Thưa quý khách hàng
Nhằm hỗ trợ quý khách hàng hệ thống toàn bộ kiến thức có hiệu lực trong kỳ quyết toán thuế
năm 2020 và vận dụng vào doanh nghiệp mình để công việc quyết toán thuế trở nên an nhàn,
giảm tổn thất do làm thiếu, bớt rủi ro bị xử phạt vì làm sai và có thể tận dụng cơ hội đuợc ưu đãi
của chính sách mới, TAF trân trọng giới thiệu
“BỘ CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG QUYẾT TOÁN THUẾ 2020”
CHO AI:
Chương trình phù hợp với người đang làm
• Kế toán –tài chính
• Pháp chế-kiểm toán nội bộ
• Ban Giám đốc
LỢI ÍCH KHI THAM GIA:
• Được hệ thống hóa toàn bộ các quy định về thuế hiện hành áp dụng kỳ quyết toán thuế
năm 2020
• Được bồi dưỡng kỹ thuật soát xét hóa đơn chứng từ hợp lý hợp lệ
• Được bồi dưỡng kiến thức về các kỹ thuật, quy trình nghiệp vụ để lập hồ sơ quyết toán
thuế 2020 được tối ưu nhất
• Được chia sẻ những kinh nghiệm thực tế để soát xét & tối ưu doanh thu, chi phí hợp lý
hợp lệ tại DN
• Được trao đổi trực tiếp với chuyên gia tư vấn hàng đầu
NỘI DUNG-THỜI LƯỢNG–HỌC PHÍ:
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NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ
(đồng)

1204

KỸ THUẬT QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN,
TNCN NĂM 2020

19/01/2021- 02 buổi
sáng, chiều

1.800.000

1203

HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ - CÁC TÌNH
HUỐNG DN THƯỜNG HAY SAI SÓT (hóa
đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử)

21/01/2021 01 buổi sáng

900.000

MÃ
LỚP

TÊN CHUYÊN ĐỀ

THỜI GIAN: Sáng từ 8h30-12h; chiều từ 13h30-17h00
ĐỊA ĐIỂM: 178 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q,3, TP. HCM
CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT:
Đồng hành và chia sẻ cùng quý khách hàng với những khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID,
học phí của chương trình này GIẢM LÊN ĐẾN 45%
• Giảm 20% học phí khách hàng đã tham dự các khóa học do TAF tổ chức
• Giảm 10% học phí nhóm đăng ký từ 03 người trở lên (không tính theo chuyên đề)
• Giảm 10% học phí học viên đăng ký học đủ 2 chuyên đề (1 học viên học đủ 3 chuyên đề)
• Giảm 05% đăng ký và đóng PHÍ trước ngày 18/01/2021
• Học phí bao gồm: tài liệu, 10% thuế VAT
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CẬP NHẬT KIẾN THỨC THUẾ KẾ TOÁN TAF
Tel: 028 37524779 / Mobile /Zalo/Viber

: 0917687279 - 0919894219

skype: tuongthuy.ho/ Email: daotao@taf.com.vn; Website: http://taf.com.vn
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