
 

 

THÔNG BÁO 

CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN 

                                                   THÁNG 10 NĂM 2019 

Kính gửi :  Quý khách hàng 

Chương trình sinh hoạt chuyên môn tháng 10 năm 2019 do Công ty A&C tổ chức sẽ được tiếp tục 

thực hiện theo nội dung như sau:  

 Thời gian : Từ 8h30 –11h30 Thứ Sáu, ngày 25 tháng 10 năm 2019 

 Địa điểm : Hội trường Lầu 8 – Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 

  Số 02 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM 

Nội dung sinh hoạt:  

 Thông báo và giới thiệu tóm tắt những Thông tin, văn bản pháp luật mới ban hành trong tháng 10 

năm 2019.  

 Sinh hoạt chuyên môn: CẬP NHẬT CÁC CHÍNH SÁCH THUẾ NĂM 2019 

- Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019 về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn 

kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi, và bảo hành sản phẩm hàng 

hóa, dịch vụ công trình tại doanh nghiệp. 

- Các khoản chi phí thường sai sót khi xác định chi phí làm cơ sở tính thuế TNDN. 

- Một số lưu ý về hóa đơn, chứng từ, hóa đơn điện tử. 

- Các hướng dẫn xử lý vướng mắc của Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế. 

- Giải đáp vướng mắc. 

Người trình bày: Ông Đỗ Quốc Tuấn – Phó Phòng thanh kiểm tra 10 – Cục thuế TP. HCM 

Nhằm tạo điều kiện tổ chức buổi sinh hoạt được chu đáo, đề nghị Quý vị vui lòng email hoặc fax 

phiếu đăng ký tham dự này đến Chị Nguyễn Thị Kim Thương – Thư ký đào tạo theo thông tin chi 

tiết sau: 

 Email  : training@a-c.com.vn 

 Điện thoại : 028 3 5472 972 – Ext: 331 – ĐTDĐ: 0917 139 728 

 Số fax  : 38.3547.2970 hoặc 38.3547.2971.  

 Hân hạnh được đón tiếp.               

                                                           Phần đăng ký tham dự 

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C                                                                                                                

                                                                                                                                                                                            

                                                                            Tên Công ty:.........................................................   

 ……............................…………………….......... 

                                                                             Số người tham dự..…………………..............….                                                                                 

     Giám đốc 

___________________________________ 

Nguyễn Ngọc Thành - Phó Tổng Giám đốc 


