTC – 발표일 : 2013.08.15)
Handout 3- 7: Thu nhập miễn thuế - 비과세 소득
(시행규칙 111/2013/TT-BTC – 발표일 : 2013.08.15)
Handout 3-8: Giảm trừ gia cảnh – 부양공제가족
(시행규칙 111/2013/TT-BTC – 발표일 : 2013.08.15)
Nghị định 65/2013/NĐ-CP : quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế
thu nhập cá nhân.

19
2
1
1
1
1
5

4

4

13

개인소득세 시행령 65/2013/ND-CP

4

Số: 111/2013/TT-BTC : thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu
nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
và Nghị định 65/2013/NĐ-CP
개인 소득세법 및 시행령 65/2013/ND-CP 시행 안내에 대한 시행 규칙
111/2013/TT-BTC

45

8F, YoCo Building, 41 Nguyen Thi Minh Khai, District 1, HCMC.
Tel: 08-39104996-39104997

Email: samuel230@hanmail.net

Homepage : http://www.sssaudit.com
4

5

Thuế nhà thầu – 외국인 계약자 원천징수세
Thông tư 103/2014/TT-BTC – 시행규칙 103/2014/TT-BTC
Chuyển giá
Thông tư 201/2013/TT-BTC : Hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương
pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế.

27

10

베트남 APA 규정-시행규칙 201/2013/TT-BTC

6

1. Bộ luật lao động số 10/2012/QH13- 신 노동법 10/2012/QH13

45

2. Nghị định 44/2013/NĐ-CP –시행령 44/2013/NĐ-CP

5

3. Nghị định 45/2013/NĐ-CP –시행령 45/2013/NĐ-CP

8

4. Nghị định 05/2015/NĐ-CP – 시행령 05/2015/NĐ-CP
5.Thông tư 23/2015/TT-BLDTBXH hướng dẫn về tiền lương-

10

초과근무 수당금 규정에 대한 시행규칙 23/2015/TT-BLDTBXH

3

Tổng

410

