
Doanh nghiệp đã bao giờ trải qua đợt thanh, kiểm tra của cơ quan thuế?

Doanh nghiệp đã bao giờ trải qua kỳ thanh kiểm tra thuế và: 

• Những vấn đề ở lần thanh kiểm tra trước vẫn tồn tại và thậm chí phức tạp hơn do những thay đổi của

môi trường thuế?

• Doanh nghiệp không đồng ý với những nhận định của cơ quan thuế?

• Doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm xử lý quy trình thanh kiểm tra thuế?

RSM có thể hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ động phối hợp để đạt kết quả tích cực

Trước việc cơ quan thuế ngày càng chú trọng công tác thu thuế, các cuộc thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh 

nghiệp được cho là sẽ tăng trong những năm tới. Do môi trường thuế ngày càng phức tạp và nhiều thách thức, 

công tác thanh kiểm tra thuế đã tạo áp lực không nhỏ cho các doanh nghiệp về vấn đề tuân thủ thuế và mức

phạt sau kỳ thanh kiểm tra.

Dù doanh nghiệp đã cố gắng cẩn thận khi thực hiện nghĩa vụ thuế, vẫn có khả năng cơ quan thuế vẫn yêu cầu

thanh tra, đặc biệt là khi:

• Tài chính của công ty có vẻ cạn kiệt so với các doanh nghiệp cùng lĩnh vực

• Báo cáo tài chính của công ty có những thay đổi đáng kể, bao gồm cả thu nhập và chi phí kinh doanh

• Báo cáo chưa đúng về những khoản hỗ trợ phòng chống đại dịch

• Tờ khai thuế cho thấy các khoản lỗ tài chính trong nhiều năm

Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì

Để đạt kết quả thanh kiểm tra thuế tốt nhất, doanh nghiệp cần phải cập nhật đầy đủ thông tin kế toán và phương

pháp thanh kiểm tra bằng những biện pháp phòng tránh rủi ro cũng như thủ tục giải quyết linh hoạt. Với những

chính sách, quy định thay đổi thường xuyên, việc liên tục cập nhật là rất quan trọng. Các nhà quản trị cần có sự

hỗ trợ của chuyên gia tư vấn thuế giàu kinh nghiệm để đối mặt với những khó khan của môi trường thuế đầy

thách thức và giảm thiểu tác động đến doanh nghiệp.

Hỗ trợ thanh kiểm tra thuế trong bối cảnh nhiều

thay đổi
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RSM đồng hành cùng doanh nghiệp

Với kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn tích lũy được qua nhiều năm làm việc cùng các công ty hàng đầu trong và

ngoài nước, RSM Việt Nam tự tin mang đến các dịch vụ chất lượng đến khách hang. Dịch vụ Hỗ trợ thanh kiểm

tra thuế của chúng tôi được thiết kế linh hoạt để phù hợp với những tình huống cụ thể của khách hàng tại Việt

Nam, thông qua việc đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các khó khăn về thuế trong những năm qua.

Các chuyên gia thuế của RSM Việt Nam có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong:

GIAI ĐOẠN 1. Dịch vụ hỗ trợ trước kỳ thanh kiểm tra thuế

• Chỉ ra các vấn đề thuế quan trọng thông qua xem xét và đánh giá các vấn đề tiềm ẩn

• Đề xuất các biện pháp khắc phục và chuẩn bị hồ sơ liên quan đầy đủ nhất có thể để giảm thiểu

những rủi ro thuế xác định được

• Xây dựng chiến lược phù hợp để giải đáp các chất vấn của cơ quan thuế và tư vấn quy trình thanh

kiểm tra thuế

Nếu dịch vụ Hỗ trợ thanh kiểm tra thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp, vui long liên hệ Trung tâm

Tư vấn Khách hang qua email business@rsm.com.vn 

GIAI ĐOẠN 2. Dịch vụ hỗ trợ trong kỳ thanh kiểm tra thuế

• Ghi lại các giao dịch thuế trước khi trả lời các chất vấn của cơ quan thuế

• Cung cấp bức tranh rõ ràng về các kết quả thanh kiểm tra có thể xảy ra trước khi đưa ra

nhận xét, giải thích hay khuyến nghị về bất kỳ nhận định của thanh tra thuế

• Kết thúc đợt thanh kiểm tra thuế qua việc xem xét và đề xuất những nội dung cần đưa vào báo

cáo thanh kiểm tra để giảm thiểu các rủi ro tiềm ẩn
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