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Lời giới thiệu
Quý II/2020 đã khép lại cùng với việc đại dịch Covid-19 được dự báo sẽ chưa qua giai đoạn đỉnh điểm. Có thể 

thấy rằng các báo cáo kinh doanh đều thể hiện việc suy giảm lợi nhuận so với trước đại dịch Covid-19.

Đối với các công ty bị ảnh hưởng bất lợi bởi Covid-19 có thể có kết quả kinh doanh lỗ hoặc giảm mạnh so với 
những năm trước, khi cơ quan Thuế tiến hành thanh kiểm tra cho năm 2020 có thể sẽ truy vấn để làm rõ kết quả 
kinh doanh suy giảm có thể do người nộp thuế có các hành vi chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. 

Do đó, việc ghi nhận, theo dõi và lượng hóa các tác động của Covid-19 một cách thận trọng sẽ giúp các công ty 
diễn giải hợp lý các nguyên nhân kinh tế, thương mại, tài chính liên quan đến việc thay đổi chính sách giá hay các 
quyết định chiến lược khác là nguyên nhân của việc suy giảm lợi nhuận. 
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Kỳ 04: Lập kế hoạch cho các trường hợp ghi nhận lỗ hoặc biến động lợi nhuận trong
các năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19
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4. Lập kế hoạch cho các trường hợp ghi nhận lỗ hoặc 
biến động lợi nhuận trong các năm bị ảnh hưởng 
bởi đại dịch Covid-19.

5. Tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của chuyên 
gia.

6. Các công ty được phân loại rủi ro thấp có thực sự ít 
bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19?

7. Tác động của đại dịch Covid-19 đến việc đàm phán 
và/hoặc quy trình thực hiện đối với thỏa thuận 
trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

8. Xu hướng thanh tra chống chuyển giá: liệu có kế 
hoạch nới lỏng cho người nộp thuế hay xu hướng 
tăng cường cho ngân sách Nhà nước?

1. Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-
19 – Mô hình chuỗi cung ứng hiện tại của các tập 
đoàn có thể phải thay đổi về lâu dài và những rủi ro 
tiềm tàng cần xem xét. Xem chi tiết tại đây.

2. Thỏa thuận về chính sách giá trong tập đoàn trước 
đại dịch Covid-19 có thể không còn áp dụng được 
và sự cần thiết trong việc xem xét lại các chính sách 
này. Xem chi tiết tại đây.

3. Sửa đổi quy định về mức khống chế lãi vay: Những
điều doanh nghiệp cần cân nhắc và hành động. 

Chuỗi ấn phẩm về Giao dịch liên kết bao gồm các nội dung chính sau:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-transfer-pricing-sharing-series-episode-1-may2020-vn.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-transfer-pricing-sharing-series-epi-2-jun2020-vn.pdf
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Chú thích:
1http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/gdp-6-thang-dau-nam-2020-dat-muc-tang-truong-181-324929.html
2https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=621&ItemID=19651

Trong trường hợp các công ty đa quốc gia lựa chọn tiếp tục kinh doanh thay vì đóng cửa một đơn vị kinh doanh 

trong chuỗi cung ứng, các công ty nên sẵn sàng cho các thảo luận cụ thể về hướng tiếp cận đối với chính sách 

giá giao dịch liên kết trong thời kỳ suy thoái kinh tế này nhằm mục đích:

• Tiến hành việc ghi nhận các chi phí phát sinh để định lượng tác động của Covid-19 một cách thận trọng, 

nhất quán, có hệ thống;

• Thực hiện điều chỉnh phù hợp trước khi tiến hành phân tích giao dịch liên kết cho năm 2020.

Quan sát của chúng tôi

• Nền kinh tế Việt Nam được báo cáo tăng trưởng 

1,81% trong 06 tháng đầu năm 2020, là mức tăng 

thấp nhất của 06 tháng các năm trong giai đoạn 

2011-2020. Đồng thời, đại dịch Covid-19 cũng làm 

ảnh hưởng nặng nề tới lĩnh vực cung cấp dịch vụ, 

thương mại và xuất nhập khẩu1.

