Năm 2017, vừa qua được đánh giá là một năm đầy khởi sắc của sự tăng trưởng nền kinh tế thị
trường Việt nam nói chung cũng như sự phát triển các Doanh nghiệp nói riêng. Bên cạnh,
những thuận lợi về các chính sách nhằm cải thiện về môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục
hành chính công nâng cao hiệu quả hoạt động, thì Doanh nghiệp cũng đang gặp phải những
khó khăn về công tác tổ chức kế toán, lên kế hoạch tuân thủ quy định Pháp luật trong bối cảnh
hiện nay. Vì vậy, công tác cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ, năng lực cũng như nhận thức
về sự thay đổi của các quy định Pháp luật đang chồng chéo lẫn nhau luôn là một mục tiêu quan
trọng của doanh nghiệp.
Trong công tác quyết toán tài chính năm 2017, Cùng với những vận động và thay đổi liên tục
của các quy định về Bảo hiểm xã hội thì công tác kế toán tại doanh nghiệp phải có phương
pháp tiếp cận và chuẩn bị phương án tiền lương cho người lao động phù hợp và hiệu quả.
Giai đoạn 2016 -2017, đánh dấu nhiều thay đổi về thuế với cột mốc quan trọng khi có sự ra đời
của Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC hình thành nên khung pháp lý
mới liên quan đến giao dịch liên kết tại Việt Nam. Áp dụng từ ngày 01/05/2017, Nghị định 20
và Thông tư 41 có tác động lớn đến công tác quyết toán tài chính năm 2017 cũng như yêu cầu
tuân thủ thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị có giao dịch liên kết.
Với tình hình quy mô các Doanh nghiệp ngày càng lớn, cơ cấu tổ chức ngày càng phức tạp,
đồng thời các Doanh nghiệp có xu hướng kinh doanh nhiều loại hình, nhiều ngành nghề, dịch
vụ đa dạng thì việc áp dụng các quy định hiện hành về kế toán, thuế và bảo hiểm xã hội vào
tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp luôn gặp phải những rủi ro nhất định. Vì
vậy, các Doanh nghiệp cần phải nhanh chóng nghiên cứu các ảnh hưởng của quy định
pháp luật hiện hành và chủ động có kế hoạch tuân thủ phù hợp.
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Với kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi nhận thấy các vấn đề thường xuyên gặp phải của các
Doanh nghiệp trong công tác quyết toán tài chính năm như sau:
 Tổ chức, vận hành bộ máy kế toán có thực sự hiệu quả;
 Cách xử lý kế toán đối với các giao dịch, nghiệp vụ phát sinh trong quá trình hoạt động sản
xuất kinh doanh của Doanh nghiệp;
 Công tác kế toán phục vụ Quyết toán tài chính cuối năm;
 Ảnh hưởng các thay đổi Bảo hiểm xã hội đến người lao động cũng như Doanh nghiệp;
 Xử lý thuế đối với các chi phí được trừ khi tính thuế cũng như kê khai quyết toán thuế;
Với mong muốn hướng dẫn và cập nhật các quy định mới nhất, đồng thời giúp các Doanh
nghiệp nhận diện sớm các rủi ro về Kế toán, Bảo hiểm xã hội và Thuế cũng như cách xử lý các
vấn đề này một cách cụ thể và rõ ràng nhất, Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá
AFA phối hợp cùng Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam – Chi nhánh
Miền Trung hân hạnh giới thiệu đến Quý Doanh nghiệp khóa học:

Thời gian

Địa điểm

Từ 8:00 – 17:00 ngày 05/01/2018

Tòa nhà AFA, số 142 Xô Viết Nghệ Tĩnh
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

THAM DỰ NGAY – ĐỂ PHÒNG TRÁNH RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP!
Mục tiêu khóa học
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ nắm bắt tốt công việc phục vụ quyết toán năm
2017 một cách hiệu quả và chuẩn bị tốt cho công tác kế toán tài chính năm 2018:
 Về Kế Toán: Chủ động xử lý các vấn đề cần lưu tâm của từng phần hành kế toán. Từ đó
giúp Doanh nghiệp có phương án kịp thời trong việc công bố BCTC cho các bên liên quan;
 Về Thuế: Hiểu biết rõ ràng về chi phí được trừ khi tính Thuế thu nhập doanh nghiệp qua
đó có kế hoạch xử lý thuế hiệu quả cũng như nắm bắt các vấn đề mới và cần quan tâm
trong công tác kê khai quyết toán thuế năm 2017;
 Về Bảo Hiểm Xã Hội: Nắm bắt kịp thời các thay đổi của chính sách Bảo hiểm xã hội về
đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm xã hội, các khoản tiền lương phải tính và không
phải tính Bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2018. Qua đó, Doanh nghiệp sẽ chủ động có kế
hoạch lao động hiệu quả cho giai đoạn mới.
Để giữ chỗ Quý vị vui lòng click vào ĐĂNG KÝ bên dưới hoặc liên hệ:
Tel:
Hotline:
Email:

0236.363.3333 – Máy lẻ 304
0941.474.000 (Ms. Thu Thảo)
thuthao.afa@gmail.com

ĐĂNG KÝ
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Chương trình đào tạo
Thời gian

Chuyên đề

8h00-9h30

Bảo hiểm
xã hội

Nội dung
-

Cập nhật các quy định mới nhất về
BHXH;
Lưu ý về việc áp dụng chính sách
BHXH trong năm 2017 và phương
án xây dựng chính sách tiền lương
và BHXH trong năm 2018.

Nguyễn Trọng Hiếu
(ThS, CPA, VC)
Tổng Giám đốc AFA

Công tác kế toán một số phần
hành quan trọng thường gặp tại
các Doanh nghiệp;
Một số lưu ý về cách xử lý hồ sơ
chứng từ kế toán trong giai đoạn
quyết toán tài chính năm 2017.

Phạm Quang Trung
(ThS, CPA)
Phó Tổng Giám đốc AFA

-

Tóm tắt về doanh thu tính thuế,
chi phí được trừ khi tính thuế và
áp dụng vào thực tiễn;

Nguyễn Trọng Hiếu
(ThS, CPA, VC)
Tổng Giám đốc AFA

-

Các lưu ý về công tác kê khai
quyết toán thuế năm 2017 cùng
những điểm quan trọng về hồ sơ
kê khai đối với các Doanh nghiệp
có phát sinh giao dịch liên kết.

Lê Huy Đông
(CPA)
Trưởng phòng Tư vấn –
Đào tạo AFA

-

10h00 – 11h30

Kế toán

-

-

13h30 – 16h00

16h00 – 17h00

Thuế

Người trình bày

Giải đáp một số tình huống thực tế tại các Doanh nghiệp

PHÍ THAM DỰ
 Đối với những Học viên đang là Khách hàng của AFA và RSM Miền Trung: MIỄN PHÍ
 Đối với những Học viên chưa là Khách hàng của AFA và RSM Miền Trung: 500.000 VND
Phí tham dự trên đã bao gồm: Hóa đơn, Tea-break và Tài liệu.

***  ***
Để phục vụ tốt việc tổ chức và quản lý việc xuất hóa đơn cho các Doanh nghiệp tham gia
Khóa học, Quý cơ quan và học viên tham dự vui lòng thanh toán học phí bằng chuyển khoản
về AFA khi đăng ký tham dự, thông tin chi tiết như sau:




Số tài khoản: 004 1000 20 60 68
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
Tên tài khoản: Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá AFA
Chúng tôi xin chân thành cám ơn và mong muốn được hợp tác cùng Quý Doanh nghiệp!
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