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1. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP (NĐ 126) ngày 19.10.2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng 

đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ 

nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng 

hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. NĐ 126 có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 05.12.2020. 

Theo đó, tại Khoản 3 Điều 7 NĐ 126 quy định người nộp thuế không phải nộp hồ sơ 

khai thuế trong 05 trường hợp sau đây: 

1. Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế 

theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế. 

2. Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế TNCN 

và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, 
quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản. 

3. Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai 

thuế GTGT. 

4. Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị 
định này. 

5. Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt 

hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 

Điều 44 Luật Quản lý thuế. 

QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP 

 Đối với các khoản thuế được miễn, giảm, không thu, xóa nợ phát sinh trước ngày 

01.07.2020 thì tiếp tục xử lý theo quy định tại Luật Quản lý thuế 2006 đã được sửa 

đổi tại Luật số 21/2012/QH13, Luật số 71/2014/QH13, Luật số 106/2016/QH13 và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. 

 Đối với các khoản tiền nợ thuế đến hết ngày 30.06.2020 thì được xử lý theo quy 

định của Luật Quản lý thuế 2019 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP (trừ trường hợp 

quy định tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 126/2020/NĐ-CP). 

 Các trường hợp được Chính phủ cho phép gia hạn thời gian nộp thuế thì được tiếp 

tục thực hiện theo quy định của Chính phủ.  

 

 

 

 

Văn bản pháp luật mới 
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2. Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05.11.2020 của Chính phủ quy định về quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (NĐ 132) sẽ chính thức có hiệu lực kể từ ngày 

20.12.2020 tới đây và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020.  

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (NĐ 20) ngày 24.02.2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-

CP (NĐ 680 ngày 24.06.2020 hết hiệu lực kể từ ngày NĐ 132 có hiệu lực thi hành. 

Chiều ngày 09.11.2020 vừa qua, Tổng cục Thuế cũng đã tổ chức họp báo công bố 

những nội dung mới của NĐ 132. Chúng tôi xin tổng hợp một số lưu ý của NĐ 132 về 
quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết như dưới đây: 

2.1. Làm rõ phạm vi điều chỉnh của Giao dịch liên kết so với NĐ 20: 

Các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh là các giao dịch mua, bán, trao đổi, 
thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính 
khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển 
nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận mua, bán, sử dụng chung 
nguồn lực như tài sản, vốn, lao động, chia sẻ chi phí giữa các bên có quan hệ liên 
kết.  

2.2. Bổ sung thêm trường hợp các bên có quan hệ liên kết 

So với NĐ 20 bao gồm 10 trường hợp, NĐ 132 bổ sung thêm 01 trường hợp sau: 

DN có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn 
góp của chủ sở hữu của DN trong kỳ tính thuế; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của 
chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, 
kiểm soát DN hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại 
điểm g khoản 2 điều 5 của NĐ 132. 

2.3. Kế thừa mức khống chế chi phí lãi vay từ NĐ 68 

Mức khống chế là 30% EBITDA, được bù trừ lãi vay và lãi cho vay. 

2.4. Mở rộng đối tượng được miễn áp dụng mức khống chế 

Bổ sung thêm các đối tượng sau: 

 Các khoản vay vốn ODA, vay ưu đãi của Chính phủ thực hiện theo phương thức 
Chính phủ đi vay nước ngoài cho các DN vay lại;  

 Các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (chương trình nông thôn 
mới và giảm nghèo bền vững);  

 Các khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực hiện chính sách phúc lợi xã hội của 
Nhà nước (nhà ở tái định cư, nhà ở công nhân, sinh viên, nhà ở xã hội và dự án 
phúc lợi công cộng khác). 

2.5. Kế thừa quy định chuyển tiếp chi phí lãi vay vượt mức từ NĐ 68 

Đối với chi phí lãi vay không được khấu trừ: 
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 Được chuyển tiếp cho các năm sau nếu tỷ suất tổng chi phí lãi vay thuần/EBITDA 
của những năm tiếp theo đó thấp hơn 30%; 

 Thời gian chuyển tiếp không quá 5 năm; 

 Được áp dụng hồi tố cho năm 2017, 2018. 

2.6. Thay đổi khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn 

Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn: tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến 
75 (Trước đây theo NĐ 20 là từ bách phân vị thứ 25 đến 75). 

 Như vậy, giá trị ngưỡng dưới được thay đổi tăng thêm 10%. 

2.7. Bổ sung đối tượng được miễn lập hồ sơ xác định giá Giao dịch liên kết 

Bổ sung thêm trường hợp được miễn lập hồ sơ xác định giá GDLK nếu thỏa mãn 3 

tiêu chí sau: 

 Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt 
nam; và 

 Áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN với người nộp thuế; và 

 Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong kỳ tính thuế. 

