
Dịch vụ tư vấn Kế toán-thuế

「Soát xét và ghi sổ các nghiệp vụ kế toán

theo từng tháng/quý」

「Hỗ trợ tính, kê khai thuế thu nhập doanh

nghiệp theo tháng/quý và quyết toán năm」

「Hỗ trợ kê khai thuế giá trị gia tăng」

「Hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân theo

quý/năm」

「Có chuyên gia người Nhật giải thích các

vấn đề chuyên môn cho người Nhật」

「Hỗ trợ tư vấn kinh doanh tại VN」

Manabox Vietnam Co.Ltd.

Tomohiro Sugeno



Bảng báo giá dịch vụ

Dịch vụ

「Dịch vụ tư vấn quản lý công việc kế toán, thuế, bao gồm」

1. Dịch vụ tư vấn quản lý công việc đóng sổ kế toán, thuế hàng tháng/ quý

(1) Hỗ trợ soát xét kế toán hàng tháng:

Soát xét hồ sơ, sổ sách kế toán tại doanh nghiệp (1 ngày)

Đề xuất các bút toán điều chỉnh và biện pháp cải thiện (nếu có)

Hỗ trợ hoàn thiện báo cáo tài chính hàng tháng và gửi vào ngày 15 của tháng sau.

Trả lời các câu hỏi liên quan cho bên Headquarter của công ty thông qua email, điện thoại, skype hoặc họp mặt 

trực tiếp.

Có kế toán người Nhật liên lạc và báo cáo tình hình công việc hàng tháng.

(2) Soát xét báo cáo thuế

Soát xét bảng tính và tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN và thuế nhà thầu nước ngoài (bao gồm tờ khai 

tháng/ quý và quyết toán năm).

(Giả định rằng công ty có 2 người nước ngoài)

2．Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp

Đội ngũ chuyên gia tư vấn người Nhật và người Việt sẽ hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến kế toán, thuế, thủ 

tục đầu tư và lao động

Phí dịch vụ sẽ tính tùy theo lượng chứng từ giao dịch 1 tháng. Vui lòng cung cấp thông tin để có được
báo giá chính xác nhất từManaBox

Manabox Việt Nam chân thành cảm ơn quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ của chúng tôi. 

Chúng tôi gửi đến quý Công ty bảng báo giá gói dịch vụ tư vấn hỗ trợ quản lý công việc kế toán, thuế bao gồm

những nội dung sau:



■Nội dung dịch vụ nêu trên, không bao gồm:

・Đi nộp báo cáo thuế, báo cáo thông kê tại các cơ quan ban ngành.

Trường hợp quý công ty muốn ủy thác công ty chúng tôi tiến hành công việc này, sẽ phát sinh thêm chi phí

phụ khác.

・Chấm công và tính lương: Việc chấm công và tính lương sẽ được thực hiện bởi nhân viên của quý

công ty. Trong phạm vi dịch vụ, chúng tôi sẽ cung cấp biểu mẫu tính toán và hướng dẫn sử dụng biểu

mẫu.

・Việc soạn thảo hợp đồng, biên dịch sẽ được thực hiện bởi nhân viên của quý công ty. Trong phạm vi 

dịch vụ, chúng tôi sẽ cũng cấp các mẫu biểu (nếu có) và tư vấn, hướng dẫn, sử dụng các mẫu biểu này.

■Chi phí giao thông đi lại

Chi phí giao thông đi lại không nằm trong chi phí cho gói giải pháp và

sẽ được phía quý công ty thanh toán theo thực chi.

Lưu ý



Dịch vụ của chúng tôi không chỉ đơn thuần là đưa ra các bản báo cáo tài chính hàng tháng.

