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Tổng quan

Có hiệu lực thi hành từ tháng 05 năm 2017, Nghị định 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) là dấu mốc 

quan trọng đối với hệ thống thuế Việt Nam trong lộ trình tiếp thu các khuyến nghị của Tổ chức Hợp 

tác và Phát triển kinh tế (“OECD”) đối với sáng kiến Chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi 

nhuận (“BEPS”) nhằm tăng cường kiểm soát vấn đề chuyển giá tại Việt Nam. 

Hiện tại, Chính phủ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 20 để ban hành sớm 

trong năm nay và dự kiến được áp dụng từ 01/07/2020. Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hình dung 

bao quát hơn về các nội dung liên quan đến giá giao dịch liên kết (“GDLK”) tại Việt Nam theo quy định 

tại Nghị định 20, Grant Thornton Việt Nam xin tổng hợp lại một số hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của 

các cơ quan thuế địa phương trong thời gian qua về vấn đề này.
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1. Các trường hợp được miễn lập Hồ sơ và Mẫu kê khai xác 
định giá GDLK

Cục Thuế Hà Nội cho rằng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

dịch vụ khám chữa bệnh, không phải là hoạt động kinh doanh với 

chức năng đơn giản, và do đó không thuộc trường hợp được miễn 

lập Hồ sơ xác định giá GDLK theo quy định Điểm c, Khoản 2, Điều 

11, Nghị định 20. 

Cục Thuế Hải Phòng cho rằng trường hợp doanh nghiệp có phát 

sinh giao dịch vay vốn của bên liên kết, giá GDLK đối với hoạt 

động vay vốn là lãi vay phát sinh, không phải gốc tiền vay. 

Cục Thuế Bình Dương cho rằng, trường hợp doanh nghiệp có các 

cổ đông bao gồm công ty thành lập tại Việt Nam (51%) và các 

công ty thành lập tại Nhật Bản (49%), trong năm tính thuế doanh 

nghiệp chỉ phát sinh GDLK với cổ đông là công ty thành lập tại Việt 

Nam, không phải tập đoàn đa quốc gia, thì không thuộc trường 

hợp phải lập hồ sơ toàn cầu. 
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2. Xác định nghĩa vụ Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (“TNDN”) đối
với một số GDLK phát sinh trong kỳ

Cục Thuế Hải Phòng cho rằng, đối 

với các dịch vụ có chức năng đơn 

giản, như giao dịch thu hộ, được 

thực hiện bởi bên liên kết và có tính 

thêm một phần lợi nhuận, doanh 

nghiệp phải chứng minh được giá trị 

thanh toán cho bên liên kết đang phù 

hợp và tương xứng với giá trị doanh 

nghiệp nhận được khi được cung 

cấp dịch vụ đó. Do đó, đối với những 

mức phí không tương xứng với giá 

trị giao dịch, doanh nghiệp sẽ gặp rủi 

ro không được tính vào chi phí được 

trừ các khoản chi thực tế đã phát 

sinh với bên liên kết này.

Cục Thuế Hà Nội cho rằng doanh

nghiệp được phép hạch toán chi phí

nộp thay thuế nhà thầu tương ứng

với khoản chi phí lãi vay vượt quá

20% EBITDA vào chi phí được trừ

khi tính thuế TNDN.

Gần đây nhất, ngày 8/6/2020, Cục 

Thuế Hà Nội đã ban hành Công văn 

số 48057/CT-TTHT về phí trợ giúp 

bán hàng. Theo đó hướng dẫn rằng, 

chi phí trợ giúp bán hàng trả cho bên 

liên kết theo hợp đồng môi giới 

thương mại, không thuộc các trường 

hợp giao dịch không phù hợp bản 

chất giao dịch độc lập hoặc không 

góp phần tạo ra doanh thu, và được 

kê khai khấu trừ thuế TNDN.
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3. Xác định bên liên kết đối 
với đối tượng là cá nhân

Quý 1 năm 2020, Cục Thuế Hà Nội ban hành Công văn số

15990/CT-TTHT và Công văn số 6684/CT-TTHT. Theo đó, Cục

Thuế Hà Nội có hướng dẫn đối với trường hợp cá nhân không

góp vốn vào công ty, nhưng trực tiếp điều hành công ty hoặc cá

nhân là thành viên hội đồng thành viên có tham gia điều hành

công ty được xác định là bên liên kết. Như vậy, các giao dịch

được thực hiện giữa công ty và các cá nhân này được coi là

GDLK và chịu sự điều chỉnh của Nghị định 20. 
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4. Xác định chi phí lãi vay cho mục đích tính thuế TNDN đối
với doanh nghiệp phát sinh GDLK

Ngày 24/6/2020, Chính phủ

đã ban hành Nghị định số

68/2020/NĐ-CP sửa đổi

Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20. 