2.8. Chấp nhận việc sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại khi phân tích, so sánh 

Theo NĐ 132, cơ sở dữ liệu thương mại được xem như là một nguồn cơ sở dữ liệu đã 

được xác minh và tin cậy để sử dụng cho mục đích thực hiện phân tích so sánh đối với 

cả người nộp thuế và cơ quan thuế. 

2.9. Quy định về việc lập và nộp báo cáo lợi nhuận liên quốc gia 

a. Công ty mẹ tối cao ở Việt Nam 

Nếu có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ đồng trở lên, có 

trách nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và nộp Báo cáo cho Cơ quan thuế 
chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm tài chính (Trước đây theo NĐ 20 không 
có quy định nộp). 

b. Công ty mẹ tối cao ở nước ngoài 

- Không bắt buộc phải nộp: trong trường hợp cơ quan thuế Việt Nam có thể nhận được 

báo cáo lợi nhuận liên quốc gia thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự động (“AEOI”); 

- Phải nộp nếu thuộc các trường hợp sau: 

 Có Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam nhưng không có Thỏa thuận tại thời 

điểm đến hạn nộp Báo cáo; 

 Có Thoả thuận giữa Nhà chức trách với Việt Nam nhưng đã đình chỉ cơ chế trao 

đổi thông tin tự động hoặc không tự động cung cấp được cho Việt Nam; 

 Trường hợp một tập đoàn có nhiều hơn 01 công ty con tại VN, Công ty mẹ tối 

cao phải thông báo bằng văn bản về công ty con được chỉ định thay mặt Công ty 

mẹ tối cao nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho cơ quan thuế VN. 
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3. Thông tư số 88/2020/TT-BTC ngày 30.10.2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 
Điều 26 Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30.09.2019 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12.09.2018 của 

Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ 

Trước đây theo Thông tư số 68/2019/TT-BTC (TT 68) ngày 30.09.2019 của Bộ Tài 

chính và Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (NĐ 119) ngày 12.09.2018 của Chính phủ 

quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì thời điểm bắt buộc 

áp dụng hóa đơn điện tử là từ 01.11.2020.  Tuy nhiên mới đây Chính phủ đã ban hành 

Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ, qua đó lùi thời điểm bắt 
buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến 01.07.2022. 

Vì vậy, để cho thống nhất, ngày 30.10.2020 vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông 

tư số 88/2020/TT-BTC sửa đổi, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.11.2020, bổ sung 

Điều 26 TT 68 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 119 về một số nội dung sau 

đây: 

Thứ nhất, Thông tư bãi bỏ khoản 3 Điều 26 TT 68 nhằm bỏ quy định bắt buộc áp dụng 

hóa đơn điện tử loại mới kể từ ngày 01.11.2020. 

Thứ hai, các Thông tư, Quyết định về hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử loại cũ được tiếp 

tục gia hạn hiệu lực đến 30.06.2022 thay vì 31.10.2020 như trước đây, bao gồm: 

- Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14.03.2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

- Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01.12.2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng 

hóa đơn vận tải; 

- Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31.03.2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25.08.2014, Thông tư 

số 26/2015/TT-BTC ngày 27.02.2015 của Bộ Tài chính); 

- Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23.06.2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 

số 526/QĐ-BTC ngày 16.04.2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng 

phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế; 

- Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14.12.2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23.06.2015; 

- Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27.04.2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung 

Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31.03.2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25.08.2014, Thông tư 

số 26/2015/TT-BTC ngày 27.02.2015 của Bộ Tài chính). 
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1. Công văn số 4818/TCT-PC ngày 

12.11.2020 của Tổng cục Thuế giới 

thiệu một số điểm mới trong xử phạt vi 

phạm hành chính về thuế, hóa đơn và 

triển khai thực hiện Nghị định số 

125/2020/NĐ-CP 

Trong đó, Công văn nêu cụ thể 39 điểm 

mới, bao gồm:  

