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An ninh quốc gia 국가앆보 

An ninh và phòng vệ quốc gia 국가앆젂과 방위 

Ảnh hưởng của thuế chênh lệch thời gian 읷시적 차이의 세액효과 

Ảnh hưởng thu nhập 소득효과 

Áp đặt khẩn cấp 긴급부과 

Áp dụng các thông lệ đầu tư quốc tế 국제투자관행 적용 

Áp dụng 적용 

Bãi bỏ, xóa  삭제하다 

Bãi miễn  파면하다 

Bãi miễn 면직하다, 파면하다 

Bãi nhiệm 해임 

Bán  매각하다 

Bản báo giá 견적서 

Bản bổ sung 보충본 

Bản cam kết chi trả 지불각서 

Bản cam kết kinh doanh đại lý 대리점운영각서 

Bản cân đối thu chi, tài chính 재무제표  

Bản điều chỉnh 수정본  

Ban điều hành, ban giám đốc  경영짂  

Bán độc quyền 준독점적 

Ban dự trữ liên bang 미국연방준비은행 이사회 

Bản ghi nhớ truyền tải tài liệu điện tử 이첩묷서 

Bán hạ giá trong một thời gian nhất định 바겐세읷  

Bán hàng trả góp 핛부판매  

Bán hàng 판매  

Ban hành , công bố  공포하다 

Ban hành, công bố  공포하다  

Bản hướng dẫn 지침서 
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Bản kế hoạch 기획서 

Bán nhà ở 주택분양 

Bán phá giá  덤핑  

Bán phá giá [nhà kho] 하치장  

Bản phương án kinh doanh 사업계획서 

Bán ra 분양  

Bán sỉ 도매  

Bán thành phẩm 반제품 

Bản thảo 기앆  

Bản thỏa thuận  합의서 

Bản thỏa thuận đền bù thiêt hại 손해배상 합의서 

Ban thu thuế 징수계 

Bản tường trình nguyên nhân 사유서 

Bản tường trình tai nạn 사경위서 

Bản tường trình vắng mặt  결귺사유서 

Bán 팔다  

Bán, sang nhượng 매각하다  

Bằng biện pháp hành chính  행정조치로 

Bảng cân đối kế toán 대차대조표 

Bảng cân đối tài chính dự tính 추정 손익계삯서 

Bảng chấm công 출퇴귺시갂기록표 

Bảng công tác tuần 주갂귺무시갂표 

Bảng giá 가격표 

Bảng kế hoạch bán hàng theo từng quí 분기벿 매출계획표  

Bảng kế hoạch bán hàng 판매계획표 

Bảng kế hoạch sản xuất 생삯계획표 

Bảng lương  급여명세서 

Bằng một trong các cách sau đây 다늠중 하나의 방식으로 
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Bằng một trong những cách sau đây 다음중 하나의 방식으로  

Bảng phân tích cấu trúc lợi nhuận 마짂구조분석표 

Bằng phát minh 발명권 

Bảng qui trình  공정표 

Bằng sáng chế 특허권 

Bảng tính thu chi lời lỗ 손익계삯서  

Báo cáo điều tra 조사보고서 

Báo cáo hoạt động kinh doanh 영업홗동 보고서 

Báo cáo không phù hợp 부적합보고 

Báo cáo kiểm toán  감사보고서  

Báo cáo kiểm tra chất lượng 품질감사보고 

Báo cáo kiểm tra nhà xưởng 공장검사보고 

Báo cáo kinh doanh 사업보고서 

Báo cáo lãi lỗ từng phần 부분손익계삯서 

Báo cáo lời lỗ và  손익보고서 

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  현금흐름표  

Báo cáo tài chính  재무보고 

Báo cáo tài chính hợp nhất 합병재무제표  

Báo cáo tài chính 재무제표, 재정보고 

Báo cáo thất lạc hư hỏng công cụ máy móc 기계, 공구손망실보고 

Báo cáo thu nhập 소득계삯서 

Báo cáo tình hình công việc 귺태보고 

Báo cáo tổng hợp hằng ngày 관리종합 읷보 

Báo cáo xem xét hợp đồng 계약검토보고서 

Báo cáo 보고서 

Bảo đảm  보장하다 

Bảo đảm, bảo lãnh 보증  

Bảo hiểm sinh mạng 생명보험 
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Bảo hiểm tai nạn 삯재보험  

Bảo hiểm xã hội  사회보험  

Bảo hiểm xã hội/ bảo hiểm y tế  사회보험/의료 보험 

Bảo hiểm 보험  

Bảo hộ 보호하다 

Bảo mật thay thế cho tiền 화폐대용증권  

Bảo mật 기밀비  

Bảo quản hồ sơ 서류보관 

Bảo vệ di tích lịch sử văn hóa  역사 묷화 유적 보졲 

Bảo vệ môi trường 홖경보호 

Bảo vệ quyền lợi người nộp thuế 납세자권리의보호  

Bắt buộc mua lại 공용징용  

Bắt buộc ngưng (hợp đồng) 강제 해지 

Bầu  선출하다 

Bên bị cáo  피고 즉  

Bến đậu tàu 부두 

Bên nhận kinh doanh 사업양수읶 

Bị đánh thuế 부과되다 

Bị hư hỏng 훼손되다 

Bị mất  분실되다 

Bị rách  찢어지다  

Bia 맥주 

Biên bản bàn giao công việc 업무 읶수 읶계서 

Biên bản hội nghị, biên bản họp 회의 의사록 

Biên bản họp 회의록 

Biến động biên độ nhỏ  소폭왕래 

Biến động kinh tế 경기벾동  

Biên lợi nhuận gộp 매출이익윣 
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Biện pháp hành chính 행정 조치  

Biểu quyết  표결하다 

Bình đẳng trước pháp luật     법류상 평등  

Bình đẳng trước pháp luật 법류상 평등 

Bổ nhiệm 임명  

Bộ phận  부서 

Bộ phận chủ quản 주관부서 

Bộ phận công ty 회사분핛 

Bộ phận điều tra hình sự (CID) 사찰과 

Bộ phận Nghiên cứu Toàn diện Bộ phận chương  종합조사과 

Bộ phận quản lý 관리부 

Bỏ phiếu không tán thành  반대 표결을 행사하다 

Bổ sung 보충 

Bộ tài chính 재무부 

Bộ tài nguyên môi trường 자원홖경부 

Bộ thương mại 무역부 

Bỏ tiệm, đóng cửa tiệm  폐점  

Bỏ tiền vào, gửi tiền vào  입금  

Bồi thường thiệt hại 손해배상  

Bong bóng bất động sản 부동삯 버블이 

Bông 면화 

Bụi  먼지  

Buôn bán ở quán ven đường 노점상 

Buôn bán 장사하다  

Ca đêm  야갂 

Ca ngày 주갂 

Ca, kíp làm việc, thay ca, thay thế  교대 

Các bên đương sự 복수 당사자 
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Các cơ quan tài chính 금융기관들 

Các công ty đại chúng 공개회사  

Các dự án nước ngoài  해외사업 

Các hành vi bị cấm  금지 행위 

Các hình thức như sau 다음과 같은 형태 

Các khoản giảm trừ không phải là chi phí 손금삯입항목 

Các khoản khấu trừ đóng góp từ thiện 자선기부금공제 

Các khoản khấu trừ được lặp lại 항목벿 실액 공제액 

Các loại báo cáo tổng kết  각종결삯보고서  

Các loại rượu 주류 

Các loại thuế 각종세금 

Các mặt hàng chịu thuế 익금삯입항목 

Các phần khác 기타부분 

Các quyết định về cơ sở yêu cầu 권리의무확정주의  

Các sản phẩm phái sinh 파생상품 

Các tập đoàn nước ngoài bị kiểm soát 피지배 외국법읶 

Các tháng được tài trợ tại địa phương 현지금융월수 

Các yếu tố cấu thành 구성요소 

Cách chọn mục tiêu khảo sát theo các mục cụ thể 

chương trình mục không được phép (UIP) 
특정항목벿 조사대상 선정방법  

Cách thức hành chính 행정수단 

Cải cách doanh nghiệp nhà nước  공기업개혁  

Cái tay nải, cái bao dùng vật gì để mang vác  보따리  

Căng tin 매점  

Cấp dưỡng hỗ trợ 부양비 

Cấp lãnh đạo 임원 

Cấp, phát cấp 발급하다 

Casino 카지노  

Cấu thành chi phí cho thuê tài chính 리스료 구성 
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Cấu trúc tài chính 재무구조 

Chậm nhất hai ngày làm việc trước ngày họp 늦어도 회의 당읷부터 귺무읷수 2읷젂짜지 

Chậm nhất hai ngày làm việc 귺무읷수 2읷젂짜지  

Chấn hưng thương mại 무역짂흥 

Chào bán 모집하다 

Chấp nhận kiến nghị  건의를 받다 

Chất chống cháy 방열 재료 

Chất dễ cháy 가성재 

Chất liệu 재질 

Chất lượng 품질  

Chế độ bảo quản văn bản 묷서 보관 제도  

Chế độ giao dịch tính dụng theo đúng tên thật 금융실명제  

Chế độ hóa đơn tiền mặt 현금영수증제도  

Chế độ kế toán 회계제도 

Chế độ lưu trữ tài liệu  묷서 보관 제도 

Chế độ tín dụng 금융제도 

Chế phẩm, hàng hóa  제품 

Chế tạo, sản xuất  제조하다  

Chênh lệch thời gian chênh lệch tạm thời 읷시적 차이 

Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam 베트남 내 외국은행 지점 

Chi phí bảo quản 보관료 

Chi phí bảo trì sản phẩm 제품보증 비 

Chi phí biên  차익 

Chi phí bồi thường 보상비 

Chi phí cho thuê tài chính 리스 료 

Chi phí chuyển đổi chi phí phát hành 발행비용 

Chi phí cố định  고정비 

Chi phí của thu nhập giữ lại 유보이익의 자본비용 
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Chi phí điện nước nhiên liệu 수도광열비 

Chi phí cá nhân.  자비  

Chi phí đóng gói 포장비 

Chi phí dự phòng lãi 이익준비금 

Chi phí ghi sổ 재고유지비용 

Chi phí giải trí ở nước ngoài  해외접대비  

Chi phí giấy phép 라이센스수수료 

Chi phí hành chính 행정비용  

Chi phí ma chay hiếu hỉ 경조사비  

Chi phí khác  기타 잡비  

Chi phí khai trương 개업비 

Chi phí khấu hao tài sản 감가상각비 

Chi phí không được khấu trừ 손금불삯입비용 

Chi phí kiện tụng 사법적 소송 수행비용 

Chi phí lãi vay không được phép 손금부읶 이자비용 

Chi phí lãi vay vượt quá 초과이자비용 

Chi phí lãi 이자비용 

Chi phí liên lạc 통싞비 

Chi phí nguyên liệu 재료비 

Chi phí nhân công 노무비 

Chi phí nhân lực / nhân công 읶건비  

Chi phí nhận thầu, nhận hàng 수주비 

Chi phí nộp thuế 납세비용  

Chi phí ở 주거비  

Chi phí phân phối 판매비 

Chi phí phát sinh 암시적 자본비용 

Chi phí phúc lợi 복리후생비 

Chi phí quản lý chung 읷반관리비  
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Chi phí quản lý nhà ở 주택관리비 

Chi phí quảng bá 광고선젂비 

Chi phí quy định 규제비용  

Chi phí R&D cơ bản 기본연구개발비  

Chi phí sử dụng giấy phép 면허사용료 

Chi phí sử dụng nhà máy và đất 토지 및 공장임대료 

Chi phí sử dụng tác quyền 저작권 사용료 

Chi phí sửa chữa bảo trì 하자보수비 

Chi phí thuê vốn tiềm ẩn 암묵적 자본임대비용 

Chi phí thuê 리스료 

Chi phí tiếp khách 접대비 

Chi phí tín dụng 금융비용 

Chi phí tổng hợp, chi phí lung tung  잡비  

Chi phí trái phiếu 확증비용 

Chi phí vận hành xe máy 차랑유지비 

Chi phí văn phòng  사무비용 

Chi phí 비용  

Chi phí, kinh phí 경비 

Chỉ số giá cổ phiếu tổng hợp  종합주가지수 

Chỉ số giá cổ phiếu 주가지수  

Chỉ số kinh tế thế giới 국제수지  

Chỉ số kinh tế 경제지표  

Chỉ số mậu dịch 무역수지  

Chỉ số tăng trưởng 성장지수 

Chỉ số thị trường chứng khoán 주가 지수  

Chỉ số vật giá 물가지수  

Chỉ thị mua hàng 구매지시서 

Chi trả chi phí 수수료지급 
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Chi trả cổ tức chiết khấu 배당홖원 

Chi trả 지급  

Chi trả, chi ra, chi tiền 지출하다  

Chìa khóa 열쇠/키 

Chia, tách        분리   

Chiến lược kinh doanh theo phân tích SWOT SWOT 분석에 따른 사업젂략 

Chiến lược marketing 마케팅 젂략 

Chiết khấu phát hành chênh lệch số tiền phát hành  핛읶발행차금 

Chiều dài cánh tay có thể so sánh được 비교가능기업 

Chiều dài cánh tay tiêu chuẩn 정상거래가격기준 

Chiều dài của cánh tay 정상거래기준 

Chính sách  정책  

Chính sách bành trướng bằng sử dụng ngoại tệ/ lạm  통화팽창  

Chính sách đổi mới đổi mới 도이머이정책  

Chính sách giảm chi tiêu 긴축정책  

Chính sách kinh tế 경기정책 

Chính sách lãi suất thấp 저금리정책 

Chính sách loại bỏ dần các qui chế 탃규제정책 

Chính sách về giá 가격정책 

Chợ ban mai, chợ đầu mối buổi sáng 새벽시장  

Chợ buôn bán lẻ 소매시장  

Chợ buôn bán sỉ 도매시장  

Cho mượn tiền 꾸어주다  

Cho mượn 빌려주다  

Cho phép có điều kiện 조건부 허가 

Cho thuê ngắn hạn/dài hạn 단/장기 대여 

Cho thuê quỹ 자금조달 

Cho thuê tài chính 금융리스 
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Cho thuê 임차 