Ngoài trách nhiệm đương nhiên phải hoàn thành là đưa ra những bản báo cáo tài chính, kê khai thuế hợp lý và đúng

hạn, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ việc lập, cải thiện công tác quản lý hoạt động kinh doanh của

quý công ty, đảm bảo chúng được 「thực hiện」 、「không ngừng được cải thiện」. Định kỳ, những chuyên viên tư vấn

người Nhật của chúng tôi sẽ trực tiếp trao đổi, tư vấn cho người đứng đầu bên phía quý công ty.

①Nhân viên quý công ty tập hợp, 

phân loại, xử lý sơ bộ các loại hợp

đồng, hóa đơn, chứng từ

②Nhân viên phụ trách phía chúng

tôi trực tiếp đến văn phòng quý công

ty để rà soát chứng từ, ghi sổ kế toán

và lập biểu tính thuế

③ Lập báo cáo tài chính, bảng tính

và kê khai thuế

Quy trình cung cấp dịch vụ hàng tháng

⑤ Trả lời các câu hỏi liên quan cho

phía công ty mẹ/Headquarter của

quý công ty thông qua email, điện

thoại, skype hoặc họp mặt trực tiếp

④Giải thích, báo cáo bằng

tiếng Nhật cho lãnh đạo

quý công ty



Ví dụ một mẫu Báo cáo tài chính.

INCOME STATEMENT(損益計算表）

Mục Tháng 7 Tháng 8 Tổng cộng

売
上
高

1. Gross sales 1.総売上 45,329.00 30,574.50 75,903.50

- SalesProduct 製品売上 15,329.00 5,824.50 -

-SalesMold 金型売上 30,000.00 24,750.00 -

2. Less deductions 2.売上の調整項目 - - -

Trade discount - - -

Devaluation of sale price - - -

3. Net income 3.純売上 45,329.00 30,574.50 75,903.50

4. Cost of goods sold - Finishedgoods 4.売上原価 90,819.35 37,390.15 128,209.50

5. Gross margin 5.売上総利益 (45,490.35) (6,815.65) (52,306.00)

財
務
活
動

6. Income from financial activities 6.財務収益 174.00 70.30 244.30

7. Expenses 費用 88,672.80 92,311.80 180,984.60

7.1. Expenses from financialactivities 7.1財務費用 10,300.75 10,248.85 20,549.60

Interest expenses 内利息 9,785.70 9,711.30 -

販
売
管

7.2. Selling expenses 7.2.販売費 584.00 314.45 898.45

7.3. General & administration expenses 7.3.一般管理費 77,788.05 81,748.50 159,536.55

理
費

8. Profit fromoperation 8.営業利益 (133,989.15) (99,057.15) (233,046.30)

9. Otherprofits 9.その他利益 (766.90) (75.00) (841.90)

そ
の

9.1. Other incomes 9.1.その他収入 - - -

9.2. Other expenses 9.2.その他費用 766.90 75.00 841.90

他 10. Profit before tax 10.税引前当期純利益 (134,756.05) (99,132.15) (233,888.20)

11. CIT 11.CIT(法人税） - - -

法
人

11.1. Current income taxexpense 11.1 .当期法人所得税 - - -

11.2. Deferred corporate income tax 11.2.繰延法人所得税 - - -

税 12. Net profit after tax 12.税引後当期純利益 (134,756.05) (99,132.15) (233,888.20)

・Báo cáo kết quả

kinh doanh

・Bảng cân đối kế

toán

・Báo cáo chi tiết

bán hàng

・Báo cáo chi tiết

chi phí

・Bảng tổng hợp dữ liệu

dành cho công ty 

mẹ/Headquarter... (nếu có)

Chúng tôi sẽ xây dựng các loại

báo cáo này trên cơ sở phù hợp

với đặc điểm và yêu cầu của

quý công ty.



