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Giới thiệu về

Tầm nhìn và giá trị

được thành lập bởi nhóm chuyên gia hàng đầu có nhiều kinh
nghiệm và kiến thức chuyên sâu. Họ được đào tạo ở các trường nổi tiếng tại
Việt nam và nhiều nước trên thế giới. Họ từng giữ các vị trí quan trọng như
Giám đốc tư vấn, Giám đốc kiểm toán, Giám đốc pháp lý của các công ty kiểm
toán và tư vấn luật hàng đầu thế giới cũng như là Giám đốc tài chính, Giám đốc
kiểm soát của các tập đoàn đa quốc gia lớn tại Việt Nam và trên thế giới.
Đội ngũ nhân viên gồm những chuyên viên đầy nhiệt huyết và giàu kinh nghiệm
để luôn cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán, thuế và pháp lý có chất
lượng cao và tốt nhất cho khách hàng.

Chúng tôi:
-

Chia sẻ kiến thức và cơ hội cho tất cả các khách hàng
Quyết định và hành động dựa trên lợi ích lâu dài của khách hàng
Không ngừng phấn đấu đạt đến vị trí cao nhất của lĩnh vực chuyên môn
Cung cấp nguồn cảm hứng để khơi dậy những kỹ năng tiềm ẩn của
khách hàng và đồng nghiệp
Tôn trọng và hiểu khách hàng , đồng nghiệp để được hiểu và tôn trọng
Hành động liêm chính và minh bạch trong việc thực hiện nhiệm vụ
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Trách nhiệm xã hội

cam kết trở thành một phần trong xu hướng toàn cầu hóa,
hướng tới hành vi kinh doanh có trách nhiệm để tạo nên những thay đổi
tích cực cho cộng đồng và môi trường.
chú trọng phát triển bền vững, có trách nhiệm trong các hoạt
động hỗ trợ cộng đồng. Chúng tôi tham gia vào các sự kiện thể thao từ
thiện, hiến máu nhân đạo và các hoạt động xã hội khác.
cam kết giảm thiểu các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực đến môi
trường. Văn phòng làm việc thiết kế và sắp xếp để giảm thiểu tối đa
năng lượng tiêu thụ cho việc chiếu sáng và điều hòa không khí. Đội ngũ
nhân viên
được huấn luyện xây dựng văn hóa hạn chế tối đa việc
sử dụng giấy và in ấn trong công việc.

Liên hệ

Ac&c

Công ty TNHH Tư Vấn
Tầng 1, Tòa nhà Hà Vinh, 55 – 57 Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Quận 1
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: +84 8 66767382
F: +84 8 6256 0000
W: www.ac-c.com.vn
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Dịch vụ của Ac&c

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện với đội ngũ chuyên gia có kỹ năng
sâu rộng và nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều lĩnh vực và ngành
nghề khách hàng yêu cầu. Chúng tôi không ngừng nỗ lực giúp khách hàng
đạt được mục tiêu kinh doanh của họ và phát triển bền vững tại thị trường
Việt Nam.
Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi luôn tận tâm để mang đến cho khách
hàng các giải pháp sáng tạo và khác biệt. Phương pháp của chúng tôi được
xây dựng dựa trên sự am hiểu thấu đáo về hoạt động kinh doanh của
khách hàng, sau đó chúng tôi tập trung giảm thiểu rủi ro và đưa ra những
giải pháp hiệu quả nhất cho các vấn đề của doanh nghiệp.
Các dịch vụ của chúng tôi:
-

Tư vấn tài chính
Tư vấn thuế
Tư vấn pháp lý
Dịch vụ thuê ngoài

Liên hệ
Trần Vương Vũ
Giám đốc điều hành
T: +84 8 66767382
C: +84 90890 5098
E: vu.tran@ac-c.com.vn
W: www.ac-c.com.vn
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Dịch vụ tư vấn tài chính

Các dịch vụ tư vấn tài chính của chúng tôi:
“Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện với đội ngũ chuyên gia có
kỹ năng sâu rộng và nhiều kinh nghiệm chuyên môn trong nhiều
lĩnh vực và ngành nghề khách hàng yêu cầu. Chúng tôi không
ngừng nỗ lực giúp khách hàng đạt được mục tiêu kinh doanh của
họ và phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam.”
Chúng tôi giúp khách hàng:
+ Cải tiến hoạt động để không ngừng tăng triển doanh thu và lợi

