
 
Tháng 10 năm 2021 

Tổng cục Thuế giới thiệu một số nội dung mới của Thông tư số 45/2021/TT-BTC  
Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 3194/TCT-DNL (“Công văn 3194”) giới thiệu một số nội dung 
mới của Thông tư 45/2021/TT-BTC (“Thông tư 45”) gửi Cục thuế các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.  

Các nội dung mới của Thông tư 45 được giới thiệu trong Công văn 3194 cũng như giải thích của Tổng cục Thuế cho từng điểm mới 
này và ý kiến/ nhận định tương ứng của KPMG Việt Nam được tổng hợp tại bảng dưới đây:  

STT 
Khoản/Mục 
trong Thông 

tư 45 
Điểm mới so với Thông tư 201  Ý kiến của Tổng cục Thuế về 

lý do sửa đổi, điều chỉnh Nhận định của KPMG 

1 
Giao dịch 
được đề xuất 
áp dụng APA 
(Điều 3) 

Bổ sung điều kiện giao dịch được đề nghị 
áp dụng APA: 
- Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh của người nộp 
thuế và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn 
đề nghị áp dụng APA; 

- Giao dịch có cơ sở để xác định được bản 
chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế 
và có cơ sở để phân tích, so sánh, lựa 
chọn đối tượng so sánh độc lập. 

Phù hợp với quy định về APA 
trong Luật Quản lý thuế và 
Nghị định 132. 

Việc đề nghị áp dụng APA cho các 
giao dịch tương lai, chưa thực sự 
phát sinh không còn khả thi.  

2 
Hồ sơ và 
thông tin, dữ 
liệu sử dụng 
(Điều 6) 

Thông tin hồ sơ phải được người nộp thuế 
cung cấp đầy đủ, đồng nhất theo Luật 
Quản lý thuế và Nghị định 132. 

Đảm bảo việc cung cấp hồ sơ, 
thông tin, dữ liệu của người 
nộp thuế tuân thủ quy định liên 
quan trong Luật Quản lý thuế, 
Nghị định 132. 

Tổng cục Thuế kỳ vọng cao đối với 
sự hợp tác của người nộp thuế và 
tính minh bạch của thông tin, dữ liệu 
do người nộp thuế cung cấp. Việc 
quản lý quy trình xử lý APA là rất 
quan trọng nhằm tránh gây chậm 
trễ. Ngoài ra, cơ sở dữ liệu được sử 
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dụng phải là cơ sở dữ liệu thương 
mại được xác minh tính pháp lý. 

3 
Việc tham vấn 
trước khi nộp 
hồ sơ chính 
thức 

Không quy định về bước Tham vấn trước 
khi nộp hồ sơ chính thức. 

Tham vấn trước khi nộp hồ sơ 
chính thức không còn là bắt 
buộc để giảm thiểu thủ tục 
hành chính.   

Thay đổi này được hoan nghênh do 
người nộp thuế có thể nộp hồ sơ đề 
nghị áp dụng APA chính thức mà 
không cần tham vấn trước với Tổng 
cục Thuế. Điều này giúp giảm gánh 
nặng hành chính đối với cả Tổng cục 
Thuế và người nộp thuế.  

4 
Thẩm định hồ 
sơ đề nghị áp 
dụng APA 
(Điều 7) 

Không quy định về thời gian thẩm định hồ 
sơ đề nghị áp dụng APA của người nộp 
thuế. 

Thời gian/khối lượng công việc 
trong quá trình thẩm định đối 
với mỗi hồ sơ đề nghị áp dụng 
APA là khác nhau và phụ 
thuộc vào từng trường hợp cụ 
thể. 

Phối hợp và quản lý quy trình xử lý 
APA là rất quan trọng nhằm tránh 
gây chậm trễ.  

Tổng cục Thuế có thể cân nhắc áp dụng 
các biện pháp quản lý thuế khác bao gồm 
thanh kiểm tra thuế để xác minh tính đầy 
đủ, chính xác, hợp pháp, hợp lý của các 
thông tin, dữ liệu do người nộp thuế cung 
cấp. 

