Bản tin cập nhật Giá chuyển nhượng

Dự thảo về nghị định hướng dẫn về quản lý
giá chuyển nhượng của các giao dịch
liên kết, chống chuyển giá và thất thu
ngân sách nhà nước
Trong một nỗ lực nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp và đặc biệt là vấn
đề chuyển giá giữa các công ty có quan hệ liên kết, tiếp theo Thông tư 66/2010-TT-BTC được ban
hành ngày 22 tháng 04 năm 2010 (“Thông tư 66”), Bộ Tài chính vừa đưa ra một Dự thảo Nghị định
mới quy định về vấn đề quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết, chống chuyển giá và
chống thất thu ngân sách nhà nước (“Dự thảo Nghị định chuyển giá”).
Dự thảo đã quy định một cách cụ thể hơn, minh bạch hơn về phạm vi các giao dịch liên kết, cụ thể
hoá các yêu cầu và trình tự phân tích giao dịch liên kết cũng như quyền và nghĩa vụ của cơ quan
Thuế trong quản lý giá chuyển nhượng.

Tháng 12 năm 2016

Trong Bản tin kỳ này của Grant Thornton Việt Nam thảo luận
về các nội dung nổi bật của Dự thảo Nghị định chuyển giá để
Quý Doanh nghiệp tham khảo như sau:
1.

Các thay đổi mang tính chất quốc tế

6.

2.

Mở rộng phạm vi điều chỉnh và sửa đổi
một số quy định khi xác định mối quan
hệ liên kết

Đơn giản hoá thủ tục kê khai giao dịch
liên kết

7.

Một số quy định mới về mặt kê khai và
chuẩn bị hồ sơ tuân thủ

8.

Tuân thủ các quy định về xác định giá
thị trường tạo lợi thế cho doanh nghiệp
khi bị ấn định thuế bởi cơ quan Thuế

9.

Khuyến nghị của Grant Thornton Việt
Nam

3.

Nguyên tắc “Bản chất quyết định hình
thức”

4.

Nguyên tắc khấu trừ đối với chi phí lãi
vay và dịch vụ

5.

Thứ tự ưu tiên khi thực hiện phân tích
so sánh
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1. Các thay đổi mang tính
chất quốc tế

3. Nguyên tắc “Bản chất
quyết định hình thức”

Một số đề xuất thay đổi được đưa ra trong dự thảo
Nghị định cũng giúp cho khuôn khổ pháp lý trong
hoạt động xác định giá thị trường tại Việt Nam trở
nên phù hợp hơn với các chuẩn mực quốc tế về
xác định giá thị trường, cụ thể là các quy định
trong Hướng dẫn về giá chuyển nhượng của
OECD và Các đề xuất chống xói mòn cơ sở và
chuyển lợi nhuận (“BEPS”).

Nguyên tắc “Bản chất quyết định hình thức” là một
quy định mới nổi bật của dự thảo lần này so với
quy định hiện hành của Thông tư 66. Nguyên tắc
được đưa ra nhằm đảm bảo các giao dịch liên kết
thể hiện đúng bản chất kinh tế thực tiễn mà không
lệ thuộc vào các nội dung và điều khoản được sắp
xếp có chủ ý trong các hợp đồng giao dịch. Các
thực tiễn kinh doanh trong các giao dịch giữa các
bên có quan hệ liên kết sẽ được nhấn mạnh và ưu
tiên áp dụng trong trường hợp có thanh tra/kiểm
tra về vấn đề chuyển giá tại các doanh nghiệp.

Cụ thể là, dự thảo đề xuất một số sửa đổi quy định
về việc kê khai các thông tin về hoạt động và tài
chính ở mức Tập đoàn, nhằm tạo điều kiện cho
việc áp dụng các Báo cáo lợi nhuận xuyên quốc
gia (“country-by-country report”) và yêu cầu kê
khai nếu cóáp dụng Thoả thuận trước về phương
pháp tính giá giao dịch (“APA”) trong Tập Đoàn.

