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Bản tin nhanh về
Thuế và Luật
Tháng 11, 2020

Chính phủ ban hành Nghị định mới về quản lý thuế đối với doanh nghiệp 
có giao dịch liên kết 
Vào ngày 05 tháng 11 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số 132/2020/NĐ-CP (“Nghị định 132”) 
về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”) để thay thế Nghị định Số 20/2017/NĐ-CP 
(“Nghị định 20”) và Nghị định Số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”).  Nghị định 132 có hiệu lực thi hành từ 
ngày 20 tháng 12 năm 2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.  
Trong bản tin này, chúng tôi xin điểm ra những thay đổi đáng chú ý trong Nghị định 132.

1. Mở rộng đối tượng áp dụng
Nghị định 132 mở rộng đối tượng áp dụng là người nộp thuế có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
(“TNDN”) và có phát sinh GDLK.  Những điều khoản chung này có thể được ngầm hiểu rằng nhà thầu nước 
ngoài cũng là đối tượng áp dụng của Nghị định 132.

2. Khoảng giá trị giao dịch độc lập (“GDĐL”) mới
Nghị định 132 quy định khoảng giá trị GDĐL chuẩn là tập hợp các giá trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách 
phân vị thứ 75 của tối thiểu năm (5) đối tượng so sánh độc lập (như vậy, so với quy định trong Nghị định 20, 
giá trị cận dưới của khoảng giá trị GDĐL chuẩn đã tăng từ bách phân vị thứ 25 lên bách phân vị thứ 35).  Trong 
trường hợp kết quả của người nộp thuế không thuộc khoảng giá trị GDĐL chuẩn, cơ quan thuế có quyền ấn 
định mức giá, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế theo giá trị trung vị của khoảng 
giá trị GDĐL chuẩn.  
Người nộp thuế cần đánh giá lại chính sách xác định giá GDLK cho kỳ tính thuế từ năm 2020 trở đi và rà soát 
lại phân tích so sánh (“PTSS”), nếu cần thiết, để có thể giảm thiểu rủi ro về giá GDLK.

3. Sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại
Nghị định 132 quy định cơ sở dữ liệu thương mại và cơ sở dữ liệu công khai là một trong những nguồn cơ sở 
dữ liệu được sử dụng trong kê khai, xác định giá GDLK (đối với người nộp thuế) và trong quản lý giá GDLK (đối 
với cơ quan thuế).  
Tuy nhiên, Nghị định vẫn cho phép cơ quan thuế có quyền sử dụng cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế (hay dữ 
liệu so sánh ‘bí mật’) để thực hiện ấn định thuế trong trường hợp người nộp thuế được cho là không hoàn 
toàn tuân thủ theo các quy định của Nghị định.  Việc đánh giá sự tuân thủ của người nộp thuế với những quy 
định của Nghị định thường mang tính chủ quan và có thể dẫn tới tranh chấp kéo dài giữa người nộp thuế và 
Cơ quan thuế.

4. Tăng cường quy định về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
Những thay đổi chính trong việc lập và nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia bao gồm:

 — Thời hạn nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đối với công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp 
nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ Việt Nam Đồng trở lên là trong vòng 12 tháng kể sau ngày 
kết thúc năm tài chính của công ty mẹ tối cao.

 — Trường hợp người nộp thuế tại Việt Nam có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có 
nghĩa vụ lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước cư trú – hoặc công ty mẹ tối cao tại 
nước ngoài này chỉ định một tổ chức thay mặt (“Công ty mẹ thay thế”) nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc 
gia cho Cơ quan thuế nước sở tại – về nguyên tắc, Cơ quan thuế Việt Nam sẽ thực hiện trao đổi thông tin 
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tự động theo cam kết tại các Thỏa thuận quốc tế về thuế của Việt Nam.  Tuy nhiên, người nộp thuế phải 
nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế Việt Nam (khi có yêu cầu) nếu Báo cáo lợi nhuận 
liên quốc gia không thể được trao đổi tự động vì những lý do sau: 
 – Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú không có Thỏa thuận của nhà chức 

