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Sơ lược...

Ngày 18/6, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC nêu lên các quy định mới về cơ chế Thỏa thuận trước về

phương pháp xác định giá tính thuế ở Việt Nam. 

Thông tư 45 có hiệu lực kể từ ngày 3 tháng 8, và thay thế Thông tư 201 về APA được ban hành năm 2013. 

Như đề cập, mặc dù Thông tư 201 về APA đã được ban hành cách đây 8 năm, tuy nhiên số lượng hồ sơ APA được soạn lập và

nộp khá hạn chế. Chỉ một số ít hồ sơ APA đang được xem xét, số hồ sơ APA còn lại thì cũng chưa có những tiến độ rõ rệt đáng kể

tính tới thời điểm hiện tại. Việc áp dụng APA có thể rất hữu ích đối với người nộp thuế và cơ quan thuế trên phương diện mang

tính chắc chắn liên quan đến các thỏa thuận về chính sách giá trong việc áp dụng và thi hành. Việc ban hành Thông tư mới này

phản ánh sự quan tâm của Chính phủ trong việc thúc đẩy các hoạt động áp dụng quy định về APA tốt hơn ở Việt Nam và phù hợp 

hơn với thông lệ ở các nước khác.

Chúng tôi trình bày một số điểm chính dưới đây.
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Giao dịch được đề nghị áp dụng APA 

Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

• Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp

dụng APA, và

• Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng

so sánh độc lập, và

• Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế, và

• Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

Quy trình áp dụng APA

• Giảm bớt gánh nặng về thủ tục hành chính vì giai đoạn tham vấn không còn là giai đoạn bắt buộc.

• Quy trình áp dụng APA vẫn tiếp tục yêu cầu các giai đoạn bắt buộc bao gồm nộp hồ sơ chính thức, thẩm định, đàm phán, ký kết và thực 

hiện APA.

• Mốc thời gian cho từng giai đoạn bắt buộc trên không được quy định cụ thể.

Hiệu lực APA

• Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản 

xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Quy định chuyển tiếp

• Đối với đề nghị áp dụng APA nộp trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được ký kết và giai đoạn đề nghị áp dụng APA chưa 

kết thúc tính đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được tiếp tục giải quyết theo quy định tại Thông tư này.
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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: 

Văn phòng TP.HCMVăn phòng Hà Nội

Nguyễn Hương Giang
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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 155 quốc gia với hơn 284.000 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.

©2021 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là 

một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.
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