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“HỘI THẢO VỀ THUẾ VÀ KẾ TOÁ N NĂM 2017-LẦN THỨ 7”
Kính gửi : Quý công ty !
Nửa năm 2017 đã qua từ lúc nào không hay, giờ bắt đầu vào những tháng cuối năm. Chúng tôi mong muốn
tất cả doanh nghiệp hàn quốc có một mùa kinh doanh đạt hiệu quả.
Trong năm 2017 có nhiều thay đổi về thuế- kế toán, do đó chúng ta cần có những biện pháp hữu hiệu để
thích ứng với những thay đổi này.
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý công ty một số thay đổi điển hình như : tăng cường các quy định về
ngoại hối của văn phòng đại diện / dự án (tháng 3 năm 2018), việc thực thi nghị định về xác giá
GDLK (tháng 5 năm 2017), dự định sửa đổi các quy định liên quan đến bảo hiểm của người nước
ngoài (tháng 1 năm 2018) ), dự định thi hành hóa đơn điện tử ( tháng 1 năm 2018), dự định sửa đổi
luật thuế TNDN, thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân (tháng 1 năm 2019).
Trong số những thay đổi trong Luật Đầu tư / Thuế sửa đổi, những nội dung chính cần được chuẩn bị như
sau :
-

Trường hợp doanh nghiệp có giao dịch với các bên liên kết : Yêu cầu giá bán / giá mua phù
hợp với giá thông thường và điền biểu mẫu xác định giá GDLK(theo Nghị định 20) đến quyết
toán cuối năm
Hiểu sâu về cơ cấu chi phínội bộ của công ty và Tài liệu (Quản lý S / W)
Kế hoạch tổng thể vốn / cho vay dựa trên luật đầu tư / luật thuế
Soát xét kế hoạch kiểm toán trước thuế và sổ sách , chứng từ và tài liệu

Với những thay đổi trên cũng gây ít nhiều khó khăn cho doanh nghiệp Hàn Quốc khi chưa nắm bắt kịp
cũng như hiểu sâu về nội dung thay đổi của Luật Việt Nam. Do đó, công ty S&S chúng tôi tổ chức buổi

hội thảo lần thứ 7 nhằm giải đáp thắc mắc cũng như tháo gỡ những khó khăn mà doanh nghiệp
gặp phải khi áp dụng Luật mới.
Và cũng trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả doanh nghiệp hướng xử lý thuế, kế toán
cũng như cách chuẩn bị báo cáo kiểm toán trong năm 2017 theo các thay đổi của Luật thuế, kế toán trong
năm 2018. Công ty S&S hứa hẹn đây sẽ là một hội thảo mang lại nhiều lợi ích giúp công ty phát

triển và nâng cao công tác quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong tương lai.
Chúng tôi biết rằng công việc kinh doanh của Quý công ty rất bận rộn nhưng chúng tôi hi vọng
Quý công ty sẽ dành thời gian tham dự buổi hội thảo về thuế, kế toán sáu tháng cuối năm 2017 do
Công ty S&S tổ chức. Chúng tôi nghĩ các tài liệu hướng dẫn thuế, kế toán của chúng tôi là một tài
liệu hữu ích được cập nhật liên tục tình hình thay đổi của luật và chính sách quản lý thuế của
chính phủ Việt Nam có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Quý công ty.
Chân thành cảm ơn!
Công ty TNHH tư vấn kiểm toán S & S
Tổng giám đốc

Sam Han Lee (VACPA, AICPA)
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<Thời gian>
 Hồ chí minh :
- Người Hàn quốc
- Người Việt Nam

: từ 11 đến 12 tháng 12 (2 ngày) từ 9 giờ đến 17 giờ
: từ 18 đến 19 tháng 12 (2 ngày) từ 9 giờ đến 17 giờ

 Hà Nội :
- Người Hàn quốc
- Người Việt Nam

: từ 14 đến 15 tháng 12 (2 ngày) từ 9 giờ đến 17 giờ
: từ 21 đến 22 tháng 12 (2 ngày) từ 9 giờ đến 17 giờ

