
PwC 1

May 2019

Thông tin giảng viên

Phùng Thị Ngọc Anh

Giám đốc, Dịch vụ Thuế thu nhập doanh nghiệp

ĐT: +84 28 3823 0796 – máy lẻ: 1509

Email: phung.thi.ngoc.anh@pwc.com

Bà Ngọc Anh là Giám Đốc Dịch Vụ Thuế thu nhập doanh nghiệp của PwC Việt

Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và có hơn 13 năm kinh nghiệm tư vấn thuế

chuyên nghiệp tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

Ngọc Anh có kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng là các công ty đa quốc

gia và các doanh nghiệp địa phương hoạt động trong các lĩnh như ô tô, năng

lượng và tài nguyên, ngành hàng tiêu dùng nhanh, ngành hàng đồ ăn và thức

uống, kinh doanh và phân phối, kinh doanh nông nghiệp, dịch vụ tài chính và bất

động sản.

Kinh nghiệm chuyên môn của bà Ngọc Anh tập trung vào tư vấn cho khách hàng

đầu tư vào Việt Nam, dịch vụ tư vấn thuế, dịch vụ tái cấu trúc, giá giao dịch

xuyên biên giới và tranh chấp thuế.

Nguyễn Lê Nhân Hòa

Trưởng phòng Cao cấp,  Dịch vụ Giá chuyển nhượng

ĐT: +84 28 3823 0796 – máy lẻ: 1522

Email: nguyen.le.nhan.hoa@pwc.com

Ông Hòa là Trưởng phòng Cao cấp – Dịch vụ Giá chuyển nhượng của PwC Việt

Nam, và có hơn 8 năm kinh nghiệm chuyên môn về thuế và dịch vụ giá chuyển

nhượng quốc tế.

Hòa có danh mục khách hàng đa dạng ngành nghề, bao gồm ngành công nghiệp

thép, xe hơi, điện tử, hàng hóa tiêu dung và may mặc. Kinh nghiệm chuyên môn

của Hòa trong lĩnh vực giá chuyển nhượng bao gồm thỏa thuận trước về

phương pháp xác định giá tính thuế (APA) song phương, thảo kế hoạch và phát

triển chính sách giá, tư vấn về quản lý chuỗi cung ứng trong và ngoài nước, soát

xét đánh giá rủi ro, hỗ trợ trong quá trình thanh tra và các dịch vụ tuân thủ về giá

chuyển nhượng. Hòa đồng thời là một thành viên chính của bộ phận hỗ trợ giải

quyết tranh chấp về thuế của PwC Việt Nam.

Hòa có bằng Cử nhân Kinh Tế Đối Ngoại của trường Đại học California State

University of Long Beach.
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Phạm Hoành Sơn (Joseph) 

Trưởng phòng Cao cấp,  Dịch vụ Giá chuyển nhượng

ĐT: +84 28 3823 0796 – máy lẻ: 1514

Email: pham.hoanh.son@pwc.com

Ông Sơn là Trưởng phòng Cao cấp – Dịch vụ Giá chuyển nhượng của PwC Việt

Nam, và có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên môn về thuế, hải quan và dịch vụ

giá chuyển nhượng quốc tế.

Trước khi đến Việt Nam, Sơn gặt hái nhiều năm kinh nghiệm làm chuyên viên giá

chuyển nhượng tại Sở Thuế Úc. Sơn có kinh nghiệm trong việc quản lý các cuộc

thanh tra giá chuyển nhượng, tiến hành đánh giá rủi ro giá chuyển nhượng, đàm

phán các thỏa thuận xác định giá trước và tư vấn và chuẩn bị báo cáo chính sách

giá.

Sơn có bằng Cử nhân Thương mại và Luật và bằng Thạc sĩ về Thuế quốc tế

của Đại học Sydney. Sơn cũng là một luật sư Úc đủ tiêu chuẩn.

Nguyễn Thị Khánh Hà

Trưởng phòng Cao cấp, Dịch vụ Giá chuyển nhượng

ĐT: +84 28 3823 0796 – máy lẻ: 1526

Email: nguyen.t.khanh.ha@pwc.com

Hà có hơn 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thuế và các vấn đề liên quan

đến giá chuyển nhượng tại Việt Nam và Malaysia.

Với kinh nghiệm làm việc chuyên sâu, Hà đã thực hiện tư vấn cho nhiều khách

hàng thuộc các tập đoàn lớn trong nước cũng như các tập đoàn đa quốc gia về

các vấn đề liên quan đến xác định giá thị trường như soạn lập hồ sơ, tư vấn các

dự án tái cơ cấu trong tập đoàn, hỗ trợ các dự án Thỏa thuận trước về phương

pháp xác định giá tính thuế (APA) và hỗ trợ thanh tra giá chuyển nhượng.

Hà tốt nghiệp cấp Cử nhân từ Trường Đại học Ngoại Thương TP. Hồ Chí Minh,

tốt nghiệp cấp Thạc sỹ kế toán Úc từ trường University of Technology ở Sydney

và là thành viên CPA của Úc.
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Vũ Diễm Hằng

Trưởng phòng, Dịch vụ Giá chuyển nhượng

ĐT: +84 28 3823 0796 – máy lẻ: 3051

Email: vu.diem.hang@pwc.com

Bà Hằng là Trưởng phòng chuyên môn về thuế thu nhập doanh nghiệp và dịch vụ

giá chuyển nhượng quốc tế.

Hằng có nhiều năm kinh nghiệm làm viêc với các khách hàng trong nhiều nhóm

ngành khác nhau như bảo hiểm, ngân hàng, điện tử, dược phẩm, hậu cần, hàng

tiêu dùng, thực phẩm, hàng may mặc, dầu khí và dịch vụ.


