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APA là thỏa thuận bằng văn bản giữa cơ quan thuế với người nộp 
thuế hoặc giữa cơ quan thuế với người nộp thuế và cơ quan thuế các
nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam đã ký hiệp định thuế cho một thời hạn
nhất định, trong đó xác định cụ thể các căn cứ tính thuế, phương pháp 
xác định giá tính thuế hoặc giá tính thuế theo giá thị trường. 

Tại Việt Nam, APA được xác lập trước khi người nộp thuế nộp hồ sơ 
khai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các hình thức APA được áp dụng tại Việt Nam:

• APA đơn phương: thỏa thuận được ký giữa người nộp thuế và cơ
quan thuế Việt Nam.

• APA song phương: thỏa thuận được ký giữa người nộp thuế, cơ quan
thuế Việt Nam và một hoặc nhiều cơ quan thuế đối tác có liên quan.

Hiệu lực: Theo quy định tại Việt Nam, APA có hiệu lực trong thời gian
tối đa là 5 năm.

Các giao dịch được áp dụng APA: APA có thể được áp dụng đối với các
giao dịch mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, chuyển giao hoặc chuyển 
nhượng hàng hóa, dịch vụ trong quá trình kinh doanh (được gọi chung 
là giao dịch kinh doanh) giữa các bên có quan hệ liên kết, trừ các giao 
dịch kinh doanh  liên quan đến hàng hoá, dịch vụ thực hiện bình ổn giá 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Nhà nước theo quy định của pháp luật về 
giá.

Theo hướng dẫn tại Thông tư 201/2013/TT-BTC  (“Thông tư 201”) do Bộ
Tài chính ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2013, quy trình áp dụng APA 
tại Việt Nam như sau:
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Để cụ thể hóa thủ tục hồ sơ áp dụng APA ngày 23 tháng 03 năm 2015 
Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-CT hướng dẫn chi 
tiết về trình tự thủ tục, hồ sơ như sau:

• Đề nghị tham vấn áp dụng APA  

• Đề nghị áp dụng APA chính thức

• Thỏa thuận song phương

• Rút đơn và dừng đàm phán APA

• Sửa đổi APA

• Hủy bỏ APA

• Báo cáo APA thường niên và đột xuất

Theo đó, trừ báo cáo APA thường niên và đột xuất thuộc phạm vị quản
lý của Cục thuế địa phương, các bộ tài liệu còn lại do Tổng Cục Thuế
trực tiếp tiếp nhận và xử lý.

Một số lưu ý về hồ sơ áp dụng APA được tóm tắt sau đây:

1. Đề nghị tham vấn áp dụng APA

Đơn đề nghị tham vấn APA Mẫu số 1/APA-TV bao gồm các thông
tin như: Loại hình APA đề nghị áp dụng và thời gian đề nghị áp dụng; 
Thông tin chi tiết về các bên tham gia giao dịch liên kết và các giao dịch 
liên kết thuộc phạm vi APA; Phân tích về tài sản, chức năng, rủi ro cũng 
như các giả định trọng yếu về điều kiệp áp dụng APA; Tóm tắt về các 
cuộc thanh tra thuế đã thực hiện; Thông tin về các APA đã ký với bên 
nước ngoài và quan điểm của cơ quan thuế nước ngoài (nếu có).

2. Đề nghị áp dụng APA chính thức

Mẫu đề nghị áp dụng APA chính thức: Mẫu số 2/APA-CT ban hành 
kèm theo Thông tư 201. Trong đề nghị này, Doanh nghiệp cần cung cấp
chi tiết các thông tin về bên tham gia giao dịch liên kết cũng như các giao
dịch liên quan đề nghị áp dụng APA và các thông tin quan trọng như:

• Mô tả chiến lược kinh doanh người nộp thuế dự kiến sẽ thực hiện 
trong thời gian đề nghị áp dụng APA.

• Đưa ra phân tích thông tin kinh tế ngành.

• Phân tích chức năng, tài sản sử dụng và rủi ro phải chịu trong thời
gian dự định áp dụng APA của doanh nghiệp và các bên liên kết.

• Báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, báo cáo thường niên và 
tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm liền 
trước năm đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế.

• Tài liệu liên quan đến phương pháp xác định giá thị trường.

Hồ sơ đề nghị áp dụng APA được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt; trường 
hợp hồ sơ đề nghị áp dụng APA song phương và đa phương thì hồ sơ 
được viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt và có bản dịch bằng tiếng Anh.
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3. Thỏa thuận song phương

Áp dụng với doanh nghiệp muốn áp dụng APA song phương và cần 
có sự trợ giúp của Cơ quan thuế trong việc liên lạc, xúc tiến với cơ quan 
thuế đối tác để thảo luận, đàm phán phải nộp đơn đề nghị tiến hành thủ 
tục thỏa thuận song phương theo quy định tại Hiệp định thuế có liên 
quan. Để thực hiện bước này, Doanh nghiệp cần làm Đơn đề nghị tiến 
hành thủ tục thỏa thuận song phương theo Mẫu số 4/APA-MAP. Trong 
đó, Doanh nghiệp cần đưa ra lý do đề nghị áp dụng APA song phương. 

Ngoài ra cần nộp kèm các chứng từ, tài liệu do cơ quan thuế đối tác lưu 
hành có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế đối với: thông báo 
hoặc quyết định về truy thu, điều chỉnh nghĩa vụ thuế có thể dẫn đến 
đánh thuế trùng đối với thu nhập từ giao dịch liên kết).

4. Rút đơn và dừng đàm phán APA, sửa đổi và hủy bỏ APA

Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị đến Tổng Cục Thuế về việc dừng
đàm phán APA, sửa đổi hoặc hủy bỏ APA và Tổng Cục thuế sẽ phải có
văn bản thông báo kết quả về việc hủy bỏ này. 

5.    Báo cáo APA thường niên và đột xuất

Báo cáo APA thường niên được lập theo mẫu số 3/APA-BC và nộp 
kèm theo Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Cục 
Thuế địa phương quản lý trực tiếp người nộp thuế.

Nếu phát sinh các sự kiện ảnh hưởng trọng yếu đến việc tiếp tục thực 
hiện APA hoặc kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp báo 
cáo đột xuất với cơ quan thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có sự kiện 
gây ảnh hưởng.
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Ý kiến của Grant Thornton Việt Nam

Quan sát và khuyến nghị của Grant Thornton Việt Nam về việc áp
dụng APA trong việc kiểm soát các rủi ro về chuyển giá và tuân thủ với
quy định về xác định giá thị trường:

• Việc áp dụng APA được coi là biện pháp hiệu quả quản lý rủi ro về
thuế. APA đã và đang được nhiều Doanh nghiệp đa quốc gia áp dụng
tại nhiều nước như Mỹ, Canada, Nhật, Trung Quốc, Singapore,…   

• Vấn đề quan trọng nhất đối với áp dụng APA cần cân nhắc đó là mối
tương quan giữa thời gian và chi phí để thu thập các thông tin cần
thiết cho việc áp dụng APA. Thêm vào đó, hồ sơ APA cũng yêu cầu
Doanh nghiệp phải cung cấp nhiều thông tin quan trọng và nhạy cảm
của doanh nghiệp, ví dụ như chiến lược kinh doanh, thông tin tài
chính, …

• Hiện tại, theo chúng tôi được biết thì Tổng Cục thuế chưa phê duyệt
hồ sơ APA cho Doanh nghiệp nào và việc áp dụng APA đang trong
quá trình thử nghiệm tại Việt Nam nên quy trình lập, nộp và giải
trình hồ sơ thực tế cần nhiều thời gian để xem xét.

Vui lòng liên hệ với Grant Thornton Việt Nam nếu Quý khách hàng 
cần sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi để 
đánh giá mức độ tuân thủ với quy định về xác định giá thị trường của 
Doanh nghiệp, rủi ro chuyển giá và cơ hội cho việc áp dụng APA trong 
hoạt động của Doanh nghiệp.
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