- Về quy định chung: 11 điểm mới 

- Về xử phạt vi phạm hành chính về 
thuế: 10 điểm mới 

- Về xử phạt vi phạm hành chính về 
hóa đơn: 12 điểm mới 

- Về thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi 

phạm hành chính về thuế, hóa đơn: 6 

điểm mới 

2. Công văn số 4819/TCT-PC ngày 

12.11.2020 của Tổng cục Thuế về việc 

chuyển lỗ và xử phạt hành vi trốn thuế 

qua thanh tra thuế 

2.1. Về việc chuyển hành vi trốn thuế 

sang hành vi khai sai dẫn đến thiếu số 

tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền 
thuế được hoàn khi xử phạt vi phạm 

hành chính 

Trường hợp chuyển hành vi trốn thuế để 
xử phạt như đối với hành vi khai sai dẫn 

đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng 

số tiền thuế được hoàn thuộc điểm c 

khoản 1 Điều 10 Nghị định số 

19/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 chỉ áp 

dụng khi đáp ứng đồng thời ba điều kiện: 

vi phạm lần đầu; có tình tiết giảm nhẹ và 

đã tự giác nộp đủ số tiền thuế thiếu vào 

ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ 

quan có thẩm quyền ra quyết định xử 

phạt. Việc chuyển hành vi này phải được 

cơ quan có thẩm quyền thanh tra thuế, 
kiểm tra thuế ghi nhận tại biên bản thanh 

tra, kiểm tra thuế. 

Đối với hành vi trốn thuế do sử dụng hóa 

đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán 

giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào làm 

giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng 

số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được 

miễn, giảm để được chuyển sang xử lý 

theo điểm d khoản 1 Điều 10 Nghị định 

số 129/2013/NĐ-CP ngày 16.10.2013 thì 

người mua hàng hóa, dịch vụ phải chứng 

minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn 

bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng, bên 

cung cấp dịch vụ và người mua đã hạch 

toán kế toán đầy đủ theo quy định.  

2.2. Về việc chuyển lỗ khi bị cơ quan 

thuế ấn định thuế thu nhập doanh 

nghiệp 

Liên quan đến vấn đề chuyển lỗ đối với 

trường hợp người nộp thuế bị ấn định 

thuế, theo quy định về pháp luật thuế thu 

nhập doanh nghiệp, trường hợp khi 

quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, 

người nộp thuế có số lỗ của các năm 

trước còn trong thời gian được chuyển lỗ 

theo quy định thì được chuyển lỗ sang 

những năm sau cho đến khi hết thời hạn 

được chuyển lỗ. Pháp luật về thuế thu 

nhập doanh nghiệp và quản lý thuế chưa 

có quy định không được chuyển lỗ trong 

trường hợp người nộp thuế bị ấn định 

thuế. 

 

Công văn mới cần lưu ý 
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3. Công văn số 4827/TCT-CS ngày 

12.11.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế nhà thầu 

Trường hợp Công ty Việt Nam ký hợp 

đồng với Công ty Luật có trụ sở tại Hàn 

Quốc để được cung cấp dịch vụ về việc 

soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu 

liên quan đến giao dịch vay vốn theo yêu 

cầu của ngân hàng cho vay tại Hàn Quốc 

và tư vấn về vấn đề pháp lý thì thu nhập 

mà Công ty Luật có trụ sở tại Hàn Quốc 

nhận được từ việc cung cấp các dịch vụ 

nêu trên do Công ty Việt Nam chi trả 
thuộc đối tượng áp dụng thuế nhà thầu 

theo quy định tại Thông tư số 

103/2014/TT-BTC ngày 06.08.2014 của 

Bộ Tài chính. 

 

4. Công văn số 4751/TCT-CS ngày 

06.11.2020 của Tổng cục Thuế giải đáp 

vướng mắc chính sách thu lệ phí trước 

bạ 

Trường hợp Công ty đăng ký quyền sử 

dụng các lô đất theo quy định của pháp 

luật để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 

đầu tư xây dựng nhà để chuyển nhượng 

thì Công ty được miễn lệ phí trước bạ. 
Trường hợp Công ty đăng ký quyền sử 

dụng các lô đất để cho thuê hoặc tự sử 

dụng thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ 
theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 

Nghị định số 20/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

 

5. Công văn số 4703/TCT-CS ngày 

04.11.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế TNDN 

Trường hợp Công ty đáp ứng các điều 

kiện tại Giấy chứng nhận đầu tư và đang 

được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm 

mức thuế suất ưu đãi thời gian miễn thuế, 
giảm thuế) theo quy định tại Giấy chứng 

nhận đầu tư đã cấp thì tiếp tục được 

hưởng các mức ưu đãi này cho thời gian 

còn lại. 
 

Trường hợp Công ty đang hoạt động có 

hoạt động đầu tư mở rộng thì phần thu 

nhập tăng thêm từ hoạt động đầu tư mở 

rộng được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo 

điều kiện thực tế Công ty đáp ứng. 

 

Đối với thu nhập từ hoạt động chế biến 

nông sản, thủy sản nếu hoạt động này đáp 

ứng điều kiện theo Thông tư số 

96/2015/TT-BTC quy định ưu đãi thuế 
đối với khoản thu nhập từ chế biến nông 

sản, thủy sản thì được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN theo quy định. 

