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Đối tượng tham dự:

 Giám đốc Tài chính

 Trưởng phòng Tài chính/Kế toán

 Chuyên viên Kế toán và Thuế

 Cán bộ Nhân sự

Hoạch định thuế cuối năm

Nội dung hội thảo:

 Những vấn đề nổi bật và ý tưởng cho kỳ quyết toán 
thuế Thu hập doanh nghiệp và thuế Thu nhập cá nhân 
2013;

 Những thay đổi sắp tới về thuế Thu nhập doanh 
nghiệp, thuế Giá trị gia tăng và thuế Nhà thầu nước 
ngoài sẽ ảnh hưởng tới quyết toán thuế.

Chi tiết Hội thảo:
Thời gian:     13h30 – 16h30
Ngày:      12 tháng 11 năm 2013
Địa điểm:  Phòng họp lớn

Khu Công nghiệp Thăng Long I
Huyện Đông Anh
Hà Nội

Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Chi phí: Miễn phí

hời hạn nộp quyết toán thuế đang

đến gần. Quý vị đã cập nhật được

những thay đổi lớn có ảnh hưởng đến kỳ

quyết toán thuế và xem xét các khả

năng có thể giảm thiểu số thuế phải nộp

năm 2013? 

Việc hoạch định kỹ lưỡng cho những

thay đổi này sẽ góp phần tích cực trong

việc tăng hiệu quả kê khai, quyết toán

thuế và giảm thiểu các rủi ro về thuế. 

Hãy tham gia buổi hội thảo sắp tới của

chúng tôi để được các chuyên gia tư vấn

thuế chia sẻ những nhận định và ý 

tưởng để có thể chuẩn bị tốt nhất cho kỳ

quyết toán tới.

T



Ghi chú:
* Hạn đăng ký đến hết ngày 05 tháng 11 năm 2013 hoặc sớm

hơn khi đã xếp đủ chỗ.

* Đăng ký 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.

© 2012 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

Tel: (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 ký tới:


