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Nhu cầu của Quý vị

Lý do lựa chọn Chúng tôi



Quý vị là công ty Nhật Bản đang hoạt
động tại Việt Nam và có nhu cầu được
hỗ trợ trong mọi phương diện hoạt động



Chuyên viên Nhật Bản: Chúng tôi có khả năng cung cấp dịch vụ hiệu quả cho quý vị nhờ sự hỗ
trợ của các chuyên gia người Nhật giàu kinh nghiệm và có bằng cấp uy tín (CPA Nhật)





Quý vị là công ty có trụ sở tại Nhật Bản
với quan tâm lớn tới thị trường Việt
Nam, quý vị cần có những hiểu biết sâu
sắc về thị trường trước khi quyết định
đầu tư; hoặc quý vị đã sẵn sàng đầu tư
và đang chuẩn bị cho quá trình thiết lập
kinh doanh tại Việt Nam

Đội ngũ chuyên nghiệp: các chuyên gia của chúng tôi với hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm
làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ giúp nhanh chóng xác định các vấn đề của Quý vị
cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp



Mạng lưới quốc tế: Crowe Horwath International duy trì một mạng lưới gồm những chuyên
viên thành thạo tiếng Nhật đang làm việc tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Việt Nam, Hong
Kong, Đài Loan, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hoa Kỳ và Mexico



Mức phí hợp lý: chúng tôi luôn luôn lắng nghe những yêu cầu về mức phí dịch vụ của khách
hàng và cam kết cùng với khách hàng kiểm soát chi phí hợp lý



Quy trình hiệu quả: chúng tôi đơn giản hóa mọi vấn đề phức tạp và luôn cải tiến quy trình
theo hướng hiệu quả nhất



Giá trị gia tăng: bên cạnh những giá trị cốt lõi, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra giá trị gia tăng cho khách
hàng, thông qua các hoạt động ví dụ như tư vấn thường xuyên những vấn đề Quý vị đang quan tâm,
cung cấp miễn phí những cập nhật về quy định hiện hành dưới hình thức bản tin điện tử và hội thảo



Bảo mật: chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật, do đó chúng tôi xây dựng
một hệ thống chặt chẽ nhằm giữ vững cam kết của chúng tôi




Quý vị muốn được trao đổi với chuyên
gia Nhật Bản về những vấn đề trong kinh
doanh
Quý vị có nhu cầu mở rộng kinh doanh
sang thị trường Nhật Bản

Gói dịch vụ của Chúng tôi
Crowe Horwath Vietnam có khả năng cung cấp hàng loạt các dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy, bao gồm:
Dịch vụ Kiểm toán và Bảo đảm

Dịch vụ thuế



Kiểm toán BCTC theo Chuẩn mực Kế toán
Việt Nam và Quốc tế




Hợp đồng soát xét đặc biệt




Lập báo cáo tổng hợp thông tin tài chính









Soát xét theo thủ tục thỏa thuận trước

Soát xét thông tin tài chính cho mục đích
Sáp nhập và Mua lại
Soát xét hoặc kiểm toán hệ thống quản lý
nội bộ

Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp

Hỗ trợ kê khai thuế theo luật định
Tư vấn thuế
Soát xét thuế
Hỏi đáp chính sách và khiếu nại về thuế
Chuyển giá

Dịch vụ Thuê ngoài




Văn phòng Hà Nội
Phòng 1205, Tầng 12, Tòa nhà IPH,
241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +(84-4) 2220 8334/37
Fax: +(84-4) 2220 8335

Dịch vụ tư vấn rủi ro

Đánh giá hiệu quả công việc của nguồn
nhân lực

Dịch vụ Chuyển giá






Tư vấn thẩm định giao dịch

Dịch vụ tư vấn thường xuyên

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
Hỗ trợ các thủ tục giải thể doanh nghiệp

Kiểm toán | Thuế | Tư vấn | Thuê ngoài

Email: takeshi.shindo@crowehorwath.vn
Mobile: +(84) 93 233 3629

Lập sổ sách kế toán

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Takeshi Shindo – Chuyên gia phát triển
doanh nghiệp (CPA Nhật)

Dịch vụ Nhân sự tiền lương





Hỗ trợ lên kế hoạch và chiến lược kinh doanh

Liên hệ

Dịch vụ Kế toán

Văn phòng Hồ Chí Minh
Tầng 14, Tòa nhà TNR,
180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, HCM, Việt Nam
Tel: +(84-8) 3827 8516/19
Fax: +(84-8) 3827 8517
Website: www.crowehorwath.vn
Email: info@crowehorwath.vn
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