• Riêng GDP quý II/2020, ước tính tăng 0,36% so với 

cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất của quý 

II các năm trong giai đoạn 2011-2020. Nguyên nhân 

là do quý II/2020 chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của 

đại dịch Covid-19 khi Chính phủ chỉ đạo thực hiện 

mạnh mẽ các giải pháp nhằm giãn cách xã hội.

• Tổng cục Thống kê nhận định, những nền kinh tế 

lớn như Mỹ, Nhật Bản, Cộng đồng chung Châu Âu 

cũng đang đối mặt với tình trạng suy thoái kinh tế 

sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua, thương 

mại toàn cầu liên tục suy giảm, chuỗi cung ứng bị 

gián đoạn.

• Cùng với xu hướng giảm vốn đầu tư nước ngoài, 

các công ty đa quốc gia cũng bắt đầu tái cấu trúc 

chuỗi cung ứng để giảm chi phí và tối ưu hóa cơ 

hội kinh doanh, giảm quy mô kinh doanh, thậm chí 

đóng cửa một số nhà máy để đảm bảo hoạt động 

sản xuất kinh doanh sau khi cân nhắc các ưu điểm 

và hạn chế của việc tiếp tục kinh doanh thua lỗ 

hoặc đóng cửa một công ty. Số lượng các công ty 

ngừng kinh doanh có thời hạn trong 06 tháng đầu 

năm 2020 lên tới 29,2 nghìn, tăng 38,2% so với 

cùng kỳ năm ngoái2.
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I. Tận dụng quy định Ngưỡng an toàn 
(Safe harbor): 

Theo hướng dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD), Ngưỡng an toàn là tập hợp các quy 
định áp dụng cho một số trường hợp nhất định nhằm 
giúp người nộp thuế đủ điều kiện giảm bớt nghĩa vụ 
thực hiện theo các quy định về thuế, bằng cách thay 
thế bởi các nghĩa vụ tuân thủ đơn giản hơn. Khả năng 
áp dụng các quy định Ngưỡng an toàn hiện tại cũng có 
thể thay đổi so với những năm trước do sự thay đổi về 
tình hình thực tế của doanh nghiệp bởi việc suy giảm 
quy mô kinh doanh, doanh thu, khối lượng giao dịch, 
tái cấu trúc giao dịch trong tập đoàn, v.v.

Đề xuất của chúng tôi

III. Áp dụng phương pháp tiếp cận thực tiễn cho phân tích so sánh:

Phân tích so sánh cũng cần được cân nhắc điều chỉnh nhằm tìm kiếm các công ty so sánh tương đồng về chức 

năng, tài sản, rủi ro với bên được đánh giá, đặc biệt trong bối cảnh của đại dịch Covid-19. Các điều chỉnh có 

thể bao gồm:

Lựa chọn năm phân tích so sánh: Người nộp thuế cần cân nhắc khi lựa chọn năm phân 
tích so sánh vì có thể tại thời điểm thanh tra cho năm tài chính 2020 (năm bị ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19) thì dữ liệu của công ty so sánh chưa có. Tuy nhiên việc sử 
dụng dữ liệu của một năm trước đó là năm tài chính 2019 (năm chưa bị ảnh hưởng đại 
dịch Covid-19) thì không hợp lý;

Loại bỏ các công ty so sánh trong phân tích cũ không chịu tác động của Covid-19 hoặc 

được tác động lạc quan bất thường do Covid-19 (sẽ không xảy ra trong điều kiện kinh 

doanh bình thường) hoặc không có số liệu so sánh trong cùng thời kỳ với bên được 

đánh giá;

Bổ sung hoặc loại bỏ các tiêu chí sàng lọc để đảm bảo lựa chọn các công ty so sánh 

tương đồng;

Áp dụng mô hình phân chia tổn thất (loss-split model): Mô hình phân chia tổn thất 

giữa các thành viên trong tập đoàn có thể được cân nhắc sau khi xem xét tính phù hợp 

để áp dụng trong điều kiện kinh tế hiện tại.

