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1. Phần mềm kê khai thuế GTGT HTKK mới nhất ( Click  vào&nbsp;đây&nbsp;để
Download phần mềm  )

  

2. Phần mền kê khai hóa đơn GTGT theo mẫu 3.12 phụ lục 3 thông tư 153/2010/TT-BTC ( Clic
k vào&nbsp;đây&nbsp;để Download phần mềm
)

  

3. Phần mềm hổ trợ Quyết Toán thuế TNHCN ( Click  vào đây để Download phần mềm )

  

Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân!

  

Bất kỳ một tổ chức, cá nhân nào hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam đều phải
chịu sự điều chỉnh của pháp luật thuế, các sắc thuế bao gồm:

 Thuế Môn bài
 Thuế GTGT
 Thuế Thu nhập doanh nghiệp
 Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu
 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao...
 Với hệ thống hàng ngàn văn bản pháp quy về thuế được cập nhật hàng ngày, cùng với các
chuyên gia phân tích thuế giàu kinh nghiệm, Dịch vụ Tư vấn thuế của Công ty TNHH Tư Vấn
Đầu Tư Việt Nam
thực sự trở thành bạn đồng hành của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn các sắc thuế áp dụng
Lựa chọn phương pháp tính thuế tối ưu
Phân tích áp dụng thuế suất
Cung cấp văn bản thuế
Phân tích, giải đáp chính sách thuế
Kê khai và nộp thuế
Quyết toán thuế
Hỗ trợ hỏi các cơ quan quản lý về chính sách thuế.

  

 1 / 2

http://www.mediafire.com/?wuuje5nr7n8vvyl
http://www.mediafire.com/?wuuje5nr7n8vvyl
http://www.mediafire.com/?wuuje5nr7n8vvyl
http://www.mediafire.com/?h8408gq6uen5g6a
http://www.mediafire.com/?h8408gq6uen5g6a
http://www.mediafire.com/?bsimx43rqibes53
http://www.mediafire.com/?bsimx43rqibes53
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