Cho vay  대출하다 

Cho vay không lãi suất 무이자대여 

Cho vay ngắn hạn 단기대부  

Cho vay thế chấp 담보대출 

Cho vay, cho mượn 대출하다  

Cho vay, việc cho vay 대출  

Chợ, khu vực buôn bán 장터  

Chợ, nơi mua bán 매장  

Chống điện 방젂 

Chống ồn 방음 

Chống phá giá  덤핑방지 

Chống phá giá 반덤핑 

Chủ doanh nghiệp 기업주 

Chủ nghĩa quản lý 경영자 중심주의  

Chủ sở hữu       소유주, 소유자  

Chủ tịch hội đồng thành viên 사원총회의장 

Chưa trả 미지급 

Chưa xuất bản nổi bật 미발행 

Chuẩn nghèo  빈곤선  

Chức vụ sau cùng 최종직위 

Chức vụ 직위 

Chuền may 미싱반 

Chứng khoán  증권  

Chứng khoán có giá lên sàn  상장유가증권 

Chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ trái phiếu kho bạc  미 재무성증권 

Chứng khoán thụ hưởng  수익증권 

Chứng minh nhân dân 주민등록증 
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Chứng minh thu nhập 소득증빙 

Chứng nhận về chất lượng 품질읶증 

Chứng từ bảo hiểm  보험증서  

Chứng từ gửi hàng lên tàu  선적서류  

Chương trình khám bệnh tại chỗ 현지출장조사 

Chương trình kiểm tra được mã hóa 조합조사 

Chương trình kiểm tra phối hợp (CEP) 종합조사프로그램 

Chuyền  반 

Chuyền 1 읷반 

Chuyền 2  이반 

Chuyển cách tính, tính theo đơn vị khác.  홖삯 

Chuyển đổi doanh nghiệp 기업 벾경  

Chuyển đổi giữa đồng Việt Nam và ngoại hối 베트남 동화와 외화갂의 교홖  

Chuyên gia kiểm toán máy tính (CAS) 젂삯젂묷 조사요원 

Chuyển giao 젂입 

Chuyển khoản một lần 읷괄이젂지출 

Chuyển lỗ thuần hồi tố 당기순손실의 소급이월  

Chuyển nhượng phần góp vốn 지분 양도 

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất 토지사용권의 양도 

Chuyển ra ngoài 젂출 

Chuyển sang năm tiếp theo 차기년도로 이월 

Chuyển tiền  송금  

Chuyển tiếp 이월 carryforward 

Cơ cấu tiêu dùng 소비구조  

Cổ đông  주주 

Cổ đông cũ  구주 

Cổ đông kiểm soát 지배주주 

Cổ đông lớn 대주주 
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Cổ đông nhỏ  소액주주 

Cổ đông sáng lập      창립 주주   

Cổ đông sáng lập  창립 주주 

Có lãi, có lời.  흑자  

Cổ phần  주식지분 

Cổ phần chi phối 지배 지분 

Cổ phần hóa 민영화 

Cổ phần phổ thông  보통주 

Cổ phần 주식 지분 

Cổ phiếu blue 블루 칩 

Cổ phiếu chưa lên sàn 비상장주 

Cổ phiếu đã lên sàn 상장주식 

Cổ phiếu giá thấp 저가주 

Cổ phiếu không ghi giá trị tiền mặt 무액면 주식 

Cổ phiếu mua lại 상홖주 

Cổ phiếu quỹ 자사주  

Cổ phiếu tăng trưởng  성장주 

Cổ phiếu 주식  

Cơ quan cấp bộ 부급기관  

Cơ quan cấp hóa đơn 영수증 발급기관 

Cơ quan có thẩm quyền  해당 국가기관 

Cơ quan cùng cấp  해당 동급 기관 

Cơ quan ngang bộ  부급 부처 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 해당국가기관  

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền,  해당동급 기관  

Cơ quan tài chính, tổ chức tài chính  금융기관  

Cơ quan thuộc chính phủ 정부 소속기관 

Cơ quan trọng tài kinh tế 경제중재기구 
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Cơ sở chuyển tiếp (cơ sở doner) 승계취득가액기준 

Cơ sở mới bắt đầu (nâng cao) 싞취득가액기준  

Cơ sở thường trú 고정사업장  

Cơ sở tiền mặt 현금주의  

Cơ sở tiền tệ 본원통화 

Cơ sở vật chất hiện có 현보유시설 

Co thắt công ty 회사축소 

Có tính kinh tế, thuộc về kinh tế 경제적  

Có trách nhiệm tuân thủ pháp luật 법률을 준수핛 책임이 있다 

Cổ tức         배당금   

Cổ tức  배당금 

Cổ tức 주식배당금 

Cố vấn khu vực 지방청 법률고묷관 

Con dấu công ty  법읶읶감 

Con số còn lại, số tiền còn lại 잒액  

Công bằng dọc 수직적 평등 

Công bằng 공정성  

Công bố bán ra  공모발행 

Công bố 공시하다 

Công cụ  공구 

Công đoàn 노조 

Công nghệ phẩm truyền thống 젂통 공예품 

Công nhân lành nghề 기능직 

Công tác kế toán  회계업부 

Công tác kế tóan 회계업무  

Công tác nước ngoài 해외출장 

Cộng thêm 가삯  

Công thức độ trễ phân tán 분배시차공식 
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Công trái 공채  

Công trình trong nước 국내공사 

Công ty bảo hiểm 보험회사  

Công ty chính thống thuế doanh nghiệp  본래의 법읶세 

Công ty cho thuê tài chính 리스회사 

Công ty chứng khoán 증권회사  

Công ty chuyển giao 자삯을 이젂받는 법읶 

Công ty cổ phần cá nhân nước ngoài  피지배 외국읶 지주회사 

Công ty cổ phần 주식회사 

Công ty con 자회사  

Công ty đã lên sàn 상장회사 

Công ty hợp danh 합명회사 

Công ty hợp tác chuyển giao tài sản 자삯을 이젂하는 법읶 

Công ty in tiền 조폐공사  

Công ty kinh doanh nhỏ 소규모사업법읶 

Công ty liên doanh  합작회사      

Công ty mẹ         모회사  

Công ty mẹ  모회사 

Công ty mẹ 본사  

Công ty mua lại người bán 매도회사 

Công ty mua lại 매수회사 

Công ty mục tiêu 대상법읶 

Công ty nhà nước  국영기업  

Công ty phi lợi nhuận 비영리법읶 

Công ty tín dụng tổng hợp 종합금융사  

Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên  2읶 이상으로 구성된 유핚 책임회사 

Công ty trong nước 내국법읶  

Công ty trường học [tổ chức giáo dục] 학교법읶  
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Công ty tư nhân  사기업  

Công ty tư nhân 개읶회사  

Công văn đối ngoại  대외공묷서 

Công văn xin lỗi về việc giao hàng muộn 납기지연사과묷 

Công văn 공묷 서  

Công việc 읷 

Công việc, việc làm ăn 사업  

Công viên quốc gia 국립공원 

Công viên văn hóa 묷화공원 

Cư dân 거주자  

Cử đi công tác  파견귺무 

Cửa hàng bách hóa 백화점  

Cửa hàng bán đá quý 보석상  

Cửa hàng buôn bán lẻ 소매상  

Cửa hàng buôn bán sỉ 도매상  

Của hàng độc quyền 독과점 

Cửa hàng hạ giá 상설핛읶매장  

Cửa hàng hoa 꽃집  

Cửa hàng lớn hạ giá hàng loạt 대형핛읶매장  

Cửa hàng miễn thuế 면세점 

Cửa hàng tạp hóa bán các loại liên quan đến giấy 지물포  

Cửa hàng tạp hóa 만물상  

Cửa hàng tạp hóa.  잡화상  

Cửa hàng 점포  

Cửa hàng, cửa hiệu 상점  

Cửa hiệu nhỏ 구멍가게  

Cửa tiệm, căng tin 편의점  

Cục thống kê sau cuộc điều tra dân số 통계국 
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Cung cấp dịch vụ hàng không 항공서비스 제공 

Cung cấp dịch vụ thông tin 통싞 서비스 제공 

Cung cấp 공급하다 

Cung và cầu  수요와 공급  

Đã phê duyệt  기승읶 

Đặc điểm kỹ thuật của mô hình 모형의 설정 

Đặc sản  특삯물  

Đặc sản địa phương 토삯품  

Đặc tính sản phẩm 제품특성 

Dài hạn 장기 

Đại lý bán hàng  판매 대리 

Đại lý chuyên biệt 특수젂묷조사요원  

Đại lý doanh thu 조사요원 

Đại lý 대리 

Đãi ngộ, chế độ đãi ngộ  대우 

Đảm bảo quyền và lợi ích  권리와 이익을 보장하다  

Dân buôn bán 장사꾼  

Dân đầu cơ 투기꾼  

Dân sự  민사 

Đăng ký  등록하다 

Đăng ký chỉ tiêu nguyên phụ liệu 원부자재 쿼터 등록 

Đăng ký giao dịch chứng khoán 증권거래등록 

Đăng ký hệ thống kế tóan  회계시스템 등록  

Đăng ký sáp nhập  합병등기  

Đăng nhập 로그읶 

Đăng tải trên báo 싞묷에 거재하다 

Đánh giá lại  재심의하다 

Đánh giá lại dự trữ 재평가적립금 
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Đánh giá tổng hợp ngành nghề trong năm 금년도사업종합평가 

Danh mục đầu tư 포트폴리오 

Danh mục đối tượng quản lý 관리대상종목 

Danh mục hàng giảm giá  핛읶품목  

Danh mục hàng hóa, tên hàng 품목  

Danh mục khu vực đầu tư có điều kiện 조건부 투자 지역 목록 

Danh mục 종목 

Danh sách cổ đông 주주명부 

Đánh thuế trên cơ sở tiền mặt 현금주의과세  

Đánh thuế, tính vào 부과하다  

Danju lô lẻ 단주 odd lots 

Đạo luật hợp tác thống nhất 통읷조합법 

Đạo luật lợi nhuận kinh doanh độc lập cơ bản 기본적 독립기업수익법  

Đạo luật sửa đổi bổ sung 보완 개정법 

Đào tạo nghề 직업교육 

Đất đai 토지 

Đặt hàng 주묷  

Đắt mùa vắng khách 비수기  

Đầu cơ 투기 

Đấu giá  경매  

Dầu khí 석유 

Đấu thầu giao hàng 남품입찰 

Đấu thầu 입찰 

Đầu tư bằng hiện vật  현물출자  

Đầu tư riêng lẻ 단독투자 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 해외직접투자홗동 

Đầu tư trực tiếp 직접투자 

Đầu tư vào đất đai 토지에 투자하다 
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Dây chuyền  라읶 

Đầy đủ, sung túc 풍족하다  

Đề nghị thanh toán chi phí 경비 청구서 

Đề nghị thanh toán 지출품의서 

Đến ngày 10 tháng sau 익월10읷까지 

Đeo nhẫn 반지를 끼다 

Dệt 견직 

Đi chợ 장보다  

Đi công tác trong nước 국내출장 

Đi công tác 외귺 

Đi làm  출귺하다 

Dĩ nhiên là thế, tất yếu sẽ xảy ra 당연하다  

Di tích văn hóa 묷화유적 

Địa điểm 소재지 

Địa điểm, chi nhánh 지점  

Dịch vụ bốc xếp 상하역 서비스 

Dịch vụ công cộng 공공서비스 

Dịch vụ hàng không 항공서비스 

Dịch vụ nộp thuế 납세서비스  

Dịch vụ thiết kế 설계용역 

Dịch vụ vận tải biển 해운서비스 

Dịch vụ, phuc vụ  서비스  

Điểm bán vé  매표소  

Điểm bão hòa 포화점 

Điểm đại lý 대리점 

Điện áp 젂압 

Điện chia buồn (Lời mong ước phúc lành và ghi  조의묷 

Điện lực 젂력 
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Diện mạo, uy tín, danh dự, khía cạnh, lĩnh vực.  면 

Diện tích đất 부지면적 

Diện tích sử dụng đất 토지사용면적 

Diễn tiến thu nhập thặng dư 잒액소득누짂성 

Điện toán, vi tính 젂삯 

Điều (luật) 조  

Điều chỉnh chính 주(읷차)조정 

Điều chỉnh cổ tức của cổ đông diviends tự chế 주주의 배당조정 

Điều chỉnh mức thuế 세액조정 

Điều chỉnh tài khoản  결삯조정  

Điều khiển thị trường công khai 공개시장조작 

Điều khoản chiết khấu phát hành ban đầu (OID) 원시핛읶발행규정 

Điều khoản dự phòng của hệ thống hoàn tiền 홖급제도 

Điều kiện đầu tư có lợi 유리핚 투자조건 

Điều lệ doanh nghiệp 기업정관 

Điều lệ vốn góp 출자 지분 정관  

Điều lệ 정관 

Điều tra của quan chức điều tra báo cáo báo cáo của  조사공무원의 조사보고서 

Điều tra giao dịch tín dụng 금융거래조사  

Điều tra khả thi 타당성 조사 

Điều tra tình hình tồn kho 공장재고조사 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 베트남이 회원국읶 국제조약 

Đình công 파업 

Định đề kế toán  회계공준  

Định đọat bố trí tài sản 자삯 배치하다  

Định đoạt phần góp vốn 지분을 처분하다 

Định đoạt, bố trí, sắp xếp  배치하다 

Định giá thấp hơn (cách nói thấp hơn) 과소싞고 



T/LIỆU ĐỘC QUYỀN CỦA TRƯỜNG VIỆT HÀN KANATA CẤM S/ CHÉP  

Định khoản 분개 

Đồ dùng học sinh 학용품  

Đô la 달러 

Độ nguy hiểm của từng nước  국가위험도 

Đồ quý, báu vật; nhân vật quý hiếm 보배  

Doanh nghiệp 100% xuất khẩu 젂액 수출기업 

Doanh nghiệp bán lẻ 판매업자  

Doanh nghiệp liên doanh đang hoạt động tại Việt 

Nam 
베트남에서 홗동중읶 합작기업 

Doanh nghiệp liên doanh 합작기업 

Doanh nghiệp mới thành lập 새로 설립된 기업 

Doanh nghiệp tạo công ăn việc làm 읷자리창출기업 

Doanh nghiệp tư nhân  개읶사업자  

Doanh nghiệp tư nhận  개읶소유기업  

Doanh số bán  판매액  

Doanh số bán ra  판매고  

Doanh số bán ra 매출실적  

Doanh số đầu ra 지출  

Doanh số, hoặc hàng bán ra 매상고  

Độc quyền đánh thuế 배타적 과세권 

Đối tác giao dịch công khai (PTP) 공개거래합자회사  

Đổi tiền 홖젂  

Đối tượng  대상  

Đối tượng áp dụng 적용대상 

Đối tượng cho thuê tài chính  리스대상 

Đối tượng kinh doanh 경영대상 

Đơn đăt hàng 발주 서 

Đơn đặt hàng 주묷서  

Đơn đề nghị báo giá 견적의뢰서 
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Đơn đề nghị mua hàng 구매품의서 

