CHỐNG LẠI KẾT QUẢ

KIỂM TRA THUẾ
Đã kinh doanh phải tính tới kiểm tra thuế: Thậm chí phải lường cả rủi ro
bị truy thu, phá sản, phạt tiền, phạt tù.., với không ít người Việt có thể còn
rủi ro hơn, bởi hệ lụy từ bất đồng ngôn ngữ, hay thiếu kiến thức kế toán.
Với doanh nghiệp doanh thu trên 4,8 triệu Euro, lãi trên 280.000 Euro, có
thể bị kiểm tra hàng năm. Các doanh nghiệp còn lại định kỳ dài ngắn tùy
quy mô. Chưa kể kiểm tra xác suất, kiểm tra chuyên biệt thuế lương, thuế
doanh thu...

Đặc biệt dễ bị kiểm tra: Khi có dấu hiệu ngờ vực,
chuyển tên, địa chỉ, qũy tiền mặt âm, nhập hàng từ nơi
cấp bị phạt thuế... Thậm chí bị chuyển qua điều tra hình
sự khi bị cáo buộc chuyển tiền lậu, thuê lao động chui...

Tất cả những điều trên đòi hỏi doanh nghiệp cần được
chuẩn bị tốt: Bởi thuế vụ có nhiều cách kiểm tra, sử dụng
các phần mềm phát hiện bất thường trong kế toán khai
báo thuế, như “die IDEA App TaxAudit Professional“. Vì vậy
doanh nghiệp cần được tư vấn kỹ nghiệp vụ chuyên môn
từ khâu chuẩn bị hồ sơ, cung cấp dữ liệu, chống lại quyết
định truy thu, và thoả thuận cuối cùng.
Thực tế biết bao người Việt bị phạt thuế điêu đứng: Thậm
chí lên tới 2 triệu Euro như một nhà hàng Baden Württemberg viện tới Tư Vấn Net cãi xuống chỉ còn trăm nghìn
được đăng tải trên Thời báo Việt Đức tiền thân trước đây
và Tư Vấn Net hiện nay.

CHỐNG LẠI THUẾ VỤ
ẤN ĐỊNH TRUY THU, PHẠT THUẾ
Doanh nghiệp bị ấn định truy thu, phạt thuế có thể liên
hệ với Văn phòng Unternehmensberatung Tư Vấn Net
để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, giúp hạch
toán lại toàn bộ hồ sơ khai thuế để có kết quả bác bỏ
con số tính sai của thuế vụ.

VĂN PHÒNG UNTERNEHMENSBERATUNG TƯ VẤN NET
- Dr. Nguyễn Sỹ Phương, Unternehmensberater
- Cử nhân Dipl.-Kauffrau, Dipl.-Volkswirtin Tran Thi Lan Anh, trên 20 năm kinh
nghiệm chuyên ngành kiểm toán thuế các doanh nghiệp Mỹ, Triều, Việt và Đức.
- Dipl. Bui Quang Huy, Regionalgeschäftsstellenleiter, Vermögensberater der
Deutschen Vermögensberatung DVAG
(Được cấp chứng chỉ hành nghề theo Điều §34c Luật kinh doanh GeweO, gồm: Ký
hợp đồng các loại bảo hiểm, hợp đồng tiết kiệm làm nhà, đầu tư Investment, vay
ngân hàng kinh doanh, mua bất động sản, trang thiết bị trả dần Leasing).
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