Bản tin về thanh tra, kiểm tra
giá Giao dịch liên kết
Tháng 3 2021

Trong năm 2020, dưới tác động của đại dịch Covid-19, hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế và giá Giao dịch
liên kết (“GDLK”) của cơ quan Thuế (“CQT”) đã diễn ra trong điều kiện “bình thường mới” với sự thay đổi về
cách tiếp cận, theo đó tăng thời gian nghiên cứu tài liệu, chứng từ do người nộp thuế nộp tại trụ sở của cơ
quan thuế và giảm thiểu thời gian thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Xu hướng này được dự đoán sẽ
tiếp tục trong năm 2021 do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid 19.
Để giúp cho doanh nghiệp chuẩn bị và xử lý hiệu quả trong quá trình thanh tra, kiểm tra thuế về giá GDLK,
KPMG đưa ra một số nhận định và khuyến nghị từ góc độ chuyên môn.

Tổng quan về thanh tra, kiểm tra Thuế và giá GDLK
trong năm 2020
Trước tác động của đại dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020, Thủ
Tướng Chính Phủ đã ban hành Chỉ Thị 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 nhằm
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để ứng phó với đại dịch, trong đó
yêu cầu CQT xem xét không kiểm tra định kỳ đối với các doanh nghiệp
không có dấu hiệu vi phạm.
Mức thu ngân sách của ngành thuế trong năm 2020 vẫn vượt 1,9%
so với dự toán. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong năm 2020, toàn
ngành Thuế đã thực hiện 83.979 cuộc thanh tra, kiểm tra, với tổng
số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.867 tỷ đồng, giảm khấu trừ là
2.248 tỷ đồng, giảm lỗ là 49.760 tỷ đồng1. Trong đó, toàn ngành Thuế
đã thanh tra, kiểm tra 263 doanh nghiệp có GDLK, truy thu 278,82 tỷ
đồng, giảm lỗ 3.366,16 tỷ đồng, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế
3.125,84 tỷ đồng từ việc xác định lại giá thị trường đối với GDLK chỉ
trong 10 tháng đầu năm2. Kế hoạch thu ngân sách của ngành thuế cho
năm 2021 được dự đoán sẽ khó khăn hơn nhiều so với năm 2020, và
CQT sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra thuế để
đạt mục tiêu thu ngân sách.
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, CQT đã tăng cường kiểm tra hồ sơ
của Người nộp Thuế (“NNT”) tại trụ sở của CQT. Do vậy trên thực tế,
điều này đồng nghĩa với việc thời gian để doanh nghiệp có thể chuẩn bị
giải trình bổ sung hồ sơ cũng bị rút ngắn và hạn chế.

Nhận định của KPMG về chương trình thanh tra, kiểm
tra thuế và giá GDLK trong năm 2021
Theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 1/1/2021
về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và Kết luận của
Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tại hội nghị toàn quốc về công
tác ngành Thuế năm 2020 diễn ra vào ngày 5/1/2021, bên cạnh nhiệm
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vụ cải cách, xây dựng chính sách Thuế, v.v., trọng tâm công tác Thuế trong năm 2021 sẽ tập trung vào việc
thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyển giá, quản lý chặt chẽ việc xác định giá tính thuế, cũng như phát hiện và
ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế.
Theo nhận định của KPMG, cũng giống như các năm trước, CQT sẽ tiếp tục tập trung vào các trường hợp có
rủi ro cao về giá GDLK, đặc biệt những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), thực hiện chủ yếu các
GDLK trong hoạt động kinh doanh và có kết quả kinh doanh lỗ hoặc bất ổn. Ngoài ra, việc thanh tra, kiểm tra
Thuế và giá GDLK sẽ được thực hiện rộng rãi đối với các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như
sản xuất công nghiệp, linh kiện điện tử, xe có động cơ, phân phối, sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng, ngân
hàng, xây dựng, xăng dầu, v.v..