trách có thẩm quyền với Việt Nam; hoặc
 – Do lỗi hệ thống của cơ chế trao đổi (chẳng hạn như đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động hoặc 

không tự động cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia)
 — Người nộp thuế thuộc diện phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho Cơ quan thuế cần nộp trước văn 

bản thông báo cho Cơ quan thuế, trước hoặc vào ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao của 
người nộp thuế trong những trường hợp sau: (i) tập đoàn đa quốc gia có nhiều hơn 01 người nộp thuế tại 
Việt Nam và Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài có văn bản thông báo chỉ định một trong những người nộp 
thuế tại Việt Nam nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia; hoặc (ii) cung cấp thông tin (tên, mã số thuế và 
nước cư trú) của Công ty mẹ tối cao hoặc Công ty mẹ thay thế.

5. Thay đổi mức khống chế đối với chi phí lãi vay được trừ
Mức khống chế đối với chi phí lãi vay được trừ đã được nới lỏng, và những thay đổi chính bao gồm:

 — Tăng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ từ 20% (theo Nghị định 20) lên 30% tổng lợi nhuận thuần 
từ hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của 
người nộp thuế (NOPBITDA).

 — Chi phí lãi vay để tính mức khống chế là chi phí thuần sau khi bù trừ với lãi tiền gửi và lãi cho vay.  Đây là 
điểm mới so với quy định trước đó trong Nghị định 20.

 — Phần chi phí lãi vay không được trừ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo trong trường hợp tổng chi phí 
lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức khống chế 30%. Thời gian chuyển chi 
phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ.

 — Một số khoản vay ưu đãi của chính phủ không thuộc phạm vi áp dụng quy định khống chế nêu trên.
Tuy nhiên, phần chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa vào giá trị tài sản cố định có bị điều chỉnh bởi Nghị định 
132 hay không vẫn chưa được làm rõ.

6. Một số điểm mới khác
 — Định nghĩa về các bên liên kết được mở rộng để bao gồm các trường hợp liên quan đến giao dịch chuyển 

nhượng vốn góp và thỏa thuận vay, cho vay giữa doanh nghiệp với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh 
nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại Nghị định.  Điều này có thể 
dẫn tới việc các giao dịch nêu trên có thể được xem là GDLK và do đó phải tuân thủ nguyên tắc GDĐL.

 — Theo Nghị định 132, bên liên kết ở nước ngoài có thể được lựa chọn làm bên liên kết cần thực hiện xác 
định giá GDLK, tùy theo những dữ kiện và tình huống cụ thể của các bên liên quan và/ hoặc tính chất của 
GDLK.

 — Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá GDLK theo yêu cầu của cơ quan thuế trong trường hợp thanh/ kiểm 
tra được xác định theo quy định tại Luật Thanh tra, và Luật Thanh tra không quy định cụ thể về thời hạn 
cung cấp thông tin.  Điều này có nghĩa là người nộp thuế có thể phải nộp Hồ sơ xác định giá GDLK trong 
thời hạn vài ngày theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.  

 — Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 
tại Việt Nam được miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK với điều kiện cả hai bên áp dụng cùng mức thuế 
suất thuế thu nhập doanh nghiệp và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong 
kỳ tính thuế.

Kết luận
Vì kỳ tính thuế đầu tiên áp dụng Nghị định 132 (năm 2020) đang đến gần, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị 
người nộp thuế (đặc biệt là các tập đoàn đa quốc gia) nghiên cứu kỹ về những thay đổi mới và sớm chủ động 
đánh giá tác động tiềm tàng đến hoạt động kinh doanh và hoạt động quản lý thuế của mình cho năm tính 
thuế 2020 (và  các năm tiếp theo), qua đó có thể sớm cân nhắc các phương án thực hiện.  
Nếu Quý Công ty cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với KPMG hoặc những tư vấn viên của 
KPMG đang hỗ trợ Quý Công ty. 
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