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DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ
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 giảm thiểu rủi ro về thuế và yên tâm trong công tác kế 
toán.

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ 
trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, 
thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ 
về thuế xuất, nhập khẩu . Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách hàng những thay 
đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và tư vấn cho khách hàng các 
phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp 
các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro.

Các dịch vụ của chúng tôi gồm:
 Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
 Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
 Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh 

chấp
 Dịch vụ tính lương/ xây dựng thang bảng lương
 Dịch vụ thuế TNCN/thuế GTGT/ thuế TNDN/ thuế TTĐB/ thuế NXK/ thuế 

BVMT 
 Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế
 Dịch vụ tư vấn hoàn thuế, tư vấn giải thể Doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế liên quan đến các 
loại thuế như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước 
ngoài, thuế thu nhập cá nhân, thuế xuất nhập khẩu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi 
trường.

Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế

Chúng tôi đã xây dựng quy trình rà soát việc tuân thủ quy định về thuế, đảm bảo cho 
khách hàng rằng các vấn đề về thuế đang được kiểm soát. Chúng tôi cung cấp thông tin 
về các vấn đề thuế nổi cộm nhằm hỗ trợ khách hàng quản lý hiệu quả các vấn đề này. 
Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá rủi ro và xác định các biện pháp cần thiết để giảm thiểu 
rủi ro.
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Liên lạc với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp

Thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan có thẩm quyền là một trong những yếu tố quan 
trọng dẫn tới việc kinh doanh thành công ở Việt Nam, đặc biệt đối với lĩnh vực thuế. 
Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền là một trong những dịch vụ  mà Vinatax cung cấp 
cho khách hàng, được thực hiện thông qua một đội ngũ chuyên gia ở cả Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua việc liên lạc thường xuyên với cơ quan có thẩm 
quyền, chúng tôi có thể tư vấn cho khách hàng về những thay đổi thường xuyên trong 
luật định và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh tra/kiểm tra thuế.

Dịch vụ tính lương và xây dựng thang bản lương

Đối với Vinatax, dịch vụ thuê ngoài liên quan đến tính lương là giải pháp tiết kiệm chi 
phí hiệu quả đối với các công ty thiếu hụt nguồn nhân lực, hoặc muốn tập trung vào các 
hoạt động cốt lõi của công ty và giảm chi phí cố định. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xây 
dựng thang bảng lương, tính lương và thanh toán hộ tiền lương hàng tháng, tính toán các 
khoản khấu trừ hàng tháng (thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp và bảo hiểm y tế), lương ròng của nhân viên, chuẩn bị phiếu chi lương và báo cáo 
lương hàng tháng. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng vận hành hoặc thiết lập hệ thống 
tính lương trong nội bộ doanh nghiệp bằng việc cung cấp dịch vụ quản lý và thực hiện 
dự án thiết lập hệ thống tính lương.

Dịch vụ thuế TNCN/TNDN/GTGT/NXK

Với đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực thuế , luật kinh tế và kế toán. Chúng tôi cung cấp 
dịch vụ tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN)/TNDN cho hàng loạt các công ty và cá nhân 
tại Việt Nam bao gồm chuẩn bị và nộp tờ khai thuế TNCN/TNDN hàng tháng và tờ khai 
quyết toán thuế TNCN/TNDN

Dịch vụ hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế trong quá trình 
thực thi pháp luật về thuế. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều gặp khó khăn khi bị thanh 
tra, kiểm tra thuế - quá trình đòi hỏi các công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định về 
thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng. Mặt khác, 
làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Nếu các công ty sử 
dụng các nhân viên thiếu kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, công ty có thể bị đưa 
vào những tình huống không mong muốn. Các chuyên gia tư vấn thuế dày dặn kinh 
nghiệm trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế và làm việc 
với cơ quan thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn của 
một cuộc thanh tra, kiểm tra thuế.

Dịch vụ tư vấn hoàn thuế 
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Chúng tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu về dịch vụ tư vấn hoàn thuế của Doanh nghiệp từ đó 
kiểm tra hồ sơ, đánh giá tính khả thi của giá trị thuế xin hoàn; Tư vấn phương án thực 
hiện hoàn thuế; Hoàn thiện hồ sơ và đề nghị hoàn thuế: Đảm bảo giả trình chi tiết, bảo 
vệ kết quả hoàn thuế không bị thu hồi.

Dịch vụ tư vấn giải thể Công ty

Chúng tôi sẽ tư vấn các quy định của pháp luật về giải thể doanh nghiệp như:

- Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đaị hội đồng cổ đông công ty về 
việc giải thể doanh nghiệp;

- Tư vấn cách thức ra quyết định về việc giải thể;

- Tư vấn cách thức giửi thông báo giải thể đến các tổ chức, các nhân có liên quan: chủ nợ, 
người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động;

- Tư vấn thủ tục đăng báo giải thể;

- Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp;

- Tư vấn thủ tục đóng mã số thuế.

- Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam 
kết không mở tài khoản;

- Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu;

- Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


