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Bản tin số 15/2015

Thành lập bộ phận Thanh tra giá chuyển nhượng

Ngày 1 tháng 9 năm 2015, Tổng Cục thuế đã ban hành quyết định
thành lập bộ phận thanh tra giá chuyển nhượng tại Tổng Cục thuế
và 04 Cục Thuế tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội; Hồ Chí Minh;
Bình Dương; Đồng Nai.
Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Thanh tra giá chuyển
nhượng tại Tổng Cục thuế như sau:
•

Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch thanh tra giá chuyển
nhượng hàng năm.

•

Xây dựng quy trình thanh tra giá chuyển nhượng; xây dựng tài
liệu đào tạo, tập huấn; tham gia giảng dạy, đào tạo, bồi dưỡng
nghiệp vụ thanh tra giá chuyển nhượng.

•

Thu thập, xử lý, sử dụng các thông tin từ các doanh nghiệp có
quan hệ liên kết thuộc lĩnh vực quản lý, cơ quan thuế và từ bên
thứ ba; Thu thập, nghiên cứu các dấu hiệu chuyển giá đang được
các chủ thể kinh doanh tại Việt Nam thực hiện.

•

Chủ trì xây dựng, hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá rủi ro trong
thanh tra giá chuyển nhượng. Tổ chức phân tích, đánh giá mức
độ tuân thủ pháp luật về thuế của các doanh nghiệp có quan hệ
liên kết, xác định các lĩnh vực rủi ro làm căn cứ xây dựng kế
hoạch thanh tra hàng năm đối với các doanh nghiệp có quan hệ
liên kết.

•

Chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các Cục Thuế thực hiện các văn bản
quy phạm pháp luật, các quy trình nghiệp vụ về thuế đối với
hoạt động chuyển giá thống nhất toàn ngành.

•

Tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận song phương về
thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo Hiệp định tránh
đánh thuế hai lần (“Hiệp định”) tham gia quá trình giải quyết các
thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
và thanh tra việc tuân thủ thực hiện các thỏa thuận trước về
phương pháp xác định giá tính thuế sau khi các thỏa thuận trước
về APA đã ký kết.
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Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu của Phòng Thanh tra giá chuyển
nhượng tại 04 Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh;
Bình Dương; Đồng Nai như sau:
• Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra giá chuyển nhượng
hàng năm; Tiếp nhận yêu cầu và hồ sơ đề nghị thanh tra giá
chuyển nhượng của Phòng Thanh tra thuế, Phòng Kiểm tra thuế
và Chi cục Thuế chuyển đến.
• Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ
thuế của các doanh nghiệp có quan hệ liên kết.
• Tổ chức thực hiện công tác thanh tra giá chuyển nhượng và kiến
nghị xử lý theo quy định đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân
vi phạm pháp luật về thuế phát hiện được khi thanh tra giá
chuyển nhượng.
• Thanh tra xác minh, giải quyết các tố cáo về hành vi vi phạm
pháp luật thuế của người nộp thuế liên quan đến giá chuyển
nhượng.
• Tham gia quá trình giải quyết các thỏa thuận song phương về
thuế liên quan đến giá chuyển nhượng theo Hiệp định và thanh
tra việc tuân thủ thực hiện các thỏa thuận trước về phương pháp
xác định giá tính thuế sau khi các thỏa thuận trước về phương
pháp xác định giá tính thuế (APA) đã ký kết.
Grant Thornton Việt Nam cho rằng việc chính thức ra Quyết định
thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhương tại Tổng Cục thuế
và tại 04 Cục Thuế tỉnh, thành phố: Hà Nội; Hồ Chí Minh; Bình
Dương; Đồng Nai thể hiện quyết tâm của Cơ quan thuế Việt Nam
trong việc yêu cầu các Doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tuân thủ với các quy định về giá
chuyển nhượng tại Việt Nam.
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Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

<Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, tiếp theo>
Con dấu:

Chuyển đổi giấy phép hiện tại sang Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp mới:

•

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số
lượng con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện.
Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung
như nhau.