Các công ty đối tác của ManaBox Việt Nam

その他

・KAMOGAWA   VIETNAM CO.,LTD（商社、製造）

・Frontier Consulting Co., Ltd.-Vietnam（オフィス内装）

・Kurita-GK Vietnam Co.,Ltd.（商社）

・NISSHO VIETNAM（製造）

・Yamazaki Technical Viet Nam Co.,Ltd.（製造）

・VIETNAM MIE CO.,LTD.（製造）

・HASHIMOTO SEIMITSUVIET NAM COMPANY LIMITED（製造）

・SOC Vietnam COMPANY LIMITED（製造）

・YOKOWO VIETNAM CO.,LTD.（製造）

・H&STC Design Joint StockCompany（設計）

・Framgia Vietnam CO.,LTD（IT）

・NOBLE ELECTRONICS (VIET NAM) CO., LTD.（製造）

・CKD Vietnam Engineering Co.,Ltd.（商社）

・Takagi Vietnam Co., Ltd.（製造） 等



Thành viên sáng lập và nhà đầu tư

Yoshinao Nagai (CPA Nhật Bản)

Sinh năm 1981, Koganei, Tokyo

2004 tốt nghiệp trường Đại học thương

mại Meiji

2006～2009 làm kiểm toán viên tại Công

ty kiểm toán Misuzu, sau này chuyển

thành PwC

2010～2014 Giám đốc văn phòng Hà Nội

của công ty tư vấn kế toán, thuếcủa Nhật, 

quản lý hoạt động tư vấn cho hơn 120 

khách hàng.

2014 thành lập Manabox Co., Ltd tại Nhật

Bản và thành lập Manabox Việt Nam tại

Hà Nội năm 2015 cung cấp dịch vụ xây

dựng và tư vấn quản lý hoạt động cho

khách hàng (bao gồm tư vấn kế toán, thuế, 

đầu tư và lao động)

Nguyễn Thị Loan

(Kế toán quản trị Úc, Kế toán thuế Việt

Nam）

Sinh năm 1986 tại Hưng Yên

2008 tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế

quốc dân

2008～2015 Trưởng bộ phận tư vấn kế

toán, thuế tại Hà Nội của công ty tư vấn kế

toán, thuế của Nhật, chịu trách nhiệm xây

dựng và quản lý hoạt động tư vấn kế toán, 

thuế cho hơn 120 khách hàng

2014 Đồng sáng lập Manabox Việt Nam 

và trở thành giám đốc tư vấn từ năm 2015

Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế

toán viên công chứng của Anh Quốc

(ACCA)

Tomohiro Sugeno (CPA Nhật Bản)

Sinh năm 1979 tại Nipponmatsu-shi, 

Fukushima

2006～2013 làm tại Công ty kiểm toán

Misuzu, sau này chuyển

thành PwC: thực hiện các hoạt động

kiểm toán độc lập và kiểm soát nội bộ.

2013～2016 Trưởng bộ phận kế toán

tài chính của một công ty Nhật Bản tại

Ấn Độ

2016 gia nhập Manabox với vai trò là

Giám đốc hoạt động



Tên công ty Công ty TNHH ManaBox Việt Nam

Địa chỉ

701, 7floor, 3D Tower, No. 3 Duy Tan Street, Cau Giay District, Hanoi City, Vietnam

＋84 432 123 450

Thành Lập Tháng 7 năm 2014

Đại diện pháp luật Tomohiro Sugeno

Dịch vụ cung cấp

・Chuyên tư vấn giải pháp kế toán – thuế , dịch vụ kế toán Thuế cho các doanh nghiệp

Nhật đang hoạt động tại Việt Nam…

・Phát triển hệ thống quản lý trực tuyển Knowledge Box

・Đào tạo kế toán

・Phát triển bài test năng lực kế toán - KIP

Trụ sở chính

Manabox Co., Ltd

6F, Pross Nishi-Shinbashi Building, 2-4-3 Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan

Telephone: +81 368 691 601

Home page: http://knowledgebox-japan.com

Thông tin liên hệ:

Email: pham.thi.thu.huyen@manabox.co.jp

Điện thoại：0432 123 450 ( Ms. Huyền )

http://knowledgebox-japan.com/