-

Tư vấn tài chính doanh nghiệp
Tư vấn thẩm định giao dịch
Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Tư vấn quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động
Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tài chính kế toán
Tư vấn quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và tính tuân thủ
Kiểm toán nội bộ
Điều tra gian lận và rủi ro pháp lý

nhuận;
+ Sắp xếp tổ chức hoạt động doanh nghiệp để khách hàng xây
dựng và điều hành doanh nghiệp hiệu quả hơn;
+ Quản lý và kiểm soát chi phí, nhưng không ảnh hưởng đến sự
thành công trong dài hạn của doanh nghiệp;
+ Quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật, giúp khách
hàng biến rủi ro thành cơ hội kinh doanh;
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Tư vấn tài chính doanh
nghiệp
Chúng tôi cung cấp đầy đủ các
dịch vụ tư vấn tài chính như huy
động vốn, mua bán lại vốn trên tất
cả các lĩnh vực, các tập đoàn, công
ty niêm yết, công ty cổ phần, công
ty trách nhiệm hữu hạn và doanh
nghiệp tư nhân cũng như các quỹ
đầu tư.
Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách
hàng giải quyết các vấn đề mua
bán - sáp nhập như tính pháp lý,
tuân thủ pháp luật thuế và các vấn
đề phát sinh sau mua bán sáp
nhập.

Tư vấn thẩm định giao
dịch
Chúng tôi hỗ trợ liên tục và xuyên
suốt trong quá trình mua bán và
sáp nhập doanh nghiệp. Với đội
ngũ chuyên gia của chúng tôi,
chúng tôi sẽ giúp khách hàng hiểu
rõ hơn về doanh nghiệp mục tiêu
mà khách hàng sẽ mua;

Nắm bắt đầy đủ các thông tin tài
chính và chi phí tài chính (thông tin
thị trường và đối thủ cạnh tranh;
Năng lực đội ngũ quản lý; Khả
năng duy trì vị thế trên thị
trường...) để hỗ trợ quá trình định
giá doanh nghiệp mục tiêu, cách
thức hoạt động thực sự trong quá
khứ, hay những vấn đề không
được trình bày trong báo cáo tài
chính của đơn vị cũng như xác
định các rủi ro về thuế, tài chính và
tuân thủ pháp luật.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp
đưa ra các giải pháp hợp lý để giải
quyết và kiểm soát các thông
tin/vấn đề và rủi ro có liên quan
đến việc sáp nhập cũng như lập kế
hoạch và lộ trình sáp nhập.
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp
giám sát hoạt động của doanh
nghiệp mục tiêu hậu sáp nhập,
ngăn ngừa các rủi ro mới phát sinh
và đề ra các giải pháp thích hợp
ngăn ngừa rủi ro và đảm bảo hoạt
động được liên tục và phù hợp với
kế hoạch và lộ trình đã đề ra.

Tư vấn tái cấu trúc doanh
nghiệp
Trong tình hình khó khăn hiện nay ở
Việt Nam và các nước trên thế giới,
nhiều doanh nghiệp đang phải đương
đầu với các khó khăn và thách thức
như:
- Đầu tư dàn trải không tập trung;
- Chi phí hoạt động kinh doanh
cao;
- Hoạt động kinh doanh không
hiệu quả;
- Công việc bị trùng lặp và tổ chức
thiếu hợp lý;
- Thiếu các hoạt động bổ trợ cho
các hoạt động kinh doanh đa dạng;

thiếu các thông tin tin cậy và kịp thời;
các báo cáo quản trị không đầy đủ.
Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp
- Xác định và xây dựng lại chiến
lược kinh doanh của công ty;
- Đánh giá và sắp xếp lại danh
mục đầu tư để loại bỏ các hoạt động
đầu tư không hiệu quả;
- Tái cấu trúc nợ, vay;
- Đánh giá, xây dựng và cải thiện
quy trình hoạt động;
- Đánh giá và đào tạo nhân sự;
- Đánh giá và sắp xếp lại các hoạt
động bổ trợ để giảm chi phí và nâng
cao hiệu quả hoạt động;

Các vấn đề trên là do doanh nghiệp
thiếu chiến lược kinh doanh tổng thể
hợp lý; thiếu nguồn vốn tiền mặt do
phần lớn nguồn vốn đã bị chiếm dụng
hoặc đóng băng ở các dự án không
hiệu quả; cấu trúc công ty phức tạp do
sự phát triển của bộ phận quản lý
chưa theo kịp tốc độ phát triển của
hoạt động kinh doanh; chưa sử dụng
hết nguồn lực, nhân tài của công ty; hệ
thống quy trình chưa được thiết kế và
hoạt động phù hợp;
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Tư vấn quản lý chi phí và
hiệu quả hoạt động
Quản lý chi phí và hiệu quả hoạt
động là chìa khóa để đạt được
mục tiêu chiến lược của Công ty.
Dựa trên chiến lược kinh doanh,
chúng tôi hỗ trợ khách hàng đặt ra
các khung thước đo cụ thể để đo
lường tính hiệu quả, kiểm soát và
đo lường tiến độ công việc cũng
như việc đạt được các mục tiêu
chiến lược đã đề ra.
Chúng tôi giúp khách hàng nâng
cao khả năng đạt được mục tiêu
chiến lược kinh doanh; tạo liên
kết của mối quan hệ giữa kế
hoạch chiến lược, kế hoạch ngân
sách và dự báo tình hình tài chính
hàng năm; tạo mối liên kết chặt
chẽ giữa mục tiêu của công ty và
mục tiêu lợi ích cá nhân của nhân
viên và ban quản lý công ty; tạo
lập một môi trường làm việc và
văn hóa hiệu quả hoạt động cao
của công ty; tạo cơ sở hạ tầng, hệ
thống hiệu quả để cung cấp thông
tin và các sự bổ trợ hợp và

kịp thời cho ban quản trị ra quyết
định kịp thời, phù hợp và hiệu quả;
phân tích và đánh giá cơ cấu chi
phí hiện tại, các vấn đề và giải
pháp giải quyết vấn đề để tối ưu
hóa chi phí của khách hàng.