•

•

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng
con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện,
doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi
doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng
tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về
đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy phép đầu
tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh) trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi
hành được tiếp tục hoạt động theo nội dung các giấy chứng nhận
nêu trên và không bắt buộc phải thực hiện thủ tục đổi sang Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo mẫu mới khi đăng
ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

•

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và
đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký
thuế, doanh nghiệp nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận
đăng ký thuế hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh và đăng ký thuế tại Phòng Đăng ký kinh doanh để được
cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
•

Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà
không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp
gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp
đặt trụ sở chính.

•

Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào
Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển
thông tin sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế.
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Chính phủ ban hành Nghị định về đăng ký doanh nghiệp

Theo đó, các Doanh nghiệp sẽ cần phải lưu tâm tới việc:
1.

Liệu Doanh nghiệp mình đã kê khai đầy đủ và chính xác các
thông tin trên tờ khai thông tin giao dịch liên kết chưa?

2.

Ngoài Hợp đồng, hóa đơn và chứng từ thanh toán cho giao
dịch với bên liên kết, Doanh nghiệp đã có tài liệu độc lập nào
để chứng minh giá chuyển nhượng tuân thủ với quy định về
giá chuyển nhượng của Cơ quan thuế Việt Nam hay chưa?

nghiệp. Mã này được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông
tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng
ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp.
•

Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước
ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp
mã số đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ
quan thuế để được cấp mã số thuế 13 số, sau đó thực hiện thủ tục
thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng Đăng ký kinh
doanh theo quy định.

•

Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy
phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số
thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp

Vui lòng liên hệ với Grant Thornton Việt Nam nếu Doanh nghiệp
muốn thảo luận thêm.
Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định
78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu
lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015 và thay thế Nghị định
43/2010/NĐ-CP, Nghị định 05/2013/NĐ-CP.
Grant Thornton Việt Nam tóm lược một số nội dung đáng lưu ý
của Nghị định này và chia sẻ kinh nghiệp thực tế trong việc
chuyển đổi, đăng ký doanh nghiệp để Doanh nghiệp tham khảo
như sau:
Ngành, nghề kinh doanh:
•

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung,
thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh
nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong
Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh
doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp
đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp,
mã số địa điểm kinh doanh:
•

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số
doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh
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Cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp
•

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp
và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan
thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo
hiểm xã hội. Các cơ quan sử dụng thông tin về đăng ký doanh
nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh cung cấp không được yêu
cầu doanh nghiệp cung cấp các thông tin mà Phòng Đăng ký
kinh doanh đã gửi.

•

Các tổ chức, cá nhân có thể đề nghị để được cung cấp thông tin
về nội dung đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý và báo
cáo tài chính của doanh nghiệp thông qua cổng thông tin quốc
gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc trực tiếp tại Phòng Đăng ký
kinh doanh hoặc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phải trả phí.

Bản tin số 15/2015

Chia sẻ kinh nghiệm của Grant Thornton Việt Nam
liên quan đến một số quy định của Luật Doanh nghiệp,
Luật Đầu tư mới
Thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký dự
án đầu tư:
• Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận
đầu tư mà có thay đổi thông tin về đăng ký doanh nghiệp (ví dụ
thông tin của người đại diện trước pháp luật khi có hộ chiếu mới,
…) thì cần phải làm thủ tục chuyển đổi Giấy phép này thành
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời cập nhật các
nội dung thay đổi này. Nếu phần thay đổi chỉ là phần thông tin
thuộc nội dung đăng ký dự án đầu tư trong Giấy phép đầu
tư/Giấy chứng nhận đầu tư (ví dụ như tăng vốn đầu tư,…) thì
Doanh nghiệp/Nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư
mới.
• Trong trường hợp việc điều chỉnh liên quan đến cả nội dung
đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký dự án đầu tư trên
Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp thì Doanh
nghiệp/Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục chuyển đổi sang Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trước và sau đó thực
hiện thủ tục đăng ký đầu tư.
Yêu cầu về cư trú tại Việt Nam của người đại diện theo pháp luật
• Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện
theo pháp luật cư trú tại Việt Nam.
• Trường hợp Doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp
luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng
văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người
đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.
• Trường hợp Doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp
luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không
ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của
Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thì Chủ sở hữu
công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác
làm người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp.
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Cơ chế một cửa trong việc thực hiện thủ tục đầu tư, đăng ký
doanh nghiệp:
•