2. Mở rộng phạm vi điều
chỉnh và sửa đổi một số
quy định khi xác định
mối quan hệ liên kết
Dự thảo mở rộng phạm vi điều chỉnh bằng cách
làm rõ các giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều
chỉnh của Nghị định mới này. Theo đó, dịch vụ
thuộc phạm vi điều chỉnh bao gồm dịch vụ nội bộ
tập đoàn và dịch vụ tài chính đồng thời bổ sung
thêm các giao dịch về tài sản hữu hình/vô hình và
sử dụng chung nguồn lực khi thực hiện.
Dự thảo cũng đề xuất một số thay đổi mang tính
chất định lượng trong việc xác định quan hệ liên
kết như sau:
Đối với quan hệ chủ sở hữu, điều kiện về quan hệ
liên kết được nâng từ 20% lên 25% đối với việc sở
hữu vốn đầu tư trực tiếp/gián tiếp;

4.Nguyên tắc khấu trừ đối
với chi phí lãi vay và dịch
vụ
Bên cạnh việc đề xuất nguyên tắc “Bản chất quyết
định hình thức”, Dự thảo cũng đưa ra các nguyên
tắc khấu trừ đối với chi phí lãi vay và dịch vụ,
trong đó nêu rõ các điều kiện và yêu cầu pháp lý
đối với các khoản chi phí trên. Việc áp dụng quy
định mới này sẽ cho phép doanh nghiệp có thể
chủ động hơn trong việc chuẩn bị các hồ sơ và
chứng từ phù hợp, nhằm bảo đảm tính hợp lệ của
chi phí trên và chứng minh cơ sở phân bổ phí dịch
vụ cho bên liên kết là hợp lý nhằm mục đích đảm
bảo việc khấu trừ các chi phí này trong quá trình
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng quy định thêm
về khấu trừ đối với chi phí lãi vay trong Dự thảo
Nghị định chuyển giá này chưa được quy định rõ
ràng trong văn bản Luật.

Đối với quan hệ điều hành quản lý, điều kiện về
quan hệ liên kết liên quan đến số lượng các thành
viên trong ban điều hành giảm từ 50% xuống còn
30%; và
Đối với kiểm soát về mặt kinh tế, điều kiện về
quan hệ liên kết liên quan đến mức kiểm soát
nguyên vật liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra được
nâng từ 50% lên 60%.
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5. Thứ tự ưu tiên khi thực
hiện phân tích so sánh
Trong khi Thông tư 66 chỉ cung cấp định nghĩa và
hướng dẫn áp dụng đối với các phương pháp xác
định giá thị trường, Dự thảo Nghị định chuyển giá
đã đưa ra trình tự áp dụng của các phương pháp
này. Theo đó, dự thảo đề xuất việc ưu tiên sử
dụng các dữ liệu nội bộ trong việc phân tích giá
giao dịch liên kết và người nộp thuế bắt buộc phải
giải trình lý do nếu dữ liệu và phương pháp so
sánh tương ứng không được áp dụng.
Trong trường hợp sử dụng dữ liệu bên ngoài, Dự
thảo Nghị định chuyển giá cũng nêu rõ ưu tiên sử
dụng dữ liệu trong nước trước và tiếp theo mới sử
dụng đến dữ liệu trong khu vực đồng thời đưa ra
quy định về loại cơ sở dữ liệu được chấp nhận
trong phân tích giá giao dịch liên kết nhằm tạo
thuận lợi hơn trong việc áp dụng cho người nộp
thuế.

6. Đơn giản hoá thủ tục kê
khai giao dịch liên kết
Một điểm mới đáng chú ý trong Dự thảo này đó là
quy định về đơn giản hoá quá trình kê khai giao
dịch liên kết, chủ yếu nhằm vào các doanh nghiệp
có quy mô vừa và nhỏ cũng như các giao dịch có
ít rủi ro trong vấn đề chuyển giá. Cụ thể, các
doanh nghiệp được miễn trách nhiệm chuẩn bị Hồ
sơ xác định giá giao dịch liên kết mà chỉ cần kê
khai Mẫu tờ khai giao dịch liên kết trong các
trường hợp sau:
Giao dịch phát sinh giữa các bên liên kết tại Việt
Nam và các bên này cùng chịu một mức thuế thu
nhập doanh nghiệp;