Nâng cao hiệu quả hoạt
động của bộ phận tài chính
kế toán
Bộ phận tài chính doanh nghiệp
ngày càng chứng minh được tầm
quan trọng và tạo ra giá trị gia tăng
trong việc quản trị doanh nghiệp.
Một bộ phận tài chính kế toán hiệu
quả sẽ đem lại các lợi ích cho
doanh nghiệp như sau:
-

-

Chi phí hoạt động được tối
ưu, được kiểm soát chặt chẽ
và phù hợp với chiếc lược
kinh doanh, lợi nhuận của
doanh nghiệp;
Tạo sự cân bằng giữa tính
hiệu quả của hệ thống kiểm
soát và hiệu quả của hoạt
động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp;

-

-

Đảm bảo duy trì một sức khỏe tài
chính tốt và lành mạnh cho
doanh nghiệp;
Đảm bảo tính hợp lý của các quy
trình tài chính và tiết kiệm chi phí
cho doanh nghiệp;

Chúng tôi sẽ giúp quý công ty thiết lập
và giám sát các hệ thống tuân thủ và
kiểm soát hiệu quả; giúp quý công ty
soát xét và sắp xếp hợp lý các quy
trình tài chính của quý công ty để đảm
bảo các nhiệm vụ được thực hiện kịp
thời và tiết kiệm chi phí. Chúng tôi
giúp đơn giản hóa, chuẩn hóa các quy
trình và loại bỏ các hoạt động không
cốt lõi; giúp quý công ty phát triển một
bộ phận tài chính thực sự tạo ra giá trị
gia tăng cho doanh nghiệp.

đào tạo nâng cao nhận thức về
ERM, lập hồ sơ rủi ro và soát xét
sau khi triển khai; Soát xét chất
lượng của các chức năng ERM;
Thiết kế và triển khai các cơ chế
tuân thủ, đào tạo nâng cao nhận
thức về tuân thủ, thiết kế và triển
khai các quy trình tự đánh giá về
kiểm soát, và soát xét sau khi triển
khai; Soát xét chẩn đoán và hỗ trợ
trong các dự án sẵn sàng tuân thủ
pháp luật và quy định, bao gồm
Luật Sarbanes-Oxley và Luật chống
tham nhũng ở nước ngoài (FCPA).

Tư vấn quản trị doanh nghiệp,
kiểm soát rủi ro và tính tuân
thủ
Chúng tôi giúp doanh nghiệp triển
khai giải pháp Quản lý rủi ro doanh
nghiệp (ERM): đánh giá hiện trạng của
các sáng kiến quản lý rủi ro hiện hữu,
phát triển cơ chế quản lý rủi ro,
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Kiểm toán nội bộ
Chúng tôi giúp quý công ty rà soát
hệ thống kiểm soát nội bộ. Việc rà
soát này sẽ được điều chỉnh cho
phù hợp với nhu cầu của quý công
ty. Phạm vi của việc rà soát bao
gồm: soát xét tổng quan các lĩnh
vực kiểm soát chính; báo cáo tổng
hợp cho ban lãnh đạo của công ty
mẹ (bao gồm các nhược điểm
chính về kiểm soát và các biện
pháp ưu tiên để cải thiện, nhận
xét về kinh nghiệm của các thành
viên quản lý và khả năng của họ
trong việc thực hiện bất kỳ thay
đổi nào được đề xuất).
Chúng tôi hỗ trợ quý công ty
thành lập bộ phận Kiểm toán nội
bộ, bắt đầu từ việc tìm hiểu kỳ
vọng của các bên liên quan về
chức năng kiểm toán nội bộ. Các
công việc có thể bao gồm: phân
tích sự kỳ vọng của các bên liên
quan; lập điều lệ kiểm toán nội
bộ, xây dựng chiến lược kiểm
toán nội bộ; đánh giá rủi ro để có
thể tập trung nguồn lực vào các