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Thông tư xây
dựng cơ chế phối hợp giữa Phòng Đầu tư và Phòng đăng ký kinh
doanh trong nội bộ để giải quyết các hồ sơ của doanh nghiệp có
vốn đầu tư nước ngoài. Theo đó, khi thực hiện thủ tục có liên
quan các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư/
doanh nghiệp chỉ cần nộp các hồ sơ tại Phòng Đầu tư. Phòng
Đầu tư sẽ có trách nhiệm phối hợp với Phòng đăng ký kinh
doanh xử lý và trả kết quả (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) cho nhà đầu tư/Doanh
nghiệp. Dự kiến, Thông tư này sẽ được ban hành sau khi có Nghị
định hướng dẫn Luật Đầu tư.

Qua thảo luận với rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài, chủ doanh
nghiệp với các quy mô đầu tư và ngành nghề kinh doanh khác
nhau, Grant Thornton Việt Nam hiểu rằng việc tuân thủ với các
quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các luật pháp
chuyên ngành được các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp đặt lên
hàng đầu và luôn xem xét các ảnh hưởng của việc thay đổi quy
định pháp luật đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của Doanh
nghiệp.
Vui lòng thảo luận với các chuyên gia của Grant Thornton Việt
Nam nếu Doanh nghiệp cần sự hỗ trợ để tuân thủ với các quy
định của Luật Doanh nghiệp và Luật đầu tư mới khi thay đổi các
nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký dự án đầu tư.
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Doanh nghiệp cần lưu ý khi lập kế hoạch tài chính
cho năm 2016

Tăng lương tối thiểu vùng kể từ năm 2016

Cơ sở tính nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội thay đổi

Chính phủ đang soạn thảo Nghị định thay thế cho Nghị định
103/2014/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2014 về tăng lương tối thiểu
vùng kể từ năm 2016. Theo dự thảo này, mức lương tối thiểu dự
kiến như sau:

Theo một số nội dung đáng chú ý của Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi,
có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 thì tỉ lệ đóng BHXH
sẽ không thay đổi nhưng quy định về tiền lương đóng BHXH có sự
thay đổi.

•

Vùng I: 3.500.000 đồng

Cụ thể:

•

Vùng II: 3.100.000 đồng

•

Vùng III: 2.700.000 đồng

•

Vùng IV: 2.400.000 đồng

• Từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến hết năm 2017, tiền lương tháng
đóng BHXH sẽ là mức lương và các khoản phụ cấp lương ghi
trong hợp đồng lao động.

Như vậy, so với mức lương hiện hành tại Nghị định 103/2014/NĐCP thì mặt bằng lương tối thiểu vùng dự kiến áp dụng từ năm 2016
tăng trung bình 12,4%.

• Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH
sẽ là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác ghi
trong hợp đồng lao động.
Đối với lao động người nước ngoài nếu có giấy phép lao động hoặc
chứng chỉ hành nghề/giấy phép hành nghề do Việt Nam cấp thì
được tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
• Theo đó, hiện tại chưa rõ việc yêu cầu lao động nước ngoài có bắt
buộc phải tham gia BHXH hay tùy theo nguyện vọng của người
lao động nước ngoài.
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