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CỤC THUẾ QUẢNG NGÃI: 

Thu ngân sách đạt
13.724 tỷ đồng

Tính hết tháng 10/2016, Cục
Thuế tỉnh Quảng Ngãi thu ngân
sách nhà nước   được 13.724 tỷ
đồng, chỉ đạt 63,4% dự toán giao,
bằng 57,8% so với cùng kỳ. Nguồn
thu từ Nhà máy Lọc dầu (NMLD)
chỉ đạt 56,6% năm; các khoản thu
còn lại đã đạt 92,8%, tăng 23% so
với cùng kỳ.

Cục Thuế tỉnh đánh giá, về tổng
thể, kết quả thu ngân sách 10 tháng
năm 2016 đạt thấp so dự toán và
giảm so cùng kỳ, chủ yếu giảm thu
từ NMLD và vẫn còn một số
khoản thu đạt thấp như: Thuế
ngoài quốc doanh, thuế sử dụng
đất phi nông nghiệp, phí lệ phí...
Ngoài ra, các nguồn thu còn lại đạt
khá so tiến độ dự toán và tăng cao
so cùng kỳ như: Tiền sử dụng đất,
thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê
đất, thu cấp quyền khai thác
khoáng sản... Nhiều địa phương có
số thu khá, trong đó một số đã
hoàn thành dự toán tổng thể, như:
TP. Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Mộ
Đức, Sơn Hà, Lý Sơn, Sơn Tây.
Các đơn vị đạt thấp là Nghĩa Hành,
Ba Tơ (chủ yếu giảm thu từ các
DN chế biến dăm gỗ).o H.M

THÁI BÌNH: 

Quy định doanh thu
tối thiểu cho kinh
doanh vận tải

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái
Bình đã ban hành Quyết định quy
định doanh thu tối thiểu và tỷ lệ
phần trăm (%) chi phí tiêu hao
nhiên liệu tối đa so với doanh thu
của từng loại xe ô tô để làm căn cứ
xác định số thuế phải nộp. Đây là
một trong các biện pháp chống thất
thu, tạo  sự bình đẳng trong hoạt
động kinh doanh vận tải đồng thời
góp phần tăng thu cho ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng áp dụng là cá nhân
kinh doanh vận tải nộp thuế theo
phương pháp khoán thuế; tổ chức,
cá nhân nộp thuế theo phương
pháp kê khai nhưng vi phạm pháp
luật về thuế. Về doanh thu tối
thiểu: Đối với xe ô tô vận tải hàng
hóa thấp nhất là 8 triệu
đồng/xe/tháng đối với xe tải dưới 2
tấn và cao nhất là 25 triệu
đồng/xe/tháng áp dụng đối với xe
tải trên 40 tấn. Đối với xe ôtô vận
tải hành khách thấp nhất là 8,4
triệu đồng/xe/tháng áp dụng đối
với taxi, xe dưới 9 chỗ ngồi; cao
nhất là 28 triệu đồng/xe/tháng, áp
dụng đối với xe trên 40 chỗ ngồi
và xe giường nằm từ 46 giường 
trở nên.o M.H

r PV: Thưa ông, ông đánh giá như
thế nào về hành lang, khung khổ pháp
lý đang áp dụng hiện nay trong việc
ngăn ngừa lợi dụng chuyển giá để trốn
thuế?

- Ông Joseph Vũ: Trước khi có dự
thảo nghị định về quản lý giá giao dịch
giữa các bên liên kết, Bộ Tài chính đã
đưa ra nhiều quy định về quản lý giá
giao dịch giữa các bên liên kết, đặc biệt
là Thông tư 117/2005/TT-BTC và
Thông tư 66/2010/TT-BTC. Khuôn
khổ pháp lý hiện tại đã được áp dụng
trong suốt hơn 10 năm qua và phù hợp
với giai đoạn đã qua. Tuy nhiên, quá
trình thực hiện Thông tư 66/2010/TT-
BTC cho thấy so với thực tiễn quản lý
thuế đã có một số bất cập cần phải sửa
đổi, bổ sung và nâng cấp văn bản pháp
luật về quản lý giá giao dịch giữa các
bên liên kết.

Đặc biệt, trong bối cảnh môi trường
thuế toàn cầu ngày một thay đổi về tính
minh bạch và nỗ lực chống né thuế và
gia tăng về số lượng cũng như độ phức
tạp của các giao dịch qua biên giới,
việc sửa đổi những quy định pháp luật
hiện hành là rất cần thiết để phù hợp
với những thay đổi này.

r PV: Bộ Tài chính vừa mới công
bố dự thảo Nghị định quy định về quản
lý giá giao dịch giữa các bên liên kết
của các giao dịch liên kết. Ông đánh
giá như thế nào về dự thảo này?