Tổng quan về cách tiếp cận của CQT trong thanh tra, kiểm tra về giá GDLK và khuyến
nghị của KPMG
Theo quan sát của KPMG trong nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra về giá GDLK, hướng tiếp cận của CQT thường
như sau:
— CQT tập trung rà soát việc tuân thủ về nộp các mẫu kê khai GDLK và lập hồ sơ xác định giá GDLK của
NNT. Theo quy định về giá GDLK tại Việt Nam (gần đây nhất là Nghị định 132/2020/NĐ-CP), CQT có
quyền ấn định giá hay lợi nhuận nếu NNT không tuân thủ theo đúng quy định. Về vấn đề này, KPMG
khuyến nghị NNT thuộc đối tượng lập hồ sơ phải tuyệt đối tuân thủ với quy định. Ngoài ra, bộ hồ sơ cần
phải được lập có chất lượng và tuân thủ chặt chẽ với quy định của Việt Nam.
— CQT thường rất quan tâm đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có GDLK. Đối với các
doanh nghiệp bị lỗ hoặc kết quả kinh doanh thấp hơn biên độ giao dịch độc lập chuẩn, rủi ro cao là NNT bị
ấn định hay điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận (“TSLN”) về giá trị trung vị của biên độ giao dịch độc lập chuẩn.
Như vậy, NNT sẽ phải nộp thuế ở mức TSLN bị ấn định hay điều chỉnh, cùng với các khoản phạt và lãi
chậm nộp liên quan. Do đó, NNT cần chuẩn bị kỹ lưỡng các phân tích để giải trình với CQT về nguyên
nhân, các yếu tố không liên quan đến giá chuyển nhượng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của NNT,
hay kế hoạch kinh doanh trong các năm tiếp theo, v.v.. Bên cạnh đó, NNT cũng cần phải xem xét và đánh
giá lại sự phù hợp của mức giá trong GDLK để đạt được kết quả kinh doanh hợp lý.
— Ngoài ra, CQT đặc biệt quan tâm đến một số nhóm GDLK đặc thù, bao gồm (1) thanh toán phí bản quyền
và (2) thanh toán phí dịch vụ nội bộ Tập đoàn. Để được khấu trừ khi tính thuế TNDN, NNT cần giải thích
được các nội dung chính, gồm chứng minh thực tế chuyển giao tài sản vô hình (“TSVH”) hay cung cấp
dịch vụ, lợi ích kinh tế và thương mại nhận được từ việc sử dụng TSVH hay dịch vụ, cũng như việc tuân
thủ nguyên tắc giao dịch độc lập của phí bản quyền và phí dịch vụ. Theo đó, KPMG đặc biệt lưu ý NNT
trong việc chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, tài liệu để chứng minh cho việc tuân thủ nguyên tắc giao dịch độc
lập của các nhóm giao dịch này.
— Trong thực tế thanh tra, kiểm tra, có thể phát sinh nhiều vấn đề khác nhau về giá GDLK tùy thuộc vào tình
hình thực tế của NNT. Một số ví dụ như CQT xoay quanh việc lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để phân
tích so sánh của NNT, hay sử dụng dữ liệu nội bộ, dữ liệu phân tách theo từng phân khúc kinh doanh, sản
phẩm của NNT để điều chỉnh. Do đó, NNT cần chuẩn bị kỹ lưỡng để có thể giải trình với CQT một cách
phù hợp.
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Để chuẩn bị tốt và giải quyết hiệu quả tại cuộc thanh tra, kiểm tra về giá GDLK, Doanh nghiệp nên cân nhắc
một số khuyến nghị như sau:
— Trước thanh tra, kiểm tra: NNT cần chuẩn bị sẵn sàng, lập và lưu giữ đầy đủ hồ sơ xác định giá GDLK
theo qui định, đảm bảo cả thời gian lẫn nội dung, cũng như các tài liệu, chứng từ, thông tin hỗ trợ cho các
nhóm GDLK đặc thù như đã trình bày ở trên. Đối với NNT có kết quả kinh doanh bị tác động bất lợi bởi các
yếu tố khách quan lẫn chủ quan không liên quan đến giá chuyển nhượng nội bộ, cần chuẩn bị kỹ lưỡng
các giải trình về nguyên nhân, các yếu tố tác động, kế hoạch kinh doanh, v.v. trong hồ sơ xác định giá
GDLK.
— Trong quá trình thanh tra, kiểm tra: Nhiều vấn đề có thể phát sinh liên quan đến giá GDLK, bao gồm việc
CQT đề xuất điều chỉnh mức giá/ TSLN của NNT. Theo đó, NNT cần nghiên cứu kỹ các vấn đề mà CQT
nêu ra và kịp thời có những giải trình thỏa đáng.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cách thức tiến hành thanh tra, kiểm tra đã thay đổi, rút ngắn thời gian
thanh tra, kiểm tra tại trụ sở công ty. Do đó, KPMG khuyến nghị các bước chuẩn bị cho hai giai đoạn nêu
trên là rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thanh tra, kiểm tra và giảm thiểu được các rủi ro
chi phí thuế không mong muốn.
— Sau khi kết thúc thanh tra, kiểm tra: Nếu cho rằng kết luận của cuộc thanh tra, kiểm tra chưa hợp lý, NNT
có thể cân nhắc áp dụng thủ tục khiếu nại để yêu cầu CQT địa phương và/hoặc Tổng cục Thuế xem xét
lại kết luận thanh tra, kiểm tra. Ngoài ra, NNT có thể cân nhắc áp dụng Thủ tục Thỏa thuận song phương
(MAP) nếu giao dịch liên quan đến NNT ở nước ngoài, để yêu cầu CQT Việt Nam và CQT nước ngoài giải
quyết, giảm thiểu tác động của việc đánh thuế trùng khi có điều chỉnh về nghĩa vụ thuế thu nhập liên
quan đến giá chuyển nhượng.
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