7. Một số quy định mới về mặt
kê khai và chuẩn bị hồ sơ
tuân thủ
Dự thảo này đưa ra một số quy định mới và
nghiêm khắc hơn, yêu cầu các doanh nghiệp phải
tuân thủ trong quá trình kê khai, xác định giá giao
dịch liên kết như sau:
Mẫu Tờ khai số 01/NĐ-GCN đính kèm theo Nghị
định mới này, được đưa vào áp dụng thay thế cho
Mẫu Tờ khai số 03-7/TNDN đính kèm với Thông
tư 156/2013/TT-BTC về việc kê khai giao dịch liên
kết;
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết phải được
chuẩn bị trước thời điểm kê khai quyết toán
thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và nộp
cho cơ quan thuế trong vòng 15 ngày làm việc và
được gia hạn tối đa không quá 15 ngày (thay vì là
30 ngày làm việc theo như quy định trong Thông
tư 66) kể từ khi nhận được yêu cầu từ cơ quan
thuế;
Cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia;
So với Thông tư 66, Dự thảo quy định cụ thể và
chi tiết hơn thông tin/hồ sơ chứng từ mà người
nộp thuế có nghĩa vụ phải kê khai. Đặc biệt, doanh
nghiệp phải cung cấp các thông tin liên quan đến
nhóm Công ty/Tập đoàn như kết quả tài chính,
thông tin tài sản vô hình, dịch vụ trọng yếu và hoạt
động tài chính nội bộ tập đoàn. Việc này sẽ tạo
thuận lợi cho cơ quan thuế trong việc nắm bắt
được các tiêu chí hoạt động, chức năng cũng như
chỉ tiêu lợi nhuận cụ thể của nội bộ Tập đoàn
nhưng lại tạo ra gánh nặng chứng minh và cung
cấp hồ sơ chứng từ cho người nộp thuế.

Tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế không
vượt quá 50 tỷ đồng và tổng giá trị giao dịch liên
kết phát sinh trong kỳ tính thuế không vượt quá 30
tỷ đồng.
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8. Tuân thủ các quy định về
xác định giá thị trường tạo
lợi thế cho doanh nghiệp
khi bị ấn định thuế bởi cơ
quan Thuế
Dự thảo Nghị định chuyển giá đưa ra hai trường
hợp thực hiện ấn định thuế như sau:
Trong trường hợp người nộp thuế tuân thủ đầy đủ
việc kê khai giao dịch liên kết cũng như chế độ kế
toán, chứng từ thì việc ấn định hay điều chỉnh so
sánh được dựa trên các nguyên tắc phân tích so
sánh và phương pháp xác định giá giao dịch liên
kết theo cơ sở từng trường hợp hay từng ngành
nghề. Điều này có nghĩa là người nộp thuế có
nhiều cơ hội hơn trong việc trao đổi và thương
thảo về mức giá sử dụng để tính thuế dựa trên Hồ
sơ xác định giá giao dịch liên kết mà doanh nghiệp
đã chuẩn bị nếu bị cơ quan thuế truy vấn hoặc
thanh tra thuế.
Trong các trường hợp khác (không tuân thủ), việc
ấn định thuế được căn cứ vào cơ sở dữ liệu của
cơ quan Thuế. Nghĩa là trong trường hợp này,
người nộp thuế không thể tự bảo vệ mà bắt buộc
phải dựa vào thông tin và dữ liệu của các công ty
tương đồng bí mật mà cơ quan thuế đưa ra để
điều chỉnh thuế và đây là một bất lợi rất lớn về
phía người nộp thuế.

