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Ai nên tham dự?

Nhân viên phụ trách về thuế TNCN và giấy
phép lao động cho người nước ngoài. 

Thuế thu nhập cá nhân tại Việt
Nam đối với nhân viên thường
xuyên đi công tác ngắn hạn
Hội thảo sẽ được trình bày bằng tiếng Việt

Các công ty thường có nhu cầu luân chuyển
nhân viên sang Việt Nam công tác theo các
nhiệm kỳ ngắn hạn.  Bộ phận nhân sự hoặc
bộ phận luân chuyển nhân viên có thể giả
định rằng những nhân viên này không chịu
thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) tại Việt
Nam do việc áp dụng miễn thuế khá phổ
biến ở các quốc gia khác.  Đối với Việt Nam, 
điều này không chính xác và rủi ro vi phạm
luật thuế TNCN và thủ tục lao động tiềm ẩn
khá cao.

Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ thảo
luận các vấn đề có liên quan đến thuế TNCN 
và thủ tục lao động cho các nhân viên
thường xuyên sang Việt Nam công tác ngắn
hạn và việc bảo đảm tuân thủ pháp luật Việt
Nam.

Buổi hội thảo sẽ trình bày những vấn đề
sau:

 Rủi ro tiềm ẩn về thuế TNCN đối với các
nhân viên thường xuyên sang Việt Nam 
công tác ngắn hạn;

 Nghĩa vụ thuế của người lao động và
người sử dụng lao động; 

 Khả năng áp dụng miễn thuế theo hiệp
định tránh đánh thuế hai lần; và

 Giấy phép lao động



Tôi / chúng tôi sẽ tham dự hội thảo trình bày bằng Tiếng Việt:

Họ tên: Ông/Bà/Cô ___________________________________________________ Chức vụ: _______________________________

Email: _______________________________________________________________________________________________________________

Họ tên: Ông/Bà/Cô ___________________________________________________ Chức vụ: _______________________________

Email: _______________________________________________________________________________________________________________

*Vui lòng thanh toán phí tham dự trước khi hội thảo bắt đầu

Chi tiết chuyển khoản:

© 2014 PricewaterhouseCoopers (Vietnam) Limited. All rights reserved.“PricewaterhouseCoopers” refers to the Vietnam firm of PricewaterhouseCoopers or, as the
context requires, the network member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited, each of which is a separate and independent legal entity.

Chi tiết hội
thảo:

PHẦN ĐĂNG KÝ

Vui lòng điền phần đăng ký và gửi lệnh chuyển tiền đến chi tiết sau:

Ngân hàng : ANZ Bank
Địa chỉ : 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số tài khoản. : 3009523 (VND)
Swift code : ANZBVNVX472
Tên người thụ hưởng:  Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Yêu cầu xuất hóa đơn GTGT:

Tên Công ty: _____________________________________________________________________________________________________

Địa chỉ: __________________________________________________________________________________________________

Mã số thuế GTGT (nếu có): ____________________________________________________________________________________________

Địa chỉ nhận hóa đơn GTGT(nếu khác địa chỉ trên): _______________________________________________________________

Phí tham dự và chi tiết chuyển khoản:

Thời gian: 8.30 – 11.00 sáng
Ngày: 18 tháng 9 năm 2014

Địa điểm tham dự:
Khách sạn INTERCONTINENTAL ASIANA SAIGON
Góc đường Hai Bà Trưng và Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Việt Nam

• Đăng ký hạn chót ngày 15 tháng 9 năm 2014.

• Hội thảo sẽ giới hạn một lượng khách nhất định và chúng tôi ưu tiên cho khách đăng ký trước.

• Chúng tôi dành quyền hủy hội thảo vì lí do khách quan và sẽ hoàn trả phí cho khách hàng đã đăng ký.

• Tiệc trà sẽ phục vụ lúc chào mừng quý khách từ 8.30 đến 9.00 và nghỉ giữa buổi.

• Các tờ rơi quảng cáo và bản chiếu nội dung hội thảo có thể sẽ thể hiện bằng tiếng Anh

Lưu ý:

Tại TPHCM : Cô Quyên

(mai.vo.do.quyen@vn.pwc.com)

Điện thoại: 08 3823 0796 - số máy nhánh. 4203

Phí : VND1,900,000 một người (Phí đã bao gồm thuế GTGT 10%)
Phí đăng ký sớm: VND1,700,000 một người (đăng ký và thanh toán trễ nhất vào ngày 22 tháng 8 năm
2014)