Thông tin, dữ liệu mà người 
nộp thuế cung cấp và thu thập 
được khi khảo sát thực tế tại 
trụ sở của người nộp thuế 
chưa đầy đủ trong một số 
trường hợp; nên cơ quan thuế 
có thể thực hiện thêm các biện 
pháp khác, bao gồm thanh tra, 
kiểm tra thuế. 

Mức độ và phạm vi thanh tra, kiểm 
tra thuế do Tổng cục Thuế thực hiện 
vẫn chưa được quy định rõ, đặc biệt 
do cơ chế APA nhấn mạnh tính minh 
bạch thông qua công bố thông tin tự 
nguyện giữa người nộp thuế và cơ 
quan thuế. Cách diễn giải này vẫn 
còn mơ hồ và rõ ràng mâu thuẫn với 
“tinh thần” của cơ chế APA.   
Tuy nhiên, Thông tư 45 có đề cập 
đến vấn đề/quan ngại liên quan đến 
bảo mật và sử dụng thông tin do 
người nộp thuế cung cấp. Cụ thể, 
người nộp thuế và cơ quan thuế 
phải đề cao tính bảo mật của thông 
tin được sử dụng trong quá trình xử 
lý hồ sơ APA.  Ngoài ra, cơ quan 
thuế không được sử dụng thông tin, 
dữ liệu mà người nộp thuế cung cấp 
làm bằng chứng khi thanh tra, kiểm 
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tra thuế trong trường hợp APA bị 
hoãn, hủy hoặc thu hồi. 

5 
Trao đổi, đàm 
phán nội dung 
APA (Điều 8) 

Sửa đổi, bổ sung mục tiêu của việc trao đổi 
đàm phán APA nhằm thống nhất với người 
nộp thuế, cơ quan thuế đối tác về các nội 
dung dự kiến tại bản dự thảo APA cuối 
cùng. 

Làm rõ nội dung trao đổi, đàm 
phán trong tất cả các trường 
hợp APA. 

Thay đổi này được hoan nghênh do 
mang tới khuôn khổ pháp lý rõ ràng 
hơn cho Tổng cục Thuế trong việc 
xử lý các APA song phương/ đa 
phương tại giai đoạn cuối cùng (tức 
là giai đoạn đàm phán và ký kết).  

Trường hợp người nộp thuế đề nghị áp 
dụng APA song phương hoặc đa phương, 
người nộp thuế có trách nhiệm thông báo 
với bên liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp 
dụng APA để đề nghị cơ quan thuế đối tác 
liên lạc và xúc tiến việc trao đổi, đàm phán 
với Tổng cục Thuế. 

Đảm bảo hồ sơ đề nghị áp 
dụng APA song phương/đa 
phương được gửi đến đồng 
thời cho các cơ quan thuế có 
liên quan. 

Quản lý quy trình xử lý APA là rất 
quan trọng nhằm tránh gây chậm 
trễ. 

6 

Quyền hạn và 
trách nhiệm 
của người 
nộp thuế (Điều 
9) 

Khi người nộp thuế thực hiện APA đơn 
phương có phát sinh việc đánh thuế trùng 
hoặc cơ quan thuế đối tác có sự điều chỉnh 
thu nhập chịu thuế dẫn đến bất lợi cho 
người nộp thuế theo hướng: Người nộp 
thuế có quyền đề nghị Tổng cục Thuế về 
việc sửa đổi hoặc hủy bỏ APA. 

Người nộp thuế vẫn phải thực 
hiện APA trừ khi APA được 
sửa đổi hoặc hủy bỏ theo quy 
định. 

Thay đổi này cung cấp cho người 
nộp thuế cơ sở pháp lý đối với việc 
yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ APA 
nếu phát sinh thêm nghĩa vụ thuế/ 
việc đánh thuế trùng. 

Không quy định cụ thể việc điều chỉnh thu 
nhập chịu thuế cho trường hợp đã nộp tờ 
khai quyết toán thuế thu nhập doanh 
nghiệp cho những năm áp dụng APA trước 
khi APA được ký kết. Việc điều chỉnh thu 
nhập thu nhập chịu thuế này được thực 
hiện theo nguyên tắc chung.  

Phù hợp với các quy định 
trong Luật Quản lý thuế và 
Nghị định 126 và Nghị định 
132 về nguyên tắc điều chỉnh 
thu nhập chịu thuế đối với 
doanh nghiệp có giao dịch liên 
kết. 

