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Bản tin về Công văn số 271/TCT-TTKT  
Các nội dung mới của Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý 
thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết  

 

   

Kính gửi Quý Khách hàng,  
  
Ngày 27/01/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành 
Công văn số 271/TCT-TTKT (“Công văn 271”) gửi 
cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 
132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với 
doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“Nghị định 
132”). Các điểm đáng lưu ý được tóm tắt dưới đây:  
 
1. Nghị định 132 sửa đổi và bổ sung quan hệ liên 

kết loại G và loại L tại Khoản 2, Điều 5. 
2. Giải thích các thuật ngữ gồm Thỏa thuận của 

Nhà chức trách có thẩm quyền, Thỏa thuận 
quốc tế về thuế, Điều ước quốc tế về thuế, Tổ 
chức thay mặt nộp báo cáo được bổ sung tại 
Điều 4. Định nghĩa về “Cơ sở dữ liệu của cơ 
quan Thuế” cũng được bổ sung tại Khoản 7, 
Điều 4. 

3. Quy định về khoảng giá trị giao dịch độc lập 
chuẩn được sửa đổi thành khoảng giá trị từ 
giá trị bách phân vị thứ 35 tới bách phân vị 
thứ 75 tại Khoản 9, Điều 4.  

4. Nghị định 132 kế thừa toàn bộ các quy định, 
hướng dẫn về chi phí lãi vay được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh 
nghiệp của Nghị định số 68/2020/NĐ-CP 
(Khoản 3, Điều 16). 
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5. Nghị định 132 quy định cụ thể và chi tiết về 
nghĩa vụ liên quan đến Báo cáo lợi nhuận liên 
quốc gia tại Khoản 5, Điều 18. 

6. Quy định về sử dụng dữ liệu tại Báo cáo lợi 
nhuận liên quốc gia được bổ sung tại Điểm c, 
Khoản 1, Điều 20. 

 
Ngoài ra, theo Công văn 271, Bộ Tài chính không 
ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 132. 
 
Những điểm mới này đã được tổng hợp trong các 
Bản tin nhanh về Nghị định 132 của Deloitte Việt 
Nam gửi tới Quý Khách hàng vào ngày 9/11/2020 
và ngày 27/11/2020. 
 
Để theo dõi các Bản tin các kỳ trước, Quý Khách 
hàng vui lòng truy cập vào website của Deloitte. 
 
Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu 
hỏi, vướng mắc, hoặc muốn trao đổi trực tiếp với 
đội ngũ chuyên gia tư vấn của Deloitte Việt Nam, 
xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
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