Công cụ để khởi đầu

Hỗ trợ của PwC
Thuế thu nhập doanh nghiệp
•
•
•

Đối chiếu các loại dữ liệu (vd. đối chiếu doanh thu
tính thuế GTGT và thuế TNDN)
Chuyển đổi sổ sách kế toán theo chuẩn mực quốc tế
(IFRS) sang chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS)
Ứng dụng Machine Learning cho mục đích phân loại
chi phí thuế
Kê khai thuế

Tự động
hóa quy
trình bằng
robot
Tự động
hóa quy
trình
Cải thiện quy
trình xử lý dữ
liệu thuế và
hải quan một
cách nhanh
chóng và
chính xác

Xử lý những
quy trình lặp
đi lặp lại bằng
phần mềm
robot chạy
24/7

Trí tuệ
nhân tạo

Trực quan
hóa dữ liệu
Hỗ trợ hoạch
định kinh
doanh và phát
hiện rủi ro thuế

•
•
•

Phân loại tự
động dữ liệu
thuế và hải
quan một
cách chính
xác

Tự động hóa quy trình kê khai
Trực quan hóa dữ liệu
Tùy chỉnh hệ thống ERP cho
mục đích kê khai thuế

Hóa đơn điện tử
•
•
•

Lựa chọn nhà cung cấp
Định dạng hóa đơn điện tử
Tích hợp hệ thống ERP và phần mềm
quản lý hóa đơn điện tử

Hải quan
•

•

Đối chiếu các loại dữ liệu (vd. đối chiếu chênh
lệch nguyên vật liệu tồn kho giữa hồ sơ hải
quan với sổ sách kế toán và mức tiêu thụ
nguyên vật liệu thực tế)
Phân tích so sánh chuyên sâu dữ liệu hải quan

Dịch vụ phân tích giá giao dịch liên kết
•

Phân tích so sánh chuyên sâu dữ liệu giao
dịch liên kết và giao dịch độc lập nhằm xác
định các rủi ro trọng yếu

Ứng dụng công nghệ
trong kê khai thuế
và hải quan
Bộ phận thuế của tương lai

Cơ hội để phát triển
Khối lượng công việc không
ngừng gia tăng trong khi ngân
sách và thời gian có hạn khiến nhu
cầu ứng dụng công nghệ trong bộ
phận thuế và hải quan đang ngày
càng cao.
Trong quá trình làm việc với khách
hàng, chúng tôi nhận thấy các hạn
chế sau đây có thể được khắc
phục một cách hiệu quả nhờ
những ứng dụng công nghệ mới.
• Phần mềm kế toán dù chi phí
đầu tư lớn nhưng chưa đáp ứng
được nhu cầu thông tin của
nghiệp vụ thuế và hải quan
• Việc chuẩn bị thông tin (kết xuất
dữ liệu, chỉnh sửa, tính toán v.v.)
liên quan đến kê khai thuế và hải
quan tốn rất nhiều thời gian

•

Việc phân tích dữ liệu
có khối lượng lớn gặp
nhiều khó khăn

•

Bảng biểu tính toán
thường được lập thủ
công bằng Excel

•

Đội ngũ chuyên gia
của chúng tôi

Dữ liệu sau khi tổng
hợp chưa được phân
tích chuyên sâu
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Từng bước
cải tiến
Ứng dụng hiệu quả công
nghệ trong bộ phận thuế và
hải quan là một hành trình.
Chúng tôi giúp khách hàng
đạt được kết quả nhanh
chóng thông qua những dự
án nhỏ, có tính khả thi cao.
Thành công đạt được từ
những dự án này là sự kết
hợp của việc cải thiện tốc
độ và tăng độ chính xác
trong từng quy trình.
Cách tiếp cận từng bước
này giúp khách hàng của
chúng tôi tích lũy thêm kỹ
năng cũng như kinh
nghiệm.

Qua từng dự án, khách
hàng sẽ trở nên quen
thuộc hơn với việc ứng
dụng công nghệ vào
công việc thuế và hải
quan; từ đó những cơ hội
mới sẽ mở ra. Theo thời
gian, từng bước tiến nhỏ
có thể mang đến những
lợi ích vô cùng to lớn.
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