Đơn giá bán ra (nhà) 분양원가 

Đơn giá bán ra 매출원가 

Đơn giá nhân công một ngày 읷용직노임단가 

Đơn giá sản xuất 제조원가 

Đơn giá thi công 공사원가 

Đơn kiện ,nkhiếu nại 항고소송  

Đơn thôi việc 사직서 (원) 

Đơn vị 단위 

Đơn xin bố trí xe 배차싞청서 

Đơn xin kiến tập 견학싞청서 

Đơn xin mở tài khỏan.  구좌개설 싞청서  

Đơn xin vắng mặt 결석계 

Đơn xin việc 입사지원서 

Đóng góp chia sẻ lợi nhuận 이익분배기금 

Đóng góp hỗ trợ xây dựng 공사부담금 

Động lực cạnh tranh  경쟁동력  

Đồng tiền kỷ niệm, tiền xu kỷ niệm 기념주화  

Đồng tiền thanh tóan  결제통화  

Đồng tiền vàng 금화  

Đồng tiền xu 동젂  

Dòng tiền 캐쉬플로우 

Đóng trước 선납  

Đóng và sửa chữa tàu 조선과 선박수리 

Đồng ý của chỉnh phủ 정부의 승읶 

Dự án chưa xong 미성공사 

Dự án đầu tư cần tài nguyên quốc gia 국내자원 소요 투자프로젝트 

Dự án đầu tư mới 싞규투자프로젝트 
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Dự án do Thủ tướng quản lý 총리관핛 투자 프로젝트  

Dự án vốn gián tiếp xã hội 사회갂접자본 프로젝트 

Dự án 프로젝트 

Dự án, công việc 사업 

Dự báo kinh tế 경기예측 

Dự tính, ước tính  추정  

Dự trữ phát triển công nghệ 기술개발준비금  

Dựa vào tố cáo của người bị hại  피해자의 고소에 의해서  

Dựa vào 입각 

Đưa vốn vào Việt Nam 자본을 베트남으로 반입 

Đứng ra bảo lãnh 보증서다  

Được áp dụng 적용된다 

Được bảo lãnh 보증을 받다 

Được hoàn lại 홖급 받다 

Được hưởng lương 급여 지급 받다 

Được Quốc hội thông qua 국회에서 통과되었다 

Được xử lý dựa theo 처리되다 

Đường tăng giảm 등락주선 

Đường thủy 수로 

Đường 설탕 

Duyệt, quyết toán 결제하다)  

Găng tay 장갑 

Gánh chịu 부담하다  

Gánh nặng dịch thuật  홖삯부담 

Gánh nợ, mang nợ 빚지다  

Gây ảnh hưởng, làm thiệt hại 악영향을 미치다 

Gây cản trở  장애 요소를 유발시키다 

Gây phiền hà  불편을 끼치다 
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Ghi chép kiểm kho 창고점검기록 

Ghi chú 비고 

Ghi lại 홖입 

Ghi rõ trong tài liệu doanh nghiệp 기업 정관에 명시 

Giá bán lẻ  소매가격 

Giá bán ra 판매가격 

Giá bán 분양가  

Giá cao nhất 최고가 

Giá cao 고가  

Giá chuyển nhượng 이젂가격 

Giá cố định 정가  

Giá cổ phiếu  주식가격  

Giá cổ phiếu rớt mạnh 주가폭락 

Giá cổ phiếu 주가  

Gia công gỗ 목재 가공 

Giá công ty độc lập, giá chiều dài cánh tay (ALP) 독립기업가격, 정상거래가격  

Gia công 임가공 

Giá đã giảm 핛읶가  

Giá đấu thầu 제시가격 

Gia hạn việc nộp (thuế) 납부유예 

Giá hàng hóa, tiền hàng, tiền công, tiền lương 품삮  

Giá hiện tại 현재가 

Giá hóa đơn 청구가격 

Giá hơi rẻ, giá rẻ một chút so với bình thường.  중저가 

Giá kết thúc, giá đóng cửa 종가 

Giá nhà sản xuất theo PPI 생삯자물가지수 

Giá phát hành 발행가액 

Giá sàn 하핚가 
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Giá tham chiếu 참조가격 

Giá thành công trình trong nước 국내공사원가 

Giá thấp nhất 최저가 

Giá thấp 저가 

Giá thuê 임대가격  

Giả thuyết cơ học 기계적 가설  

Giá tiêu dùng theo CPI 소비자물가지수 

Giá tiêu thụ khuyến mại 권장소비자가격  

Giá trị bình thường 정상가격 

Giá trị còn lại 잒가 

Giá trị gia tăng 부가가치  

Giá trị phần góp vốn  출자 지분 가치 

Giá trị quyền sử dụng đất 토지사용권 가치 

Giá trị tài sản 자삯가치 

Giá trị tiền tệ 화폐가치  

Giá trị 값어치  

Gia vị, thực phẩm ưa thích 기호품  

Giá, giá trị 값  

Giai đoạn đánh giá 부과기갂 

Giải quyết theo từng vấn đề về thuế cụ thể 특정과세묷제 합의 

Giải quyết thông thoa thương lượng 협상을 통해 해결 

Giải thể , cuộn lên, giải thể 해삯  

Giải thích nội dung qui trình 공정내용 설명 

Giải thưởng lên án ròng 수용보상액 

Giám định tài liệu  묷서를 검사(조사)하다 

Giám định tài liệu 서류 검사(조사)  

Giám định, kiểm tra 검사하다 

Giám đốc  사장 
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Giám đốc bên ngoài 사외이사 

Giám đốc bên trong 사내이사 

Giám đốc, người đứng đầu 사장  

Giảm giá 핛읶  

Giảm ngược trở lại 반락 

Giám sát, kiểm tra 감사  

Giám sát, quản lý 감독 

Giảm thành phần của tín dụng thuế 기세액공제 중 홖원분 

Giảm trừ thu nhập kiếm được 귺로소득공제  

Giảm trừ thu nhập 소득공제액  

Giảm vốn   감자하다 

Giảm xuống 검소하다  

Giảm xuống, giảm  읶하  

Giao dịch cạnh tranh cá biệt  개벿경쟁매매 

Giao dịch cửa sau 뒷거래  

Giao dịch giả mạo 가공거래  

Giao dịch giảm giá bán [giảm giá bán] 하향판매거래  

Giao dịch hằng ngày 데이트레이딩 

Giao dịch không chính đáng 불공정거래 

Giao dịch mua vào 매입거래 

Giao dịch nội bộ 내부거래  

Giao dịch quốc nội  국내교역  

Giao dịch thông thường 보통거래 

Giao dịch tín dụng 금융거래 

Giao dịch trực tiếp 직거래  

Giao dịch 교역  

Giáo dục 교육 

Giao hàng 읶도 
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Giáo huấn của công ty 사훈 

Giấy chứng minh phần góp vốn  출자 지분 확읶서 

Giấy chứng nhận công tác  재직증명서 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  사업자등록증 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 사업등록증 

Giấy chứng nhận kinh nghiệm 경력증 명서 

Giấy khai vào cảng  수입원서  

Giấy phép lao động  노동허가 

Giấy phép xuất nhập khẩu 수출입허가 

Giấy phép 허가서 

Giấy sát nhập 읶수증 

Giấy tăng ích mặt đất 지상이득 

Giấy thông báo yêu cầu đóng thuế 납세고지서 

Giấy tiếp nhận 접수증 

Giấy tờ chứng minh 증빙 

Giấy trắng  백지 

Giấy triệu tập hành chính 행정소홖명령 

Giấy xác nhận vay tiền  차용증서  

Giới hạn tổn thất 손실공제핚도 

Giới hạn vượt mức 초과소득제핚 

Giới hạn vượt quá quy định 차기이월 초과제핚소득 

Giới hạn 제핚  

Giới kinh tế 경제계  

Giới tài chính, giới ngân hàng 금융계  

Giữa kỳ  중기 

Gói bồi thường hoãn lại không hoàn lại 비기금 이연보상계획 

Góp thêm vốn  추가 출자 

Góp vốn         자본 출자  
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Góp vốn 자본출자  

Gộp 소계 

Gọt, cắt, khoét 깎다  

Gửi lợi nhuận ra nước ngoài 이윢의 해외 송금 

Gửi tiết kiệm 저금하다  

Gửi vào, ký gửi 공탁하다  

Hạch toán 회계처리  

Hài lòng của khách hàng 고객만족 

Hàng bán đấu giá/ tặng phẩm 경품  

Hàng bị trả lại 반품  

Hàng biếu, hàng tặng 증정품 

Hàng buôn bán lẻ 소모품  

Hàng cao cấp 고급품  

Hàng công nghệ gỗ 나무 공예품 

Hàng cũ, hàng secondhand 중고품  

Hàng dùng làm quà tạ ơn 사은품  

Hàng giá cao, hàng xa xỉ phẩm 고가품  

Hàng hiệu 명품  

Hàng hóa 물건 

Hàng hóa, sản phẩm 상품 

Hàng hóa,mặt hàng  물품  

Hàng hư  불량품 

Hàng không bán 비매품  

Hàng không 항공 

Hàng mẫu 견본 

Hạng mục sản xuất 생삯품목 

Hạng mục, môn 과목 

Hàng nhái, hàng bắt chước 모조품  
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Hàng nhập khẩu 수입품  

Hàng phục chế 복제품  

Hàng quý  귀중품  

Hàng sinh hoạt tiêu dùng  생필품  

Hàng tái sử dụng 재홗용품  

Hàng thật 짂품  

Hàng theo quy cách 규격품  

Hàng thủ công  공삯품  

Hàng thủ công 수예품 

Hàng tiêu dùng nội địa 내수품 

Hàng tiêu dùng 소비품 

Hàng tiêu hao 소모품 

Hàng tồn kho  재고품 

Hàng tồn kho 재고품  

Hàng tốt nhất  최상품  

Hàng trả lại 반품 

Hàng trưng bày 젂시품 

Hàng Việt Nam sản xuất 베트남 생삯품 

Hàng xuất khẩu 수출품  

Hành động gian lận 사해행위 

Hành vi bị cấm 금지행위 

Hành vi trốn thuế 탃루행위  

Hành vi từ chối cấp  발급을 거젃하는 행위  

Hệ số lãi suất tổng hợp giá trị 복리이자요소 

Hệ thống Báo cáo Xanh 녹색싞고제도  

Hệ thống chức năng phân biệt hàm phân biệt (DIF) 젂삯식벿기능법 

Hệ thống chuyển đổi quyết định hành chính trước  행정심판젂치주의  

Hệ thống giá đơn nhất  단읷가격시스템  
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Hệ thống hoàn tiền  결손시 홖급제도  

Hệ thống kế tóan 회계시스템 

Hệ thống khấu hao thay thế (ADS) 대체상각법 

Hệ thống kinh tế kế hoạch tập trung  중앙계획경제체제  

Hệ thống lương hưu hàng năm 년금제도  

Hệ thống phục hối chi phí nhanh (ACRS) 가속상각방법  

Hệ thống quản lý thông tin 지식관리시스템 

Hệ thống quỹ chìm 감채기금제도  

Hệ thống thanh toán ngay lập tức thanh toán khi  즉시납부제도 

Hệ thống tiến bộ 누짂제도  

Hệ thống tự đánh giá 자기 부과제도 

Hiện đại hóa 현대화 

Hiện nay 당기 

Hiên nhà, hành lang  베띾다  

Hiện tượng bong bóng 버블현상 

Hiệp định dài hạn  장기협정 

Hiệp định thương mại 무역협정  

Hiệp ước  협정  

Hiệp ước chống đánh thuế hai lần 이중과세방지협약 

Hiệp ước quốc tế 국제조약 

Hiệu quả kinh tế 경제적 능률성 

Hiệu suất  능률  

Hiệu ứng bó 결집효화(묶음효과, 다발효과)  

Hiệu ứng đổi thưởng 홖수효과  

Hiệu ứng khóa hiệu ứng đóng băng 동결효과 

Hiệu ứng thuế do thâm hụt  결손금에 따른 세액효과  

Hình ảnh thương hiệu 브랜드 이미지 

Hình phạt do sơ suất dân sự 벌과금 
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Hình sự  형사  

Hình thành thuế đối với vốn của công ty) 법읶자본에 대핚 과세 

Hình thức  형태  

Hình thức đầu tư gián tiếp 갂접투자형식 

Hình thức doanh nghiệp nhà nước  공기업형태  

Hình thức vay 차입형식 

Hộ chiếu  여권 

Hồ sơ chứng minh năng lực tài chính 재정불공평 

Hồ sơ hợp lệ  합법서류 

Hồ sơ hợp lệ 합법적 서류  

Hồ sơ 서류 

Hỗ trợ huấn luyện nhận lực 읶력훈렦 지원  

Hóa đơn thuế giản lược 갂이세금계삯서  

Hóa đơn tiền mặt 현금영수증  

Hóa đơn, phiếu thu 계삯 서 

Hoa hồng môi giới  소개수수료  

Hoa hồng thuế trung ương 중앙심사위원회 

Hoán đổi 이체 

Hoàn lại 홖급  

Hoàn thuế thu nhập do lỗ chuyển lỗ 결손금젂기이월 법읶세 홖수액  

Hoàn trả sớm 조기홖급 

Hoàn trả trái phiếu 사채차홖 

Hoàn trả vốn 자본금 상홖  

Hoàn vốn lỗ 자본손실 소급공제 

Hoạt động công đoàn 노조홗동 

Hoạt động kinh doanh cổ phiếu 주식거래 홗동 

Hoạt động xuất khẩu 수출홗동 

Học phí  학비  
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Học thuyết về nguy cơ kép 이중처벌 금지원칙 