lĩnh vực có rủi ro cao hơn; lập kế
hoạch về nhân lực ước tính và các
kỹ năng cần thiết theo một mô hình
phát triển đã được thống nhất; xây
dựng các bản mô tả công việc cho
các vị trí chủ chốt trong bộ phận
kiểm toán nội bộ. Chúng tôi sẽ làm
việc chặt chẽ với quý công ty để
đưa ra phương án phù hợp nhất cho
việc thành lập bộ phận kiểm toán
nội bộ của quý công ty.
Chúng tôi giúp quý công ty soát xét
hiệu quả hoạt động, đảm bảo chất
lượng và đào tạo cho bộ phận kiểm
toán nội bộ của quý công ty. Chúng
tôi sẽ giúp làm rõ và xác nhận các kỳ
vọng của các bên liên quan đối với
bộ phận kiểm toán nội bộ bằng
cách đánh giá cơ cấu, phương pháp,
nguồn lực và năng lực hiện tại của
bộ phận kiểm toán nội bộ theo các
kỳ vọng về giá trị. Chúng tôi sẽ xác
định các cơ hội cải thiện năng lực và
quy trình kiểm toán nội bộ của quý
công ty và hỗ trợ quý công ty xây
dựng kế hoạch nâng cao sự thuần
thục và năng lực phù hợp với mục
tiêu của quý công ty.

Điều tra gian lận và rủi ro
pháp lý
Doanh thu bị thất thoát, chi phí bị kê
khống, tài sản bị biển thủ vì gian lận
của nhân viên là những vấn đề mà hầu
hết các doanh nghiệp đều gặp phải.
Chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp
giảm thiểu phần nào rủi ro này và tư
vấn cho doanh nghiệp các hành động
thích hợp để phát hiện và ngăn chặn
chúng.
Với dịch vụ đánh giá mức độ nhạy
cảm với gian lận, dựa trên sự hiểu biết
về các quy trình kinh doanh của doanh
nghiệp để đánh giá sự nhạy cảm đối
với gian lận và xác định các yếu tố rủi
ro về gian lận. Chúng tôi cung cấp các
giải pháp để loại bỏ các sơ hở, thiếu
sót này và đưa ra các giải pháp quản lý
hiệu quả các rủi ro được xác định.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm tra
về gian lận trong kinh doanh để phát
hiện hoặc định lượng mức độ gian
lận. Chúng tôi phối hợp làm việc với
Ban quản lý cấp cao, bộ phận kiểm
toán nội bộ và bộ phận pháp lý của

doanh nghiệp. Kết quả công việc
của chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh
nghiệp trong trường hợp doanh
nghiệp có tranh chấp, tố tụng.
Trường hợp gian lận đã được xác
định, chúng tôi có thể giúp bạn định
lượng tác động của nó đến doanh
nghiệp và đề xuất phản ứng thích
hợp.

Liên hệ
Trần Vương Vũ
Giám đốc điều hành
T: +84 8 66767382
C: +84 90890 5098
E: vu.tran@ac-c.com.vn

Nguyễn Phan Dương Nguyễn
Giám đốc tư vấn
T: +84 8 66767382
C: +84 90360 9673
E: nguyen.nguyen@ac-c.com.vn
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Dịch vụ tư vấn thuế

“Các chuyên gia tư vấn thuế của chúng tôi luôn tận tâm để mang
đến cho khách hàng các giải pháp sáng tạo và khác biệt. Phương
pháp của chúng tôi được xây dựng dựa trên sự am hiểu thấu đáo
về hoạt động kinh doanh của khách hàng, sau đó chúng tôi tập
trung giảm thiểu rủi ro và đưa ra những giải pháp hiệu quả nhất
cho các vấn đề thuế của doanh nghiệp.”

Các dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi:
-

Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ tuân thủ quy định về thuế
Rà soát việc tuân thủ quy định về thuế
Chuyển giá
Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
Dịch vụ hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế
Dịch vụ tư vấn thuế hàng tháng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm tư
vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ các quy định có liên quan đến thuế thu nhập
doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu
nhập cá nhân. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ về thuế xuất nhập
khẩu và hồ sơ chuyển giá. Chúng tôi thường xuyên cập nhật tới khách
hàng những thay đổi mới nhất của các quy định về thuế của Việt Nam và
tư vấn cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức
hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ
trong việc đối phó với rủi ro.
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Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ
tuân thủ quy định về thuế

Rà soát việc tuân thủ quy
định về thuế

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn
và hỗ trợ tuân thủ quy định về
thuế liên quan đến các loại thuế
như thuế thu nhập doanh nghiệp,
thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu
nước ngoài, thuế thu nhập cá
nhân, thuế xuất nhập khẩu và
chuyển giá.

Chúng tôi đã xây dựng quy trình
soát xét việc tuân thủ quy định về
thuế của doanh nghiệp, đảm bảo
các vấn đề trọng yếu về thuế đang
được kiểm soát cũng như đề ra các
giải pháp, kế hoạch thuế cụ thể
cho doanh nghiệp.
Chúng tôi cung cấp thông tin về
các chủ đề thuế nổi cộm nhằm hỗ
trợ doanh nghiệp quản lý hiệu quả
các vấn đề này. Chúng tôi cũng hỗ
trợ đánh giá rủi ro và xác định các
biện pháp cần thiết để giảm thiểu
các rủi ro trọng yếu.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ rà
soát thuế đối với những công ty
mục tiêu trong hoạt động mua bán
và sáp nhập của doanh nghiệp để
phân tích các rủi ro và hiện trạng
thuế của công ty mục tiêu.