 

Trường hợp doanh nghiệp đang hoạt động 

và được hưởng ưu đãi thuế TNDN có bổ 

sung ngành nghề kinh doanh mà không 

tăng vốn, không thực hiện đầu tư mở rộng 

thì phần thu nhập từ ngành nghề bổ sung 

không được hưởng ưu đãi thuế TNDN. 

 

Trong cùng một thời gian, nếu doanh 

nghiệp được hưởng nhiều mức ưu đãi 

thuế khác nhau đối với cùng một khoản 

thu nhập thì doanh nghiệp được lựa chọn 

áp dụng mức ưu đãi có lợi nhất theo 

khoản 12 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 

quy định. 
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6. Công văn số 4433/TCT-CS ngày 
21.10.2020 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT 

Công ty chuyển nhượng Dự án đầu tư với 

mục tiêu vừa đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế 
GTGT, vừa đầu tư vào sản xuất kinh 

doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT 

cho một pháp nhân khác tại Việt Nam; 

Dự án đáp ứng điều kiện về dự án đầu tư 

theo quy định của Luật đầu tư, Bên nhận 

chuyển nhượng tiếp tục thực hiện mà 

không thay đổi mục tiêu đầu tư. 

 

Trường hợp Công ty không tách riêng 

được phần dự án đầu tư sản xuất sản 

phẩm chịu thuế GTGT với phần dự án 

đầu tư để sản xuất sản phẩm không chịu 

thuế GTGT thì Công ty phải kê khai, nộp 

thuế GTGT đối với hoạt động chuyển 

nhượng dự án đầu tư với thuế suất 10%. 

 

7. Công văn số 4648/TCT-CS ngày 

30.10.2020 của Tổng cục Thuế về thuế 

tài nguyên 

Đối với khai thác nước thiên nhiên để sản 

xuất kinh doanh thì thực hiện kê khai, 

nộp thuế tài nguyên như sau: 

- Giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn 

vị sản phẩm tài nguyên chưa bao gồm 

thuế giá trị gia tăng nhưng không được 

thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do 

UBND cấp tỉnh quy định. Trường hợp 

không xác định được giá bán đơn vị sản 

phẩm tài nguyên thì giá tính thuế tài 

nguyên là giá do Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh quy định. 

- Sản lượng tài nguyên tính thuế là sản 

lượng nước thiên nhiên khai thác được 

xác định bằng mét khối (m3) hoặc lít (l) 

theo hệ thống đo đếm đạt tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng Việt Nam. Người nộp 

thuế phải lắp đặt thiết bị đo đếm sản 

lượng nước thiên nhiên khai thác để làm 

căn cứ tính thuế. 
 

Mức thuế suất được xác định theo nhóm, 

loại tài nguyên khai thác và mục đích 

khai thác theo quy định tại Mục V Biểu 

mức thuế suất thuế tài nguyên ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 

1084/2015/UBTVQH13. Trường hợp 

Công ty khai thác nước thiên nhiên để sản 

xuất nước sạch thì thuế suất là 1% đối với 

nước mặt và 5% đối với nước dưới đất. 
 

8. Công văn số 4670/TCT-CS ngày 

02.11.2020 của Tổng cục Thuế về 
vướng mắc chính sách giảm lệ phí 

trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp 

ráp trong nước. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân kê khai, nộp 

đầy đủ hồ sơ khai lệ phí trước bạ lần đầu 

đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc 

được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự 

được sản xuất, lắp ráp trong nước trong 

thời gian Nghị định số 70/2020/NĐ-CP 

ngày 28/6/2020 của Chính phủ có hiệu 

lực thi hành thì được áp dụng mức thu lệ 
phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 

Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 

28/6/2020 của Chính phủ (không phụ 

thuộc thời điểm xuất hóa đơn mua bán). 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Mobile: 0914 015 678 
Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA được chúng tôi 
cập nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan 
nhà nước ban hành trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và cho mục đích tham khảo. Mặc dù 
đã cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác 
cụ thể nhất, việc áp dụng các thông tin này trong 
các trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các chuyên 
gia tư vấn của chúng tôi. 
 
 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 
Mobile: 0935 58 3456 
Email: trung.pq@afac.com.vn/      
            trung.afa@gmail.com 
 
Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0916 020 113 
Email: nam.nh@afac.com.vn; 
hainam74@gmail.com 
 

 

Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 
Phó Tổng Giám đốc 
Mobile: 0917 705 379 
Email: dungnt.afa@gmail.com 
 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 
Mobile: 0944 322 988 
Email: donglh.afa@gmail.com 

 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 
Phó phòng Tư vấn đào tạo  
- phụ trách bản tin 
Mobile: 0944 686 905 
Email: hiengiang.afa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 


