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Trong từng doanh nghiệp, để có thể duy trì đội ngũ nhân viên, mỗi doanh nghiệp đều phải trả nhiều khoản chi phí như 

 Chi phí trực tiếp (tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền thưởng v.v) 

 Chi phí đào tạo 

 … 

 Số lượng nhân viên càng nhiều, chi phí phát sinh càng lớn. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải tính tới các khoản chi phí quản 

lý phân bổ nhân viên: tiền thuê nhà, khấu hao, điện nước v.v. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có xu hướng thuê kế toán trọn gói để 

giải quyết các vấn đề tài chính của công ty, thay vì tuyển dụng & đào tạo nhân sự cho vị trí này.  “Khóa học về kỹ năng thuế dành 

cho doanh nghiệp” sẽ giúp các doanh nghiệp vừa tiết kiệm chi phí thuê kế toán, vừa có thể tự giải quyết vấn đề chi phí. Bên cạnh 

đó, khóa học này còn giúp các doanh nghiệp bảo đảm tối đa về lợi ích & thông tin kinh doanh. 

Thời lượng  04 ngày / 01 lớp 

Đối tượng 

học viên 

 Lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp 

 Những nhà quản lý doanh nghiệp muốn biết để kiểm soát nhân viên kế toán thuế của mình. 

 Cán bộ trực tiếp lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế 

 Chuyên viên tư vấn thuế, Kế toán 

Mục tiêu 

đào tạo 

Sau khi kết thúc khóa học này, học viên có thể: 

 Nắm rõ những văn bản qui phạm về pháp luật thuế, hóa đơn chứng từ mới nhất do Bộ Tài Chính và Tổng 

cục Thuế ban hành. 

 Khai báo được các loại thuế do Tổng cục Thuế quản lí, như báo cáo thuế hàng tháng (thuế giá trị gia tăng, 

thuế TNCN, thuế TTĐB, thuế môi trường, thuế tài nguyên…), báo cáo thuế hàng quý ( thu nhập doanh 

nghiệp, thuế TNCN, thuế giá trị gia tăng, hàng năm (thuế môn bài) và thực hiện quyết toán thuế TNDN, 

quyết toán thuế TNCN của các doanh nghiệp thương mại và sản xuất để nộp cho cơ quan thuế đúng thời 
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gian qui định. Ngoài ra, còn thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT; thuế TNCN. 

 Hiểu thực tế về hóa đơn chứng từ sử dụng khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; chứng từ luân chuyển nội 

bộ; đưa hàng đi gia công; xuất hàng khuyến mãi, hàng mẫu, quảng cáo...; thủ tục đặt in hóa đơn – tự in 

hóa đơn; phương pháp lập hóa đơn chứng từ; xử lí khi ghi sai hóa đơn; xử lí khi mất hóa đơn;…. ( thông 

tư 64/2013/TT-BTC) 

 Tạo văn bản xử lí khi vi phạm về pháp luật thuế như là nộp trễ báo cáo thuế; nộp trễ tiền vào ngân sách 

nhà nước; hành vi khai sai dẫn đến thuế số thuế phải nộp nhà nước …. 

Mục đích 

đào tạo 
Chuyển giao cho doanh nghiệp những kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu về thuế. 

Phương pháp 

đào tạo 

 Phương pháp đào tạo theo phong cách Diễn dịch và Quy nạp, ứng dụng uyển chuyển phù hợp trình độ & 

chủ đề khoá đào tạo sau khi khảo sát thực tế tại doanh nghiệp. 

 Phương pháp học linh hoạt theo nhóm mang tính cạnh tranh cao, khuyến khích thảo luận đồng thời phân 

tích tình huống hoặc các câu hỏi thực tế từ đơn giản đến chuyên sâu, vận dụng phương pháp Não công để 

kích thích khả năng tư duy và sáng tạo giải pháp đối với các tình huống thực tế.  

 Giảng viên thuyết giảng đề tài, đúc kết các giá trị sau quá trình thảo luận với tôn chỉ luôn lấy người học 

làm trung tâm, giảng viên cung cấp phương pháp – hướng dẫn sử dụng các công cụ nhằm đóng vai trò 

định hướng, tư vấn, hỗ trợ và khơi gợi khả năng đột phá tư duy nhằm phát triển các kỹ năng tự giải quyết 

vấn đề của học viên nhằm ứng dụng kiến thức vào thực tiễn công việc. 

 Sử dụng nhiều công cụ giảng dạy trực quan giúp người học dễ dàng tiếp thu và ứng dụng 

 Khoá học được thiết kế theo dạng chuyên đề, trong thời gian ngắn nhằm tạo điều kiện cho các chủ doanh 

nghiệp và các cấp quản lý có thể chủ động sắp xếp được lịch học phù hợp 
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1 

(SÁNG) 

Phần I. Tổng quan về thuế 

 Tổng quan về thuế 

 Phân loại thuế 

 Trốn thuế và tránh thuế 

 Hệ thống thuế ở Việt Nam 

NGÀY 1 

(CHIỀU) 

Phần II. Lập hồ sơ chứng từ khai thuế 

 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 

 Thuế nhà thầu 

NGÀY 2 

(SÁNG) 

Phần III. Thực hiện hóa đơn và chứng từ trong kinh doanh & khai báo thuế 

 Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 

 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 

 Thuế nhà thầu 

NGÀY 2 

(CHIỀU) 

Phần IV. Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT, Thuế thu nhập DN, Thuế tiêu thụ đặc biệt,  

Thuế XNK, Thuế thu nhập cá nhân … 

 Lý thuyết về lập tờ khai thuế 

 Thực hành 

NGÀY 3 

(SÁNG) 

Phần V. Quyết toán thuế cuối năm 

 Lý thuyết về quyết toán thuế cuối năm 

 Bài tập thực hành về quyết toán thuế cuối năm 
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 NGÀY 3 

(CHIỀU) 

Phần VI. Hoàn thuế GTGT 

 Lý thuyết về hoàn thuế GTGT 

 Thực hành về cách hoàn thuế GTGT 

NGÀY 4 

(SÁNG) 

Phần VII. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 

 Lý thuyết về cách sử dụng hóa đơn 

 Thực hành về cách sử dụng những mẫu hóa đơn thông dụng hiện nay 

NGÀY 4 

(CHIỀU) 

Phần VIII. Luật quản lý thuế 

 Quyền lợi & trách nhiệm của người nộp thuế 

 Đăng ký_khai_nộp thuế 

 Kiểm tra & thanh tra thuế 

 Ấn định thuế 

 Hoàn thuế 

 Xử lý vi phạm 

 Khiếu nại thuế 

 Cưỡng chế thi hành 

 Sử dụng dịch vụ thuế 

 