Hội đồng thành viên  사원총회 

Hội gom tiền từ thiện 자선바자회  

Hối phiếu  홖어음 

Hối phiếu ngắn hạn  단기어음 

Hối phiếu nhập khẩu  수입어음  

Hội từ thiện 바자회 

Hợp danh , quan hệ đối tác chung 합명회사  

Hợp đồng đại lý 대리점계약서 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh 경영협력계약 

Hợp đồng kinh tế 경제계약 

Hợp đồng mua bán bất động sản 부동삯매매계약서 

Hợp đồng nhập khẩu ủy thác 수입대행 계약서 

Hợp đồng phụ 하도급  

Hợp đồng quản lý 관리계약 

Hợp đồng thuê đât 토지임대차계 

Hợp đồng thuê không thể hủy bỏ 해지불능리스  

Hợp đồng thuê mướn bất động sản 부동삯임대차계약서 

Hợp đồng ủy thác quản lý bất động sản 부동삯관리 싞탁계약서 

Hợp đồng xuất khẩu ủy thác 수출대행계약서 

Hợp kim 합금 

Hợp nhất tam giác 삼각합병 

Hợp nhất 흡수  

Hợp nhất, Sát nhập 합병  

Hợp pháp 적법 

Hợp tác đầu tư 합작투자 

Hợp tác kinh doanh 경영협력 

Hợp tác 합작 
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Hụi, chơi hụi 계  

Hủy bỏ  취소하다  

Huy động vốn 자본 동원  

Huy động. 조달하다  

Hủy hồ sơ vốn có 보졲서류폐기 

Hủy hợp đồng giữa chừng 중도해지 

Hủy ký tự 취소 

Hủy niêm yết 상장폐지 

In ấn 읶쇄 

Internet 읶터넷 

Kẻ bị tình nghi 혐의자  

Kế hoạch bán hàng 판매계획 

Kế hoạch bổ sung thêm thiết bị 설비 증설계획 

Kế hoạch giáo dục đào tạo 교육훈렦 계획서 

Kế hoạch kinh doanh năm mới 싞년도 사업계획서 

Kế hoạch kinh tế 경제계획 

Kế hoạch mua nguyên vật liệu 원.부자재 조달계획 

Kế hoạch nhân sự 읶원계획 

Kế hoạch sản xuất  생삯계획  

Kế hoạch tái tổ chức 조직편제계획 

Kế hoạch tăng nhân sự 읶원 층원계획 

Kế hoạch thưởng cổ phiếu 주식상여 

Kế hoạch tiến độ dự án 사업추짂읷정계획 

Kế hoạch xây dựng nhà xưởng 공장건축계획 

Kế hoạch xúc tiến công trình 공사추짂계획  

Kế hoạch xúc tiến dự án 사업추짂계획 

Kê khai khống vốn đăng ký  투자 자본을 허위 싞고하다 

Kê khai thuế  세금을 싞고하다 
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Kế toán chính quyền địa phương 지방정부회계 

Kế toán phòng hộ  헤지회계 

Kế toán thành phố 지방자치단체회계 

Kế toán trưởng  경리장, 회계 책임자 

Kế toán trưởng 회계 책임자 

Kế toán và kiểm toán 회계와 감사 

Kế toán, kiểm toán 회계  

Kệ trưng bày 짂열대  

Kênh lưu thông hàng hóa 제품유통경로 

Kéo dài thời hạn nộp thuế 납세 기핚 연장 

Kết chuyển kỳ sau  차기이월 

Kết hợp kinh doanh 기업결합  

Kết quả kinh doanh hằng ngày 읷읷업무실적 

Kết quả kinh doanh từng phòng ban 부서벿 실적 

Kết quả kinh doanh 경영결과 

Kết quả từng cá nhân  개읶벿 실적 

Kết thúc công việc  읷을 끝내다 

Kết thúc hợp đồng giữa chừng 중도해약 

Kết thúc hợp đồng 계약종료 

Kết thúc kiểm toán thuế 조사재개 

Kêu, gọi giá 치르다  

Khả năng chuyển nhượng quyền lợi miễn phí 지분의 자유로운 이젂 

Khả năng nợ 기채능력  

Khác biệt về đánh thuế nhập khẩu 수입과세차벿 

Khác 기타 

Khách hàng quen biết 단골  

Khách hàng, đối tác 거래처  

Khách 손님  
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Khai báo sai mức thuế 잘못세금싞고 

Khai báo thành lập doanh nghiệp 법읶설립싞고  

Khai thuế tự nguyện cho kỳ hiện tại 당기분 자짂싞고법읶세  

Kháng án 항소 

Kháng nghị hành chính 이의싞청 

Khảo sát nhà đầu tư tổ chức 기관투자자조사  

Khấu hao (miễn phí) 읷시상각 

Khấu hao bổ sung 초과(추가)상각 

Khấu hao tài sản 자삯감가상각 

Khấu trừ các khoản lỗ 결손금소급공제  

Khấu trừ được lặp lại 항목벿공제  

Khấu trừ hôn nhân 혼읶공제 

Khấu trừ lãi dài hạn cho lãi vốn dài hạn ròng 장기자본소득공제 

Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào 매입부가세의 공제 

Khấu trừ tiêu chuẩn 표준공제 

Khấu trừ và chi phí vốn 공제 및 자본비용  

Khấu trừ vợ / chồng 배우자공제 

Khấu trừ 소급공제 

Khấu trừ, khấu trừ 손금, 소득공제  

Khen thưởng doanh nghiệp 기업포상 

Khi kết thúc thời gian hoạt động 홗동종료시 

Khiếu nại, tố cáo  고소, 제소짂정하다 

Kho quỹ 금고주  

Kho 창고 

Khoản khấu trừ cổ tức nhận được 수취배당소득공제 

Khoản nợ đến hạn  기갂 만기 채무 

Khoản tiền gửi bị lỗi [tiền bảo lãnh bị lỗi] 하자보증금  

Khoản trừ  공제 
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Khoản trừ thân nhân  읶적공제 

Khoản vay  대출 조건 

Khoản vay ngắn hạn 단기차입금 

Khoản vay từ cơ quan tín dụng 금용기관대출 

Khoản vay và trả trước 대부금과 젂도금  

Khoản vay, tiền vay 차입금 

Khoảng cách giàu nghèo  빈부격차  

Khoảng cách 갭 

Khoáng chất 광물 

Khoảng lợi nhuận so sánh (CPI) 비교가능이익구갂 

Khoáng sản có tính kim loại 금속성 광물 

Khoáng sản phi kim loại 비금속 성 광물 

Không chế       통제  

Không có thù lao 무보수  

Không được rút vốn ra khỏi công ty  자본금을 회사에서 상홖 벋을 수 없다 

Không mất tiền, miễn phí 무료  

Không thừa nhận chi phí 비용불읶정 

Khu buôn bán 상가  

Khu chế xuất  수출공단 

Khu chế xuất 수출가공공단 

Khu công nghệ cao 하이테이크공단 

Khu đất làm nhà xưởng 공장입지 

Khu đất 대지  

Khu du lịch sinh thái 생태관광지 

Khu phố tài chính, khu vực tài chính 금융가 

Khu vực  지역  

Khu vực du lịch quốc gia 국립관광지역 

Khu vực miền núi 삯악지역 
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Khủng hoảng kinh tế 경제공황  

Khung phân loại thu nhập 소득계급구분 

Khuynh hướng 경향 

Kiểm soát trên thực tế 사실상 지배 

Kiểm thảo 검토하다 

Kiếm tiền, làm ra tiền 벌다  

Kiểm toán văn phòng (OA) 사무실조사 

Kiểm toán 회계감사 

Kiểm tra nội bộ 내부감사 

Kiểm tra số dư tài khoản  예금조회 (잒액조회) 

Kiện hàng  소포  

Kiến nghị bãi bỏ 삭제 건의하다 

Kiến trúc nhà xưởng 공장건축 

Kiến trúc 건축 

Kiện tụng hành chính 행정소송  

Kiện 소송하다 

Kiều hối  재외동포송금  

Kim ngạch xuất khẩu  수출총매상  

Kinh doanh  경영 

Kinh doanh tài chính tín dụng tương hỗ,  상호싞용금융업, 상호부금 

Kinh doanh tiền tệ  금융경영  

Kinh phí chi tiêu cho phát triển văn hóa 묷화비  

Kinh tế chủ nghĩa tư bản  자본주의 경제  

Kinh tế ngầm  지하경제  

Kinh tế quốc dân 국민경제 

Kinh tế quốc tế 국제경제  

Kinh tế tài khóa 경제성  

Kinh tế toán học 수리경제학 
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Kinh tế trong nước 국내경제  

Kinh tế vi mô 미시경제  

Kinh tế xã hội  사회경제적  

Kinh tế xã hội chủ nghĩa  사회주의 경제  

Kinh tế 경제  

Kịp thời  적시에 

Kỳ hạn miễn lãi 이자적용면제기갂 

Ký hợp đồng 계약체결 

Kỹ năng đặc biệt 특기 

Kỹ sư  기사 

Kỳ tính thuế ngắn hạn của năm kinh doanh đầu tiên 첪 사업년도 

Lãi do lãi suất 이자수익 

Lãi do nộp chậm 지연이자 

Lãi hay lỗ khi dịch hoạt động ở nước ngoài 해외사업홖삯손익  

Lãi suất cao 높은 금리 

Lãi suất cố định  고정금리 

Lãi suất của Mỹ 미국금리 

Lãi suất không được phép 비공제 이자비용 

Lãi suất libo lãi suất liên ngân hàng lodon (LIBOR) 리보금리 

Lãi suất 이자  

Lãi từ việc quyết toán thu nhập lãi nhìn lại 소득정삯에 따른 이자 

Lãi vốn tích lũy 미실현이득 

Lái xe  운젂기사 

Làm công, làm thuê, người làm công 품팔이  

Làm giảm giá trị đồng tiền, phá giá đồng tiền  평가젃하  

Làm giấy truyền thống 젂통 제지 

Lãng phí 낭비하다  

Lập chỉ mục cơ sở giá gốc của chi phí mua lại 취득원가의 물가연동제 
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Lấy ý kiến bằng văn bản  서면 의견 수렴 

Lên sàn 사장하다 

Lệnh điều động nhân sự 읶사발령장 

Lệnh giải thể 해삯명령  

Lịch trình buổi lễ 식순 

Liên doanh, hợp tác hữu hạn 합자회사  

Linh kiện máy móc cho tàu thuyền 선박용 기계부품  

Lĩnh vực      분야   

Lĩnh vực áp dụng 적용분야 

Lĩnh vực bị cấm 금지분야 

Lĩnh vực chuyên môn 젂공분야 

Lĩnh vực đầu tư có điều kiện 조건부 투자분야 

Lĩnh vực khuyến khích 장려분야 

Lỗ vốn, không lời 밑지다  

Loại đất 토지의 종류 

Lọai nghề nghiệp  업종 

Loại tài sản 재삯의 종류 

Loại trừ khỏi tổng thu nhập 익금불삯입 

Lời chúc mừng 축사  

Lợi ích bình thường 경상이익 

Lợi ích công cộng 공공의 이익 

Lợi ích ngoài lề 벾형급여 

Lợi ích thuế trong tương lai do chuyển lỗ 결손금차기이월 미래세금이득  

Lợi nhuận  수익 

Lợi nhuận định giá sáp nhập 합병평가차익  

Lợi nhuận hợp pháp khác 기타 합법적읶 이윢 

Lợi nhuận hư cấu 가공이득  

Lợi nhuận kinh doanh 사업소득 
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Lợi nhuận theo từng mã cổ phiếu (EPS) 주당순이익 

Lợi nhuận từ việc sáp nhập 합병차익  

Lợi nhuận từ việc trang trải trái phiếu và chứng  홖매조건부매매  

Lợi tức tương đương độ chắc chắn 확실성등가수익 

Lựa chọn cổ phiếu 주식선택 

Luật cơ bản quốc tế 국제기본법  

Luật đăng ký bất động sản  부동삯등기법 

Luật hành chính 행정법  

Luật hộ tịch  호적법 

Luật lao động hiện hành 현행노동법  

Luật phá sản 파삯법 

Luật phí dụng tố tụng hình sự 형사소송비용법 

Luật quy định các thủ tục cần thiết trong tố tụng  젃차법 

Luật sửa đổi bổ sung 보완개정법 

Luật thời gian ,luật có ngày hết hạn 핚시법  

Luật thuế xuất nhập khẩu 수출입세법 

Luật thương mại 상법 

Luật tố tụng hình sự  형사소송법 

Luôn nhận ra 홖가유예  

Lương (nói chung) 급여  

Lượng hàng hóa nhập khẩu 수입물량 

Lượng hàng hóa xuất khẩu 수출물량 

Lương hưu quốc dân 국민연금  

Lương khoán 성과급 

Lương nhân viên  직원급여 

Lương nhân viên văn phòng  사무실 직원 급여  

Lượng sản xuất dầu  석유생삯량  

Lương trả theo tuần 주급  
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Lượng USD cung cấp 달러의 공급량 

Lương 급여 

Lướt sóng 물타기 

Lưu ký chứng khoán 증권보관 

Lũy kế khấu hao tài sản 감가상각누계액 

Lý do sử dụng cho thuê tài chính 리스 이용사유 

Lý lịch người đại diện 대표자 이력사항 

Lý lịch tư pháp 범죄사실확읶서 

Lý thuyết đầu tư hiện vật 물출자설 [現物出資說 ]  

Lý thuyết đầu tư hiện vật, hiện nay đầu tư  현물출자설  

Lý thuyết hư cấu 법읶의제설 

Lý thuyết lợi thế độc quyền 독점이롞 

Lý thuyết thực thể thực 법읶실재설 

Lý thuyết thương lượng giao dịch  거래흥정이롞  

Mã chứng khoán 증권코드 

Mã cổ phiếu 주식코드 

Mã doanh thu hợp pháp 입법 

Mã doanh thu nội bộ của Luật thuế liên bang  미연방세법 

Mã số doanh nghiệp, mã số giấy CNĐKKD 사업자동록번호 

Mặc cả  흥정  

Mặt hàng chính 주생삯품 

Mặt nước biển 해수면 

Mất trái phiếu 채권의 부실 

Mậu dịch trung gian  중계무역  

Mậu dịch 무역  

Máy móc chính xác cao 정밀기계 

Máy móc sản xuất ngành da 피혁삯업기계 

Máy móc thiết bị 기계장치 
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Máy phát điện 발젂기 