Chuyển giá
Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách
hàng về việc giải thích những quy
định chuyển giá của Tổng Cục Thuế
và hỗ trợ trong việc lập kế hoạch và
phát triển một cách hiệu quả trên
khía cạnh thuế cho các chuỗi cung
ứng của doanh nghiệp. Chúng tôi
cung cấp đầy đủ và toàn diện các
dịch vụ về chuyển giá, từ việc nghiên
cứu và cơ cấu chuyển giá chi tiết,
cho đến việc soát xét các tài liệu
chuyển giá.
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp
chuẩn bị hoặc rà soát bộ tờ khai
thông tin về giao dịch liên kết hàng
năm nhằm đảm bảo thông tin được
kê khai đầy đủ và nhất quán và hỗ
trợ chuẩn bị báo cáo về chính sách
giá. Chúng tôi cũng hỗ trợ đánh giá
toàn bộ thực trạng chuyển giá của
doanh nghiệp và đưa ra các đề nghị
mang tính chất thực tiễn để giảm
thiểu rủi ro về chuyển giá.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp
trong quá trình đàm phán với cơ
quan có thẩm quyền, hỗ trợ giải
quyết tranh chấp và rút ngắn thời
gian thanh tra thuế trong trường
hợp doanh nghiệp có tranh chấp
với cơ quan thuế hoặc đoàn thanh
tra, kiểm tra thuế về vấn đề chuyển
giá.

Dịch vụ thuế thu nhập cá
nhân
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tính
thuế thu nhập cá nhân (TNCN) bao
gồm việc chuẩn bị và nộp tờ khai
thuế TNCN hàng tháng và tờ khai
quyết toán thuế TNCN. Chúng tôi
cũng cung cấp các dịch vụ tư vấn
thuế TNCN như cấu trúc hệ thống
lương thưởng hiệu quả về mặt
thuế.
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Dịch vụ hỗ trợ thanh tra,
kiểm tra thuế
Các doanh nghiệp tại Việt Nam
gặp không ít khó khăn khi bị
thanh tra, kiểm tra thuế. Điều này
là do việc đòi hỏi các doanh
nghiệp phải hiểu biết thấu đáo các
quy định về thuế và quy trình
thanh tra, kiểm tra thuế và có kế
hoạch, chiến lược rõ ràng. Mặt
khác, làm việc với cơ quan thuế
cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn
cao. Do vậy, nếu các nhân viên
của doanh nghiệp thiếu các kinh
nghiệm và kỹ năng làm việc với cơ
quan thuế, doanh nghiệp sẽ gặp
phải những tình huống không
mong muốn.
Các chuyên gia tư vấn thuế của
chúng tôi có rất nhiều kinh
nghiệm trong việc giải quyết vấn
đề liên quan đến thanh tra, kiểm
tra thuế cũng như các kỹ năng làm
việc với cơ quan thuế. Vì vậy,
chúng tôi có thể hỗ trợ doanh

nghiệp trong tất cả các giai đoạn
của một cuộc thanh tra, kiểm tra
thuế để tránh các tình huống
không mong muốn.

Dịch vụ tư vấn thuế hàng
tháng

Với độ ngũ chuyên gia nhiều kinh
nghiệm, hãy để chúng tôi thực hiện
sứ mệnh này cho quý công ty. Chúng
tôi luôn luôn lắng nghe Ban giám đốc
công ty, tìm hiểu các vấn đề của quý
công ty để chia sẻ thông tin và cơ hội
áp dụng các thay đổi tích cực này vào
quý công ty.

Trong giai đoạn hiện nay, luật thuế
tại Việt nam có nhiều thay đổi và
chuyển biến tích cực để hỗ trợ cho
việc toàn cầu hóa và hội nhập quốc
tế như đã cam kết trong quá trình
gia nhập WTO, FTA cũng như
việc chuẩn bị gia nhập TPP trong
năm 2015.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy
Ban giám đốc của quý khách hàng
thường rất bận rộn trong việc điều
hành doanh nghiệp, phát triển kinh
doanh và rất ít cơ hội và thời gian
để cập nhât chi tiết các thay đổi
trên. Do vậy họ gặp không ít khó
khăn để sử dụng các thay đổi tích
cực và có lợi này cho công ty của
mình và đôi khi sự ảnh hưởng này
là rất lớn.

