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Bản tin về xác định 
giá giao dịch liên kết
Tháng 6 năm 2021

Thông tư 45/2021/TT-BTC hướng dẫn áp dụng Thỏa thuận trước 
về phương pháp xác định giá tính thuế trong Quản lý thuế
Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC hướng dẫn việc áp 
dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với 
doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Thông tư 45”) theo Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP 
(“Nghị định 126”) (có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 năm 2020).

Thông tư 45 sẽ thay thế Thông tư 201/2013/TT-BTC (“Thông tư 201”), và có hiệu lực từ ngày 3 tháng 8 năm 2021.

Những thay đổi chính đối với cơ chế APA theo Thông tư 45 như sau:

1. Các giao dịch được đề nghị áp dụng APA
Các giao dịch liên kết được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời cả bốn điều kiện sau:

 – 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

 – Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế (ví dụ như các giao dịch đang được đề 
nghị áp dụng Thỏa thuận song phương (MAP)

 – Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi dụng Hiệp định thuế.

2. Ngày có hiệu lực của APA
Ngày có hiệu lực của APA là ngày các Cơ quan có thẩm quyền ký kết APA, không phải ngày người nộp thuế 
nộp hồ sơ xin áp dụng APA chính thức như được quy định trong Thông tư 201 trước đây. Điều này có nghĩa 
là APA không được áp dụng hồi tố. Tuy nhiên, đối với APA song phương, nếu cả hai Cơ quan có thẩm quyền 
thống nhất được một ngày có hiệu lực khác thì Bộ Tài chính của Việt Nam có thể đề xuất yêu cầu đó để xin 
quyết định của Chính phủ Việt Nam.

3. Thời gian có hiệu lực của APA
Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là ba năm tính thuế chứ không phải năm năm như quy định 
tại Thông tư 201 trước đây. Đối với đề nghị áp dụng APA nộp trước ngày 3 tháng 8 năm 2021 (tức ngày có 
hiệu lực của Thông tư 45) nhưng chưa được ký kết và giai đoạn đề nghị áp dụng APA chưa kết thúc tính đến 
ngày 3 tháng 8 năm 2021 thì được tiếp tục giải quyết theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định 126 
và Thông tư 45.

4. Quá trình tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức không còn là bắt buộc
Người nộp thuế không bắt buộc phải gửi yêu cầu tham vấn trước khi nộp hồ sơ chính thức cho Tổng Cục 
thuế. Việc sửa đổi này giúp giảm đáng kể gánh nặng hành chính cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.
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Như vậy, thủ tục APA gồm bốn bước:

 – Nộp hồ sơ chính thức

 – Thẩm định

 – Thảo luận và đàm phán

 – Phê duyệt, và ký kết

Thông tư 45 không quy định thời hạn cụ thể cho từng bước nêu trên

5. Sửa đổi/hủy bỏ APA đơn phương
Trường hợp trong khi thực hiện APA đơn phương nếu có phát sinh việc đánh thuế trùng hoặc có sự điều chỉnh 
về thu nhập chịu thuế dẫn đến bất lợi cho người nộp thuế xuất phát từ quyết định của cơ quan thuế đối tác, 
người nộp thuế có quyền đề nghị Tổng cục Thuế về việc sửa đổi hoặc hủy bỏ APA. Tuy nhiên, yêu cầu sửa 
đổi hay hủy bỏ APA của người nộp thuế sẽ phải được Tổng Cục Thuế xem xét và phê duyệt.

Ý kiến và khuyến nghị của KPMG
Việc khởi động lại cơ chế APA tại Việt Nam nhằm xúc tiến việc rà soát các hồ sơ xin áp dụng APA và 
giảm bớt gánh nặng hành chính cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế. Trong bối cảnh thực thi BEPS và 
thực tiễn cơ quan thuế tăng cường thanh kiểm tra giá giao dịch liên kết trên toàn thế giới, chúng tôi dự 
đoán các hồ sơ xin áp dụng APA mới sẽ có xu hướng tăng trong những năm tới.

Với quy định mới của cơ chế APA, hồ sơ xin áp dụng APA sẽ được xử lý trên cơ sở hồ sơ APA nộp trước 
sẽ được xử lý trước. Do đó, người nộp thuế quan tâm đến cơ chế APA nên nộp hồ sơ xin áp dụng APA 
càng sớm càng tốt để đảm bảo hồ sơ của người nộp thuế được ưu tiên xử lý trước.

Nếu Quý Công ty cần thêm thông tin hoặc hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi 
hoặc các chuyên gia tư vấn của KPMG hiện đang hỗ trợ Quý Công ty.

kpmg.com.vn

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng 
cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính 
chính xác này trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù hợp từ các chuyên gia sau khi 
xem xét từng tình huống cụ thể.
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