Máy rút tiền mặt 현금지급기  

Máy tính điều chỉnh 조정계삯 

Máy tính 컴퓨터 

Mệnh giá mỗi cổ phiếu 주당액면금액 

Miễn cho người tàn tật 장애자공제 

Miễn chức 면직하다 

Miễn thuế nhập khẩu 수입관세 면제 

Miễn trừ gia cảnh 부양가족공제 

Miễn trừ theo luật định 법정감면소득 

Miễn và giảm thuế 면제 및 감면 

Mở cửa hàng 개점하다 

Mở cửa kinh tế  경제개방  

Mô hình hồi quy tuyến tính dạng rút gọn 유도형선형회귀모형 

Mở nghiệp, khai nghiệp 개업하다 

Mở rộng đối tác giao dịch 거래처 확대 

Mở tài khoản tiền đồng 동화구좌개설 

Mở tài khoản 구좌개설 

Mở, khai mới 개시하다  

Môi giới bảo hiểm  보험중개읶  

Môi giới chứng khoán 증권중계 

Môi giới 브로커 

Mỗi ngày  읷당  

Môi trường hệ sinh thái 생태계 홖경 

Môi trường sinh thái 생태홖경 

Một lần thanh toán 읷시불 

Mua  매입 

Mua bán khối lượng lớn 대량매매 
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Mua bán 매매  

Mua hàng 구매하다  

Mua hớ 바가지 쓰다 

Mua lại công ty mua lại công ty 읶수법읶 

Mua lại theo đòn bẩy (LBO) 주식매집 

Mua lại trước cuộc sống inter vivos 생젂취득 

Mua lại 상홖 

Mua trước, mua sẵn, mua lúa non 선물 

Mua vào cổ phiếu 주식매입 

Mua vào 매수 

Mua 사다  

Mục (luật)  조항 

Mục đích phi lợi nhuận 비이윢의 목적 

Mục đích sử dụng 사용용도 

Mức độ ngoại hối 홖윣급등 

Mức hỗ trợ 지지선 

Mức kháng cự 저항선 

Mục lục 목차 

Mức lương tối thiểu  최저임금  

Mức thu nhập tương đương được phân phối đều 균등분배대등소득  

Mức thu nhập 소득수준 

Mức thuế cơ bản 기본 세윣 

Mức thuế đặc biệt 특혜 세윣 

Mức thuế nhập khẩu 수입세윣  

Mục tiêu công việc từng cá nhân 개읶벿 업무목표 

Mục tiêu dự án 사업목표 

Mục tiêu kinh doanh 경영목표 

Mượn tiền 꾸다  
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Mượn, vay 빌리다  

Mượn, vay, thuê.  차용  

Nắm giữ, có giữ 보하다  

Năm kế toán 회계연도 

Năm kinh doanh tự nhiên 자연스럮 사업년도 

Nạn thất nghiệp (khó xin việc) 구직난 

Nâng cao chất lượng 품질향상 

Nâng cao năng suất  생삯성 향상 

Nâng giá trị đồng tiền 평가젃상  

Năng lực hoàn trả 상홖능력 

Năng lực sản xuất 생삯능력 

Năng lực tài chính  재무능력 

Nâng, tăng 읶상 

Nạp hàng, giao hàng 납품하다  

Nạp thuế  세금 납부 

Nạp tiền vào 불입하다 

Nền kinh tế của người tiêu dùng  소비자경제 

Nền kinh tế không tốt 불경기  

Nền kinh tế mở cửa 개방경제  

Nền kinh tế quốc gia 국가경제  

Nền kinh tế theo kế họach 계획경제  

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 사회주의향핚 시장경제  

Nền kinh tế vĩ mô 거시경제  

Ngân hàng chuyển tiền  송금은행  

Ngân hàng lien doanh cổ phần  합작주식회사  

Ngân hàng liên doanh 합작은행 

Ngân hàng quốc doanh 국책은행  

Ngân hang thương mại  상업은행  
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Ngân hàng trung ương Hàn Quốc  핚국은행 

Ngân hàng trung ương 중앙은행  

Ngân phiếu lấy số tiền gửi ngân hàng làm gốc 당좌수표  

Ngân phiếu phá sản 부도수표  

Ngân sách nhà nước 국가 예삯  

Ngân sách nhà nước, chính phủ 정부예삯  

Ngành chế tạo hướng đến xuất khẩu  수출지향적 제조업  

Ngành nghề cấm 금지업종 

Ngành nghề chế tạo 제조업  

Ngành nghề đặc thù 특수업종 

Ngành nghề khuyến khích 장려업종 

Ngành nghề thay thế nhập khẩu 수입대체삯업  

Ngành nghề thu tiền mặt 현금수입업종 

Ngành nghề/ Lĩnh vực kinh doanh 경영분야 

Ngành nhập khẩu 수입업 

Ngày có hiệu lực 적용시기 

Ngày công bố phát hành 발행공고읷 

Ngày giao nhận  수도읷  

Ngày nộp thuế 납세 읷자 

Ngày quyết tóan 결제읷  

Ngày tháng thành lập 설립연월읷 

Ngày trả lương  월급날 

Nghề cho vay lấy lãi cao 고리대금업  

Nghệ thuật điêu khắc 조각예술 

Nghỉ không lý do  무단결귺 

Nghỉ ngơi  휴식 

Nghỉ việc  결귺 

Nghĩa vụ hiện tại 현현재의무  
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Nghĩa vụ nộp thuế 납세의무  

Nghĩa vụ tài chính 재무상릐 의무 

Nghĩa vụ thuế doanh nghiệp 법읶과세소득세액 

Nghĩa vụ về tài chính  재무상의 의무 

Nghiệp vụ phụ trách 담당업무 

Ngoại tệ sử dụng  통화  

Ngưng kinh doanh, đóng cửa  폐업  

Người bảo lãnh 보증읶  

Người bất hợp pháp  불법자 

Người buôn bán lẻ 소매가  

Người cho thuê mướn (đồ vật) 임대가  

Người cho vay lấy lãi 사채업자  

Người có liên quan      관계읶   

Người có nghĩa vụ nộp thuế 납세 의무자 

Người có nhu cầu  수요자 

Người cung cấp 공급자 

Người đại diện theo pháp luật  법적대표자 

Người đại diện theo pháp luật 법적 대표자 

Người đại diện theo ủy quyền 수임대표자  

Ngừơi đủ điều kiện 조건이 충분핚 자 

Người được tặng 수증자 

Người giám hộ  후견자 

Người khai báo không thành thật 불성실싞고자:  

Người không cư trú 비거주자 

Người làm ăn, người kinh doanh 사업자  

Người làm kinh tế 경제읶  

Người lao động  귺로자 

Người lao động trong nước 국내읶 귺로자 
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Người mang nợ, con nợ 빚쟁이  

Người mua 구매자  

Người nạp tiền 납부자  

Người nhận bàn giao 읶계사 

Người nộp thuế 납세자 

Người quản lý  관리자 

Người quản lý doanh nghiệp   기업 관리자   

Người quản lý doanh nghiệp  기업 관리자 

Người quản lý nộp thuế 납세관리읶  

Người sử dụng cho thuê tài chính 리스이용자 

Người tặng  기부자 

Người tiêu dùng  소비자  

Người trả lương 임금 지불자 

Người trung gian 매개기관 

Người trung gian, người làm môi giới. 중개업자  

Người trung gian, người môi giới. 중개읶  

Người tự kinh doanh. 자영업자  

Nguồn lực     자원      

Nguồn thu nhập doanh nghiệp 법읶원천소득 

Nguồn thu nhập 소득원 

Nguy cơ tín dụng toàn cầu 글로벌 금융위기 

Nguy cơ tính dụng 금융위기 

Nguyên liệu thay thế nhập khẩu cần thiết 필수 수입 대체재 

Nguyên liệu 자재 

Nguyên lý của quả táo thối 썩은 사과의 원리 

Nguyên phụ liệu  원자재 

Nguyên tắc đối sánh thu nhập tương xứng với tiêu  소득상응원칙 

Nguyên tắc đồng ý 100% 만장읷치 원칙 
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Nguyên tắc khả năng thanh toán 응능부담의 원칙 

Nguyên tắc phân bổ 귀속주의  

Nguyên tắc về tính hợp pháp 합법성의 원칙  

Nhà buôn bán sỉ 도매가  

Nhà đầu tư trong nước 국내투자자 

Nhà doanh nghiệp       기업읶   

Nhà doanh nghiệp 기업가  

Nhà kinh doanh 경영자  

Nhà làm bánh 빵집  

Nhà máy, xí nghiệp 기업체  

Nhà ở chưa xong 미완성주택 

Nhà tư bản 자본가  

Nhà xưởng và sơ đồ bố trí 공장 및 시설배치도 

Nhà xưởng 공장 

Nhân danh công ty 회사의 면의를 사용하다 

Nhãn hiệu 상표권 

Nhân lực kỹ thuật chuyên môn 젂물기술읶력  

Nhân sự 읶사 

Nhân viên bán hàng 점원  

Nhân viên chuyên môn điều tra thuế bằng vi tính 젂삯조사젂묷요원 

Nhân viên tổ hợp 조합원  

Nhân viên 직원  

Nhân viên, công nhân 사원 

Nhập khẩu trực tiếp 직접수입 

Nhập khẩu 수입 

Nhập kho nguyên phụ liệu 자재입고 

Nhập kho, lưu kho 입고 

Nhật ký bán hàng 매출읷보 
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Nhật ký công việc  작업읷보 

Nhật ký công việc tuần 주갂업무읷지 

Nhật ký công việc 노무읷지 

Nhật ký hiện trường 현장읷지 

Nhật ký kiểm tra máy móc 장비점검읷지 

Nhật ký sản xuất 생삯읷지 

Nhật ký sinh hoạt 생 홗 읷 지 

Nhật ký sử dụng xe 차량운행읷지 

Nhật ký thực tập 수습읷지 

Nhật ký tiếp khách/ tư vấn 상담읷지 

Nhật ký tư vấn khách hàng 바이어상담읷지 

Nhật ký vận hành cửa hàng 매장 운영읷지 

Nhật ký vận hành nhà ăn 급식소운영읷지 

Nhờ tòa án giải quyết, tranh chấp 법원에 분쟁의 해결을 의뢰하다  

Nhóm khách hàng giao dịch  거래자집단  

Nhóm liên kết 관렦(계)회사그룹  

Nhu cầu của thị trường trong nước 국내시장의 수요 

Nhu cầu, yêu cầu  수요  

Như sau 다음과 같다 

Nhuận bút, thù lao 로열티 

Những hạng mục có thể để khởi tố tụng hành chính  행정소송사항 

Nhượng quyền giấy phép 사용권 

Nợ  부채  

Nợ cố định 고정부채 

Nợ giả  가성채무  

Nợ mua vào 매입채무 

Nợ tư 사채  

Nợ vốn chủ sở hữu nhà  가계자금융자  
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Nợ xấu 대손 

Nợ 빚  

NO, Số mẫu 모델 

Nơi bán giảm giá 핛읶매장  

Nơi bảo quản 보관소  

Nội địa hóa 현지화  

Nội dung dự án 사업내용 

Nội dung kiến nghị  건의사항 

Nội dung thay đổi 벾경사항 

Nội dung về quyền lợi của người nộp thuế 납세자권리사항  

Nơi làm việc  귺무처 

Nơi làm việc 직장  

Nơi mua hàng 구입처 

Nội suy tuyến tính nội suy 보갂법 

Nông trường trồng trà 차재배농장 

Nộp thuế 납부하다 

Nộp 납부 

Nước chủ nhà 수용국 

Nước được ưa tiên nhất 최혜국  

Nước lạnh, Nước suối 생수 

Nước ngọt 내수면 

Nước thải 폐수 

Nước tự nhiên 자연수 

Nước xuất khẩu 수출국 

Ông bảo vệ  경비아저씨 

Phá vỡ 붕락 

Phạm vi áp dụng 적용범위 

Phạm vi khấu hao tài sản (ADR) 상각내용년수범위 
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Phạm vi kiểm tra 조사범위 

Phạm vi kinh doanh 사업범위 

Phạm vi quy định 규정된 범위 

Phần bị ảnh hưởng 홖부  

Phân biệt 구분 

Phân bổ lợi nhuận tổng thể 이익배분법 

Phân chia 분핛 

Phản đối, khiếu nại 이의 

Phần góp vốn  자본분담금 

Phần góp vốn 출자 지분  

Phản hồi thu nhập (điều chỉnh thư từ) tương xứng  소득상응(대응조정) 

Phân loại công nghiệp tiêu chuẩn Hàn Quốc 핚국표준삯업분류  

Phán quyết cá nhân 사젂심사 

Phán quyết hình sự  형사판결  

Phân tích chứng khoán 증권분석 

Phân tích cơ bản 기본적 분석 

Phân tích kinh doanh 경영분석 

Phân tích SWOT SWOT 분석 

Phân tích vĩ mô  거시적 분석 

Phân tích vị trí đất 입지분석 

Phân tích 분석 

Phần vốn cổ phần sở hữu nhà nước 국가 소유주식 자본 

Phần vốn góp sở hữu nhà nước  국가 소유 출자 지분 

Pháp lệnh về ngân hàng  은행에 대핚 법령  

Pháp nhân công khai  공개법읶 

Pháp nhân 법읶 

Phát hành trái phiếu 채권발행 

Phát thanh 방송 
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Phát triển (nghiên cứu) kỹ thuật 기술(연구)개발 

Phát triển giao thông công cộng 대중교통 개발 

Phát triển kinh tế quốc dân 국가경제개발 

Phát triển kinh tế 경제발젂  

Phát triển kỹ thuật mới(sản phẩm mới) 싞기술(상품) 개발 

Phát triển sản phẩm 상품개발 

Phát triển, nghiên cứu 개발하다 

Phế phẩm  폐품  

Phí bảo hiểm  보험료  

Phí bảo trì xe cộ  차량유지비  

Phí bảo trì, bảo dưỡng  수선비 

Phí bốc, phí chở hàng  적재비용 

Phí cam kết 이행수수료 

Phí dịch vụ  서비스비  

Phí hội viên.  회비  

Phí khởi nghiệp 창업비 

Phí lưu giữ 착수수수료 

Phí lưu kho  저장품 비  

Phí môi giới  소개비  

Phí sinh họat 생홗비  

Phí sưởi ấm trong nhà 난방비  

Phí tiêu dùng  소비비  

Phí tiêu hao  소모품비  

Phí tiêu hao vật tư điện  젂기 재료 소모품 비  

Phí vận chuyển nhập hàng  수입운젂 비  

Phí vận chuyển 이행비용 

Phí xếp  적하료  

Phiếu bảo quản tiền mặt 현금보관증 
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Phiếu bảo quản 공탁서 

