Workshop
On
Value Added Tax (VAT) for Garment and Footwear Enterprises and Using of
Tax Invoice
25 March 2016 at 1:30-5:00
Phnom Penh Hotel
VAT is a tax on consumer expenditure. It is collected on business transactions and imports.
Most business transactions involve the supply of goods or services which garment and footwear
enterprises also actively involved in this tax. Using of tax invoice for business transaction of
supplying goods/service to increase the tax compliance level also what should be taken into
account and adjusted in order to comply with taxation regulations.
Recognizing this urgent need, GMAC together with General Department of Taxation jointly
conduct workshop on “Value Added Tax (VAT) for Garment and Footwear Enterprises and
Using of Tax Invoice” as below details:
Subject
Value Added Tax (VAT) for Garment and Footwear Enterprise
and Using of Tax Invoice
Date
25 March 2016
Time
01:30 – 05:00 PM
Venue
Phnom Penh Hotel
Language
Khmer , English and Chinese
Fee
USD$ 20/person for members
USD$ 50/person for non-members.
Target participant
Accountants, Administrators, Human Resource officers,
Term & Condition
1. Payment shall be made before the date of workshop.
For registration, it would be highly appreciated if you could confirm your participation by
providing us the Name, Position, and Contact number of participants as attached by 23
March 2016 thru the Registration Form as to be attached by contacting Ms. Kong
Chanmarady at 016 835 835 or 015 888 158 or e-mail: marady@gmac-cambodia.org and
Sopheap@gmac-cambodia.org.
For more information, please contact GMAC Secretariat.
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