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Quyết định số 508/QĐ-TTg – phê 

duyệt Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế năm 2030

Quyết định số 508/QĐ-TTg ngày 

23/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ 

thống thuế đến năm 2030.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

Nghị định 34/2022/NĐ-CP

Ngày 28/05/2022 vừa qua, Chính phủ đã

ban hành Nghị định 34/2022/NĐ-CP về

gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

trong năm 2022. Nghị định này chính thức

có hiệu lực từ ngày 28/5/2022 đến

31/12/2022.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.
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ẤN PHẨM

Giới thiệu về RSM Việt Nam 

RSM Việt Nam hân hạnh cho ra mắt ấn phẩm 

"Giới thiệu về RSM Việt Nam" năm 2022.

Với mục đích của RSM là truyền đạt thông 

điệp “Sức mạnh của sự thấu hiểu” đến khách 

hàng, đồng nghiệp và cộng đồng thông qua 

dịch vụ kiểm toán, thuế và tư vấn có chất 

lượng quốc tế tập trung vào các doanh 

nghiệp trong thị trường hạng trung, chúng tôi 

luôn phấn đấu cung cấp cho Quý khách hàng 

những dịch vụ tối ưu vừa đảm bảo chất 

lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và vừa phù 

hợp với đặc điểm kinh doanh tại Việt Nam.

Xem chi tiết ấn phẩm của chúng tôi tại đây.

KIỂM TOÁN

IAS 01: Trình bày báo cáo tài chính

Bản tin của chúng tôi đề cập các nội dung 

trong Chuẩn mực IAS 01 - trình bày báo cáo 

tài chính (BCTC) theo chuẩn mực kế toán 

quốc tế, để quý doanh nghiệp nắm bắt được 

những yêu cầu chung nhất khi lập BCTC 

theo chuẩn mực kế toán quốc tế.

Xem chi tiết bản tin của chúng tôi tại đây.

https://www.rsm.global/vietnam/vi/phan-tich-chuyen-sau/news/gioi-thieu-ve-rsm-viet-nam
https://www.rsm.global/vietnam/vi/news/ias-01-trinh-bay-bao-cao-tai-chinh


RSM TAKEAWAYS – Q2/2022

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên của Chuỗi 

Đối thoại về Thuế vào năm ngoái, RSM Việt Nam 

hân hạnh tiếp tục chương trình này với tập 1 -

Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng hóa đơn 

điện tử với phần trình bày của ông Lê Khánh 

Lâm – Phó Tổng Giám đốc, Điều hành Dịch vụ 

Thuế & Tư vấn vào ngày 22/04/2022.

Xem video ghi hình tại đây.

SỰ KIỆN 

Thanh kiểm tra thuế 2022 

Ngày 14/6/2022, hội thảo trực tuyến Thanh 

kiểm tra thuế 2022 quy tụ nhiều diễn giả là các 

chuyên gia đến từ nhiều lĩnh vực thuế của RSM 

Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác quản lý thanh 

kiểm tra thuế đã diễn ra thành công và thu hút 

hơn 150 người tham gia đến từ nhiều công ty 

khác nhau.

Xem video ghi hình tại đây.

Vào ngày 31/05/2022, ông Lê Xuân Mão – Phó 

Tổng Giám đốc Dịch vụ Thuế Doanh nghiệp đã 

có phần chia sẻ và cập nhật về các vấn đề 

thường gặp bởi cơ quan thuế cũng như các biện 

pháp quản lý rủi ro thuế phù hợp tại tập 2 của 

Chuỗi Đối thoại về Thuế với chủ đề Tránh rủi ro 

thuế với cách quản lý hiệu quả.

Xem video ghi hình tại đây.

Chuỗi Đối thoại về Thuế: Mùa 2 – Tập 1

Tháo gỡ vướng mắc khi áp dụng hóa đơn điện tử

Chuỗi Đối thoại về Thuế: Mùa 2 – Tập 2

Tránh rủi ro thuế với cách quản lý hiệu quả

https://www.rsm.global/vietnam/vi/events/thao-go-vuong-mac-khi-ap-dung-hoa-don-dien-tu
https://www.rsm.global/vietnam/vi/events/thanh-kiem-tra-thue-2022
https://www.rsm.global/vietnam/vi/events/tranh-rui-ro-thue-voi-cach-quan-ly-hieu-qua
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facebook.com/RSMVietnam linkedin.com/company/rsm-vietnam

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.

Liên hệ

Khối phát triển kinh doanh

T: +84 28 3827 5026

E: business@rsm.com.vn

Lầu 5, tòa nhà Sài Gòn 3

140 Nguyễn Văn Thủ

Phường Đa Kao, Quận 1

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Nhận diện rủi ro về thuế trong bối cảnh mới

Theo ông Lê Khánh Lâm, Chủ tịch RSM Việt Nam và Phó Chủ tịch câu lạc bộ 

Giám đốc tài chính CFO Việt Nam, các doanh nghiệp trong và ngoài nước hiện 

đang phải đối mặt với 5 vấn đề lớn về thuế.

Xem chi tiết bài viết của chúng tôi tại đây.

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU

mailto:business@rsm.com.vn
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