Liên hệ
Trần Vương Vũ

Nguyễn Phan Dương Nguyễn

Giám đốc điều hành

Giám đốc tư vấn

T: +84 8 66767382
C: +84 90890 5098
E: vu.tran@ac-c.com.vn

T: +84 8 66767382
C: +84 90360 9673
E: nguyen.nguyen@ac-c.com.vn
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Dịch vụ tư vấn pháp lý

“Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khi quyết định tham gia vào môi
trường kinh doanh ở Việt Nam, thiết lập cơ sở kinh doanh và tiếp
tục hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đầu tư của họ ở Việt
Nam.”
Các chuyên gia của chúng tôi hoạt động chuyên sâu trên nền tảng kinh
nghiệm và kiến thức chuyên ngành khác nhau, nhưng được kết hợp chặt
chẽ với nhau để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những dịch vụ
chuyên nghiệp và linh hoạt.
Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng bao
gồm:
-

Tư vấn kinh doanh và đầu tư
Tư vấn luật tuân thủ
Dịch vụ sở hữu trí tuệ

“Chúng tôi có mối quan hệ chặc chẽ với các cơ quan cấp phép, cơ
quan quản lý cấp trung ương ở Hà Nội cũng như ở các tỉnh thành
phố địa phương ở Việt nam và ở tất cả các lĩnh vực khác nhau.”
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Tư vấn kinh doanh và đầu
tư
Chuyên gia của chúng tôi có nhiều
kinh nghiệm cung cấp dịch vụ tư
vấn kinh doanh và đầu tư cho
nhiều khách hàng từ các quốc gia
trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương
Quốc Anh, Pháp, Đức, Tây Ban
Nha, Italy, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Singapore, Hồng Kong, Malaysia
và nhiều quốc gia Châu Á khác.
Chuyên gia của chúng tôi có nhiều
kinh nghiệm ở các lĩnh vực khác
nhau như Dịch vụ tài chính, Bất
động sản, Bán lẻ, Sản xuất công
nghiệp, giáo dục đào tạo, khách
sạn, nhà hàng, du lịch, các dịch vụ
giải trí, nông nghiệp…
Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ
khi quyết định tham gia vào môi
trường kinh doanh ở Việt Nam,
thiết lập cơ sở kinh doanh và tiếp
tục hỗ trợ khách hàng trong suốt
quá trình đầu tư của họ ở Việt
Nam.

Chúng tôi có mối quan hệ chặc chẽ
với các cơ quan cấp phép, cơ quan
quản lý cấp trung ương ở Hà Nội
cũng như ở các tỉnh thành phố địa
phương ở Việt Nam và ở tất cả các
lĩnh vực khác nhau.
Dịch vụ tư vấn kinh doanh và đầu
tư của chúng tôi gồm:
-

Thành lập cơ sơ kinh doanh
Mua bán, sáp nhập và giải thể
doanh nghiệp
Tái cấu trúc doanh nghiệp, tập
đoàn
Xây dựng kế hoạch kinh
doanh và nghiên cứu khả thi

Tư vấn luật tuân thủ
Chuyên gia chúng tôi có kỹ năng
chuyên sâu ở các bộ luật khác nhau.
Điều này đạt được do họ tham gia
vào nhiều dự án đầu tư ở các lĩnh
vực, ngành nghề khác nhau, ngoài
ra họ còn là thành viên của các hiệp
hội tư vấn luật ở Việt Nam va quốc
tế.

Dịch vụ tư vấn luật tuân thủ của
chúng tôi rất đa dạng và theo định
hướng kinh doanh của khách hàng.
Dịch vụ bao gồm:
-

Rà soát việc tuân thủ pháp luật
Tư vấn luật đầu tư nước ngoài
Tư vấn luật doanh nghiệp
Tư vấn luật thương mại
Tư vấn luật lao động và tổ chức
công đoàn
Tư vấn thương mại quốc tế
Tư vấn tài chính ngân hàng, bảo
hiểm
Tư vấn luật dân sự, hợp đồng dân
sự
Tư vấn luật bảo vệ môi trường
Tư vấn quảng cáo, cạnh tranh
Tư vấn trách nhiệm sản phẩm và
bảo vệ người tiêu dung
Tư vấn đại lý và nhượng quyền
thương mại
Tư vấn thẩm định pháp lý
Tư vấn về tranh tụng và trọng tài

