
©2020 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

BẢN TIN NHANH VỀ 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 
132/2020/NĐ-CP 
THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 20/2017/NĐ-CP

Quy định quản lý thuế đối
với doanh nghiệp có
giao dịch liên kết

Ngày 09/11/2020

Bản tin nhanh cho mục đích tham khảo
chuyên môn, không phát hành hoặc bán
trên thị trường

BẢN TIN NHANH VỀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 132/2020/NĐ-CP 
THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP | Trang 1

Tổng quan

Nội dung chính của Nghị định 132

• Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (“Nghị định 132”) thay thế Nghị định số

20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (“GDLK”). 

• Nghị định 132 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2020

(nghĩa là áp dụng hồi tố cho GDLK của năm 2020). Nghị định 20 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”) ngày 24/06/2020 

của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có GDLK hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 132 có hiệu lực thi hành.

• Nhìn chung, Nghị định 132 kế thừa và sửa đổi một số nội dung đã quy định tại Nghị định 20, và kế thừa toàn bộ Nghị định 68. Dù

có thêm một số quy định chặt chẽ hơn về khoảng giao dịch độc lập chuẩn, và bổ sung thêm đối tượng GDLK, Nghị định 132 cũng

đồng thời quy định chi tiết và nhấn mạnh tầm quan trọng của nguyên tắc so sánh tương đồng, chấp thuận rộng rãi hơn việc áp dụng

cơ sở dữ liệu thương mại, quy định rõ hơn về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, và mở rộng đối tượng miễn lập Hồ sơ xác định giá

GDLK. Hầu hết các thay đổi là theo hướng phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và quốc tế.

• Trong bản tin này, Deloitte Việt Nam tóm lược những quy định và thay đổi quan trọng tại Nghị định 132. 

• Nghị định bao gồm 04 chương, 23 điều, được kết cấu như sau:

- Chương 1: Quy định chung – 5 điều (từ điều 1 đến điều 5);

- Chương 2: Phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và các phương pháp xác định giá GDLK – 10 điều (từ điều 6 đến
điều 15);

- Chương 3: Chi phí tính thuế và kê khai, xác định giá GDLK – 4 điều (từ điều 16 đến điều 19);

- Chương 4: Điều khoản thi hành – 4 điều (từ điều 20 đến điều 23).
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1. Mở rộng đối tượng áp dụng

Điều 2, Nghị định 20 quy định các đối tượng áp dụng bao gồm:

“Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là
người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo
phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ
liên kết.”

Điều 2, Nghị định 132 mở rộng nhóm đối tượng áp dụng này khi lược
bỏ cụm từ “theo phương pháp kê khai”. Theo đó, có thể hiểu rằng
người nộp thuế là đối tượng nộp thuế TNDN không theo phương pháp
kê khai (như nhà thầu nước ngoài, v.v…) cũng có thể thuộc nhóm đối
tượng áp dụng của Nghị định 132. 

Những thay đổi quan trọng

2. Bổ sung loại hình quan hệ liên kết

Khoản 2, Điều 5, Nghị định 132 – Quy định về các loại quan
hệ liên kết

Nghị định 132 bổ sung loại quan hệ liên kết “l” như sau: 

“l) Doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch nhượng, 
nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 25% vốn góp 
của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; 
vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại 
thời điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá 

nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá 
nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định 

tại điểm g khoản này” 

Khoản bổ sung này có thể tạo ra một số trường hợp doanh
nghiệp phải kê khai các bên liên kết và GDLK nhiều hơn so với
quy định tại Nghị định 20.
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3. Nâng ngưỡng dưới của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn

Điều 4, Nghị định 132 định nghĩa “Khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn” là tập hợp các giá
trị từ bách phân vị thứ 35 đến bách phân vị thứ 75. 

Như vậy, giá trị ngưỡng dưới của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn đã được nâng từ
giá trị bách phân vị thứ 25 (quy định tại Nghị định 20) lên bách phân vị thứ 35, theo đó
thu hẹp khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn.

Do Nghị định 132 áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2020, thay đổi trong quy định khoảng
giá trị giao dịch độc lập chuẩn đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cần thiết soát xét lại các
chính sách giá GDLK hiện đang áp dụng nhằm đảm bảo tính tuân thủ nguyên tắc giao dịch
độc lập. Trong bối cảnh kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 của doanh nghiệp ở nhiều
ngành kinh tế đã và đang chịu nhiều tác động bất lợi do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 
sự thu hẹp khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn dự kiến đặt ra thách thức không nhỏ đối
với các doanh nghiệp.

4. Quy định về chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Khoản 3, Điều 16 và Điều 22 của Nghị định 132 nhắc lại các quy định, hướng dẫn về chi phí
lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của Nghị định 68, bao gồm cả quy
định hồi tố cho năm 2017 – 2018 và chuyển tiếp chi phí lãi vay vượt quá mức trần trong 5 
năm tiếp theo.

Theo đó, dù Nghị định 68 hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định 132 có hiệu lực thi hành, các
quy định này sẽ được tiếp nối trong Nghị định 132. 

Những thay đổi quan trọng
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5. Làm rõ quy định về miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK

Liên quan đến các trường hợp được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ Xác định giá GDLK, Khoản 1, 

Điều 19, Nghị định 132 quy định người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá GDLK tại mục

III, mục IV Phụ lục I và miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK trong trường hợp người nộp thuế

thỏa mãn các điều kiện: “(i) chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế

TNDN tại Việt Nam, (ii) áp dụng cùng mức thuế suất thuế TNDN với người nộp thuế và (iii) 

không bên nào được hưởng ưu đãi thuế TNDN trong kỳ tính thuế”.

