
Hãy là một kế toán giỏi, KHÔNG SỢ THUẾ!

Kế toán giỏi

    Thế nào là một kế toán giỏi? Am hiểu nghiệp vụ, 
thành thạo phần mềm, hay hiểu đặc thù kinh doanh 
của ngành.... Mỗi người có một định nghĩa riêng, tuy 
nhiên hầu như tất cả các SẾP đều thống nhất rằng, kế 
toán giỏi phải “cứng” về thuế. 

   Thuế là nghĩa vụ: Doanh nghiệp làm sai, làm thiếu 
thì...nhẹ nhẹ là “ăn hành” với đủ loại thủ tục, nặng hơn 
thì bị phạt, bị truy tố, gần đây còn bị bêu tên trên báo 
đài. Mất thời gian, tiền bạc và ảnh hưởng nặng nề đến 
uy tín công ty đã dày công xây dựng.

     Thuế là chi phí: Đóng nhiều quá, nộp sớm quá, hoặc 
không tận dụng được các ưu đãi của chính sách mới, 
thì SẾP chắc chắn không vui. Hóa đơn chứng từ sai sót, 
thực chi 10 đồng mà chỉ đưa vào chi phí giảm trừ thuế 
6-7 đồng, hỏi SẾP nào chịu.
     Hiểu sao cho đúng, làm sao cho cân bằng giữa tuân 
thủ luật với tiết kiệm tiền? Kế toán giỏi phải “cứng” về 
thuế là vì vậy.

     Bạn từng biết DN làm sai, bỏ sót 
thủ tục, dẫn đến không giải trình, bảo 
vệ được các khoản chi thực tế, rồi bị 
truy thu, bị phạt, thậm chí bị truy tố 
với tội gian lận thuế?
   

PHẢI “CỨNG” VỀ THUẾ

    Khi được tiếp cận, được diễn giải 
những quy định mới nhất, bạn sẽ 
nắm vững các nguyên tắc để tiết 
kiệm thuế hiệu quả, mang thêm lợi 
ích tài chính cho công ty mà vẫn tuân 
thủ pháp luật.  Đặc biệt là, bạn sẽ tự 
tin hơn khi làm việc với thuế. 

    Từ thực tế tư vấn, tham gia xử lý 
nhiều tình huống của DN, các 
chuyên gia của TAF đã xây dựng lên 
chương trình “Cập nhật kiến thức 
Thuế - Kế toán” hàng tháng.



CHƯƠNG TRÌNH
CẬP NHẬT KIẾN THỨC
THUẾ - KẾ TOÁN TAF

0917 687 279 - 0913 846 007

CHO AI?

Chương trình đặc biệt phù hợp với người đang làm:
• Kế toán - tài chính.
• Pháp chế - kiểm toán nội bộ.
• Thành viên Ban Giám đốc.

LỢI ÍCH GÌ?

Để giảm tổn thất do làm thiếu, bớt rủi ro bị xử phạt 
vì làm sai, thậm chí có thể tận dụng các ưu đãi của 
chính sách mới, chương trình sẽ giúp DN:

HỌC VỚI AI?

Với mười  năm liên tục, chương trình đã được 
hàng trăm DN lớn nhỏ, thuộc nhiều lĩnh vực 
KD khác nhau đồng hành.

HỌC Ở ĐÂU?
Chương trình học định kỳ một lần/ tháng ở hội trường tiện nghi 
(Q.1, Q.3, TP.HCM, Bình Dương).
Học viên chọn một buổi trong lịch học dưới (các buổi này cùng 
một nội dung):

CHI PHÍ BAO NHIÊU?

* Chi phí đã bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giải lao, thuế VAT.
** Chi phí theo thời điểm thông báo, xin liên hệ để được cập nhật.
*** Có ưu đãi cho công ty đăng ký nhiều người, cho khách hàng 
thân thiết.

Gói Chi phí
12 kỳ (12 tháng)
6 kỳ (6 tháng)

3.600.000 đồng/học viên
2.600.000 đồng/học viên

MỘT SỐ DOANH NGHIỆP THAM GIA         

• Nắm bắt những thay đổi về thuế, về kế toán 
mới nhất.
• Được hướng dẫn cách vận dụng trong thực tế.
• Được tư vấn/giải đáp một số vướng mắc về thuế.

Chương trình tập hợp nhiều chuyên gia về 
thuế, về kế toán từ Đoàn luật sư TPHCM; Vụ 
chế  độ kế toán; ACCA; Các cty kiểm toán, tư 
vấn luật; Các trường ĐH... (theo chuyên đề).

LUẬT SƯ TRẦN XOA
Chuyên gia thuế

Chủ nhiệm chương trình

TP.HCM

TP.HCM
TP.HCM
TP.HCM

TAF1
TAF5
TAF2
TAF4
TAF3

 Online

Buổi học
Thứ năm
Thứ ba
Thứ năm
Thứ năm
Thứ sáu

Thời gian
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
08h30 - 11h30
13h30 - 16h30
13h30 - 16h30

• VP: T3, Tòa nhà Indochina, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Q.1, TP.HCM  
• Tel: 028.3752 4799/028 3752 4779 
• Web: www.taf.com.vn
• Email: daotao@taf.com.vn/tuongthuy@taf.com.vn
• Số tài khoản: 118000167909, Ngân Hàng Công Thương VN 
– CN TP.HCM
• Số tài khoản: 25766629, Ngân hàng ACB – CN Cộng Hòa
• Người thụ hưởng Công Ty TNHH Giải Pháp TAF

Lớp Địa điểm Lịch học
Tuần thứ 2 mỗi tháng
Tuần thứ 4 mỗi tháng
Tuần thứ 3 mỗi tháng
Tuần thứ 3 mỗi tháng
Tuần thứ 3 mỗi tháng
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