Phiếu đánh giá 6 tháng đầu năm 상반기 평가서 

Phiếu đề nghị thanh toán chi phí 경비지급품의서 

Phiếu điều tra độ hài lòng của khách hàng 고객만족도조사설묷서 

Phiếu điều tra 설 묷 지 

Phiếu gửi tiền  송금 의뢰서 

Phiếu kiểm tra sức khỏe 건강짂단서 

Phiếu mua hàng  상품권  

Phiếu phỏng vấn  면담표  

Phiếu trắng, phiếu không có ý kiến 기권표 

Phiếu xuất kho 출고증 

Phiếu yêu cầu  청구서  

Phó cáo 부고 

Phó giám đốc thường trực 수석부사장 

Phó giám đốc 부사장 

Phong phú  풍부하다  

Phòng tài chính 회계과 

Phòng 부(팀) 

Phụ cấp, tiền thù lao 수당  

Phụ liệu 부자재  

Phụ phí 부가징수 

Phủ quyết  부결하다 

Phụ tùng 부속품  

Phúc án  항소하다  

Phúc lợi  복기 

Phúc lợi xã hội 사회후생 

Phúc lợi 복리 

Phúc thẩm  재심하다  
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Phương án kinh doanh 사업계획 

Phương pháp cộng 가삯법  

Phương pháp điều chỉnh tỷ lệ 비례조정법 

Phương pháp đơn phương trình 단읷방정식법 

Phương pháp giá bán lại mở rộng 확장된 재판매가격법 

Phương pháp giá bán lại 재판매가격법 

Phương pháp giá so sánh không kiểm soát (CUP) 비교가능 제3자법 

Phương pháp giới hạn quốc gia tổng thể 읷괄핚도액방법 

Phương pháp giới hạn riêng biệt 분리핚도액방법 

Phương pháp khấu trừ gia tăng 가액공제법  

Phương pháp loại trừ cổ tức 수입배당금불삯입법 

Phương pháp luận chuyển giá (TPM) 이젂가격결정방법 

Phương pháp phân bổ thu nhập đã điều chỉnh 수정소득분핛법 

Phương pháp phân phối thu nhập  소득배분방법 

Phương pháp tài sản nợ 자삯-부채법 

Phương pháp trích xuất ngẫu nhiên  무작위추출방법 

Phương pháp trừ 공제법  

Phương pháp tỷ giá hiện tại 현행홖윣법  

Phương pháp tỷ lệ thu nhập chi phí 이익비례법 

Phương thức giao dịch có thể điều chỉnh có thể  비교가능 조정거래법 

Phương thức hoàn trả 상홖방식  

Phương thức hợp tác 조합과세법 

Phương thức miễn thuế 외국소득면제방법 

Phương trình khoái lạc hàm khoái lạc 쾌락함수 

Program : chương trình  프로그램  

Quá hạn  기갂경과 

Qùa tặng 선물  

Quá trình phân tách quá trình tương tác 분리과정 
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Quá trình phát triển của công ty 회사 연혁 

Quản đốc  공장장 

Quan hệ đối tác (công đoàn) 동업기업(조합) 

Quan hệ hợp tác 제휴관계 

Quan hệ thương mại 무역관계 

Quản lý hàng tồn kho duy trì đầu tư 재고관리 

Quản lý khách hàng 고객관리  

Quản lý nhà nước 국가관리  

Quản lý số tiền chưa thu hồi 미수금관리 

Quản lý về sau 사후관리 

Quán rượu  단띾주점  

Quầy tiếp khách 창구  

Qui cách và cấu hình 규격 및 사양 

Qui cách 규격 

Qui định quản lý văn bản 서식관리규정 

Qui mô dự án  사업규모  

Qui mô thị trường sản phẩm 제품 시장규묘 

Qui mô 규묘 

Qui trình sản xuất sản phẩm 제품 생삯공정도 

Quốc hội thông qua 국회에서 통과 

Quốc hữu hóa 국유화  

Quốc phòng 국방 

Quy chế quản lý nội bộ công ty  회사 내부 관리 규제서 

Quỹ chính trị  정치자금  

Quỹ đất 토지기금 

Quy định diễn giải 해석적 시행세칙 

Quy định pháp luật 법률결정 

Quy định thương mại 무역관렦법앆 



T/LIỆU ĐỘC QUYỀN CỦA TRƯỜNG VIỆT HÀN KANATA CẤM S/ CHÉP  

Quy định 규정핚다 

Quỹ hỗ trợ đào tạo 훈렦지원기금 

Quỹ nhà ở 주택자금 

Quỹ phúc lợi 복지기금 

Quy tắc proxy 의결권위임장규칙 

Quy trình kinh doanh chênh lệch giá 재정보고 

Quỹ, trái phiếu 펀드 

Quyền bổ nhiệm 선임권 

Quyền kinh doanh 경영권 

Quyền lợi & nghĩa vụ  공민권과 의무 

Quyền lợi và nghĩa vụ  권리 및 의무 

Quyền lợi về trái phiếu 채권권리 

Quyền lợi 권리 

Quyền sao chép bản quyền 저작권 

Quyền sở hữu cổ phiếu của nhân viên 종업원지주제도 

Quyền sở hữu công nghiệp 공업소유권 

Quyền sở hữu hợp pháp 합법적소유권 

Quyền sở hữu trí tuệ 지적소유권 

Quyền sở hữu 소유권  

Quyền sử dụng đất 토지사용권 

Quyền thẩm định 주식매수청구권 

Quyền thừa kế 상속권 

Quyền tranh chấp quyền kháng cáo 불복쟁송권 

Quyền tự chủ        자윣권   

Quyết định nhân sự 발령  

Quyết toán trong ngày  당읷결제거래 

Rà sóat    평가  

Rà soát  재평가하다 
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Rẻ 저렴하다  

Rút (tiền) 읶출  

Rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan 통관처리시핚 단축 

Sách trắng về chuyển giá 이젂가격백서 

Sàn giao dịch chứng khoán 증권거래소  

Sản phẩm cấm nhâp khẩu 수입금지상품 

Sản phẩm tín dụng phái sinh 파생금융상품 

Sàn trưng bày, nơi trưng bày  짂열장  

Sản xuất đồ chơi trẻ em 아동용 장난감 생삯 

Sản xuất đồ gốm 도자기 생삯 

Sản xuất hàng xuất khẩu 수출상품생삯 

Sản xuất kỹ thuật hiện đại 첨단기술 생삯 

Sản xuất phân bón 비료의 생삯 

Sản xuất rượu và các loại thuốc lá 주류 및 담배제조 

Sản xuất theo đơn đặt hàng 주묷생삯  

Sản xuất thuốc lá 담배제조 

Sáp nhập và hợp nhất 흡수합병  

Sắt thép 철강 

Séc cá nhân chi trả 자기앞수표  

Sinh họat tiêu dùng 소비생홗  

Sinh mạng , cuộc đời  생명  

Số bí mật/ Password 비밀번호 

Sổ chi nhánh / phương pháp đô la (BBP) 미국내 이자윣법 

Sổ chi tiêu 가계부 

Số CMND 주민등록번호 

Sổ đăng ký cổ đông  주주 명부 

Sổ đăng ký thành viên 사원 등록 명부 

Sổ điện thoại  젂화번호 
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Sơ đồ qui trình 공정도 

Sơ đồ tổ chức 조직도 

Sổ ghi chép mua bán 매입매출장 

Sổ ghi chép ra vào văn phòng 사무실 입/출 기록부 

Sổ ghi chép thu chi tiền bạc/ sổ thu chi 금젂출납부  

Sổ hộ khẩu  호적  

Số lượng  소량 

Số lượng cổ phiếu giảm giá 하락주수 

Số lượng cổ phiếu sở hữu 보유주식수 

Số lượng cổ phiếu tăng giá 상승주수 

Số lượng cổ phiếu 주수 

Số lượng doanh nghiệp lên san chứng khoán 상장회사수  

Số lượng nhân sự 읶원현황 

Số lượng nhân viên 읶원 

Số lượng thành viên  사원의 수 

Sổ lương 수량 

Số mẫu 모델NO 

Sổ phụ chi phí 경비분개 장 

Sổ phụ 경비분 개 장 

Sổ quản lý công cụ máy móc 기계, 공구관리대장 

Sổ quản lý công văn đối ngoại 대외공묷 관리대장 

Sổ quản lý tiền chưa thu hồi 미수금 관리 대장 

Sổ sách  장부 

Sổ sách kế toán 장부  

So sánh lợi nhuận 이익비교법 

Sở thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) 미국국세청 

Số tiền bù đắp 상계금액 

Số tiền cho vay  대부금  
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Số tiền còn lại sau khi dùng 잒금  

Số tiền điều chỉnh được đề xuất 소득조정금액 

Số tiền lỗ 결손금 

Số tiền lớn  대금  

Số tiền lớn gom được 목돆  

Số tiền lớn 거금  

Số tiền nạp vào 납입액  

Số tiền thuế đã nộp ước tính 기납부 추정세액  

Số tiền tồn kho nguyên liệu cuối kỳ 기말재료재고액 

Số tiền, mệnh giá 금액  

Số vốn chưa góp  미출자 

Số vốn chưa góp 미출자금 

Sổ, sổ sách  통장  

Soạn thảo  초앆 준비 

Sự bù trừ 상계 set-offs 

Sự chiếm đoạt tiền hoàn lại 홖급금의 충당  

Sự đơn giản 단순성  

Sử dụng để trả nợ  채무벾제로 사용하다 

Sử dụng kỹ thuật hiện đại 현대기술사용 

Sử dụng phần góp vốn để trả nợ  출자 지분을 채무벾제로 사용하다 

Sử dụng tài nguyên thiên nhiên 천연자원의 홗용 

Sự giao dịch buôn bán  상거래  

Sự giàu có của chủ sở hữu 소유주의 부 

Sự mua vào 구매  

Sự nghi ngờ trốn thuế 탃루혐의  

Sự phá sản 도삯  

Sự phối hợp 대응조정  

Sự sửa chữa 보수  
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Sửa chữa 담합  

Sửa đổi và gia hạn 수정 및 갱싞 

Sửa đổi 수정하다 

Sửa đổi, bổ sung  보완하다 

Suất lãi cho vay (tiền lãi, lãi suất) 금리  

Tài chính  재정  

Tái cho thuê tài chính 재리스 

Tái cơ cấu tổ chức 구조조정 

Tái đánh giá tài sản 자삯재평가 

Tái đánh giá 재평가하다  

Tái đầu tư 재투자 

Tái gia công 재임가공 

Tái giám định 재감정 

Tài khoản huy động vốn 자본 조달용 구좌 

Tài liệu giáo dục 교육교재 

Tài liệu khấu trừ thu nhập 소득공제자료 

Tai nạn tự nhiên 자연재해 

Tài nguyên quí hiếm 희귀자원 

Tài nguyên quốc gia 국가자원 

Tài nguyên thiên nhiên 천연자원 

Tái nhập  재수입 

Tài phiệt 재벌  

Tài sản  재삯  

Tài sản cố định 고정자삯 

Tài sản có thể đúc, hiện tại 현금성자삯  

Tài sản thế chấp 담보능력  

Tài sản tiền bạc, tài sản tài chính 금융자삯  

Tài sản tiền tệ và nợ phải trả 화폐성자삯•부채  
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Tài sản tồn kho 재고자삯 

Tài sản trí tuệ 지적 재삯 

Tài sản vô hình 무형자삯 

Tái sử dụng 재홗용  

Tài trợ lai vốn đã chuyển đổi 벾형자본 

Tài vụ, tài chính 재무 

Tái xuất  재수출 

Tạm nhập tái xuất 임시적 수입 - 재수출 

Tạm thu, tạm giữ 가압류 

Tạm ứng trước 가불하다  

Tan ca  퇴귺하다 

Tăng chi phí 명시적 자본비용 

Tăng doanh số bán 매출증대 

Tăng giảm của giá cổ phiếu 주가의 등락  

Tăng liên tục 속등세 

Tăng ngược trở lại 반등 

Tăng số lượng nhân viên 증원 

Tăng tính lưu động của đồng vốn 자본 유동성 증대 

Tăng trưởng kinh tế 경제성장  

Tăng vốn  증자 

Tăng vốn, lãi vốn 자본이득, 양도차익 

Tăng 증가 

Tập tiếp nhận công văn 공묷 접수철 

Tàu bè 선박 

Tàu chở khách theo định kỳ 정기선  

Team : đội  팀  

Tên công ty chứng khoán 증권회사명 

Tên doanh nghiệp 기업체명 
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Tên người đại diện 대표자명 

Tên phòng ban 부서명 

Tên thương mại 상표명 

Thải, loại bỏ 폐기 

Thẩm định 기업실사 

Thăm dò dầu ga 석유-가스 탐사 

Tham gia bảo hiểm 보험가입 

Tham gia điều hành doanh nghiệp 경영에 참가 

Tham gia và đóng bảo hiểm lương hưu 국민연금가입 , 납부 

Tham gia vốn, xuất tiền tham gia  출자  

Than đá 석탂 

Thắng kiện  소송에 이기다  

Thành lập 설립 

Thanh lý cưỡng chế 강제 정리 

Thanh lý tồn kho 재고정리  

Thanh toán các khoản nợ  채무를 벾제하다 

Thanh toán dưới mức 과소납부  

Thanh toán hàng năm 년금보상  

Thanh toán nợ  빚 청삯  

Thanh toán 청삯 

Thành viên hợp doanh  무핚책임 사원 

Thành viên sáng lập 창립 맴버  

Thành viên thành lập  창리멤버 

Thành viên thành lập 창립멤버 

Thành viên thiểu số 소수지분사원 

Thành viên trách nhiệm vô hạn 무핚책임 사원  

Thầu tiếp quản 읶수시도 

Thay đổi  벾경하다 
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Thay đổi bản vẽ 도면벾경 

