
HỘI THẢO VỀ THUẾ VÀ PHÁP LÝ
Tổ chức bởi PwC Vietnam & Sonadezi

Nội dung:

 Đón khách 

 Cập nhật về những kiến nghị và thay đổi về thuế mới nhất (mức

trần cho quảng cáo và khuyến mãi; ưu đãi về thuế; chứng từ

yêu cầu cuồi năm…)

 Các v ấn đề v ề kiểm toán thuế và quyết toán thuế cuối năm - 

Những gì đang diễn ra trên thị trường và những cái bẫy cần

cảnh giác.

 Hải quan – Những vấn đề chung và những thay đổi gần đây

 Ngh ỉ giải lao

 Cập nhật về pháp lý

 Giải đáp thắc mắc

Christopher Marjoram Chu Thanh Sơn 
Phó Tổng Giám Đốc Phó Tổng Giám Đốc 

Thời gian: 9:15 – 11:15

Ngày: 10/12/2014

Địa điểm: Sonadezi Long
Binh – Phòng hội nghị

Số 1, Đường 3A, Khu
công nghiệp Biên Hòa 2,

Biên Hòa, Đồng Nai, Việt
Nam

Ngôn ngữ: tiếng Việt

Chi phí: miễn phí

Đối tượng tham dự:

• Giám đốc tài chính

• Trưởng phòng tài
chính/Kế toán

• Các chuyên gia về thuế và
kế toán khác

Công ty TNHH
PricewaterhouseCoopers
Việt Nam

Lầu 4, Tòa nhà Saigon Tower

29 đường Lê Duẩn, quận 1

Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam

Điện thoại: + 84 8 38230796



ĐĂNG KÝ THAM DỰ:

• Nếu doanh nghiệp có bất
kỳ  câu hỏi gì liên quan
đến các chủ đề mà PwC sẽ
trình bày trong buổi hội
thảo, doanh nghiệp có thể
chia sẻ trước với chúng tôi
hoặc trao đổi trong suốt
buổi hội thảo.

Họ tên: Ông/Bà: ....................................................................

Công ty: ..............................................................................

Chức vụ: ..............................................................................

Điện thoại:...........................................................................

Email: ................................................................................

Họ tên: Ông/Bà: ....................................................................

Công ty: ..............................................................................

Chức vụ: ..............................................................................

Điện thoại:...........................................................................

Email: ................................................................................

Ghi chú:

*Hạn đăng ký: 5/12/2014

*Hội thảo được trình bày
bằng tiếng Việt

Xin v ui lòng đăng ký 
tham dự bằng email tới:

Cô Nguyễn T Thanh Thảo

Email:
ngu yen.thi.thanh.thao@vn.pwc.com

Điện thoại: (08) 38230796 –
Ext. 4695

Mọi câu hỏi liên quan đến hội
thảo, xin vui lòng liên hệ Cô

Thảo theo thông tin như trên

© 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/vnđể biết thêm chi tiết.


