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Tổng hợp các thay đổi chính về chuẩn 

mực báo cáo tài chính quốc tế có hiệu 

lực từ năm 2022

Trong việc phát triển các Chuẩn mực IFRS mới

và các sửa đổi lớn đối với Chuẩn mực IFRS, 

IASB thực hiện một dự án nghiên cứu để thu

thập bằng chứng về các vấn đề cần giải quyết

và đánh giá xem liệu có thể tìm được giải pháp

khả thi hay không trước khi bắt đầu dự án thiết

lập. Sau đó, IASB có thể chuyển dự án nghiên

cứu sang thiết lập chuẩn mực để phát triển

Chuẩn mực mới hoặc sửa đổi về cơ bản Chuẩn

mực hiện hành.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

Nghị định 15/2022/ND-CP về giảm 2% 

thuế GTGT và trừ thuế cho các chi phí 

hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19

Vào ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP (“Nghị định 15”) 

quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị

quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục

hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.
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Dịch vụ doanh nghiệp nước ngoài

RSM Việt Nam xin giới thiệu Dịch vụ 

doanh nghiệp nước ngoài của chúng tôi, 

nơi các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ 

các doanh nghiệp quốc tế, cho dù là lần 

đầu đưa doanh nghiệp ra nước ngoài hay 

muốn cải thiện hoạt động quốc tế hiện tại.

Tiên phong là Dịch vụ khách hàng nói 

tiếng Trung, nơi chúng tôi có thể hỗ trợ 

các khách hàng nói tiếng Trung đang kinh 

doanh tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết tại đây.

Đầu tư vào Việt Nam

RSM Việt Nam hân hạnh cho ra mắt

ấn phẩm Đầu tư vào Việt Nam năm

2021. 

Dù chịu nhiều tác động của đại dịch

COVID-19, Việt Nam vẫn được xem

là thị trường mới nổi trong số các

nền kinh tế năng động nhất thế giới

và sẽ mang đến nhiều cơ hội hấp

dẫn cho các nhà đầu tư trong và

ngoài nước.

Xem chi tiết ấn phẩm của chúng tôi

tại đây.

ẤN PHẨM

DỊCH VỤ MỚI

https://www.rsm.global/vietnam/vi/dich-vu-doanh-nghiep-nuoc-ngoai
https://www.rsm.global/vietnam/vi/phan-tich-chuyen-sau/news/dau-tu-vao-viet-nam
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Cập nhật thuế cuối năm

Vào ngày 11/01/2022, hội thảo trực tuyến Cập nhật thuế 

cuối năm diễn ra thành công với phần trình bày chi tiết của 

ông Lê Khánh Lâm - Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch 

vụ Thuế và Tư vấn của RSM Việt Nam, nhằm hỗ trợ Quý 

khách hàng cập nhật những thay đổi trong năm qua và 

những ảnh hưởng đến tình hình thuế của doanh nghiệp.

Xem video ghi hình tại đây.

SỰ KIỆN – CHUYÊN ĐỀ QUYẾT TOÁN THUẾ

Sẵn sàng cho kỳ quyết toán thuế TNCN 2021

Ngày 23/02/2022, RSM Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực

tuyến Sẵn sàng cho kỳ quyết toán thuế TNCN 2021. Tại

hội thảo, bà Phan Thị Kim Ngân – Phó Tổng Giám đốc, dịch

vụ Thuế & Tư vấn của RSM Việt Nam chia sẻ về các cập

nhật ảnh hưởng đến việc nộp thuế của người sử dụng lao

động và các khuyến nghị đối với thuế TNCN sự hoàn thiện.

Xem video ghi hình tại đây.

