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Chuyên Đảm Nhận Mọi Dịch Vụ :
* Khai thuế cho các cơ sở kinh doanh và cá nhân (Tax Returns for
individuals, Trusts, Companies, Partnerships)
* Khai thuế GST/BAS/FBT/ PAYROLL TAX
* Giữ sổ sách cho các cơ sở thương mại (bookkeeping)
* Cố vấn và thành lập công ty thương mại (setup Sole Trader, Trust, Company, Partnership)
* Đăng ký ABN/GST/TFN/FBT/PAYG/PAYROLL TAX
* Giúp kiểm tra sổ sách và hồ sơ của shop/công ty khác mà quý vị có định mua. (Due Diligence)
* Báo cáo tài chánh mỗi tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng tùy theo yêu cầu để quý vị tiện việc
theo dõi vấn đề chi, thu và lợi nhuận. (Financial Reports)
* Cố vấn kế hoạch về thuế vụ, giúp quí vị tiết kiệm trả tiền thuế. (Tax Planning)
* Hướng dẫn sử dụng hệ thống kế toán Xero, QuickBook, MYOB,
* Hướng dẫn sử dụng hệ thống trả lương cho công nhân bằng payroll software
* Lo trọn gói về kế toán từ A đến Z cho mọi cơ sở doanh nghiệp.
Hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghành Kế Toán và Thuế Vụ. Đã từng
làm việc cho những công ty lớn của Úc Châu. Ngô Văn Khôi tốt nghiệp
Cử nhân Kinh doanh (Kế toán), Bachelor of Commerce (Accounting),
tại trường Đại học Curtin University of Technology Tây Úc và là Toán
Viên CPA Australia. Anh cũng là Hội viên (Fellow member) của The
Tax Institute và Registered Tax Agent.
Một cố vấn tài chính chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và cá nhân.
Ngô Văn Khôi , B.Com, FTI, CPA
Director

Công ty kế toán KPN ước mong được cộng tác, hướng dẫn và giúp đỡ quý đồng hương người
Việt tại Úc Châu trong mọi vấn đề thuế vụ và kế toán.
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