Hỗ trợ tuân thủ thuế
năm 2021
Nhằm giảm thiểu, quản lý được các rủi ro cũng như tranh chấp về thuế,
các công ty cần đảm bảo việc nộp tờ khai phải đúng hạn. Đồng thời,
việc hiểu rõ những quy định liên quan và kịp thời tham khào ý kiến
của các chuyên gia hàng đầu về thuế là vô cùng quan trọng.

Các chi phí liên quan đến Covid
đang chờ hướng dẫn thêm của cơ quan thuế và cần có những tranh luận chuyên môn vững chắc

Chi phí hoạt động
phát sinh ngoài
dự kiến

Chi phí nhân lực
phát sinh ngoài
dự kiến

Chi phí gián đoạn
chuỗi cung ứng

Các chi phí quản
lý rủi ro hoặc chi
phí dự phòng
bất thường

Chi phí tài sản
cố định điều
chuyển hoặc tạm
ngừng sử dụng

Mức giới hạn 30% chi phí lãi vay

Phương pháp xác định chi phí lãi vay với
mức giới hạn 30% theo quy định và số tiền
được chuyển tiếp

Cách tính và phân bổ thuế TNDN
cho chi nhánh tại tỉnh/thành khác

Yêu cầu các chứng từ kế toán hỗ trợ chặt chẽ,
và có thể dẫn đến nguy cơ phân bổ sai

Chi phí quảng cáo và marketing

Diễn giải bất lợi từ cơ quan thuế và có thể
không được khấu trừ

Không tuân thủ theo các quy định khác

Lao động, thỏa thuận thương mại, chi phí
chuyển giao công nghệ dẫn đến các vấn đề
không được khấu trừ

Chuyển giá

Việc tiết lộ và lập hồ sơ giao dịch với các bên
liên quan có thể khiến doanh nghiệp gặp rủi
ro về tra thuế
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Những sai sót thường gặp khi tính thuế TNDN
■ Đánh giá sai các ưu đãi thuế
■ Kê khai vượt mức chi phí được khấu trừ
■ Không đủ chứng từ chứng minh cho các khoản chi phí
■ Tài liệu không rõ ràng/ không chính xác liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới
■ Phân bổ chi phí giữa các bên liên quan không hợp lệ
■ Kê khai không chính xác các khoản lỗ thuế được chuyển
■ Xử lý sai các chi phí quảng cáo
■ Chi phí lao động không tuân thủ theo Luật Lao Động

KPMG sẽ hỗ trợ Công ty
■ Rà soát ưu đãi thuế TNDN
■ Rà soát chi phí quảng cáo và marketing
■ Rà soát giao dịch giữa các công ty liên kết
■ Quản lý hoàn thuế

■ Xác định các khoản khấu trừ liên quan đến
COVID-19
■ Tính thuế TNDN hàng quý và hàng năm
■ Rà soát việc kê khai thuế TNDN hàng năm
■ Đào tạo chuyên sâu về việc tuân thủ thuế TNDN

■ Kiểm tra tình hình thuế TNDN

■ Hỗ trợ kê khai giao dịch với các bên liên kết

■ Lập kế hoạch thuế TNDN

Tại sao nên chọn KPMG?
Với trọng tâm là xác định các cơ hội tiết kiệm thuế hợp lệ và áp dụng các biện pháp thuế linh hoạt, đội
ngũ tư vấn thuế doanh nghiệp của chúng tôi có bề dày kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu để hỗ trợ
các công ty đáp ứng các nghĩa vụ, quy định về thuế một cách hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm chi phí.
Chúng tôi cũng chia sẽ kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến khuôn khổ pháp lý về thuế và chuyển
đổi thuế, mang đến các giải pháp, quy trình và công nghệ đã được thiết lập, phát triển các khuôn khổ
và nền tảng cũng như không ngừng cải thiện những tính năng tuân thủ được điều chỉnh để giúp các
công ty đáp ứng các mục tiêu kinh doanh. Chúng tôi cũng có thể dựa vào nguồn nhân lực và dữ liệu
hiện có của công ty để cung cấp kiến thức chuyên sâu có tính thực tiễn và định hướng giá trị cho
khách hàng.
Công ty tư vấn thuế của năm tại Việt Nam
Tạp chí International Tax review, 2014 – 2020

Công ty chuyển giá của năm tại Việt Nam
Tạp chí International Tax review, 2021
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