
Chương trình hội thảo
Từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2019

PwC Việt Nam xin được gửi tới Quý Công ty chương trình 

hội thảo cho giai đoạn từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 6 

năm 2019.

Thư mời và thông tin chi tiết của từng hội thảo sẽ được

chúng tôi gửi tới Quý Công ty tại các thông báo sau.

Chúng tôi rất mong muốn được gặp gỡ và trao đổi cùng Quý

Công ty trong các buổi hội thảo sắp tới. 
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Chủ đề
Thời gian

dự kiến

Địa điểm

Miền Bắc Miền Nam

Hội thảo các vấn đề về giá

chuyển nhượng sau Nghị định

20/2017

Tháng 10/2018 • Hà Nội

• Bắc Ninh

• Hải Dương

• Vĩnh Phúc

• TP. Hồ Chí Minh

• Bình Dương

• Đồng Nai

• Vũng Tàu

Hội thảo các vấn đề về giao

dịch liên kết từ góc độ thuế

Tháng 10 & 11/2018 • Hà Nội

• Bắc Ninh

• Hải Dương

• Hải Phòng

• TP. Hồ Chí Minh

• Bình Dương

• Đồng Nai

• Vũng Tàu

Hội thảo thường niên về thuế

và pháp lý

Tháng 11/2018 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo thường niên cho các

doanh nghiệp Nhật Bản

Tháng 12/2018 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo các vấn đề cần lưu ý 

về quyết toán thuế thu nhập

cá nhân

Tháng 12/2018 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo các vấn đề cần lưu ý 

về quyết toán thuế thu nhập

doanh nghiệp, giá chuyển

nhượng và hải quan

Tháng 1 & 4/2019 • Hà Nội

• Bắc Ninh

• Hải Dương

• Hưng Yên

• Thái Nguyên

• TP. Hồ Chí Minh

• Bình Dương

• Đồng Nai

• Vũng Tàu

• Củ Chi

Hội thảo cập nhật tình hình

thanh tra, kiểm tra thuế

Tháng 4/2019 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo thường niên cho các

doanh nghiệp nói tiếng Trung

Tháng 5/2019 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo thường niên cho các

doanh nghiệp Hàn Quốc

Tháng 5/2019 Hà Nội TP. Hồ Chí Minh

Hội thảo cập nhật quy định

thuế và pháp lý

Tháng 6/2019 • Hà Nội

• Bắc Ninh

• Hải Dương

• Hưng Yên

• TP. Hồ Chí Minh

• Bình Dương

• Đồng Nai

Chương trình hội thảo



Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng 

lưới các công ty PwC tại 158 quốc gia với hơn 236.000 nhân viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài 

chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách

truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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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/structure

để biết thêm chi tiết.
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