
Khoá tập huấn

CẬP NHẬT NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI VỀ
KHAI-NỘP THUẾ THEO LUẬT QUẢN LÝ
THUẾ - HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NĐ
123/2020/NĐ-CP, THÔNG TƯ
78/2021/TT-BTC (18/12/2021)

Liên hệ:
Mr. Hường: 0909 557 219, Email: duchuongvt72@gmail.com
Ms. Như : 0938 771 939, Email: quynhnhule81@gmail.com

Thời gian: 1 ngày, 18/12/2021 (Thứ 7). Bắt đầu 8h00-16h30.
Hình thức học: Trực tuyến trên Zoom Meeting (ID và Password sẽ được gửi đến vào ngày
17/12/2021).
Giảng viên: Ths. Trần Đình Hảo – PGĐ Công ty TNHH Giáo dục – Đào tạo Hoa Việt, Chuyên
gia Tư vấn - Đào tạo Kế toán- tài chính, thuế cho các tổ chức, doanh nghiệp.
Phí tham dự: + 700.000 đồng/học viên (DN là hội viên VCCI)

                             + 750.000 đồng/học viên (DN chưa hội viên)

Link đăng ký : https://forms.gle/TuDgp448n5UjWPfW9



Nội dung khoá học

-Khai thuế GTGT
-Khai quyết toán thuế TNDN & tạm nộp thuế TNDN
-Khai thuế TNCN
-Khai thay- nộp thay thuế
-Phân bổ thuế cho địa phương khác tỉnh nơi NNT đóng trụ sở.

1.Những quy định mới về khai- nộp thuế theo Luật quản lý thuế số
38/2019/QH14, Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Thông tư 80/2021/TT-
BTC và Thông tư 40/2021/TT-BTC.

-Thời điểm và đối tượng áp dụng hóa đơn điện tử
-Đăng ký sử dụng HĐĐT, lập HĐĐT, chuyển dữ liệu HĐĐT cho cơ quan
thuế
-Quy định chung về hóa đơn điện tử
-Nguyên tắc lập, thời điểm lập và nội dung hóa đơn điện tử.

2. Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư
78/2021/TT-BTC.

3. Giới thiệu Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH về giảm thuế GTGT, giảm
thuế TNCN.
4. Giới thiệu Nghị quyết 116/NQ-UBTVQH về hỗ trợ người lao động

từ quỹ dư BHTN.
 

5. Hướng dẫn giải đáp xử lý hiệu quả các tình huống, vướng mắc cụ thể
của Doanh nghiệp.