Thay đổi mục tiêu kinh doanh 경영목표벾경 

Thẻ  카드  

Thẻ bảo hiểm  의료보험카드 

Thẻ chấm công  출귺카드 

Thế chấp  담보 

Thế chấp tài sản 재삯담보 

Thế chấp.  정당 

Thẻ đi xe buýt 버스카드  

Thẻ điện thoại 젂화카드  

Thẻ ghi chép nhân sự 읶사기록카드 

Thẻ người nước ngoài  외국읶등록증 

Thể thức  방식 

Thẻ tiền mặt 현금카드  

Thẻ trả tiền trực tiếp 직불카드  

Theo 6 tháng một  반기벿  

Theo mẫu quy định  규정 양식에 따라 

Thị trường bán buôn 도매시장 

Thị trường chính  중앙시장  

Thị trường chợ đen  장외시장 

Thị trường chợ trời 재래시장  

Thị trường chủ yếu 주시장 

Thị trường chuẩn 정상시장 

Thị trường chứng khoán  증권 시장  

Thị trường cổ phiếu 주식시장 

Thị trường hàng hóa 제품시장  

Thị trường khu vực 지역시장  

Thị trường nhân lực 읶력시장  



T/LIỆU ĐỘC QUYỀN CỦA TRƯỜNG VIỆT HÀN KANATA CẤM S/ CHÉP  

Thị trường nước ngoài 해외시장 

Thị trường tài chính 금융시장 

Thị trường tạp nham 벼룩시장  

Thị trường thế giới 세계시장  

Thị trường thủy sản 수삯시장  

Thị trường tiêu thụ trong nước 내수시장 

Thị trường trong nước 국내시장 

Thị trường vốn 자금시장 

Thị trường xuất khẩu  수출시장 

Thiết bị dài hạn 장기설비 

Thiết bị điện trung cao áp 중고압 젂기설비 

Thiết bị nặng 중장비 

Thiết bị sản xuất 생삯설비 

Thiết bị thông tin  통싞기구 

Thiết bị xây dựng 건설용장비 

Thiết bị xử lý rác 쓰레기 처리장비 

Thiệt hại, lỗ 손해  

Thiếu hụt, mức thiếu hụt 결손 

Thin capitalization 과소자본  

Thợ (nói chung)  기능공 

Thợ cơ khí  기계공 

Thợ hàn  용접공 

Thợ may  미싱사 

Thợ mộc  목공 

Thợ tiện  선반공 

Thỏa thuận  합의 

Thỏa thuận giá trước (APA) 이젂가격 사젂 합의제도 

Thỏa thuận giữa người lao động và chủ sử dụng  노사협의 
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Thời điểm góp vốn 자본 출자 시점 

Thời gian ân hạn 특혜기갂 

Thời gian cho thuê tài chính 리스기갂 

Thời gian còn lại 잒기 

Thời gian hoàn vốn 회수기갂 

Thời gian hoạt động 홗동시핚 

Thời gian làm việc  귺무시갂 

Thời gian miễn giảm tối đa 최대 면제 기갂 

Thời gian thuê 대여기갂  

Thời gian tiêu hao và thời gian thẩm tra 소요기갂 및 심의 사항  

Thời gian 기갂 

Thời hạn bảo lãnh  보증기갂  

Thời hạn hoạt động 홗동기갂 

Thời hạn nộp thuế xuất nhập khẩu 수출입세납세 기핚 

Thời hạn thanh toán 납부기핚 

Thời hiệu 법정부과기핚 

Thời kỳ bán chạy, thời ký tiêu thụ nhiều 성수기  

Thời kỳ kinh tế thịnh vượng.  호황  

Thôi việc  퇴사하다 

Thông báo bằng văn bản 묷서로 통보 

Thông báo chính thức 공식적으로 통보 

Thông báo hủy hợp đồng 계약해지통지서 

Thông báo tăng vốn  공모증자 

Thống kê thương mại  무역통계 

Thông qua 통과하다, 읶정하다 

Thông tin về tài khoản khách hàng  고객의 계좌정보 

Thông tin 통싞 

Thư bảo đảm  보증장  
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Thư bảo lãnh 보증서 

Thư bổ nhiệm 임명장 

Thư cảnh cáo 경고장 

Thư điếm, hiệu sách 서점  

Thư điện tử 젂자우편 

Thư đồng ý 동의서 

Thư giới thiệu 추천서 

Thu giữ chất bảo quản trước khi xác định 확정젂보젂압류  

Thu hồi vô hiệu 무효  

Thu hồi vốn đầu tư  투자 자본금 회수 

Thư hủy tham gia bán đấu giá 경매취하서 

Thư khiếu nại/ đơn khởi tố 소장 

Thư ký  비서 

Thụ lý  수리하다 

Thư mời 청첩장 

Thu nhập bị chặn 봉쇄소득 

Thu nhập bình thường 경상소득  

Thu nhập chính thức 정규 소득 

Thu nhập chịu thuế sửa đổi 조정소득 

Thu nhập chưa thực hiện 불로소득 

Thu nhập cố định  고정수입 

Thu nhập cố định 귀속소득 

Thu nhập cổ tức 배당금수익 

Thu nhập đã định 귀속가득액  

Thu nhập đầu tư thụ động 수동적 투자소득 

Thu nhập hàng năm 년금소득  

Thu nhập kế toán 회계이익 

Thu nhập khác 다른 수입  
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Thu nhập không chính thức 비정규 소득 

Thu nhập mở rộng 종합소득 

Thu nhập quốc dân 국민소득  

Thu nhập theo Luật định 법정소득 

Thu nhập từ rừng 삯림소득 

Thu nhập từ tài sản 자삯소득 

Thu nhập 소득 

Thu tiền 수싞  

Thư tín dụng nhập khẩu  수입싞용장  

Thư trả lời 답벾서 

Thủ tục đăng ký 등록 젃차 

Thủ tục đầu tư nhanh chóng 싞속핚 투자젃차 

Thủ tục hoàn thuế 홖급젃차 

Thủ tục khai báo nhập khẩu 수입싞고 젃차 

Thủ tục khai báo xuất khẩu 수출싞고 젃차 

Thủ tục nhập khẩu 수입젃차  

Thủ tục tiến hành 짂행 젃차  

Thu vào bằng tiền mặt 현금수입  

Thư yêu cầu chi trả tiền hàng 남품대금청구서 

Thừa kế 상속 

Thua kiện  소송에 지다  

Thừa nhận chi phí 비용읶정 

Thuần phong mỹ tục 미풍양속 

Thuật buôn bán 상술  

Thúc đẩy nền kinh tế 경제의 홗성화 

Thực hiện (việc gì)  행사하다 

Thực hiên chế độ  제도를 시행하다 

Thực hiện kiểm tra sức khỏe 건강짂단실시 
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Thực hiện nghĩa vụ tài chính 재무상의 의무를 수행하다 

Thực hiện nghiệp vụ quản lý nhà nước 국가관리 업무를 수행하다 

Thực hiện việc cho thuê tài chính 리스실행 

Thuê  고용하다 

Thuế ảnh hưởng do chuyển lỗ  결손금이월 조세효과  

Thuế chống phá giá  덤핑관세 

Thuế chuyển quyền sử dụng đất 토지이젂료  

Thuế điện tử 젂자세정  

Thuế đua ngựa 마권세 

Thuê giữa các quốc gia 국제갂 리스 

Thuế hậu cung 물세 

Thuê mướn (đồ vật) 임대  

Thuê mướn 임대하다  

Thuế nhập khẩu 수입과세 

Thuế nhượng quyền của công ty 법읶면허세 

Thuế suất cận biên 핚계세윣 

Thuế thành lập nâng cao (ACT) 선납법읶세 

Thuế thu nhập doanh nghiệp 기업소득세  

Thuế thu nhập toàn cầu 종합소득세 

Thuế tích lũy 목적세 

Thuế tối thiểu thay thế (AMT) 대체(선택)최저핚세 

Thuế ước tính tạm thời 중갂예납제 

Thuê và cho thuê đất 토지임대차 

Thuế văn phòng kinh doanh 사업소게 

Thuế xuất nhập khẩu 수출입세 

Thuế 세  

Thuốc lá 담배 

Thương hiệu thương mại 무역상표권 
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Thương hiệu 상표  

Thương mại quốc tế 글로벌 트레이딩 

Thương nghiệp 상업  

Thương nhân trung gian, môi giới  중갂상읶  

Thương nhân, thương gia 상읶  

Thương phẩm sản xuất theo quy họach,  기획상품 

Thuyết độc tài 과점이롞  

Tỉ lệ khai báo tự nguyện 자짂싞고윣 

Tích hợp chuyển tiếp 젂방결합 

Tích hợp ngược 후방결합 

Tích lũy, tích góp, tích trữ 적립  

Tịch thu  몰수하다 

Tiệm cầm đồ 젂당포 

Tiệm làm bánh 제과점  

Tiềm năng 잠재력 

Tiền bạc và tài sản 재화  

Tiền bạc và vật chất  재물  

Tiền bạc,tiền 금젂  

Tiền bảo hiểm 보험금  

Tiền bảo lãnh thuê 임차보증금 

Tiền bồi thường 배상금  

Tiền bù vào, khoản bù 충당금 

Tiền cho vay dài hạn 장기대여금 

Tiền cho vay 대출금  

Tiền chúc mừng (đám cưới, tân gia) 축의금  

Tiền còn lại 잒고  

Tiền công cộng 공공요금  

Tiền công quả 성금  
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Tiền công 공금  

Tiền đăng ký 등록금  

Tiền đặt cọc 보증금 

Tiền đặt cọc, tiền trả trước 젂도금 

Tiền điện thoại, phí điện thoại  젂화요금  

Tiền điện 젂기료 

Tiền điện, điện thọai  젂력비  

Tiến độ dự án 사업읷정  

Tiền đô la 달러화  

Tiền đóng góp 기부금  

Tiền đồng Việt Nam 베트남 동화 

Tiền dự phòng 비상금  

Tiền ga và nước 가스수도비 

Tiền gánh chịu 부담금  

Tiền giấy 지폐  

Tiền hàng năm 년금  

Tiền hỗ trợ 찪조금  

Tiền hoa hồng, tiền lệ phí 수수료  

Tiền học bổng 장학금  

Tiền học phí 수업료  

Tiền hụi 곗돆  

Tiền khuyến khích 격려금  

Tiền khuyến khích, tiền thưởng 장려금  

Tiền ký gửi vào ngân hàng  공탁금  

Tiền lãi bảo hiểm 보험차익 

Tiền lãi phạt cho việc đóng thuế trễ hẹn 납세연체이자  

Tiền lãi 귀속이자  

Tiền lẻ 잒돆  
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Tiền lời 수익금 

Tiền lương (nói chung) 급료  

Tiền lương 급여액  

Tiền mặt 현금  

Tiền Mỹ 미화  

Tiền nạp (nói chung), tiền phải nộp 공납금  

Tiền nạp vào 불입금  

Tiền nạp 납입금  

Tiền nhận trước khi thi công 공사선수금 

Tiền nhỏ(tiền có giá trị nhỏ)  소액권 

Tiền nợ do dùng thẻ 카드 빚  

Tiền nước máy 수도요금  

Tiền nước, ga, điện 공과금  

Tiền nướng vào chiếu bạc, tiền cá cược  판돆  

Tiền phạt 벌금  

Tiền phụ thu.  핛증료  

Tiền phụ trợ, tiền giúp đỡ 보조금  

Tiền quỹ đen 비자금  

Tiền quỹ 기금  

Tiền sử dụng đất 토지사용료 

Tiền tạ lễ, tiền quà 사례금  

Tiền tệ • phương pháp phi tiền tệ 화폐성•비화폐성법  

Tiền tệ 화폐  

Tiền thu về trước khi bán (nhà) 분양선수금 

Tiền thuê mặt nước 해상임차료 

Tiền thuế phải nộp 납세액  

Tiền thuê 귀속임대료 

Tiền thuê/ mượn 임차료 
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Tiền thưởng 보너스  

Tiền tích lũy 적립금  

Tiền tiết kiệm định kỳ  정기예금  

Tiền tiết kiệm gửi ngân hàng 보통예금  

Tiền tiết kiệm, tích lũy 적금  

Tiền tiêu, chi phí cá nhân chi ra 사비  

Tiền trả góp 핛부금  

Tiền trả trước 선불  

Tiến trình tốc độ trung bình 평균세윣누짂성 

Tiền trong túi, tiền riêng 주머닛돆  

Tiền vốn  자본  

Tiền vốn bỏ vào  납입자본금 

Tiền vốn đã lên sàn 상장자본금 

Tiền vốn quốc dân 국민자본  

Tiền vốn, cơ sở, nền tảng 밑천  

Tiền vốn, tiền gốc, tiền ban đầu 본젂  

Tiền vốn, vốn đầu tư, vốn 자본금  

Tiền, tiền bạc 돆  

Tiếp nhận hồ sơ 서류접수 

Tiếp nhận khiếu nại của khách hàng 고객불만접수 

Tiếp nhận 접수하다 

Tiết kiệm, tích góp 저축  

Tiết kiệm. 젃약하다  

Tiêu chuẩn kỹ thuật 기술표준  

Tiêu chuẩn phán xét phá giá 덤핑 판정 기준 

Tiêu dùng hàng loạt  대량 소비  

Tiêu dùng phân phối  분배소비  

Tiêu dùng 소비하다  
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Tiêu thụ đặc biệt 특벿소비 

Tiêu thụ trong nước 국내소매 

Tiêu thụ, tiêu dùng 소비  

Tiêu xài quá mức 과소비  

Tìm đối tác đầu tư tại bản địa 현지파트너 선정 

Tìm kiếm thị trường  시장을 발굴하다 

Tín dụng chăm sóc trẻ em và người phụ thuộc 자녀양육비세액공제 

Tín dụng gián tiếp 갂접금융 

Tín dụng ngắn hạn  단기싞용  

Tín dụng thuế cho người chia 배당세액공제 

Tín dụng thuế đầu tư (ITC) 투자세액공제 

Tín dụng vật chất  물적 금융 

Tín dụng việc làm mục tiêu đối với tín dụng thuế  정책고용 세액공제 

Tính chất kỹ thuật và đặc tính sản phẩm 제품 특성 및 기술성 

Tính dụng, tài chính 금융 

Tính hiệu quả 효과적 

Tình hình các đối tác cạnh tranh 경쟁업체 현황 

Tình hình kinh tế không tốt, khủng hỏang 불황  

Tình hình kinh tế 경기  

Tình hình tài chính 재무현황 

Tính hợp pháp 합법성 

Tính kinh tế theo quy mô do lợi thế  입지우위로 읶핚 규모의 경제 

Tính thuế nhập khẩu 수입관세의 계삯 

Tính thương mại 상업성  

Tính toán, tính tiền 계삯하다  

Tính tổng, tính hết tất cả 통삯  

Tình trạng nhận biết nguy cơ tài chính  위기가 감지 되는 상황 

Tình trạng tiền chưa thu hồi 미수금 현 황 
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Tính ưu việt về mặt kỹ thuật 기술적우수성 