II. Phân tích biến động lợi nhuận cho mục 
đích chứng minh tuân thủ các quy định về 
quản lý thuế đối với doanh nghiệp có 
giao dịch liên kết: 

Để chứng minh tình hình biến động lợi nhuận phát 

sinh, thậm chí là lỗ và lỗ nặng, là hoàn toàn do bối 

cảnh đặc biệt của đại dịch Covid-19 gây ra chứ 

không phải các hành vi chuyển giá, các công ty nên 

xem xét việc ghi nhận, phân tích và định lượng các 

nguyên nhân thương mại, tài chính, kinh tế gây ra sự 

thay đổi tiêu cực đến tình hình kinh doanh của 

doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch. Các nguyên 

nhân có thể kể đến như sụt giảm về đơn đặt hàng, 

gián đoạn nguồn doanh thu, gián đoạn chuỗi cung 

ứng truyền thống, chi phí phát sinh do công suất 

nhàn rỗi, chi phí thu hồi nợ khó đòi, chi phí đột biến 

phát sinh do phải cho công nhân viên nghỉ việc tạm 

thời hoặc vĩnh viễn, chi phí bảo trì cơ sở vật chất 

không sử dụng hoặc các chi phí phát sinh bất 

thường khác. Việc ghi nhận và định lượng các tổn 

thất liên quan đến các nguyên nhân trên cần được 

thực hiện một cách hợp lý và nhất quán. 
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Ấn phẩm kỳ sau:

Trong bài chia sẻ tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết về tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của 

chuyên gia.

Hỗ trợ của chúng tôi

• Phân tích chuyên sâu về giao dịch liên kết;

• Soát xét các hợp đồng BEPS/thỏa thuận trong tập đoàn;

• Soát xét Hồ sơ giao dịch liên kết;

• Soát xét các vấn đề liên quan đến giao dịch liên kết;

• Hỗ trợ lập chiến lược kế hoạch, chuẩn bị và nộp hồ sơ thỏa thuận trước về phương 
pháp xác định giá tính thuế (“APA”)

IV. Lập kế hoạch hoặc thỏa thuận về chính 
sách giá của các giao dịch liên kết nhằm chia 
sẻ tác động của Covid-19: 

Việc thỏa thuận chính sách giá cho các giao dịch liên 
kết cần được cân nhắc một cách thận trọng để phản 
ánh phù hợp những tổn thất của các bên trong chuỗi 
cung ứng, và phải được áp dụng nhất quán cho toàn 
tập đoàn. Trong đó, các giao dịch tài chính cần được 
lưu ý, do nhu cầu cao về các khoản tài trợ nội bộ cũng 
như bảo lãnh cho các khoản vay trong thời kỳ khó 
khăn. 

V. Trao đổi phương pháp tiếp cận với 
cơ quan Thuế:

Doanh nghiệp nên chủ động trao đổi với cơ quan 

Thuế, nếu có thể, về các phương pháp tiếp cận phù 

hợp liên quan đến chính sách giá chuyển nhượng 

trong giai đoạn nhạy cảm của đại dịch Covid-19, và 

đề nghị cơ quan Thuế cho ý kiến về những cách 

tiếp cận có thể được chấp thuận, để đảm bảo các 

quyết định đưa ra một cách hợp lý. Đồng thời, việc 

trao đổi sẽ giúp cơ quan thuế cập nhật tình hình 

hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó 

đưa ra các chính sách phù hợp.

Đề xuất của chúng tôi (tiếp)
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để hành động, không hành động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về
mặt pháp lý.
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