Thay đổi này có nghĩa là hồi tố trong 
APA sẽ không được áp dụng. Điều 
này có thể dẫn đến phát sinh vấn đề 
đánh thuế trùng đối với các năm 
‘mở’ (tức là các năm trước khi APA 
được ký kết và có hiệu lực). 

7 
Quyền hạn và 
trách nhiệm 
của cơ quan 
thuế (Điều 10) 

Cơ quan thuế có thể dừng đàm phán APA 
nếu các bên liên quan không thống nhất 
được nội dung APA khi giai đoạn được đề 
nghị áp dụng APA kết thúc. 

APA được đàm phán cho các 
năm trong tương lai (nghĩa là 
APA được xác lập trước khi 
người nộp thuế nộp hồ sơ khai 
thuế theo Luật Quản lý thuế).  
Như vậy, trường hợp không 
thể đạt được thỏa thuận trước 

Người nộp thuế cần yêu cầu điều 
chỉnh giai đoạn được đề nghị áp 
dụng APA nếu giai đoạn được đề 
nghị áp dụng APA dự kiến ban đầu 
sẽ kết thúc trước thời điểm ký kết 
APA đó.  Tuy nhiên, Tổng cục Thuế 
có thể không chấp nhận xử lý lại 
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khi giai đoạn đề nghị áp dụng 
APA kết thúc thì cơ quan thuế 
có thể chấm dứt APA đó.  

trường hợp này do quan điểm rằng 
hồ sơ đề nghị áp dụng APA đó 
không “nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý thuế” như quy định trong 
Khoản 2, Điều 5, Thông tư 45. 

Sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của Cục 
Thuế trong quá trình thẩm định, trao đổi, 
đàm phán APA và quản lý, kiểm tra, thanh 
tra việc thực hiện các APA đã được ký kết. 

Quy định cụ thể trách nhiệm 
của Cục Thuế trong việc giải 
quyết và giám sát thực hiện 
APA. 

 

8 Bảo mật thông 
tin (Điều 11) 

Đối với trường hợp các thông tin, dữ liệu do 
người nộp thuế cung cấp là các thông tin, 
dữ liệu đã được người nộp thuế công khai 
thì cơ quan thuế được tiếp tục sử dụng làm 
căn cứ xác định nghĩa vụ thuế của người 
nộp thuế.  

Làm rõ phạm vi, thẩm quyền 
trách nhiệm của cơ quan thuế 
trong việc bảo mật, sử dụng 
thông tin do người nộp thuế 
cung cấp.  

 

9 
Thời gian có 
hiệu lực của 
APA (Khoản 2 
Điều 12) 

Thời gian có hiệu lực của APA tối đa là 03 
năm tính thuế, nhưng không vượt quá số 
năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động 
sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế 
thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.  

Theo Luật Quản lý thuế và 
Nghị định 126. 

Thời gian hiệu lực của APA tối đa là 
03 năm, thay cho thời gian hiệu lực 
05 năm trước đây.  

10 
Quy định 
chuyển tiếp 
(Khoản 2 Điều 
13) 

Đối với đề nghị áp dụng APA được nộp 
trước ngày Thông tư 45 có hiệu lực nhưng 
chưa được ký kết và giai đoạn đề nghị áp 
dụng APA chưa kết thúc tính đến thời điểm 
Thông tư 45 có hiệu lực thì được tiếp tục 
giải quyết.  

Cho phép người nộp thuế có 
đề nghị áp dụng APA đã nộp 
trước thời điểm Thông tư 45 
có hiệu lực nhưng chưa được 
ký kết được chuyển tiếp sang 
nguyên tắc APA mới. 

Người nộp thuế đã có đề nghị áp 
dụng APA cần tham vấn với Tổng 
cục Thuế để khởi động lại quá trình 
xử lý hồ sơ APA do những thay đổi 
trong Thông tư 45 có thể tác động 
lớn đến hồ sơ hiện tại của người 
nộp thuế. Ví dụ, một điểm cần lưu ý 
là phần phân tích so sánh cần được 
cập nhật theo quy định mới trong 
Nghị định 132, trong đó quy định 
khoảng giá trị giao dịch độc lập 
chuẩn từ bách phân vị thứ 35 đến 
bách phân vị thứ 75.  
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