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Trước thực tế rủi ro về mặt tuân thủ pháp luật thuế tại Việt Nam rất lớn,
doanh nghiệp có thể bị áp dụng các chế tài xử phạt tới 300% số thuế
thiếu hoặc xét các chế tài hình sự. Dịch vụ Tax Health Check của
Manabox được xây dựng để thực hiện các thủ tục kiểm tra cần thiết đối
với toàn bộ hay một số loại thuế để giúp khách hàng an tâm hơn về hồ sơ
Thuế và có những giải pháp phù hợp trước khi bị thanh tra, kiểm tra và
giảm thiểu các tổn thất do bị phạt hoặc truy thu Thuế.

MỤC TIÊU
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MANABOX CUNG CẤP

Checklist rủi ro thuế và báo cáo tóm 
lược kết quả đánh giá rủi ro thuế.  

Giải pháp để giảm thiểu các tổn thất 
xảy ra từ các rủi ro thuế do bị phạt 
hay truy thu thuế

Quy trình kiểm soát để hạn chế, khắc 
phục rủi ro trong tương lai có thể 
phát sinh

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI



Total $3.780,00

PHẠM VI DỊCH VỤ
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 THU THẬP THÔNG TIN

LIÊN HỆ

G E N E R A L  
T A X  R E V I E W

♦ Phỏng vấn và trao đổi thực trạng các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh

♦  Kiểm tra tổng thể, đối chiếu dữ liệu và

giao dịch theo năm, kiểm tra công thức

tính để đảm báo tính chính xác

♦  Nhận diện rủi ro thông qua thông tin

thu thập được trong quá trình phỏng vấn

dựa theo checklist. Thủ tục kiểm soát

được thực hiện trên cơ sở kiểm tra chi

tiết các vấn đề trọng yếu.

♦  Gửi kết quả báo cáo bao gồm

Checklist đối với rủi ro thuế và bản báo

cáo tóm lược kết quả đánh giá rủi ro

thuế đưa ra các vấn đề và tư vấn giải

pháp.

♦  Họp và trao đổi với chuyên gia người

Nhật Bản để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

(nếu có).

T A X  H E A L T H  
C H E C K

$1,000~/ NĂM

♦ Phỏng vấn và trao đổi thực trạng các

nghiệp vụ kinh tế phát sinh

♦ Nhận diện rủi ro thông qua thông tin

thu thập được trong quá trình phỏng

vấn dựa theo checklist. Thủ tục kiểm

soát được thực hiện trên cơ sở kiểm tra

khi nghi ngờ có rủi ro.

♦  Gửi kết quả báo cáo bao gồm

Checklist đối với rủi ro thuế và bản báo

cáo tóm lược kết quả đánh giá rủi ro

thuế đưa ra các vấn đề và tư vấn giải

pháp.

♦ Họp và trao đổi với chuyên gia người

Nhật Bản để hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

(nếu có).



TƯ VẤN
✦ Nhận diện rủi ro thông qua thông tin thu thập

được, kiểm tra tổng thể các tờ khai để bảo đảm

các trường thông tin đã được kê khai đầy đủ,

đúng đắn

✦ Đối chiếu số liệu trên tờ khai với bảng kê và

bảng tính chi tiết, sổ sách kế toán; Kiểm tra

công thức tính để bảo đảm tính chính xác và

Kiểm tra chi tiết chọn mẫu hồ sơ theo checklist  

✦ Xác định các sai sót và đề xuất các điều

chỉnh cho số liệu

✦ Tổng hợp báo cáo các vấn đề , đưa ra các

khuyến nghị chi tiết giải thích và thực hiện các

trao đổi khi được yêu cầu (*)

THU THẬP THÔNG TIN
✦ Phỏng vấn và trao đổi với khách hàng về thực
trạng của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Việc
thu thập các thông tin này tương tự với việc cơ
quan thuế yêu cầu gửi các dữ liệu liên quan đến
quá trình thanh, kiểm tra
✦ Thống nhất với khách hàng về phạm vi kiểm tra
và mô tả các thủ tục thực hiện.

QUY TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ

✦ Họp và trao đổi với Ban Quản Trị Doanh

Nghiệp để hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc của

khách hàng dựa trên báo cáo được phát hành.

✦ Chuyển giao checklist và tài liệu liên quan

✦ Cập nhật một số văn bản mới gần đây cho

khách hàng

HỖ TRỢ SAU TƯ VẤN
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(*) Có thể một số khuyến nghị bổ sung liên quan đến các vấn đề quản trị, tổ chức, nguồn lực... cũng được đề cập



Quản lý và kiểm soát nội bộ
✦ Hỗ trợ và thiết lập hệ thống quản lý công ty: 
Xây dựng quy trình - mẫu biểu tiêu chuẩn, mô tả công
việc tiêu chuẩn.
✦Cung cấp phần mềm quản lý doanh nghiệp -
Knowledge Box.
✦ Dịch vụ Kế toán – Thuế - Báo cáo tài chính – Kiểm
soát rủi ro thuế

Đào tạo và tư vấn phát triển 
nguồn nhân lực
✦ Cung cấp bài KIP test mô phỏng đánh giá năng lực
kế toán
✦ Đào tạo kế toán, thuế từ căn bản đến nâng cao, từ
người không có chuyên môn nhưng muốn hiểu thêm về
kế toán đến đội ngũ BOD muốn có thêm kiến thức Kế
toán – Thuế để điều hành doanh nghiệp tốt hơn.
✦ Tư vấn nhân sự (xây dựng môi trường làm việc, đào
tạo kỹ năng mềm, quy tăc làm việc,…) 

Đầu tư, xúc tiến tương mại
✦ Hỗ trợ sắp xếp và lựa chọn địa điểm khảo sát
✦ Hỗ trợ dự toán và lập kế hoạch kinh doanh
✦ Đăng ký thành lập doanh nghiệp
✦ M&A
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VỀ MANABOX

TOMOHIRO SUGENO
GENERAL DIRECTOR
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Với mong muốn trở thành doanh nghiệp tiên phong trong việc tạo dựng nền tảng hỗ trợ
khách hàng nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng nguồn nhân lực nhằm phát huy tối đa
hiệu quả nguồn lực sẵn có của khách hàng, sau 7 năm hình thành và phát triển, chúng tôi tự
hào đã hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam.

Khách hàng của chúng tôi được cung cấp dịch vụ dựa trên quy trình B-O-T (Build-Operate-
Transfer). Không chỉ cung cấp dịch vụ, chúng tôi hướng tới việc chuyển giao quy trình cho
khách hàng.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
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PHAM THI THU HUYEN
SALES & MARKETING
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