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Giám đốc sẽ bớt “nặng đầu” về thuế chỉ với 2 tuần

D

oanh nghiệp có một định nghĩa rất riêng
về thuế, đó là, “Thuế vừa là chi phí vừa
là pháp luật”. Theo lẽ thường, một khi đã
là chi phí thì phải tìm cách tiết kiệm (kể cả đó
là chi phí thuế) và một khi đã là pháp luật thì
phải tuyệt đối tuân thủ (đặc biệt là pháp luật
về thuế).
Có thể nói rằng, không có giám đốc nào lại không
có những nỗi lo và những bức xúc về thuế, và
không một ai hay bộ phận nào trong doanh
nghiệp (kể cả bộ phận kế toán) lại quan tâm đến
thuế nhiều như giám đốc.

Chương trình này được thiết kế chuyên biệt
dành riêng cho chủ doanh nghiệp và các cấp lãnh
đạo trong doanh nghiệp.
Chỉ trong 2 tuần, các giám đốc sẽ được trang bị
những kiến thức cốt lõi về thuế, không phải để
trực tiếp làm kế toán thuế, mà là để biết cách chỉ
đạo bộ phận kế toán của mình làm kế toán thuế
và lập quyết toán thuế nhằm đạt được cả hai mục
tiêu là giảm thiểu chi phí thuế và tuân thủ pháp
luật về thuế.

Vì sao vậy? Vì thuế liên quan đến hai vấn đề
mang tính sống còn của doanh nghiệp, đó là, “tiết
kiệm chi phí” và “tuân thủ pháp luật”.

Thật lý tưởng nếu giám đốc nào cũng am hiểu
về thuế và kế toán như giới chuyên môn, những
người đã trải qua nhiều năm học và làm việc về
thuế và kế toán. Tuy nhiên, trên thực tế, nghiệp
vụ về thuế và kế toán trong doanh nghiệp lại
không phải là chuyên môn của đại đa số các
giám đốc.
Vậy, làm thế nào để giám đốc bớt “nặng đầu” về
thuế trong khi không có chuyên môn về thuế và
cũng không thể bỏ ra nhiều năm để học về thuế
như “dân kế toán”?

Câu trả lời nằm ở chương trình đào tạo “Kiến thức
Thuế dành cho lãnh đạo” do PACE phối hợp với
các chuyên gia hàng đầu về thuế tổ chức.

Với phương pháp “đào tạo mang tính tư vấn”,
chương trình này đã được PACE triển khai thành
công trong suốt 16 năm qua với sự tham gia của
các cấp lãnh đạo của các công ty trong và ngoài
nước.

Thông tin chi tiết về
Chương trình đào tạo

THÀNH PHẦN THAM DỰ
Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng
Giám đốc; Ban Giám đốc; và
Các cấp quản lý trung gian: Trưởng, Phó Phòng/ Ban/Bộ Phận của các doanh nghiệp trong và
ngoài nước.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này không giúp bạn trở thành chuyên viên thuế hay chuyên viên tư vấn thuế, mà chỉ
giúp bạn “nghiên cứu” thuế dưới góc độ của một nhà quản lý trong doanh nghiệp.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, bạn có thể:

Có cái nhìn tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam và tìm hiểu một số loại thuế liên quan đến doanh
nghiệp và việc vận dụng vào thực tế doanh nghiệp (đặc biệt là thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TNCN);
Nắm vững những kiến thức căn bản về thuế và hệ thống báo cáo thuế, giảm thiểu tối đa nghĩa vụ
thuế nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật;
Nắm vững chủ trương đổi mới chính sách thuế của nhà nước;

Giải thích được một cách rõ ràng, chuẩn xác và có cơ sở pháp lý về sự khác biệt giữa lợi nhuận kế
toán và thu nhập chịu thuế và biết cách vận dụng trong thực tế.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I: Tổng quan về Hệ thống thuế Việt Nam hiện hành;

Phần II: Hóa đơn, chứng từ liên quan đến vấn đề thuế và việc vận dụng vào thực tế;
Phần III: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và cách vận dụng vào thực tế doanh nghiệp;
Phần IV: Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thực tế tại
doanh nghiệp;
Phần V: Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế xuất nhập
khẩu; Các tình huống trong thực tế;

Phần VI: Tìm hiểu vấn đề thuế trong hợp đồng (HĐ kinh tế,
HĐ lao động,…); Các tình huống trong thực tế;
Phần VII: Sự khác biệt giữa “lợi nhuận kế toán” (theo luật kế toán)
và “thu nhập chịu thuế” (theo luật thuế).
ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH

Vui lòng bấm vào đây để đăng ký tham dự chương trình này
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“Chỉ có học thực, mới có năng lực thực;
chỉ có năng lực thực, mới có thể làm thực;
chỉ có làm thực, mới có thể tạo ra giá trị thực;
chỉ có tạo ra giá trị thực, mới có thể sống thực.
Tất cả, bắt đầu từ thực học” (PACE)
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