
Hỗ trợ tuân thủ thuế năm 2019

Những sai lầm thường gặp trong việc chuẩn bị hồ sơ thuế TNDN và giao dịch liên kết

Xác định không chính xác ưu đãi thuế

Kê khai sai chi phí được trừ

Không lưu trữ đầy đủ hồ sơ chứng từ cho các chi phí phát sinh

Tài liệu không rõ ràng/không chính xác liên quan đến các giao dịch
xuyên biên giới

Phân bổ chi phí không hợp lý giữa các bên liên kết

Chuyển lỗ không chính xác

Kê khai không chính xác tờ khai giao dịch liên kết và/hoặc hồ sơ xác định
giá giao dịch liên kết

Chậm nộp tờ khai giao dịch liên kết và/hoặc hồ sơ xác định giá giao dịch 
liên kết

Bạn có biết?
Kế hoạch thanh kiểm tra Thuế năm 2019 của Cơ quan thuế có thể ảnh hưởng đến Công ty

Hồ sơ chứng từ không đầy đủ và chính xác sẽ tạo ra các rủi ro thuế

11.5%
Mục tiêu tăng trưởng thu thuế tại Việt Nam

20%
Phạt hành chính với lãi suất 0.03%/ngày
đối với hành vi chậm nộp tiền thuế

Giao dịch liên kết
Các giao dịch liên kết và hồ sơ
xác định giá giao dịch liên kết
có thể tạo nên rủi ro bị kiểm tra, thanh tra thuế

Không tuân thủ với
các luật khác
(lao động, thương mại, v.v.)
Nguyên nhân của các chi phí
không được trừ
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KPMG hỗ trợ bạn như thế nào?
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm về thuế TNDN và đối thoại với chính phủ sẽ giúp Doanh 
nghiệp nắm bắt các cơ hội để tiết kiệm chi phí thuế hoặc áp dụng ưu đãi thuế thông qua việc 
lập kế hoạch tối ưu hóa thuế TNDN; hiểu, tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu mới về kê khai thuế 
ảnh hưởng đến việc kê khai và chuẩn bị/lưu trữ hồ sơ chứng từ liên quan đến thuế TNDN.

Dịch vụ hỗ trợ tuân thủ thuế TNDN
- Lập tờ khai thuế TNDN
- Rà soát tờ khai thuế TNDN
- Đào tạo về tuân thủ thuế TNDN
- Lập báo cáo về giao dịch liên kết

Dịch vụ tư vấn thuế TNDN
- Rà soát ưu đãi thuế TNDN
- Chi phí khuyến mại và tiếp thị
- Giao dịch liên kết
- Quản lý khoản mục thuế TNDN hoãn lại
- Rà soát tình hình tuân thủ thuế TNDN
- Lập kế hoạch tối ưu hóa thuế TNDN

Tại sao lại chọn KPMG?
KPMG là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam với 
nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực đa dạng, có bề dày hoạt động 25 năm.

Chúng tôi có 3 văn phòng tại Việt Nam: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, 
với 40 thành viên điều hành và hơn 1,600 nhân viên.

Liên hệ với chúng tôi

Doanh nghiệp Tư vấn thuế của năm tại Việt Nam
Do Tạp chí International Tax Review bình chọn, giai đoạn 2014-2019

Doanh nghiệp Xác định giá thị trường của năm tại
Việt Nam
Do Tạp chí International Tax Review bình chọn, giai đoạn 2017-2019

TP. HỒ CHÍ MINH
SĐT: +84 28 38219266

Email: kpmghcmc@kpmg.com.vn

Dịch vụ Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp | Thuế Thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam

HÀ NỘI
Phone: +84 24 3946 1600

Email:kpmghanoi@kpmg.com.vn
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