
PwC Việt Nam – Thư mời hội thảo

Thuế tiền lương

Các vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế

Các doanh nghiệp dù có qui mô lớn hay nhỏ thì việc chuẩn bị tờ khai quyết toán thuế chính xác luôn là một yếu

tố quan trọng góp phần giúp doanh nghiệp thực hiện việc tuân thủ. Trong buổi hội thảo này, chúng tôi sẽ trình

bày các yêu cầu, vấn đề cần lưu ý và chia sẻ một số cách tránh những sai sót thường gặp khi làm tờ khai thuế

thu nhập cá nhân. 

NGÔN NGỮ

Tiếng Việt

THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hà Nội

Ngày 11/12/2018

14.00 – 16.00 
Văn phòng PwC – tầng 16, Keangnam Landmark 72 

Đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 18/12/2018

14.00 – 16.00 

Văn phòng PwC – tầng 2, Tòa nhà Saigon Tower

29 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

THÀNH PHẦN THAM DỰ

 Chuyên viên phụ trách thuế thu nhập cá nhân



CHI TIẾT ĐĂNG KÝ

 Vui lòng hoàn thành bản đăng ký qua đường dẫn

 Mỗi công ty vui lòng cử nhiều nhất 02 người tham dự, ưu tiên cho những

công ty đăng ký sớm.

 Đây là hội thảo không tính phí.

 Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

• Khu vực miền Bắc: Ms Nguyên tại dinh.thi.hanh.nguyen@pwc.com

Điện thoại 024 3946 2246 - Số máy lẻ. 4201

• Khu vực miền Nam: Ms Hương tại nguyen.thi.dinh.huong@pwc.com

Điện thoại 028 3823 0796 - Số máy lẻ. 4211

©2018 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC 

(Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là một pháp 
nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/vn để biết thêm chi tiết.

https://goo.gl/forms/U9ggtcjTCAmcF2Qw2

https://goo.gl/forms/U9ggtcjTCAmcF2Qw2

