KỸ THUẬT XỬ LÝ HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ
Làm thế nào để xác định được hóa đơn hợp lý, hợp lệ và hợp pháp? Sử dụng loại hóa đơn nào? Xây
dựng quy trình lưu chuyển, kiểm soát hóa đơn tại doanh nghiệp như thế nào? Khi có những rủi ro, sai
sót hóa đơn xảy ra thì xử lý thế nào? Và quy định xử phạt hiện nay như thế nào? Tất cả các băn
khoăn của doanh nghiệp về hóa đơn chứng từ sẽ được chuyên gia về kế toán thuế của TAF giải tỏa
tại khóa học
“HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ HỢP LÝ HỢP LỆ – CÁC TÌNH HUỐNG DOANH NGHIỆP
THƯỜNG HAY SAI SÓT KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ ”
LỢI ÍCH GÌ?
• Để giảm bớt tổn thất rủi ro bị xử phạt về hóa đơn chứng từ
• Để giảm bớt thiệt hại do bị xuất toán chi phí thuế vì hóa đơn không hợp lý hợp lệ
CHO AI?
• Chương trình đặc biệt phù hợp với người đang làm:
• Lãnh đạo doanh nghiệp
• Kế toán, tài chính, kiểm toán
• Pháp chế, mua hàng, bán hàng …
HỌC VỚI AI?
Luật sư Trần Xoa: Đoàn Luật sư TP.HCM; Chuyên gia tư vấn về thuế hàng đầu Việt Nam; chủ
nhiệm CLB thuế TAF & DN có vốn đầu tư nước ngoài với hàng ngàn thành viên và nhiều lĩnh vực
kinh doanh
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
• Những điểm mới của quy định về hóa đơn chứng từ theo NĐ123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
• Hướng dẫn xử lý các vấn đề hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in, đặt in: Hủy hóa đơn, điều chỉnh hoá
đơn, xóa, sửa
• Quy định từng loại hóa đơn chứng từ được sử dụng trong từng loại giao dịch
• Các tình huống DN thường hay sai sót và hướng dẫn xử lý
• Quy định xử phạt về hóa đơn theo Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
• Hỏi đáp tình huống phát sinh tại doanh nghiệp (vui lòng gửi câu hỏi trước ít nhất 1 ngày qua email
HỎI ĐÁP:
Để việc tư vấn được hiệu quả, Quý công ty vui lòng gửi câu hỏi trước ít nhất 1 ngày qua email
tuongthuy@TAF.COM.VN để chuyên gia nghiên cứu chuẩn bị
THỜI LƯỢNG?
01 (một) buổi sáng thứ bảy ngày 10/04/2021

HỌC PHÍ: 900.000
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI:
• Đăng ký trước ngày học 5 ngày: giảm 5%
• Nhóm đăng ký từ 3 người trở lên: giảm 10%
• Thành viên TAF: giảm 10%
________________________________________________________________
Vui lòng liên hệ theo thông tin sau để đăng ký tham dự chương trình:
Tel/Zalo/Viber : 0917 68 72 79 ; Hotline : 0913 846 007 ; skype :tuongthuy.ho
Email : daotao@taf.com.vn; Website :http://taf.com.vn/dang-ky-khoa-hoc/