Dịch vụ sở hữu trí tuệ
Việc vi phạm sở hữu trí tuệ
(“SHTT”) thường xảy ra ở các nước
đang phát triển và là một vấn đề
nhức nhối mà doanh nghiệp phải
đối mặt. Tuy nhiên, hệ thống luật
pháp có liên quan tương đối phức
tạp và Ban giám đốc doanh nghiệp
thường không có nhiều thời gian để
tìm hiểu và giải quyết các vấn đề này
một cách triệt để và giảm thiểu tối
đa các tác động tiêu cực đến lợi ích
kinh doanh của doanh nghiệp. Do
vậy, hãy để chúng tôi giải quyết các
vấn đề này cho doanh nghiệp.
Các dịch vụ của chúng tôi gồm:
Dịch vụ nhãn hiệu, tên gọi xuất
xứ và chỉ dẫn địa lý
Chúng tôi đại diện khách hàng thực
hiện các thủ tục đăng ký tại Việt
Nam, Lào, Cambodia và Myamar
cũng như tra cứu, tư vấn về khả
năng đăng ký nhãn hiệu và sửa đổi,
chuyển nhượng, gia hạn giấy chứng
nhận đăng ký nhãn hiệu.
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Chúng tôi tư vấn, đại diện khách
hàng thực hiện các biện pháp bảo
hộ nhãn hiệu, tư vấn và hỗ trợ
khách hàng xây dựng chiến lược
phát triển nhãn hiệu, thương hiệu.
Tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực
hiện các chiến dịch quảng bá,
khuyếch trương nhãn hiệu, thương
hiệu của doanh nghiệp.
Đăng ký Nhãn hiệu, sáng chế,
kiểu dáng, bản quyền ra nước
ngoài.
Chúng tôi tra cứu, tư vấn về khả
năng đăng ký, tư vấn chung về pháp
luật và thủ tục đăng ký trên thế giới.
Đại diện cho khách hàng đăng ký
nhãn hiệu ở nước ngoài nhằm đáp
ứng chiến lược phát triển của khách
hàng, và đăng ký nhãn hiệu tại các
quốc gia khác theo các công ước
quốc tế như Madrid, OHIM,
Benelux...
Sáng chế, giải pháp hữu ích và
kiểu dáng công nghiệp
Chúng tôi giúp doanh nghiệp đăng
ký sáng chế, giải pháp hữu ích và
kiểu dáng công nghiệp, tra cứu và tư
vấn về khả năng bảo hộ sáng chế,
giải pháp hữu ích và kiểu dáng công
nghiệp và đại diện

khách hàng thực hiện các biện pháp
bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích
và kiểu dáng công nghiệp.
License, chuyển giao công nghệ
Chúng tôi tư vấn chuyển giao quyền
sử dụng hoặc quyền sở hữu các đối
tượng SHTT đã được bảo hộ tại
Việt Nam; Đại diện khách hàng thực
hiện thủ tục phê chuẩn, đăng ký
License và chuyển giao công nghệ;
Đại diện hoặc hỗ trợ khách hàng
đàm phán hợp đồng.
Bản quyền
Chúng tôi giúp doanh nghiệp đăng
ký bản quyền tác giả, tư vấn chung
về luật bản quyền, tư vấn và thực

hiện các thủ tục chuyển nhượng,
chuyển giao bản quyền và thực hiện
việc khiếu nại, khởi kiện các vi phạm
về bản quyền cùa doanh nghiệp.

hỗ trợ khách hàng tuyên truyền
phòng chống và cảnh báo về vi phạm
quyền SHTT.

Ðiều tra và giải quyết các vi phạm
về sở hữu trí tuệ

Các dịch vụ SHTT khác

Chúng tôi giúp khách hàng giám sát
nhằm phát hiện và khiếu nại hiện
tượng bên vi phạm tìm cách hợp
thức hóa các vi phạm SHTT; Giám
sát thị trường để phát hiện hàng giả
và các vi phạm khác về SHTT; Điều
tra thông tin về các chủ thể vi phạm
và hoạt động xâm phạm của họ; Xử
lý vi phạm, khiếu nại và khiếu kiện
trước cơ quan có thẩm quyền/Tòa án
nhằm bảo vệ quyền SHTT; Tư vấn,

Giúp khách hàng tìm kiếm đối tác có
nhu cầu mua, bán, license sáng chế,
nhãn hiệu; Định giá SHTT trong các
hoạt động chuyển nhượng, chuyển
giao, góp vốn, cổ phần hoá, thanh lý,
phá sản; Đăng ký và tiến hành các
hoạt động pháp lý liên quan đến tên
miền; Phối hợp với Hải quan Việt
nam tiến hành các biện pháp kiểm
soát biên giới nhằm ngăn chặn các
bên thứ ba xuất/nhập khẩu các sản
phẩm vi phạm quyền SHTT.

Liên hệ
Trần Vương Vũ
Giám đốc điều hành
T: +84 8 66767382
C: +84 90890 5098
E: vu.tran@ac-c.com.vn

Phan Hồng Sơn
Giám đốc tư vấn pháp lý
T: +84 8 66767382
C: +84 90892 6879
E: son.phan@ac-c.com.vn
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Dịch vụ thuê ngoài

“Sử dụng dịch vụ thuê ngoài là một giải pháp mang lại hiệu quả
cao về mặt chi phí, tiết kiệm thời gian cho ban giám đốc cũng như
đảm bảo việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp trong giai đoạn
mới đầu tư vào một thị trường mới.”

