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Giới thiệu kết cấu đề thi và khung pháp lý về kế toán.

Các nguyên tắc cơ bản của kế toán và trình bày báo cáo tài chính.

Kế toán tiền, nợ phải thu và các nghiệp vụ gốc ngoại tệ.
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Kế toán hàng tồn kho

Kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư.

Kế toán nợ phải trả, chi phí đi vay và vốn chủ sở hữu.

Kế toán đầu tư tài chính.

Các phương pháp tính giá thành sản phẩm.

Giảm ngay 5% khi chuyển khoản sớm.
Giảm ngay 10% khi đăng kí theo nhóm 3 người và chuyển khoản sớm.
Giảm ngay 50% cho học viên cũ có nhu cầu học lại vào năm sau.
Miễn phí lớp luyện đề và tổng ôn khi tham gia ôn thi tại Taca. 

Ôn luyện các mẫu đề thi

Kế toán bán hàng và kết quả kinh doanh.
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Giới thiệu cấu trúc thi. Tổng quan về thuế và kiến thức trọng tâm về hóa đơn. 

Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế GTGT. Đối tượng không chịu thuế, không kê khai
không nộp thuế.
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Đối tượng chịu thuế 0%, 5%, 10%. Phương pháp, kì, giá tính thuế. Thời điểm xác định thuế, hoàn thuế

Đăng kí và nguyên tắc khấu trừ VAT đầu vào. Kê khai thuế GTGT và điều chỉnh tờ khai.

Quản lý thuế GTGT, kê khai và nộp thuế.

Bài kiểm tra thuế GTGT và chữa bài.

Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế TNDN. Nguyên tắc, phương pháp, kì, doanh thu, 
thu nhập khác trong thuế TNDN.

Các loại thu nhập đặc thù: BĐS, CNV, CNCK.

Chi phí thuế TNDN.

Thu nhập miễn thuế, kết chuyển lỗ, quỹ khoa học công nghệ. Ưu đãi thuế TNDN.

Bài tập thuế TNDN và chữa bài.

Bài tập thuế TNCN và chữa bài.

Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế TTĐB, xuất nhập khẩu 

Bài tập thuế  TTĐB và chữa bài.  

18 Luật quản lý thuế, các loại thuế khác, và giải đáp vướng mắc của học viên

Bản chất và kiến thức trọng tâm về thuế TNCN. Nguyên tắc cư trú, thu nhập từ tiền lương 
tiền công và các khoản giảm trừ.

Lương gross, và thu nhập ngoài tiền lương, tiền công.

Lương net và kê khai, đăng ký thuế, giảm thuế, quyết toán thuế TNCN.

MÔN 1:  MÔN PHÁP LUẬT THUẾ

ÔN THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ THUẾ 2021

 18 Buổi  

 10 Buổi  

TACA - KIẾN TẠO SỰ VƯỢT TRỘI

0962.511.911 - 0947.511.911

www.taca.edu.vn

hocvientaca01@gmail.com
Tại Hồ Chí Minh:

39 Trần Quốc Thảo
Phường 6, Quận 3

Tại Hà Nội:

Tầng 4 Seabank
Số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Môn học Học phíSố buổi Giảng viên

Môn pháp luật Thuế

Môn Kế Toán

* Học phí này đã bao gồm toàn bộ chi phí tài liệu, giáo trình học tập. 
   Học viên có thể chọn cả 2 môn hoặc 1 trong 2 môn học

3.800.000

2.500.000

18 Nguyễn Thị Thanh Hoài
(PGS, TS, Trưởng bộ môn Thuế học viện tài chính)

(TS,  Phó trưởng bộ môn Kế toán học viện tài chính) 
10 Bùi Thị Thu Hương

Tại Hà Nội: Tầng 4, số 170 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy - HN

Tại Hồ Chí Minh: Số 39 Trần Quốc Thảo, Phường 6, Quận 3 - HCM

   Để biết thêm thông tin về chính sách đăng ký các chương trình đào tạo hoặc cần tư vấn, Quý vị 
vui lòng email hocvientaca01@gmail.com hoặc điện thoại đến số 0962.511.911 - 0947.511.911 - 
0985.611.911 gặp Bộ phận Tư vấn chăm sóc khách hàng Taca.

LỢI ÍCH SAU KHI THAM GIA KHÓA HỌC

PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP Ở TACA

Khắc phục 4 yếu điểm trên, cam kết đạt kết quả cao trong kỳ thi chứng chỉ hành nghề
đại lý thuế. 
Nâng cao tư duy đúng đắn về hệ thống luật thuế tại Việt Nam.
Có kiến thức đúng và áp dụng hiệu quả trong công việc.
Có kỹ năng tư vấn, nhận định vấn đề, đàm phán với Cơ quan thuế và kỹ năng nhìn bức tranh
 toàn cảnh Doanh nghiệp.
Được truyền lửa để tiếp tục đam mê với nghề kế toán và thăng tiến trong sự nghiệp.

Kết hợp phân tích lý thuyết chuyên đề, thảo luận tình huống thực tế và thực hành bài tập.
Kết hợp tư duy độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Tỷ lệ: 30% lý thuyết – 55% thực hành – 15% làm bài tập tại lớp.
Học viên học và thực hành bài tập của từng Module chi tiết từng sắc thuế và được luyện bài tập 
tổng hợp tất cả các sắc thuế, luyện đề thi như thi thật, chữa đề và tổng kết kiến thức ôn thi.
100% tổ chức lớp luyện đề và tổng ôn miễn phí liên tục dành cho học viên cùng với bộ ngân 
hàng đề lớn sát đề thi. Vì thế học viên chưa đậu có thể ôn luyện thêm miễn phí bất cứ lúc nào

NỘI DUNG ÔN THI

Giới hạn về kiến thức, tài liệu và điều kiện ôn thi
Không có thông tin về cấu trúc đề thi
Chỉ nắm lý thuyết, thiếu thực hành sâu các dạng bài tập chuyên đề
Thiếu kỹ năng làm bài thi và kỹ năng kê khai báo cáo bằng tay

Ôn thi đại lý thuế theo thống kê qua các năm cho thấy: tỷ lệ trượt trong kỳ thi “Chứng chỉ 
hành nghề Dịch vụ làm thủ tục về thuế ” luôn ở mức trên 75%. Nhưng đây lại là một chứng 
chỉ hành nghề rất giá trị đối với kế toán. 
Nguyên nhân được nhìn thấy rất rõ ràng là do phần lớn thí sinh còn:


