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cho các hoạt động thanh tra, 
kiểm tra Thuế

Tại sao nên chọn KPMG
Đội ngũ chuyên gia Giải quyết Tranh chấp & Bất đồng về 
thuế của KPMG đồng hành cùng quý doanh nghiệp từ công 
tác trước kỳ thanh kiểm tra thuế đến giai đoạn rà soát kết quả 
sau kỳ thanh kiểm tra thuế. Chuyên gia của chúng tôi:

— Có kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực và các vấn đề 
tranh chấp

— Có quan hệ hợp tác với các cơ quan thuế 

— Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế ở địa phương 
và trung ương

Thuế 
Doanh nghiệp

Giải quyết tranh chấp 
& Bất đồng về thuế 

Chuyển giá 
giao dịch liên kết

15
Partners

23 
Giám đốc

80+
Phó Giám đốc
và Quản lý

KPMG hỗ trợ  khách hàng 
như thế nào
Chúng tôi giúp doanh nghiệp sẵn sàng với bất kỳ thách 
thức nào từ cơ quan thuế với các dịch vụ sau:

— Kiểm tra rủi ro về thuế 

— Công tác trước kỳ thanh, kiểm tra thuế

— Làm rõ các vấn đề về chính sách

— Hỗ trợ thanh, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp

— Rà soát kết quả sau kỳ thanh kiểm tra thuế

— Dịch vụ Giải quyết tranh chấp và bất đồng thuế

Khách hàng được gì
Tiết kiệm thời gian và chi phí 

Được cung cấp dịch vụ trọn gói

Giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh từ 
việc không tuân thủ quy định thuế. 

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư 
vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng 
cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo 
rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính 
xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những 
thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi xem 
xét từng tình huống cụ thể.
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Giải thưởng “Tax firm of the year”
Được trao bởi International Tax Review, 2020                                                                                 

27 năm kinh nghiệm

Giải thưởng “Transfer Pricing Firm of the year”
Được trao bởi International Tax Review, 2021                                                                                     

Áp lực về việc tăng số thu thuế khiến cơ quan thuế 
gia tăng hoạt động thanh, kiểm tra, đưa ra nhiều 
sửa đổi về quy định, và từ đó, lãi thuế và các hình 
phạt thuế cũng nhiều hơn. 

Cơ quan thuế thay đổi phương thức thanh, kiểm tra 
thuế dẫn đến:

— Ít thời gian và cơ hội hơn cho người nộp thuế 
trong việc cung cấp giải thích và hồ sơ.

— Siết chặt thời gian và quy định nộp thuế. 

Chính sách thuế và quy định thực thi thuế thay đổi 
từng ngày. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải 
cập nhật các vấn đề thuế và sẵn sàng ứng phó khi 
cơ quan thuế tiến thành thanh tra. 

Các vấn đề về thanh kiểm tra thuế ngày càng phức 
tạp và các chuyên gia phần lớn áp dụng nguyên tắc 
“substance over form”.
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