Bản tin Cập nhật về Giá giao dịch liên kết – Một số vấn
đề đáng lưu ý trong quá trình thực hiện các quy định về
quản lý thuế đối với giao dịch liên kết tại Việt Nam
Hơn 1 năm nhìn lại việc triển khai áp dụng các quy định
về xác định giá giao dịch liên kết tại Nghị định
20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC
Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) và Thông tư
41/2017/TT-BTC (“Thông tư 41”) về quản lý thuế đối với các
giao dịch liên kết (“GDLK”) có hiệu lực từ 1/5/2017 là một
bước chuyển quan trọng trong quá trình luật hóa các quy
định về xác định giá GDLK, nỗ lực đẩy mạnh chống thất thu
ngân sách nhà nước.
Sau hơn 1 năm triển khai và đi vào áp dụng, cùng với các
quy định khác có liên quan (ví dụ: Luật Chuyển giao công
nghệ mới và Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật có
hiệu lực từ 1/7/2018, Luật Thương mại, Luật Sở hữu Trí
tuệ, v.v…), thông qua các trao đổi chính thống giữa cơ quan
thuế và cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi xin được tóm
lược một số vấn đề nổi bật để cộng đồng doanh nghiệp, đặc
biệt là đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có phát
sinh nhiều GDLK trọng yếu, biết để tham khảo áp dụng.

Audit Tax Advisory Business Process Solutions

1.

Một số lưu ý trong quá trình lập
hồ sơ và thanh tra giá chuyển
nhượng tại doanh nghiệp
Lưu ý ưu tiên các đối tượng so sánh so sánh độc lập nội bộ như
tỷ suất lợi nhuận gộp của sản phẩm/nhóm sản phẩm độc lập
(có doanh thu và giá vốn độc lập) nếu có thể.
Rà soát kỹ tính tương đồng của các đối tượng so sánh độc lập bên
ngoài được chọn (vd: phân ngành kinh tế, chức năng hoạt động,
thị trường địa lý, quy mô và cơ cấu vốn sở hữu, v.v…). Cân nhắc
việc sử dụng các đối tượng so sánh độc lập trong nước đối với
một số ngành, lĩnh vực đặc thù mà Việt Nam có thế mạnh (như
nông nghiệp, may mặc, da giày, v.v…).
Cân nhắc tự thực hiện điều chỉnh giá GDLK trong một số trường
hợp cụ thể (ví dụ: kết quả kinh doanh lỗ liên tiếp nhiều năm mà
không chứng minh được lý do lỗ một cách hợp lý). Việc tự điều
chỉnh có một số lợi thế nhất định, bao gồm tránh được khoản
phạt do kê khai sai dẫn tới thiếu số thuế phải nộp (20% số thuế
nộp thiếu) hoặc để có cơ hội được áp dụng ưu đãi đối với phần
thu nhập chịu thuế phát sinh thêm do các điều chỉnh giá GDLK.
Đảm bảo tính nhất quán giữa thông tin kê khai trên tờ khai GDLK
và thông tin phân tích trong báo cáo xác định giá GDLK.
Xem xét kỹ hơn bản chất kinh tế và chứng từ hỗ trợ trong phạm vi
từng giao dịch (trên cả khía cạnh giá chuyển nhượng cũng như
chi phí hợp lý tính thuế TNDN) thay vì chỉ tập trung vào nội dung
phân tích so sánh tỷ suất lợi nhuận của cả công ty.
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Các vấn đề cần xem xét đối với việc thực thi các Hợp đồng chuyển
giao công nghệ, hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật với bên liên kết

Thực hiện Phân tích so sánh đối với mức phí bản quyền chi trả cho các bên liên kết áp
dụng phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập (Phương pháp CUP). Điều này cũng
phù hợp với quy định tại Luật CGCN mới theo đó trường hợp công nghệ chuyển giao
giữa các bên có quan hệ theo mô hình công ty mẹ - công ty con và các bên có quan hệ
liên kết theo quy định của pháp luật về thuế, việc kiểm toán giá thực hiện thông qua
hình thức thẩm định giá công nghệ theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu của cơ
quan quản lý thuế.
Bản chất kinh tế của giao dịch (ví dụ: giao dịch thực tế phát sinh, có chứng từ chứng
minh, giao dịch đem lại giá trị thực sự cho bên nhận chuyển giao công nghệ/bên nhận
hỗ trợ kỹ thuật, không bị trùng lắp, năng lực của bên chuyển giao công nghệ/cung cấp
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, v.v...).
Theo quy định tại Luật CGCN mới, CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam thuộc đối
tượng phải đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lưu ý, để đăng ký được
hợp đồng CGCN với các cơ quan có thẩm quyền, hợp đồng CGCN cần tuân thủ quy
định cụ thể tại Luật CGCN mới (và các văn bản dưới luật) có hiệu lực từ ngày 1/7/2018
(như các quy định về điều khoản bắt buộc, đối tượng công nghệ chuyển giao, hồ sơ
đăng ký, v.v..)

Đối với trường hợp “sửa đổi bổ sung” các hợp đồng ký kết trước ngày 1/7/2018 (ngày
hiệu lực của Luật CGCN mới) thì các bên có quyền đăng ký hoặc không đăng ký hợp
đồng CGCN với cơ quan có thẩm quyền (trừ trường hợp “gia hạn”).1
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Công văn 3050/BKHCN-ĐTG ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa học & Công nghệ
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Chi phí lãi tiền vay đối với các đơn vị có phát sinh giao dịch
với bên liên kết.

 Về vấn đề chi phí lãi tiền vay không vượt quá 20% EBITDA của các doanh nghiệp phát sinh GDLK, tính đến thời điểm cuối năm
2018, Tổng cục thuế đã đưa ra quan điểm rất rõ ràng về cách xác định tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định nghĩa vụ Thuế TNDN
của doanh nghiệp có phát sinh GDLK. Theo đó, tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao
trong kỳ của người nộp thuế (EBITDA), không phân biệt là vay từ bên liên kết hay bên độc lập.
 Tuy nhiên, một số vướng mắc hiện tại vẫn chưa nhận được ý kiến trả lời cuối cùng của Tổng cục thuế như vấn đề về giai đoạn áp
dụng Nghị định 20 trong năm 2017, xác định chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp EBITDA nhỏ hơn hoặc bằng không, v.v..2
 Trên thực tế việc thực hiện phân tích so sánh đối với chi phí lãi vay còn chưa phổ biến tại Việt Nam do độ phức tạp của các giao
dịch tài chính cũng như tính sẵn có của thông tin so sánh. Để đảm bảo tốt nhất tính tuân thủ, doanh nghiệp nên cân nhắc thu thập các
thông tin về các khoản vay độc lập nếu có thể (ví dụ: giữa doanh nghiệp với các ngân hàng thương mại độc lập hoặc dữ liệu độc lập
của các bên thứ ba) làm căn cứ để đối chiếu và giải trình đối với chi phí lãi vay bên liên kết trong trường hợp bị cơ quan thuế truy vấn.
Công văn 3790/TCT-DNL ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục thuế
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Công văn 3790/TCT-DNL ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Tổng cục thuế
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