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Official Letter No. 271/TCT-TTKT に関する 
アラート 
関連当事者取引を行う企業の税務行政を規定する Decree 

No.132/2020 / ND-CP で導入された新しいポイントの要約 

 

   

各位,  

  

お世話になっております。 

 
税務総局は 2021 年 1 月 27 日、地方税務当局に 
Official Letter No. 271/TCT-TTKT (“OL 271”) 
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「OL271」を発行し、関連当事者取引を行う企

業の税務行政を規定する Decree No.132/2020 / 

ND-CP「Decree132」で導入された新しいポイン

トを要約しています。以下にて内容を紹介させ

ていただきます。  

 
1. 関連当事者との関係は、第 5 条第 2 項のポ

イント G および L でそれぞれ改訂および補

足されます。 

2. 第 4 条「税務当局のデータベース」の定義

について、管轄当局協定、国際協定、税務

における相互行政支援に関する多国間条

約、報告機関などの新しい国際税務条件が

明確化され 第 4 条第 7 項が改訂されまし

た。 

3. 独立企業間価格レンジが再定義されまし

た。これは、第 4 条第 9 項で 35 パーセンタ

イルから 75 パーセンタイルまでと規定され

ます。 

4. Decree132 は、Decree No.68/2020 / ND-CP

（第 16 条第 3 項）の法人所得税の課税所得

を決定する控除可能な支払利息に関するす

べての規制およびガイダンスを継承してい

ます。 

5. Decree 132 は第 18 条第 5 項に国別報告書

（CbCR）の規則に関連する義務を詳細的導

入されています。 

6. 国別報告書（CbCR）の適切な使用に関する

規定は第 20 条第 1 項のポイント C に追加さ

れました。 

 

さらに、OL 271 によると、財務省によれば

Decree No.132 を ガイドする Circular は発行され

ません。 

 

これらの新しい点は、2020 年 11 月 9 日、2020

年 11 日 27 日に発行された Decree132 に関する

アラートにも記載しておりますので、詳細につ

きましては Decree132 のアラートをご参照くだ

さい。 

 
本件に関するお問い合わせは、右記連絡先まで

お知らせくださいますようお願い申し上げま

す。 
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弊社による他の Alertはホームページよりご覧い

ただけます。 

 

よろしくお願いいたします。 
Deloitte Vietnam 
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