9. Khuyến nghị của Grant
Thornton Việt Nam
Theo các thông tin mà chúng tôi đã đưa ra trong
các bản tin trước đây, Phòng thanh tra giá chuyển
nhượng đã được thành lập tại Tổng cục Thuế và
Cục Thuế Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương
và Đồng Nai. Trong bối cảnh Cơ quan thuế đang
tăng cường các hoạt động thanh tra chống chuyển
giá cũng như đang hoàn thiện cơ sở pháp lý về
quản lý giá chuyển nhượng của các giao dịch liên
kết như hiện nay, Dự thảo Nghị định chuyển giá ra
đời là một tín hiệu cho thấy các cơ quan quản lý
đang hoàn toàn nghiêm túc và tập trung tiến hành
quản lý, thanh tra và chống chuyển giá đối với các
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài, hướng đến mục tiêu chống
gian lận thuế và thất thoát ngân sách nhà nước.

Chúng tôi dự đoán rằng trong tương lai gần, các
hoạt động thanh tra/kiểm tra chuyên về vấn đề
chuyển giá sẽ được tiến hành gắt gao hơn cũng
như phức tạp hơn cả về số lượng giao dịch cũng
như chiều sâu và mô hình kinh doanh của không
chỉ người nộp thuế mà còn ở mức Tập đoàn.
Do đó, Grant Thornton Vietnam khuyến nghị các
doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên
có quan hệ liên kết như sau:
Ban Giám đốc và Điều hành của các doanh
nghiệp cần chủ động chuẩn bị đầy đủ các hồ
sơ/chứng từ cần thiết để hỗ trợ cho việc xác minh
bản chất giá thị trường trong giao dịch với bên liên
kết, tuân thủ theo các quy định về xác định giá thị
trường, qua đó giảm thiểu rủi ro bị truy vấn và chủ
động hơn khi tranh luận với cơ quan thuế. Việc
chuẩn bộ hồ sơ chứng minh không nên chỉ thực
hiện cho năm tính thuế hiện hành mà còn cả các
năm tính thuế kể từ năm 2006 trở đi nến có phát
sinh giao dịch liên kết thuộc.
Doanh nghiệp nên soát xét lại việc kê khai thông
tin giao dịch liên kết trong những năm gần đây
cũng như việc chuẩn bị bộ Hồ sơ xác định giá thị
trường và đảm bảo rằng việc kê khai này là đúng,
đủ và thống nhất về mặt số liệu cũng như phương
pháp xác định giá thị trường, lưu ý rằng việc điều
chỉnh và ấn định giá trị giao dịch có thể được tiến
hành ngay cả khi các cuộc thanh tra/kiểm tra
không theo chuyên đề chống chuyển giá.
Doanh nghiệp nên lưu ý công ty mẹ cũng như Tập
đoàn về yêu cầu kê khai đối với Hồ sơ lợi nhuận
xuyên quốc gia cũng như các thông tin tài chính ở
mức Tập đoàn.
Bên cạnh đó, việc điều phối nhân sự chuyên trách
và có đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế và xác
định giá thị trường cũng cần được chỉ định trong
thời điểm này, nhằm mục đích soát xét quá trình
kê khai giao dịch liên kết/giá chuyển nhượng nói
riêng và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
hàng năm nói chung để cung cấp kịp thời cho
Đoàn kiểm tra, thanh tra chuyển giá.

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant
Thornton Việt Nam để được tư vấn về hồ sơ
giá chuyển nhượng của các giao dịch liên kết
của Quý Doanh nghiệp một cách khách quan,
khả thi và đúng thời điểm.

Theo quan sát của chúng tôi, bên cạnh việc hoàn
thiện cơ sở pháp lý, Cơ quan thuế cũng đang nỗ
lực hoàn thiện cơ sở dữ liệu áp dụng cho việc xác
định giá thị trường trong các giao dịch kinh doanh.
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Liên hệ
Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham
khảo. Grant Thornton (Việt Nam) không chịu trách
nhiệm về các sai sót trong bản tin này, cũng như
các tổn thất gây ra do việc sử dụng các thông tin
từ Bản tin này.
Xin liên hệ với các chuyên gia kiểm toán chuyên
nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần
sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự
trợ giúp của Grant Thornton (Việt Nam).

Để tải về, vui lòng truy cập website:
www.grantthornton.com.vn
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