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, chúng tôi cung cấp các dịch vụ
thuê ngoài có giá trị cao, đảm bảo cung cấp kịp thời cho Ban Giám đốc
thông tin tài chính theo yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật thuế hiện hành.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng xây dựng tốt mối quan hệ
với cơ quan thuế địa phương. Dịch vụ cốt lõi của chúng tôi phù hợp với
tất cả công ty ở bất kỳ quy mô.
Dịch vụ thuê ngoài chúng tôi cung cấp:
-

Dịch vụ nhân sự và tính lương;
Dịch vụ kế toán;
Dịch vụ báo cáo thuế;
I Tiết kiệm thời gian, gia tăng lợi nhuận I
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Dịch vụ nhân sự và tính
lương;
Tuyển dụng và giữ chân các nhân
viên tài năng là một trong những
chía khóa kinh doanh thành công
của doanh nghiệp. Với đội ngũ
chuyên gia nhiều kinh nghiệp và
am hiểu văn hóa tại địa phương,
chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp
tuyển dụng các nhân viên tài năng
và các chính sách nhân sự, đãi ngộ
để giữ các nhân viên tài năng cũng
như phù hợp với pháp luật Việt
Nam.
Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp
xây dựng chính sách nhân sự,
thang bảng lương phù hợp với
công ty mẹ ở nước ngoài và phù
hợp với các quy định hiện hành
tại Việt Nam và sử dụng ngôn
ngữ dễ hiểu và phù hợp với nhân
viên của doanh nghiệp. Các
chuyên gia của chúng tôi giúp đảm
bảo rằng các chính sách này được
thực hiện đầy đủ trong hợp đồng
lao động và sổ tay nhân viên.

Dịch vụ kế toán
Chúng tôi sẽ cập nhập thường
xuyên cho doanh nghiệp những
thay đổi trong chính sách nhân sự,
tiền lương, các quy định về bảo
hiểm bắt buộc cũng như các rủi ro
trọng yếu ảnh hướng đến doanh
nghiệp do các thay đổi này và
khuyến nghị các giải pháp phù hợp
để giảm thiếu hoặc triệt tiêu các
rủi ro.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ lập và
chi trả lương cùng với các khoản
bảo hiểm bắt buộc và thuế hàng
tháng cho doanh nghiệp, đảm bảo
các khoản chi trả, các báo cáo
được lập và nộp cho cơ quan chức
năng kịp thời và phù hợp với các
quy định hiện hành tại Việt Nam

Dịch vụ kế toán của chúng tôi rất
toàn diện, đáp ứng tất cả các yêu cầu
của doanh nghiệp như xây dựng
chính sách tài chính kế toán, lập sổ
sách và báo cáo kế toán tài chính phù
hợp với yêu cầu của Việt Nam và tập
đoàn; lập báo cáo tài chính hợp nhất
kinh doanh hoặc Báo cáo tài chính
quản trị, báo cáo phân tích phục vụ
cho việc quản lý của Ban giám đốc
theo chuẩn mục kế toán Việt Nam,
chuẩn mực kế toán quốc tế hoặc
theo chuẩn mực kế toán Mỹ…;

-

Hoàn thiện sổ sách kế toán
trước thanh tra và quyết toán
thuế;
Dịch vụ tư vấn cung cấp phần
mềm kế toán;
Dịch vụ chuyển đổi báo cáo tài
chính từ VAS sang IFRS và US
GAAP

Các dịch vụ kế toán được chúng tôi
cung cấp:
-

Dịch vụ lập hóa đơn, nhập liệu,
tính lương và ghi nhận sổ sách;
Dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ
kế toán và dữ liệu kế toán;
Dịch vụ kế toán trưởng;
Dịch vụ lập báo cáo tài chính và
báo cáo thuế hàng tháng;
Hoàn thiện sổ sách kế toán và
báo cáo tài chính trước kiểm
toán;
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Dịch vụ báo cáo thuế
Hàng tháng, doanh nghiệp được
yêu cầu phải nộp tờ khai thuế bao
gồm: Thuế giá trị gia tăng, Thuế
nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân.
Theo quy định hiện hàng, các tờ
khai này được yêu cầu phải nộp
vào ngày 20 của tháng sau.
Hàng quý, Quý Công ty phải nộp
Tờ khai thuế Thu nhập doanh
nghiệp tạm thời trước ngày 20 của
tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Tờ khai thuế hàng năm được yêu
cầu phải nộp trước ngày 31 tháng
3 của năm sau. Các khoản phạt và
tiền lãi được tính dựa trên việc
chậm nộp và chậm thanh toán tiền
thuế.
Chúng tôi giúp doanh nghiệp thực
hiện các công việc trên, đảm bảo
các báo cáo được lập và nộp kịp
thời, chính xác với các thông tin tài
chính và tình hình kinh doanh của
doanh nghiệp

Liên hệ
Trần Vương Vũ
Giám đốc điều hành
T: +84 8 66767382
C: +84 90890 5098
E: vu.tran@ac-c.com.vn

Nguyễn Phan Dương Nguyễn
Giám đốc tư vấn
T: +84 8 66767382
C: +84 90360 9673
E: nguyen.nguyen@ac-c.com.vn
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Văn phòng Ac&c

Văn phòng
Tầng 1, Tòa nhà Hà Vinh, 55 – 57
Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Q1,
TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
T: +84 8 66767382
F: +84 8 6256 0000

“Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng
quát và không được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của
các tư vấn viên chuyên nghiệp”
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