Grant Thornton Việt Nam đã

phát hành Bản tin Thuế ngày

1/7/2020 tổng hợp các thay

đổi theo quy định mới liên

quan đến chi phí lãi vay được

trừ đối với các doanh nghiệp

phát sinh GDLK, đồng thời

khuyến nghị các đề xuất

hành động cụ thể cho doanh

nghiệp.

Trước đó, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn

số 3002/TCT-DNL ngày 1/8/2019, hướng dẫn cụ

thể như sau:

• Áp dụng quy định đối với chi phí lãi vay phát

sinh từ ngày 01/5/2017 trở đi đến hết năm tài

chính, không phân biệt hợp đồng vay được ký

kết trước hay sau ngày 01/5/2017;

• Trường hợp người nộp thuế hạch toán theo dõi

riêng được kết quả kinh doanh từ 01/5/2017 

đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu để tính

“Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ” 

được xác định theo số liệu phát sinh thực tế;

• Trường hợp người nộp thuế không hạch toán

theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày

01/5/2017 đến hết năm tài chính thì các chỉ tiêu

để tính “Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu

hao trong kỳ” được phân bổ tương ứng với số

tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày

01/5/2017.

Cục Thuế Hà Nội trước đây

cũng đã hướng dẫn rằng, phần

chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn

hóa vào giá trị dự án đầu tư

trong kỳ được trừ ra khỏi tổng

chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ

khi xác định chi phí lãi vay được

trừ để tính thu nhập chịu thuế

TNDN theo quy định. 
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Cục Thuế TP. HCM có văn

bản khác hướng dẫn rằng, 

trường hợp tổng lợi nhuận

thuần từ hoạt động kinh

doanh cộng với chi phí lãi

vay, chi phí khấu hao trong

kỳ của Công ty nhỏ hơn 0, 

toàn bộ chi phí lãi vay

trong kỳ tính thuế của

Công ty không được trừ

khi xác định thu nhập chịu

thuế TNDN.
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5. Các giao dịch chuyển giao tài sản vô hình vào Việt Nam

Bộ Khoa học Công nghệ đã ban hành các Công văn số 

3050/BKHCN-ĐTG và Công văn số 3457/BKHCN-ĐTG 

hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký Hợp đồng chuyển giao 

công nghệ như sau: 

• Trường hợp “gia hạn” các hợp đồng chuyển giao công nghệ

được các bên ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 phải

đăng ký chuyển giao công nghệ.

• Trường hợp “sửa đổi”, “bổ sung” hợp đồng chuyển giao

công nghệ ký kết trước ngày 01 tháng 7 năm 2018, các bên

có quyền đăng ký hoặc không đăng ký với cơ quan quản lý

nhà nước có thẩm quyền.

Các hướng dẫn nêu trên được tóm tắt sơ bộ chỉ cho mục đích tham khảo. Các hướng dẫn này có thể là các phúc đáp cụ thể cho từng tình 

huống riêng biệt của từng doanh nghiệp. Việc áp dụng các hướng dẫn này trong các tình huống tương tự khác nhau cần được xem xét 

cẩn trọng và được tham vấn bởi các chuyên gia trước khi thực hiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do 

việc áp dụng các thông tin nêu trên trong các tình huống cụ thể của doanh nghiệp mà không dựa trên ý kiến tư vấn chính thức của chúng 

tôi. 

Trong trường hợp doanh nghiệp có những vướng mắc cụ thể hoặc muốn nhận được các tài liệu chi tiết liên quan đến các tổng hợp tóm tắt 

nêu trên, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn về giá chuyển nhượng tại Grant Thornton để được tư vấn chuyên sâu hơn.
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