Quy định này có thể giúp nhiều doanh nghiệp được giảm nhẹ yêu cầu lập Hồ sơ xác định giá

GDLK trong thời gian tới.

6. Hướng dẫn cụ thể về nghĩa vụ liên quan đến Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (“CbCR”)

Nghị định 132 (Khoản 5, Điều 18) quy định chi tiết nghĩa vụ của người nộp thuế liên quan đến CbCR. Ví dụ:

• Trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao (“GUP”) tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kì tính thuế từ 18.000 tỷ 
đồng trở lên, có trách nhiệm lập CbCR (theo mẫu tại Phụ lục IV) và nộp cho cơ quan Thuế chậm nhất là 12 tháng sau ngày kết thúc năm
tài chính của GUP;

• Đối với người nộp thuế có GUP tại nước ngoài và phải nộp CbCR theo quy định của nước cư trú, cơ quan Thuế có thể thực hiện trao

đổi thông tin tự động (“AEOI”) theo cam kết tại Thỏa thuận Quốc tế về Thuế - có nghĩa là người nộp thuế có thể không bắt buộc phải
nộp CbCR cho cơ quan Thuế Việt Nam nếu Việt Nam có thỏa thuận trên.

Cần lưu ý rằng quy định về nộp CbCR theo Nghị định 132 khá phức tạp và chi tiết cho nhiều trường hợp – do đó người nộp thuế cần căn
cứ vào từng tình huống cụ thể của GUP để xác định yêu cầu nộp CbCR nhằm đảm bảo tính tuân thủ.

Ngoài ra, một điểm mới có thể lưu ý thêm là Khoản 1c, Điều 20, Nghị định 132 có nêu rõ Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của người nộp 
thuế có thể được sử dụng phục vụ công tác quản lý rủi ro và trao đổi thông tin, nhưng không sử dụng để ấn định thuế.

Những thay đổi quan trọng
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7. Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá GDLK

Những thay đổi quan trọng

Thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá GDLK quy định tại Nghị định
132 như sau:

• Trong trường hợp thanh tra, kiểm tra: Theo luật Thanh tra kể 
từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.

• Trong trường hợp tham vấn trước khi thanh tra, kiểm tra: 
Không quá 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu 
cầu của cơ quan Thuế và có thể được gia hạn 01 lần không 
quá 15 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nếu có lý do chính 
đáng.

Theo quy định hiện hành về thanh tra, kiểm tra thuế, người nộp 
thuế phải cung cấp, bổ sung thông tin, tài liệu trong không quá 10 
ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo của cơ quan Thuế. 

Như vậy, thời hạn để người nộp thuế cung cấp Hồ sơ xác định giá 
GDLK trong trường hợp thanh tra, kiểm tra quy định trong Nghị 

định 132 đã được rút ngắn so với quy định trong Nghị định 20 
(không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu của cơ 
quan Thuế).  

Theo đó, doanh nghiệp cần có kế hoạch lập và lưu giữ Hồ sơ xác 
định giá GDLK phù hợp nhằm tuân thủ yêu cầu cung cấp trong 
thời hạn quy định. 

8. Cơ sở dữ liệu để thực hiện phân tích so sánh

và ấn định thuế

Định nghĩa về “cơ sở dữ liệu thương mại” được làm rõ. Theo đó, cơ sở
dữ liệu thương mại được xem là một nguồn cơ sở dữ liệu được xác 
minh “phục vụ cho mục đích so sánh, xác định đối tượng tương
đồng trong kê khai và quản lý giá Giao dịch liên kết” (Khoản 1a, 
Điều 17, Nghị định 132). Như vậy, về mặt lý thuyết, khả năng áp dụng
và được cơ quan Thuế chấp nhận thông tin so sánh lấy từ cơ sở dữ
liệu thương mại có thể được tăng cường đáng kể theo Nghị định 132.

Tuy nhiên, cần lưu ý là nếu người nộp thuế không tuân thủ quy định
về kê khai, xác định GDLK; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy
đủ thông tin, dữ liệu kê khai xác định giá GDLK, cơ quan Thuế vẫn có
quyền ấn định thuế dựa trên cơ sở dữ liệu quy định tại Luật Quản lý
thuế số 38/2019/QH14, tức là cơ sở dữ liệu nội bộ của cơ quan Thuế
hoặc cơ sở dữ liệu thương mại. 
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9. Làm rõ việc mở rộng phạm vi phân tích, so sánh đối với GDLK mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm kiếm 

được đối tượng so sánh độc lập 

Những thay đổi quan trọng

Nghị định 132 (Khoản 2, Điều 9) làm rõ việc mở rộng phạm vi phân tích, so sánh đối với GDLK mang tính đặc thù hoặc duy nhất không tìm 

kiếm được đối tượng so sánh độc lập :

 Lựa chọn các đối tượng so sánh độc lập theo phân ngành kinh tế thống kê có tính tương đồng cao nhất với phân ngành hoạt động của

người nộp thuế trong cùng thị trường địa bàn, cùng địa phương, trong nước;

 Mở rộng địa bàn so sánh sang các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển kinh tế tương đồng.
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