- Ông Joseph Vũ: Bản dự thảo
nghị định đánh dấu một mốc phát
triển quan trọng nhất của các quy
định liên quan đến giá giao dịch giữa
các bên liên kết tại Việt Nam trong
suốt 10 năm qua. Bản dự thảo đưa ra
một số khái niệm và nguyên tắc phù
hợp với thông lệ quốc tế dựa trên
hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và
Phát triển Kinh tế, Liên Hiệp quốc,
chương trình hành động Chống xói
mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi
nhuận và những nguồn khác. Chứng
tỏ Bộ Tài chính đang nỗ lực trong
việc đưa ra những quy định rõ ràng
hơn cũng như gần hơn với các tiêu
chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, thách thức lớn ở đây là
làm thế nào để áp dụng những tiêu
chuẩn đó vào điều kiện thực tế ở Việt
Nam. Ví dụ, hiện tại đang thiếu dữ liệu
so sánh trong nước để người nộp thuế
có thể sử dụng khi áp dụng những
phương pháp xác định giá giao dịch
giữa các bên liên kết (như được quy
định trong dự thảo nghị định) để xác

định và thiết lập giá các giao dịch liên
kết của mình. Điều này đặt ra những
thách thức cho người nộp thuế khi bắt
buộc phải mở rộng phạm vi tìm kiếm
dữ liệu so sánh (ví dụ sử dụng dữ liệu
của các công ty tại châu Á) trong khi
không biết rõ liệu hướng tiếp cận như
vậy có được cơ quan thuế chấp nhận
hay không.

r PV: Trong dự thảo có quy định
yêu cầu các bộ, ngành cùng vào
cuộc với Bộ Tài chính để thực hiện
quản lý giá giao dịch giữa các bên
liên kết. Ông nhận xét sao về quy
định này?

- Ông Joseph Vũ: Để quản lý giá
giao dịch giữa các bên liên kết đòi hỏi
phải có đầy đủ thông tin về các bên
liên kết và các giao dịch liên kết.
Thêm vào đó, nhiều vấn đề về xác
định giá trị giao dịch liên kết và bản
chất của các giao dịch trong nền kinh
tế thị trường yêu cầu đến chuyên môn
rất sâu của nhiều lĩnh vực. Bởi vậy,
dự thảo nghị định yêu cầu nhiều bộ,
ngành cùng vào cuộc là một điều tất
yếu và cũng phản ánh trách nhiệm
của các bộ, ngành trong việc thực
hiện các chức năng quản lý nhà nước
của mình.

Đặc biệt, trong quá trình triển khai
trên thực tế cần có sự phối hợp chặt
chẽ giữa các bộ, ngành để có thể cùng
nhau xử lý các vấn đề một cách có
hiệu quả và đảm bảo sự tham gia của

nhiều bên sẽ không dẫn tới những sự
chậm trễ trong việc xử lý các vấn đề
về quản lý giá giao dịch giữa các bên
liên kết. 

r PV: Hiện có một số quan ngại về
việc sử dụng cơ sở dữ liệu để đánh giá
các giao dịch liên kết, cụ thể dữ liệu
trong nước về các công ty Việt Nam
hiện còn hạn chế. Quan điểm của ông
về vấn đề này như thế nào?

- Ông Joseph Vũ: Hiện nay, số
liệu được công bố rộng rãi về các công
ty Việt Nam mà người nộp thuế và cơ
quan thuế có thể sử dụng để đánh giá
tính độc lập của các giao dịch liên kết
còn rất hạn chế. Sự thiếu hụt dữ liệu
này đã và đang tạo ra những thách
thức lớn cho các công ty trong việc
thiết lập giá giao dịch liên kết, cũng
như cho cơ quan thuế khi đánh giá tính
hợp lý của các giao dịch liên kết của
người nộp thuế. 

Bản dự thảo đã đưa ra một số
nguồn dữ liệu có thể được sử dụng
trong phân tích giá giao dịch liên
kết, bao gồm việc sử dụng cơ sở dữ
liệu thương mại, thông tin từ các sàn
giao dịch chứng khoán, các thông tin
được công bố rộng rãi bởi các bộ,
ban ngành… Đây là một bước phát
triển tích cực trong việc đưa ra
những biện pháp thiết thực để giải
quyết vấn đề này.

r PV: Xin cảm ơn ông!
THIỆN TRẦN (thực hiện)

DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ GIÁ GIAO DỊCH GIỮA CÁC BÊN LIÊN KẾT:

Áp dụng nhiều biện pháp
mạnh chống né thuế

Để quản lý giá giao dịch giữa các bên liên kết đòi hỏi phải có đầy đủ thông tin về các bên liên kết và các
giao dịch liên kết. Ảnh: Minh họa

Việc ban hành nghị định về quản lý giá giao dịch giữa các bên liên kết của các giao dịch liên kết sẽ
tạo ra cơ sở pháp lý vững chắc hơn cho công tác quản lý giá giao dịch giữa các bên liên kết, phù
hợp với những thay đổi về tính minh bạch và nỗ lực chống né thuế. Đồng thời, nghị định sẽ đưa
những quy định pháp luật về quản lý giá giao dịch giữa các bên liên kết của Việt Nam gần hơn với
các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là chia sẻ của ông Joseph Vũ, Giám đốc Dịch vụ Tư vấn Thuế - Giá
giao dịch giữa các bên liên kết, Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC Việt Nam) với
phóng viên TBTCVN.

Ông Joseph Vũ

Ảnh: T.L


