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Sơ lược...

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định về giá giao dịch liên kết để lấy ý kiến từ phía

doanh nghiệp.

Trường hợp dự thảo Nghị định này được thông qua và ban hành, Nghị định mới sẽ thay thế

Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ tháng 7. 

Dự thảo đề xuất thay đổi về mức trần khấu trừ chi phí lãi vay và các vấn đề liên quan đến giá

giao dịch liên kết khác.

Dự thảo Nghị định về giá giao dịch liên kết được ban 

hành để lấy ý kiến từ phía doanh nghiệp

22/06/2020 
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Những đề xuất thay đổi quan trọng

Việc sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại để thực hiện phân tích nghiên cứu so sánh

▪ Cơ sở dữ liệu thương mại được xem như là một nguồn cơ sở dữ liệu được xác minh và tin cậy cho mục đích thực hiện phân tích so sánh

điểm chuẩn đối với cả người nộp thuế và cơ quan thuế.

▪ Với việc chấp nhận cơ sở dữ liệu thương mại trong phân tích nghiên cứu so sánh, dự thảo Nghị định cũng nhằm mục đích hạn chế việc sử 

dụng cơ sở dữ liệu nội bộ (tức là dữ liệu so sánh mật) khi cơ quan thuế soát xét và đánh giá bản chất giao dịch độc lập của các giao dịch

liên kết của người nộp thuế. Tuy nhiên, cơ quan thuế vẫn có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu nội bộ để ấn định và thực hiện các điều chỉnh về

giá giao dịch liên kết nếu người nộp thuế không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tuân thủ có liên quan.

Nâng và áp dụng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay

▪ Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được nâng từ 20% lên 30% của tổng lợi nhuận thuần cộng chi phí lãi vay và khấu hao (EBITDA). Ngưỡng

khống chế chi phí lãi vay áp dụng đối với chi phí lãi vay thuần (tức là được phép bù trừ doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay với chi phí lãi

vay khi so sánh với ngưỡng khống chế).

▪ Chi phí lãi vay vượt ngưỡng khống chế không được khấu trừ có thể được chuyển tiếp sang những năm tính thuế tiếp theo, và được khấu

trừ nếu tỷ suất tổng chi phí lãi vay thuần/EBITDA của những năm tiếp theo đó thấp hơn 30%. Thời hạn chuyển tiếp tối đa là năm (05) năm.

▪ Một số khoản vay tài chính không thuộc đối tượng áp dụng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay bao gồm các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển

chính thức (ODA), vay ưu đãi của Chính phủ, các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách phúc lợi xã hội của

Nhà nước.

Thay đổi khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn

▪ Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn được đề xuất là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75 (khác với Nghị 

định 20 là từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thứ ba, tương đương với bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị thứ 75). Như vậy, giá trị

ngưỡng dưới được đề xuất tăng thêm 10%.

▪ Do đó, người nộp thuế cần phải đánh giá tình trạng về giá giao dịch với các bên liên kết trong những năm tới để đảm bảo rằng tỷ suất lợi

nhuận theo giá trị giao độc lập nằm trong biên độ mới này. 
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Hướng dẫn mới về báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (“CbCR”)

Những thay đổi quan trọng được đề xuất liên quan đến CbCR bao gồm:

▪ Đối với doanh nghiệp có công ty mẹ tối cao (“UPC”) tại Việt Nam, và doanh thu hợp nhất toàn cầu trong năm 

tài chính từ 18.000 tỷ đồng trở lên, thì có trách nhiệm lập CbCR và nộp cho cơ quan thuế Việt Nam chậm

nhất là 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của UPC. 

▪ Đối với doanh nghiệp có UPC ở nước ngoài, thì CbCR không bắt buộc phải nộp cho cơ quan thuế Việt Nam

trong trường hợp cơ quan thuế Việt Nam có thể nhận được CbCR đó thông qua cơ chế trao đổi thông tin tự 

động (“AEOI”).

▪ Người nộp thuế tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp CbCR cho cơ quan thuế Việt Nam trong vòng 12 tháng kể từ

ngày kết thúc năm tài chính của UPC trong các trường hợp sau:

o UPC không bắt buộc phải nộp CbCR tại nước cư trú.

o Quốc gia nơi UPC cư trú có ký Thỏa thuận quốc tế về thuế với Việt Nam nhưng chưa ký Thỏa thuận

của nhà chức trách có thẩm quyền (“MCAA”) liên quan đến AEOI với Việt Nam tại thời điểm đến hạn

nộp báo cáo.

o Quốc gia nơi UPC cư trú có ký MCAA với Việt Nam, nhưng đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự

động hoặc không tự động cung cấp CbCR cho Việt Nam.

o Trường hợp có nhiều hơn một (01) công ty tại Việt Nam, UPC phải thông báo bằng văn bản cho cơ

quan thuế Việt Nam về công ty (tức là người nộp thuế Việt Nam) được UPC chỉ định thay mặt UPC nộp

CbCR cho cơ quan thuế Việt Nam. Thông báo này phải được nộp cho quan thuế Việt Nam trước hoặc

vào ngày kết thúc năm tài chính của UPC.

Điểm quan trọng là, thông tin và dữ liệu trong CbCR được phục vụ cho công tác quản lý rủi ro, trao đổi thông tin 

về thuế giữa các cơ quan thuế, tuy nhiên, không sử dụng là cơ sở để cơ quan thuế Việt Nam thực hiện ấn định

thuế.
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Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dự thảo Nghị định đề xuất mở rộng các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác

định giá giao dịch liên kết nếu người nộp thuế:

• Chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu

nhập doanh nghiệp tại Việt Nam; và

• Áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp

thuế; và

• Không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong

kỳ tính thuế. 

Quy định này tạo điều kiện giảm bớt gánh nặng cho nhiều doanh nghiệp về

mặt tuân thủ giá giao dịch liên kết.

Hiệu lực thi hành của Nghị định

Nghị định này được đề xuất có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020.



PwC

Liên hệ
Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan tâm, không 

được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông tin hoặc cần chúng tôi hỗ trợ, xin quý vị vui 

lòng liên hệ với: 
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Văn phòng TP.HCM Văn phòng Hà Nội

Nguyễn Hương Giang

Phó Tổng Giám đốc

+84 (24) 3946 2246, máy lẻ: 1502

n.huong.giang@pwc.com

Nguyễn Thành Trung

Phó Tổng Giám đốc

nguyen.thanh.trung@pwc.com

+84 (28) 3823 0796, máy lẻ: 1513

Monika Mindszenti

Giám đốc

monika.mindszenti@pwc.com

+84 (24) 3946 2246, máy lẻ: 1506

Judith Henry

Giám đốc

judith.henry@pwc.com

+84 (28) 3823 0796, máy lẻ: 1525
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276.000 nhân 

viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi 

bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.
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