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•

•
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Thành viên hãng Quốc tế Crowe
Horwath International, xếp thứ 9 trên
Thế giới và thứ 6 khu vực Châu Á Thái
Bình Dương;
Cùng với đối tác kinh doanh của Crowe
Horwath International tại Việt Nam,
chúng tôi xếp hạng 6 tại Việt Nam theo
IAB 2016 và xếp hạng nhất đối với phân
khúc khách hàng của Nhật;
90% khách hàng của chúng tôi là công
ty có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó,
nhiều khách hàng có công ty mẹ được
niêm yết trên sàn chứng khoán của
Nhật Bản, Singapore, Thái Lan,
Malaysia, Hong Kong, Đài Loan, Châu
Âu và Mỹ;
Sự gắn kết giữa các chuyên gia trong
nước với mạng lưới quốc tế của Crowe
Horwath International mang lại những
giải pháp toàn cầu giúp chúng tôi đáp
ứng và thậm chí vượt mức kỳ vọng của
khách hàng;

Dịch vụ Chuyển giá
Nhu cầu của Quý vị



Quý vị muốn giảm thiểu những rủi ro về thuế liên quan tới vấn
đề chuyển giá

❖

Quý vị muốn kiểm tra xem các giao dịch liên kết của Quý vị có
tuân thủ đúng nguyên tắc giá thị trường khách quan



Quý vị cần một bên thứ ba đáng tin cậy hỗ trợ quý doanh nghiệp
trong việc tuân thủ các quy định liên quan đến vấn đề chuyển
giá, thường là vấn đề rất phức tạp và tốn nhiều thời gian để
hiểu thấu đáo



Quý vị muốn nghĩa vụ thuế và rủi ro về thuế được kiểm tra độc
lập để đem lại sự an tâm cho Quý vị



Doanh nghiệp của Quý vị đang chuẩn bị hồ sơ cho cuộc thanh tra
của cơ quan thuế vì vậy Quý vị muốn chúng tôi kiểm tra trước hồ
sơ và tư vấn cho Quý vị để giảm thiểu rủi ro



Quý vị đang đối mặt với vấn đề thuế liên quan đến các giao dịch
liên kết và muốn tham khảo ý kiến của chuyên gia thuế

Why Us?

Đội ngũ
chuyên
nghiệp

Thông tin Liên hệ
Hà Nội:

Mức phí
hợp lý

Bảo mật

Giám đốc Bộ phận Chuyển giá:

Lý do lựa
chọn
Chúng tôi

Mr. Nguyễn Quỳnh Nam
Email: nam.nguyen@crowehorwath.vn
Hồ Chí Minh:
Giám đốc Bộ phận Chuyển giá:
Mr. Nguyễn Hồng Linh
Email: linhhong.nguyen@crowehorwath.vn
Website:

www.crowehorwath.vn
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Quy trình
hiệu quả

Mạng lưới
quốc tế
Giá trị
gia tăng
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Smart decisions. Lasting value.

Dịch vụ của Chúng tôi
Chúng tôi luôn luôn ưu tiên lắng nghe mối quan tâm của Quý vị, từ đó thấu hiểu và đưa ra các giải
pháp thích hợp. Các gói dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Lập hồ sơ
chuyển giá
hoàn thiện
[*]

Soát xét và
phân tích rủi
ro và cơ hội
chuyển giá

Đưa ra các
tiêu chí đánh
giá chuyển
giá

Bảo vệ
hồ sơ
trước
thanh tra
chuyển
giá

Thỏa thuận
trước về giá

Xoát xét
đặc biệt

Chuẩn bị
phụ lục
thông tin về
giao dịch liên
kết để nộp
kèm cùng tờ
khai QT thuế
TNDN hàng
năm

[*] Quy trình “Lập hồ sơ chuyển giá hoàn thiện”:
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•

Tiếp nhận thông tin và dữ liệu

•

Phân tích doanh nghiệp và đặc tính sản phẩm

•

Phân tích ngành

•

Phân tích chức năng, tài sản và rủi ro

•

Phân tích tài chính

•

Lựa chọn phương pháp xác định giá thị
trường

•

Áp dụng phương pháp xác định giá thị
trường đã lựa chọn và phân tích kết quả

•

Kết luận

•

Thảo luận với khách hàng về kết quả và đưa
ra đề xuất

•

Phát hành báo cáo

•

Hỗ trợ việc trả lời các câu hỏi từ phía cơ quan
thuế, khi được yêu cầu
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