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Thông tin chung

• Ngày 11/03/2021, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2503/BTC-

TCT về việc lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư hướng dẫn áp dụng

Thỏa thuận trước về Phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”)

trong quản lý thuế. Thông tư này sẽ thay thế Thông tư số

201/2013/TT-BTC (“Thông tư 201”).

• Căn cứ quy định tại Khoản 12, Điều 41, Nghị định số

126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (“Nghị định 126”) và Nghị

định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 (“Nghị định 132”) của

Chính phủ , Dự thảo Thông tư hướng dẫn các điểm nổi bật sau:

1. Đối tượng áp dụng

2. Hiệu lực áp dụng APA

3. Nguyên tắc áp dụng APA

4. Quy trình thực hiện

5. Các giao dịch được đề nghị 

áp dụng APA

6. Thông tin dữ liệu sử dụng

trong đề nghị áp dụng APA

7. Thời hạn thực hiện
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Các điểm đáng chú ý

Đối tượng áp dụng

Bổ sung nội dung về đối tượng áp dụng như sau:

Trường hợp tổ chức, đơn vị có giao dịch liên kết với 

người nộp thuế có mối quan hệ là cơ sở thường trú và 

trụ sở chính của doanh nghiệp nước ngoài, thì trong 

phạm vi mục đích áp dụng APA đối với các giao dịch 

liên kết này, mỗi một cơ sở thường trú sẽ được xem là 

độc lập và hoàn toàn tách biệt khỏi doanh nghiệp 

nước ngoài hay các cơ sở thường trú khác của doanh 

nghiệp nước ngoài đó.

03

01

04
Nguyên tắc áp dụng APA

• APA được thực hiện trên cơ sở đề nghị áp dụng 

APA chính thức của người nộp thuế cùng với các 

hồ sơ, tài liệu, thông tin cần thiết do người nộp 

thuế cung cấp đầy đủ, chính xác theo quy định tại 

Khoản 3, Điều 41, Nghị định 126;

• Hồ sơ đề nghị áp dụng APA được lập thành 01 bản 

và viết bằng ngôn ngữ tiếng Việt; trường hợp hồ 

sơ đề nghị áp dụng APA song phương và đa 

phương thì ngôn ngữ tiếng Việt là ngôn ngữ chính 

và có bản dịch bằng tiếng Anh.

Quy trình thực hiện

• Tổng cục Thuế là đầu mối và kênh liên lạc giữa 

cơ quan Thuế Việt Nam và (các) cơ quan Thuế 

đối tác trong quá trình giải quyết hồ sơ áp dụng 

và giám sát thực hiện APA song phương, đa 

phương.

• Bộ Tài chính phê duyệt dự thảo APA cuối cùng

sau khi Tổng cục Thuế thực hiện thẩm định, trao

đổi, đàm phán. Trước đây, tại Thông tư 201, Bộ

Tài chính phê duyệt phương án đàm phán, sau

đó Tổng cục Thuế thực hiện đàm phán APA với

người nộp thuế hoặc với người nộp thuế và cơ

quan Thuế đối tác.

02
Hiệu lực áp dụng APA

APA đã ký kết có hiệu lực trong thời gian tối đa 

03 năm tính thuế kể từ thời điểm có hiệu lực của 

APA. Thời điểm có hiệu lực của APA được thực 

hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 41, Nghị 

định 126, cụ thể APA được xác lập trước khi 

người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế. 
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05
Các giao dịch được đề nghị áp dụng APA

• Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch liên kết thuộc 
phạm vi điều chỉnh của Nghị định 132.

• Giao dịch được đề nghị áp dụng APA theo quy định cần đáp ứng đồng 
thời các điều kiện sau:

─ Giao dịch không liên quan đến thu nhập được miễn thuế Thu nhập 
doanh nghiệp (“TNDN”) theo quy định về ưu đãi miễn thuế, giảm 
thuế TNDN theo pháp luật về thuế TNDN;

─ Giao dịch có đủ thông tin, tài liệu để xác định bản chất giao dịch 
liên kết phù hợp nguyên tắc phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng 
so sánh độc lập theo quy định tại Nghị định 132;

─ Giao dịch tìm kiếm được số lượng đối tượng so sánh độc lập để 
xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn phù hợp theo quy 
định tại Nghị định 132 từ nguồn cơ sở dữ liệu thương mại có sự 
kiểm chứng đảm bảo tính pháp lý.

─ 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, mà kết quả xác định mức giá hoặc tỷ suất lợi 
nhuận hoặc tỷ lệ phân bổ lợi nhuận của người nộp thuế liên quan 
đến giao dịch đó không có biến động mang tính trọng yếu giữa các 
năm tính thuế trong giai đoạn trước khi nộp hồ sơ chính thức so 
với giai đoạn đề nghị áp dụng APA.

─ Giao dịch có nghĩa vụ thuế phát sinh từ giao dịch không thuộc đối 
tượng giải quyết tranh chấp, khiếu nại về vi phạm hành chính về 
thuế; không thuộc trường hợp được sắp xếp nhằm mục đích trốn, 
tránh thuế hoặc lợi dụng hiệp định thuế.

.
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Các điểm đáng chú ý (tiếp theo)

Thông tin dữ liệu sử dụng trong đề nghị áp dụng APA

• Cơ sở dữ liệu được lựa chọn để phân tích so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập để so sánh, xác định giá của 
giao dịch liên kết thuộc phạm vi đề nghị áp dụng APA được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và quy 
định về cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định, quản lý giá giao dịch liên kết tại Nghị định 132.

• Cơ sở dữ liệu thương mại được sử dụng cho mục đích phân tích so sánh, xác định khoảng giá trị giao dịch độc lập 
chuẩn của các giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA phải là các thông tin tài chính và dữ liệu của doanh nghiệp 
được thu thập, tập hợp, chuẩn hóa, cập nhật dựa trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập, báo cáo 
thường niên của doanh nghiệp do các tổ chức kinh doanh dữ liệu thu thập từ các nguồn thông tin công khai và các 
bên liên quan đều có thể truy cập.

07

06

Thời hạn thực hiện

Thông tư dự thảo không đưa ra thông tin liên quan đến thời

hạn cụ thể như Thông tư 201. 

Nhìn chung, Dự thảo Thông tư kế thừa nhiều nội dung của Thông tư 201 về APA đồng 
thời đảm bảo tính phù hợp với thực tiễn triển khai tại Việt Nam và thông lệ quốc tế. 
Các doanh nghiệp đã và đang cân nhắc lên kế hoạch áp dụng cơ chế APA tại thời 
điểm này cần xem xét kĩ các thay đổi trong quy định mới nhằm đánh giá mức độ khả 

thi cũng như chiến lược lâu dài, đảo bảo lợi ích cũng như tính tuân thủ về thuế trong 
giao dịch liên kết.
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