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DỊCH VỤ RÀ SOÁT VÀ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN
VINATAX với đội ngũ là các chuyên viên ngành thuế có kinh nghiệm dày dặn về quyết
toán thuế cùng với các Kế toán trưởng giỏi có kinh nghiệm trong các lĩnh vực thương mại, xây
dựng, sản xuất và dịch vụ nhà hàng/ khách sạn, các DN có vốn đầu tư nước ngoài sẽ giúp các
bạn trong việc rà soát lại hóa đơn, chứng từ và sổ sách trước khi Cơ quan thuế thanh tra, kiểm
tra đơn vị các bạn. Chúng tôi những người có kinh nghiệm sẽ giúp các bạn giảm thiểu rủi ro và
yên tâm trong công tác kế toán. Khi có thông báo thanh kiểm tra chắc chắn các DN rất phân
vân liệu kế toán của mình đã thực hiện đúng các chính sách thuế hay chưa? DN có sai sót gì
mà kế toán chưa phát hiện ra để điều chỉnh hay khắc phục không? Hãy đến với Vinatax các
bạn sẽ yên tâm về điều đó!
Khi DN của các bạn gặp phải những vấn đề sau đây, nên sử dụng ngay Dịch vụ rà soát
dọn dẹp sổ sách kế toán của chúng tôi:
+ Doanh nghiệp bạn đang chuẩn bị quyết toán thuế, khi sử dụng dịch vụ dọn dẹp rà soát sổ
sách kế toán giúp tránh được lỗi không đáng có, giảm tối thiểu các khoản thuế bị truy thu
và phạt chậm nộp
+ DN có hệ thống chứng từ lộn xộn, mất mát, sắp xếp chưa hợp lý hợp lệ, chứa nhiều sai
xót.
+ Số liệu đầu ra và đầu vào chưa trùng khớp nhau dẫn đến thiếu minh bạch có thể bị phạt,
truy thuế lớn
+ Hệ thống kế toán thiếu chuyên nghiệp, sổ sách kế toán chứa nhiều sai xót do chưa kịp
cập nhật thông tư, nghị định mới nhất
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+ Kế toán mới chuyển đi hay kế toán DN bạn còn thiếu kinh nghiệm, chưa đáp ứng được
yêu cầu của doanh nghiệp


Nội dung dịch vụ rà soát và hoàn thiện sổ sách kế toán


Kiểm tra rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp;



Kiểm tra sự phù hợp của các chứng từ kế toán;



Kiểm tra cách hạch toán các nghiệp vụ phát sinh;



Kiểm tra các khoản chi phí hợp lý và không hợp lý;



Kiểm tra việc lập và kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng/quý;



Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;



Kiểm tra hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;



Kiểm tra việc lập Báo cáo tài chính năm;



Điều chỉnh, bổ sung các sai sót chưa phù hợp với quy định của chính sách thuế và kế

toán;


Tư vấn, xử lý các chi phí chưa hợp lý;



Nhập lại số liệu kế toán của năm, phân bổ chi phí, hạch toán theo đúng chuẩn mực;



Thiết lập lại số sách kế toán,báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế và kế

toán;


Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;

Chúng tôi sẽ đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm .Giữ vai trò là nhân
viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề
liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện


Lợi ích của doanh nghiệp đạt được khi sử dụng dịch vụ của Vinatax:

Dựa vào kết quả rà soát về sổ sách chứng từ kế toán, chúng tôi sẽ tư vấn giúp doanh nghiệp
loại bỏ các chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đồng thời bổ sung
và đưa ra phương án giải quyết để DN không phải chịu rủi ro về thuế khi Cơ quan thuế tiến
hành thanh kiểm tra tại DN. Hoàn thiện chứng từ kế toán, sổ sách kế toán và lập bổ sung hồ sơ
quyết toán thuế cũng như điều chỉnh Báo cáo thuế; Báo cáo quyết toán các năm và Báo cáo tài
chính năm cho đúng với quy định của Luật thuế hiện hành để nộp lại trước khi Cơ quan thuế
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vào kiểm tra . Đáp ứng yêu cầu của Quý doanh nghiệp là tối ưu hóa số thuế phải nộp trong
khuôn khổ pháp luật.
Doanh nghiệp được Vinatax đứng ra bảo vệ lợi ích trước Cơ quan thuế và có trách nhiệm giải
trình trực tiếp khi quyết toán thuế thực tế.


Chi phí dịch vụ rà soát dọn dẹp sổ sách kế toán

DN sử dụng dịch vụ của Vinatax là cách đơn giản nhất để các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian
và chi phí. Tùy vào quy mô và số lượng chứng từ phát sinh của Quý doanh nghiệp chúng tôi sẽ
báo giá cho các bạn. Thông thường giá dịch vụ của chúng tôi thường dao động
từ 2.000.000đ đến 5.000.000 đ.