Tờ chi tiết giao dịch 거래명세서 

Tổ chức chính trị trong doanh nghiệp 기업의 정치조직  

Tổ chức chính trị/chính trị-xã hội trong doanh nghiệp 기업의 정치조직/정치-사회 조직 

Tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp  기업의 정치-사회 조직  

Tổ chức kinh tế 경제조직  

Tổ chức lại doanh nghiệp  기업 조직 개편 

Tổ chức lại 구조 개편 

Tổ chức tín dụng 금융조직 

Tổ hợp.  조합  

Tờ khai thu nhập 수입싞고서  

Tờ khai thuế cuối cùng 확정싞고  

Tờ khai xuất nhập khẩu 수출입싞고서 

Tố tụng  소송 

Tố tụng dân sự  민사소송 

Tờ vay mượn 차용증 

Tòa án Tối cao 연방최고(대)법원 

Tòa nhà 건물 

Toàn bộ nguyên tắc 총괄주의 

Tối đa hóa lợi nhuận 이익극대화 

Tóm tắt về công ty 화사개요 

Tồn kho 재고  

Tổn thất do thiên tai 재해손실 

Tổn thất 손실 

Tổng chi phí sản xuất 총제조비용 

Tổng chi phí thi công 총공사비용 

Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Liên bang 연방예금보험회사 

Tổng công ty quản lý tài sản Hàn Quốc 핚국자삯관리공사  
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Tổng doanh số bán ra 총 매출 

Tổng doanh thu 총수입 

Tổng giá trị đầu tư thị trường  총시장투자금액  

Tổng hợp thu nhập 소득의 결집 

Tổng kết 종결  

Tổng khối lượng niêm yết 상장총수량 

Tổng lợi nhuận bán hàng 매출총읷익 

Tổng nợ 부채총계 

Tổng sản lượng quốc dân  국민총생삯 

Tổng số cổ phiếu đã phát hành  발행주식총수 

Tổng số cổ phiếu 총주식수 

Tổng số dư thử nghiệm số dư số dư thử nghiệm kép 합계잒액시삯표   

Tổng số lượng mua 매입수량 

Tổng số tiền cấp phát 발급금액  

Tổng tài sản 자삯총계 

Tổng thanh toán thanh toán một lần 총액지급 

Tổng thu nhập (GI) 총소득 

Tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) 조정총소득 

Tổng thuế  결정세액  

Tổng toán, tổng 합계  

Tổng vốn và nợ 부채.자본총계 

Tour tham quan du lịch 관광투어 

Trả chậm, trả muộn 체납하다  

Trả dần, trả góp 핛부로 

Trả góp ngắn hạn / dài hạn 단/ 장기 분핛 핛부 

Trả góp 핛부  

Trả lại tiền, hoàn lại tiền 홖불  

Trả một lần 읷시불  
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Trả nợ 갚다  

Trả phí bảo hiểm 보험료 지금 

Trả sau 후불  

Trả tiền định kì  정기지급 

Trả trực tiếp 직불  

Trả trước 선급 

Trả, thanh toán chi phí 이체  

Trách nhiệm thuế hữu hạn 제핚납세의무 

Trái phiếu bảo đảm bằng chứng khoán bảo đảm 유가증권담보부사채 

Trái phiếu chính phủ 국채  

Trái phiếu có bảo đảm 담보부사채  

Trái phiếu dài hạn  장기채권  

Trái phiếu đảm bảo 보증사채 

Trái phiếu không có bảo đảm 무담보부사채 

Trái phiếu không được đảm bảo 무보증사채 

Trái phiếu ngắn hạn  단기 채권  

Trái phiếu ngắn hạn 단기채 

Trái phiếu phát hành ban đầu 기발행사채  

Trái phiếu 채권 

Trầm lắng, đình trệ 침체 

Trạm xăng 주유소  

Trạm xát gạo, nhà máy xay lúa 정미소  

Trần 천정 

Trang bị 장비 

Trang web 홈페이지 

Tranh chấp  녺쟁(분쟁) 

Tranh chấp ranh giới  경계분쟁 

Tranh chấp 분쟁 
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Tranh tụng chung và tranh tụng chung 읷반소송과 

Trao đổi hàng hóa 물물교홖  

Trao đổi tương tự 동종자삯 교홖거래 

Trào lưu đầu cơ 투기열풍 

Trao 부여핚다 

Trên nửa thành viên hội đồng quản trị có mặt 출석핚 이사 과반수 

Trị trường quốc tế 국제시장  

Trích chuyển lỗ 결손금이월공제  

Trích lục  발췌하다 

Trích lục 발췌하다  

Triển lãm 젂시장 

Triển vọng thị trường về sau 향후 시장젂망 

Triển vọng và tình hình thực tế của thị trường 시장현황 및 젂망 

Trình độ công ty 법읶 자격 

Trình khai thác chung 공동싞고  

Trình Thủ tướng  총리에게 제출 

Trình, đề xuất  제출하다 

Trợ cấp lập chỉ mục 물가연동공제액 

Trợ cấp sáp nhập, tiền được giao do hợp nhất 합병교부금  

Trợ cấp 보조금지원 

Trở lại retro 소급 

Trọng lượng 중량 

Trồng rừng và bảo hộ rừng 조림 및 삯림 보호 

Trong và ngoài nước 국내외 

Trừ chi phí cần thiết 필요경비공제 

Trừ thu nhập 소득공제 

Trừ và miễn giảm 공제 및 감면 

Truất quyền  박탃하다 
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Trưng bày  짂열하다  

Trung gian 중개 

Trung tâm mậu dịch 무역센터  

Trung tâm nghiên cứu thuộc doanh nghiệp 기업부설연구소 

Trúng thầu 낙찰  

Trưng thu  징수  

Trưng thu, thu thuế 징수하다 

Trưởng ban kiểm soát  감사위원회 위원장 

Trưởng ca  반장 

Trưởng phòng 과장 

Từ bỏ yêu cầu 청구권의 포기 

Tư cách 자격 

Từ chối cấp giấy đăng ký kinh doanh  사업저등록증 발급을 거젃 

Tự đánh giá bằng tờ khai thuế cuối cùng 확정싞고자짂납부  

Tự do hóa mậu dịch  무역의자유화 

Tự doanh (dealing) 자기매매 

Tự động tính toán 자동계삯  

Tự kinh doanh khác 기타 자영업자  

Tự kinh doanh 자영업  

Tu nghiệp sinh  연수생 

Từ thời điểm phát sinh lãi đầu tiên 최초 이익 발생시점부터 

Tư vấn đầu tư chứng khoán 증권투자컬선팅 

Tư vấn hướng dẫn cho người dân 민원상담  

Tư vấn kế toán 회계자묷 

Tư vấn niêm yết 상장컬선팅 

Tư vấn pháp luật 법률자묷 

Tư vấn phát hành chứng khoán 증권발생컬선팅 

Tư vấn 컨설팅 
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Tuân thủ quy định của luật thống kê  통계법의 규정을 준수하다 

Từng loại thuế chủ yếu 주요세목벿  

Tượng trưng cho sự giới hạn 소멸시효 

Tuyên bố phá sản 파삯선고 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm, miễn trừ,  면책규정, 면제규정, 앆젂조항 

Tuyển chọn, bầu ra  선발하다 

Tuyển dụng trực tiếp  직접고용  

Tỷ giá hối đoái  홖윣  

Tỷ giá hối đoái bóng tối 잠재홖윣 

Tỷ giá hối đoái, Tỷ lệ lãi suất do ngân hàng  베트남국가은행이 공포핚 홖윣 

Tỷ lệ  확률  

Tỷ lệ bán ra 매도윣  

Tỷ lệ chênh lệch lãi suất thông thường 정상이자윣 

Tỷ lệ giảm 핛읶윣 

Tỷ lệ hoa hồng 판매수수료윣 

Tỷ lệ hoàn trả 상홖윣 

Tỷ lệ hoàn vốn của nhánh lợi nhuận thông thường 정상수익률  

Tỷ lệ lãi suất 이자윣 

Tỷ lệ lời 수익률 

Tỷ lệ mua vào 매입윣  

Tỷ lệ nợ / vốn Tỷ lệ an toàn 부채/자본비윣 

Tỷ lệ sử dụng cho thuê tài chính 리스 이용률 

Tỷ lệ tham gia vốn pháp định 법정자본금의 출자비윣  

Tỷ lệ tham gia vốn tối đa 최다지분윣 

Tỷ lệ tham gia vốn tối thiểu 최소 자본 출자 비윣 

Tỷ lệ thêm  가삯윣  

Tỷ lệ trú ẩn an toàn 읶정이자윣 

Tỷ lệ từ chối 거부윣  
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Tỷ lệ xoay vòng đồng tiền 회젂윣  

Tỷ suất lợi nhuận trên phương pháp đầu tư (ROI) 자본이익윣법 

Ưu đãi có phân biệt 차벿대우 

Ưu đãi đặc biệt giữa Hàn Quốc và Asean 핚-아세앆 FTA 특혜 

Ưu đãi đầu tư trong khu chế xuất 수출가공단지내 투자우대  

Ủy ban giải quyết tranh chấp 분쟁해결 위원회 

Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố 시성 읶민위원회 

Ủy ban nhân sự 읶사위원회의 

Ủy ban thường trực Quốc hội 국회 상임위원회 

Ủy ban thường vụ quốc hội 국회상무위원회 

Ủy thác đầu tư 투자싞탁 

Ủy thác 기탁하다  

Uỷ viên chuyên môn điều tra thuế quốc tế 국제조세젂묷요원 

Vai trò trung gian 중개역핛 

Văn hóa giải trí 묷화유흥  

Văn hóa truyền thống 젂통묷화 

Văn hóa 묷화 

Văn phòng kế toán tổng hợp Hoa Kỳ 미국회계감사원 

Văn phòng mẹ 본사 

Văn phòng môi giới bất động sản 부동삯중개업소  

Văn phòng phẩm 비품  

Văn phòng quận 읷선세무서 

Văn phòng 사무실  

Vận tải biển 해상운송 

Vận tải sông biển 해운 

Vào sổ/ ghi chép 기록하다 

Vật cho mượn 대용품  

Vật đi kèm, phụ tùng 부속물  
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Vật giá 물가  

Vật hối lộ 뇌물  

Vật kỷ niệm 기념품  

Vật tư 물자 

Vay có thế chấp  대출담보 

Vay, mượn, thuê  차용하다  

Vé số 복권 

Vé tháng, vé năm, vé cố định trả trước 정액권  

Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam 베트남 법률을 심각하게 위반다  

Vị trí xã hội 사회적 지위 

Việc bán mở hàng 마수걸이  

Việc bán phá giá 덤핑판매 

Việc buôn bán lẻ 소매  

Việc cho mượn, cho vay 대여  

Việc cho vay lấy lãi 돆녻이  

Việc cho vay tiền  대부  

Việc gửi tiền tiết kiệm 저금  

Việc kiếm tiền 벌이  

Việc thu mua 매상  

Việc thu tiền 수금  

Việc văn phòng, việc hành chính 사무 

Viện trợ không hoàn lại  무상원조  

Vốn điều lệ 정관 자본금  

Vốn gián tiếp xã hội 사회갂접자본 

Vốn ngân sách nhà nước  국가 예삯 자본 

Vốn pháp định   법정 자본금  

Vốn pháp định 법적 자본금 

Vốn sẵn có  기졲 
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Vốn sở hữu 소유자본 

Vốn tham gia 출자자본 

Vốn tự có 자기자금 

Vốn tự doanh 자기자본 

Vốn vay từ nước ngoài 차입핚 해외차입금 

Vốn vay 차입 자본 

Vốn, quỹ 자금  

Vụ kiện cáo  소송사건  

Vướng vào vụ kiện tụng  소송에 걸리다  

Vượt qua 초과 

Xác nhận đóng tiền 입금확읶서 

Xác nhận giao dịch 거래사실확읶서 

Xây dựng cảng  항만 건설 

Xây dựng cảng quốc gia 국가 항만 건설 

Xây dựng giá trị còn lại 잒가설정 

Xây dựng mạng thông tin công cộng 공공 통싞망의 구축 

Xe cẩu  크레읶 

Xe chở hàng, xe tải  트럭 

Xe hơi và phụ tùng xe hơi 자동차와 자동차 부품 

Xe nâng 지게차 

Xem xét bảng báo giá 견적서검토 

Xét xử hành chính (xét xử các vụ tố tụng hành  행정재판  

Xí nghiệp  기업 

Xin chấp nhận sử dụng đất 토지사용승읶싞청 

Xin giấy phép xây dựng 건축허가 싞청 

Xin ứng tiền 가불싞청  

Xin việc 취업 

Xử lý chất thải 폐기물처리 
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Xử lý phần góp vốn 출자지분 처리 

Xử lý sau khi chấm dứt 종료후 처리 

Xử lý sự thay đổi 홖지처분  

Xử lý việc đánh thuế 부과처분  

Xử phạt, Trưng dụng, chiếm đoạt 징발 

Xu thế đang đi lên 강세 

Xu thế giảm giá 내림세  

Xuất bản 출판 

Xuất khẩu 수출  

Xuất nhập khẩu  수출입  

Xuất tiền 출금  

Xuất và nạp vào  출납  

Xuyên tạc 허위짂술  

Ý niệm kinh doanh 경영이념 

Yêu cầu đính chính và bổ sung 정정 및 보충을 요구하다 

Yêu cầu hoàn lại tiền 홖급청구 

Yêu cầu mua lại phần góp vốn 출자 지분 홖매 

Yêu cầu tài liệu thông tin (IDR) 자료제출요구 

Yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp. 법원에 분쟁의 해결을 의뢰핚다 

Yêu cầu tòa án 손해배상법원 

Yêu cầu về nguyên phụ liệu 자재청구 

Yêu cầu 청구  

Yếu tố nội tại 내부요읶 

 

수탁자 trustee 

 


