
 

 

 

   

 

    THƯ MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO 

 
 

 
Kính gửi Quý vị đối tác, 

 

Hiện nay, mức đóng thuế và mức đóng bảo hiểm xã hội đã có nhiều thay đổi đáng kể theo quy định mới. Vấn đề 

doanh nghiệp đặt ra là làm như thế nào để kiểm soát được chi phí thuế cũng như đảm bảo các khoản đóng góp 

bảo hiểm xã hội được đầy đủ, chính xác. 

 

Khóa học Lập kế hoạch thuế và Bảo hiểm xã hội do A&C  tổ chức là chìa khóa giúp bạn giải bài toán chi phí 

thuế - chi phí bảo hiểm của mình thông qua các tình huống thực tế và các thảo luận mở về các vướng mắc mà cá 

nhân, doanh nghiệp bạn đang gặp phải.  

 

MỤC TIÊU:  

 Phân biệt giữa trốn thuế và tránh thuế  

 Tiếp cận phương pháp lập kế hoạch thuế trong kinh doanh 

 Phương pháp tối ưu hóa số thuế và bảo hiểm xã hội phải nộp tại doanh nghiệp 

 Các vấn đề sai phạm cần lưu ý trong quá trình tối ưu hóa thuế, bảo hiểm xã hội và giải pháp 

 

PHÍ THAM DỰ: 

 Mức phí:   1.700.000/học viên(đã bao gồm thuế GTGT) 

 Mức phí ưu đãi: 1.500.000/học viên trong các trường hợp: 

 Áp dụng đối với doanh nghiệp là khách hàng của A&C 

 Khách hàng đăng ký từ 03 học viên 

 Khách hàng đóng phí trước 06/01/2020 

Phí tham dự bao gồm: Tài liệu, Tea-Break, Giấy chứng nhận 

DIỄN GIẢ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Quý vị tham dự vui lòng điền thông tin theo mẫu ĐĂNG KÝ THAM DỰ bên dưới trước ngày 15/12/2017 
 
Mọi thông tin chi tiết và đăng ký, xin vui lòng liên hệ: Chị Kim Thương - ĐT: 028 3 5472 972 – Ext: 331 – ĐTDĐ: 0917.139.728 - Email: 
training@a-c.com.vn. 

 

 

 

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ  
& BẢO HIỂM XÃ HỘI NĂM 2020 

Ông Nguyễn Ngọc Thành hiện đang giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc, phụ trách Tư vấn và Đào tạo.  Với 

nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính – kế toán – thuế - pháp lý, ông đã trực tiếp tham 

gia tổ chức công tác kiểm toán, tư vấn về tài chính, kế toán, thuế và pháp lý cho các doanh nghiệp nhà 

nước, các công ty cổ phần, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,… thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản 

xuất kinh doanh, và các dự án do các Tổ chức nước ngoài tài trợ. 

Bằng cấp chuyên môn:  

- Cử nhân kinh tế 

- Thạc sĩ quản trị kinh doanh 

- Hội viên cao cấp - Hội Kiếm toán viên hành nghề Việt Nam 

- CPA Việt Nam 

- Chứng nhận hoàn tất chương trình về chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) của Viện kế toán Công 

chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) 

- Chứng chỉ hành nghề thuế. 

-  

 

Thứ 4, 08/01/2020: 8h30-16h30 

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C –  

02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

mailto:training@a-c.com.vn.


 

 

 

1. Phân biệt trốn thuế và tránh thuế 

2. Áp dụng nguyên tắc SAVANT trong lập  kế hoạch thuế 

3. Giới thiệu các phương thức lập kế hoạch thuế 

4. Cập nhật các thay đổi trong chính sách về BHXH và tiền lương tính bảo hiểm xã hội 

Phần 1: Kiến thức cơ sở  

 

1. Tối ưu hóa thuế trong quá trình thành lập doanh nghiệp 

 Thuế và các loại hình doanh nghiệp 

 Thuế và các hình thức góp vốn đầu tư 

 Chi phí trước thành lập 

2. Tối ưu hóa thuế trong quá trình doanh nghiệp hoạt động 

 Tối ưu hóa thuế  với chính sách đầu tư 

 Tối ưu hóa thuế với chính sách tài chính 

 Tối ưu hóa thuế với hoạt động sản xuất kinh doanh 

3. Tối ưu hóa thuế trong quá trình tái cơ cấu 

 Các loại hình tái cơ cấu và tác động thuế 

 Thuế trong mua bán sáp nhập (M&A) 

4. Tối ưu hóa thuế TNCN và BHXH  

 Hình thức chi trả thu nhập để tối ưu hóa thuế TNCN và BHXH cho người lao động 

 Tối ưu hóa thuế TNCN từ hoạt động kinh doanh  

 Tối ưu hóa thuế TNCN từ đầu tư và chuyển nhượng vốn 

 Tối ưu hóa thuế TNCN với các hình thức thu nhập khác 

5. Các sai phạm khi lập kế hoạch thuế, Bảo hiểm xã hội và giải pháp 

6.  

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

Phần 2: Các tình huống lập kế hoạch thuế, BHXH trong thực tế  

ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Văn phòng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C –  

02 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, TP. HCM 

 

Hot line: 0917.139.728 | 028 3 5472 972 Ext: 331 ( Ms. Kim Thương) 


