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Who should attend? 

 CFO, Finance Directors 

 Finance Managers/Accountants 

 Other Tax and Accounting Specialists 

 Human Resource personnel 

 
Tax and Legal Updates 
19 August 2015 

What will you learn? 

Updates on new changes in Corporate Income 
Tax; Value Added Tax; Foreign Contractor 
Withholding Tax and Transfer Pricing, Legal 
regulations. 

 

 

 

 

 

Workshop Details: 
Time:      2pm-4.30pm 
Date:       19 August 2015 
Venue:   Conference Room  
 Thang Long Industrial Park II 
 Yen My District 
 Hung Yen Province 
Language: Vietnamese 
Fee: Free of charge 

 

             ow do recent changes under tax 

and legal regulations affect your daily 

operations and compliance? Focus on 

in-depth updates on various changes in 

Corporate Income Tax, Value Added Tax, 

Foreign Contractor Withholding Tax, 

Transfer Pricing and Legal will benefit 

you with tax efficient management and 

compliance. Come and register for our 

upcoming workshop where our experts 

will inform you and share our insights 

and ideas of the most updated issues. 

H 



Workshop 
Notes: 

*  Registrations close on 14 August 2015 or when the seats are 

fully filled whichever is earlier. 

*  Limited to 2 attendees per company 

*  Seminar will be presented in Vietnamese language 

 

I will be attending: 

 

Name: Mr/Mrs/Ms ___________________________________________________   

Company:  ________________________________ 

Designation: _______________________________ 

Telephone: ________________________________  

Email: ___________________________________ 

 

Name: Mr/Mrs/Ms ___________________________________________________    

Company:  ________________________________ 

Designation: _______________________________ 

Telephone: ________________________________  

Email: ___________________________________ 

 

* Maximum 2 attendees per company, and registration on a first come first served basis. Seats are limited. 
 

 

© 2014 PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Ltd. All rights reserved. PwC refers to the Vietnam member firm, and may sometimes refer to the PwC network. Each member firm is a 
separate legal entity. Please see www.pwc.com/vn for further details. 

Ms. Nguyen Thi Thanh Huyen at nguyen.t.thanh.huyen@vn.pwc.com 

Tel: (04) 39 46 22 46 - Ext. 4205 

Fax: (04) 39 46 07 05 

 

* For any enquires, please contact Ms. Huyen (as above). 

REGISTRATION FORM 

Completed registration form to be emailed to: 

http://www.pwc.com/vn
mailto:nguyen.t.thanh.huyen@vn.pwc.com


www.pwc.com/vn 

Đối tượng tham dự: 

 Giám đốc Tài chính 

 Trưởng phòng Tài chính/Kế toán 

 Chuyên viên Kế toán và Thuế 

 Chuyên viên nhân sự 

 

Cập nhật về thuế và pháp luật 

Ngày 19/08/2015 

Nội dung hội thảo: 

Cập nhật những thay đổi mới nhất về Thuế Thu nhập 

Doanh nghiệp, Thuế Giá trị Gia tăng, Thuế Nhà thầu 

Nước ngoài, Giá chuyển nhượng và các quy định về 

Pháp luật. 

 

 

Chi tiết Hội thảo: 

Thời gian:    14h00 – 16h30 

Ngày:       19 tháng 8 năm 2015 

Địa điểm:   Phòng hội thảo 

 Khu Công nghiệp Thăng Long II 

 Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên 

Ngôn ngữ: Tiếng Việt 

Chi phí: Miễn phí 

 

            hững thay đổi trong các quy định thuế 

và pháp luật có ảnh hưởng như thế nào đến 

hoạt động thường nhật và tình hình tuân thủ 

của doanh nghiệp bạn?  

Việc cập nhật những quy định quan trọng về 

Thuế Thu nhập Doanh nghiệp, Thuế Giá trị 

Gia tăng, Thuế Nhà thầu Nước ngoài, Giá 

chuyển nhượng và Pháp luật sẽ góp phần tích 

cực trong việc tăng hiệu quả quản lý và kê 

khai thuế. Hãy tham gia buổi hội thảo sắp tới 

của chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn 

chia sẻ những nhận định, ý tưởng và cập nhật 

các vấn đề thuế và pháp luật mới nhất.  

N 



Ghi chú: 
• Hạn đăng kí đến hết ngày 14 tháng 08 năm 2015 hoặc sớm 

hơn khi  đã xếp đủ chỗ. 

* Đăng kí tối đa 2 người / Công ty 

* Hội thảo được trình bày bằng tiếng Việt 

 

Tôi sẽ tham dự: 

 

Họ tên: Ông/Bà ___________________________________________________    

Công ty:  _______________________________ 

Chức vụ: _______________________________ 

Điện thoại: ______________________________ 

Email:  _________________________________ 

 

Họ tên: Ông/Bà ___________________________________________________    

Công ty:  _______________________________ 

Chức vụ: _______________________________ 

Điện thoại: ______________________________ 

Email:  _________________________________ 

 

* Đăng ký tối đa 2 người/Công ty, ưu tiên những người đăng ký sớm do số lượng ghế có hạn. 
 

© 2014 Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. "PricewaterhouseCoopers" và/hoặc "PwC" dẫn chiếu đến các đơn vị thành viên riêng lẻ của 

PricewaterhouseCoopers tại Việt Nam, mỗi đơn vị thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập. Vui lòng xem website www.pwc.com/vn để biết thêm chi tiết. 

Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền 

Email: nguyen.t.thanh.huyen@vn.pwc.com 

ĐT:  (04) 39 46 22 46 - Ext. 4205 

Fax: (04) 39 46 07 05 

 

* Mọi câu hỏi liên quan đến hội thảo, xin vui lòng liên hệ Cô Huyền theo thông tin như trên. 

BẢN ĐĂNG KÝ 

Xin vui lòng gửi Bản đăng kí tới: 

http://www.pwc.com/vn
http://www.pwc.com/vn
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