Những lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần biết 

trước khi nộp báo cáo thuế 2021

Khép lại chuỗi sự kiện Chuyên đề quyết toán thuế, hội thảo

trực tuyến Những lưu ý quan trọng doanh nghiệp cần

biết trước khi nộp báo cáo thuế 2021 đã được tổ chức

vào ngày 22/03/2022. Diễn giả buổi hội thảo là ông Lê 

Khánh Lâm - Phó Tổng Giám đốc, Điều hành dịch vụ Thuế

và Tư vấn của chúng tôi đã mang đến cái nhìn tổng quan về

môi trường thuế 2021-2022, những lưu ý về quản lý rủi ro và

các khuyến nghị trong quyết toán thuế 2021.

Xem video ghi hình tại đây.

Chuỗi hội thảo Chuyên đề quyết toán thuế của RSM Việt 

Nam đã diễn ra với 4 buổi hội thảo trực tuyến mang đến 

các cập nhật quan trọng, những băn khoăn thường gặp 

và các khuyến nghị cho doanh nghiệp khi thực hiện quyết 

toán thuế TNDN và TNCN năm 2021. 

Chúng tôi hy vọng chuỗi hội thảo đã giúp doanh nghiệp 

có thể tự tin hơn và sẵn sàng trong việc quyết toán thuế.

https://www.rsm.global/vietnam/vi/events/cap-nhat-thue-cuoi-nam
https://www.rsm.global/vietnam/vi/events/san-sang-cho-ky-quyet-toan-thue-tncn-2021
https://www.rsm.global/vietnam/vi/events/nhung-luu-y-quan-trong-doanh-nghiep-can-biet-truoc-khi-nop-bao-cao-thue-2021
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Bản tin này chỉ nhằm mục đích thông tin về những quy định pháp luật mới ban hành, không dùng để tư vấn hay áp dụng cho những trường hợp cụ thể. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông 

tin một cách chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người đọc hiện tại hay trong tương lai. RSM Việt 

Nam cũng như các thành viên trong hệ thống RSM sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại nào do kết quả của người đọc dựa vào bản tin này. Độc giả nên tham khảo ý 

kiến của các chuyên gia tư vấn đối với bất kỳ vấn đề cụ thể.

RSM là tên giao dịch được sử dụng bởi các thành viên của mạng lưới RSM. Mỗi thành viên của mạng lưới RSM là một công ty kiểm toán và tư vấn độc lập với các quyền riêng. Mạng lưới RSM 

không phải là một pháp nhân theo bất kỳ giải thích ở bất kỳ lãnh thổ nào. Mạng lưới RSM được quản lý bởi Công ty TNHH Quốc tế RSM, một công ty được đăng ký thành lập tại Anh và Wales với 

văn phòng đăng ký đặt tại số 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ. Nhãn hiệu và thương hiệu RSM và các quyền sở hữu trí tuệ khác được sử dụng bởi các thành viên thuộc mạng lưới đều thuộc 

quyền sở hữu của Hiệp hội Quốc tế RSM, một hiệp hội được hoạt động theo Điều 60 của Luật Dân sự Thụy Sỹ, được đặt tại Zug.

© Hiệp hội Quốc tế RSM, 2022. Tất cả các quyền được bảo hộ.
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RSM tăng trưởng 15,8% lên

$7.26 tỷ trong năm 2021 qua 

việc tập trung vào thị trường

hạng trung

Năm qua, RSM đã tăng trưởng mạnh

mẽ trong tất cả các dòng dịch vụ và trên

mọi khu vực, thể hiện cam kết hỗ trợ

doanh nghiệp thị trường hạng trung

phục hồi sau đại dịch và thực hiện các

mục tiêu kinh doanh. 

Dẫn đầu tăng trưởng là dịch vụ tư vấn, 

đạt mức cao nhất với 38,2%, tiếp theo

là kế toán (18,7%), thuế (8,4%), và kiểm

toán (7,6%).

Xem toàn bộ báo cáo toàn cầu tại đây.

RSM QUỐC TẾ NĂM TÀI CHÍNH 2021 – NHỮNG CON SỐ 

NỔI BẬT
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https://www.rsm.global/news/rsm-financial-results-2021