< Nội dung bài giảng >
1. Chuẩn bị và phương pháp lập báo cáo xác định giá GDLK (Transfer Pricing)
– Tổng GĐ Lee SamHan
2. Tổng quan về kế toán và các tình huống thực tế tại Việt Nam – Tổng GĐ Lee SamHan
3. Tổng quan về thuế và kế toán (TNDN, GTGT,TNCN,Thuế NT) – Phó GĐ Lee JunSeok
4. Giá thành sản xuất (kế toán giá thành, định mức NVL, quản lý năng suất) – GĐ Jekal YongGyu
5. Giới thiệu phần mềm Smartbook ERP /quản lý giá thành/hóa đơn điện tử (Web-based)
6. Trình bày về thuế/kế toán cho đối tượng người Việt Nam (Tình huống thực tiễn về giá thành,
quản lý, kế toán doanh nghiệp)
※ Công ty cung cấp tài liệu và bữa ăn trưa, lịch trình chi tiết có thể thay đổi tùy theo tình hình
thực tế.

<Giảng viên>
Người Hàn quốc :
Tổng GĐ Lee Sam Han ( Đại diện công ty kiểm toán S&S, VACPA/AICPA)
Trưởng chi nhánh Hwang MyeongJu ( GĐ chi nhánh công ty S&S ở Hà Nội, AICPA)
Giám đốc Jekal Younggyu ( Giám đốc tư vấn công ty S&S, chuyên gia về tính chi phí giá
thành )

Phó GĐ Lee JunSeok (Trưởng bộ phận người Hàn của công ty S&S, đồng tác giả biên soạn sách
thuế và các tình huống thực tế ở Việt Nam)

Người Việt Nam:
<Hồ chí minh>

Ms. Phạm Nguyễn Kim Hồng (S&S Partner, VACPA/ACCA)
Ms. Ngô Thị Thúy Kiều (S&S Senior Manager, VACPA)
Ms. Hứa Thị Mai Anh (S&S Senior Manager, VACPA)
Ms. Phạm Thị Thanh Hiền (S&S Manager/Transfer Price Special List, VACPA)

<Hà Nội>

Mrs. Đàm Thi Thu Hằng (S&S Senior Manager, VACPA)
Mrs. Đặng Thu Phương (S&S Senior Manager, VACPA)
Mrs. Đặng Lan Anh (S&S Manager/Transfer Price Specialist, ACCA)
Mr. Phạm Văn Hải (S&S Manager, VACPA)
Mrs. Trần Thị Nam Vinh (S&S Manager, VACPA)
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< Đối tượng tham dự và phí tham gia >
Người Hàn Quốc: kế toán viên, trưởng phòng, người đại điện của công ty có vốn đầu tư nước
ngoài
Phí tham dự: 1 người (2 ngày) USD 300
Người Việt Nam: kế toán trưởng và người quản lý giá thành
Phí tham dự: 1 người (2 ngày) USD 300
(Phítham dự trên chưa bao gồm 10% VAT)
< Tài khoản >
S&S auditing and consulting Co., Ltd
Số tài khoản: 750 900 061 410 (USD) / 750 500 045 231 (VND)
Ngân hàng Shinhan Việt Nam – chi nhánh Hồ Chí Minh (SWIFT BIC code: SHBKVNX)
< Địa điểm > (Địa điểm có thể thay đổi)
Hồ Chí Minh : Văn phòng Công ty TNHH tư vấn kiểm toán S&S (41 Nguyễn Thị Minh Khai,
phường Bến Nghé, Q.1)
Hà Nội
: Tầng 7, Tòa nhà Vinaconex 9, đường Pham Hung , phường Mễ Trì, Quận Từ Liêm, Hà Nội
< Thông tin liên lạc và đăng ký>
Người Hàn Quốc :
Tổng GĐ Lee Sam Han

- 091. 377. 2279 E-mail: samuel230@hanmail.net

GĐ chi nhánh Hwang MyeongJu (HN) - 091. 979. 2098 E-mail: samuel230@hanmail.net
Phó GĐ Lee JunSeok (HCM)

- 091. 589. 2278 E-mail: samuel230@hanmail.net

Người Việt Nam
(HCMC) Ms. Trần Thị Thu Thảo (Admin)

- Email: thao.ttt@ssaudit.com

(HN)

- Email: anh.ntl@ssaudit.com

Ms. Nguyễn Thị Lan Anh (Admin)

