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Giải thích từ ngữ

Tổng quan

• Ngày 05/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP (“Nghị định 132”) thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP quy 
định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế Thu nhập doanh nghiệp 
năm 2020.

• Nhìn chung, Điều 18, khoản 5 Nghị định 132 đã cung cấp chi tiết hơn các trường hợp xác định nghĩa vụ liên quan đến CbCR. Trong Bản tin 
này, Deloitte Việt Nam sẽ cung cấp tới Quý Khách hàng thông tin liên quan đến báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (“CbCR”), bao gồm:

i. Giải thích một số từ ngữ; 

ii. Các trường hợp áp dụng liên quan đến CbCR;

iii. Sơ đồ xác định nghĩa vụ liên quan đến CbCR.

Deloitte sẽ tiếp tục cập nhật tới Quý Khách hàng ở những Bản tin tiếp theo ngay khi có thêm các hướng dẫn thực hiện Nghị định 132. 

Từ ngữ Định nghĩa

Thỏa thuận của Nhà chức trách có
thẩm quyền (Competent Authority 
Agreement – “CAA”) 

Là thuật ngữ rút gọn của Thỏa thuận có hiệu lực giữa Nhà chức trách có thẩm quyền của các quốc 
gia, vùng lãnh thổ là các bên tham gia Điều ước quốc tế về Thuế và có yêu cầu trao đổi thông tin 
tự động đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
(Theo điều 4, khoản 2, Nghị định 132)

Thỏa thuận quốc tế về Thuế/ Điều
ước quốc tế về Thuế
(International Agreement – “IA”)

• Là các thỏa thuận, điều ước quốc tế song phương và đa phương trong lĩnh vực thuế (Theo Điều
4, Khoản 3, Nghị định 132)

• Có nghĩa là Điều ước quốc tế về Thuế, các Điều ước song phương/đa phương về thuế, hoặc
Thỏa thuận trao đổi thông tin về Thuế mà Việt Nam là một bên tham gia ký kết. Theo đó, cơ
quan Thuế của Việt Nam có thể trao đổi thông tin về thuế với các quốc gia tham gia ký kết, 
bao gồm cả cơ chế trao đổi tự động. (Định nghĩa tại Chương trình hành động 13 - Hướng dẫn
việc áp dụng CbCR của BEPS cho mục đích tham khảo)
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Trường hợp B: Đối với những trường hợp GUP tại nước ngoài (“nước X”) và có nghĩa vụ lập CbCR
theo quy định của nước này, người nộp thuế tại Việt Nam có nghĩa vụ nộp CbCR cho cơ quan Thuế
trong các trường hợp sau:

Trường hợp A: Đối với những trường hợp, Công ty mẹ tối cao (“GUP” hoặc “Global Ultimate Parent”) 
tại Việt Nam có doanh thu hợp nhất toàn cầu từ 18 nghìn tỉ đồng:

A • Công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ chuẩn bị CbCR theo Phụ lục 4, đính kèm Nghị định 132

• Thời hạn nộp: 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của GUP

• B1 - nước X và Việt Nam: có IA, nhưng không có CAA trước hoặc tại thời điểm 12 tháng kể
từ ngày kết thúc năm tài chính của GUP;

• B2 - nước X và Việt Nam: có CAA, nhưng cơ chế trao đổi thông tin tự động đang bị đình chỉ, 
hoặc, nước X không tự động cung cấp được cho cơ quan Thuế Việt Nam; 

• B3 - GUP chỉ định người nộp thuế, là một trong nhiều công ty con tại Việt Nam, nộp CbCR
thì người nộp thuế có nghĩa vụ nộp cả CbCR và văn bản chỉ định trước hoặc vào ngày kết
thúc năm tài chính của GUP.

Các trường hợp áp dụng liên quan đến CbCR

B
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C

Trường hợp C: Đối với những trường hợp GUP tại nước ngoài (“nước X”) chỉ định công ty con tại một 
nước ngoài khác (“nước Y”) thay mặt nộp CbCR, và thỏa mãn tất cả các điều kiện sau thì không áp dụng
trường hợp B:

• Nước Y có quy định nộp CbCR;

• Nước Y có CAA với Việt Nam tại thời điểm 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của GUP;

• Nước Y có CAA với Việt Nam, cơ chế trao đổi thông tin tự động không bị đình chỉ, và nước Y 
cung cấp được CbCR cho Việt Nam; và, 

• Công ty con tại nước Y có văn bản chỉ định của GUP trước hoặc vào ngày kết thúc năm tài chính 
của GUP.

Trong những trường hợp này, người nộp thuế tại Việt Nam nộp văn bản chỉ định trên cùng các thông
tin sau vào trước hoặc vào ngày kết thúc năm tài chính của GUP của tập đoàn: 

• Tên, mã số thuế, nước cư trú của GUP; hoặc

• Tên, mã số thuế, nước cư trú của Công ty con tại nước Y 

Trường hợp D: Đối với những trường hợp GUP tại nước ngoài (“nước X”), có nghĩa vụ lập CbCR
theo quy định của nước X, và nước X và Việt Nam có CAA đang có hiệu lực, thì cơ quan Thuế
Việt Nam thực hiện theo cơ chế trao đổi thông tin tự động theo cam kết tại CAA.D&Đ
Trường hợp Đ: Đối với những trường hợp GUP tại nước ngoài (“nước X”) không có nghĩa vụ liên
quan đến CbCR tại nước này, cam kết tại Điều ước quốc tế về Thuế sẽ được áp dụng.

Các trường hợp áp dụng liên quan đến CbCR (tiếp)
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Người nộp thuế Việt Nam Cơ quan Thuế Việt Nam

GUP nộp CbCR

Nộp CbCR và thông
báo của GUP (*)

Không quy định

Không quy định

Không quy định
Thực hiện theo cơ
chế trao đổi thông

tin tự động

Nộp CbCR

Nộp CbCR

Không quy định

Thực hiện theo
Điều ước quốc tế

về Thuế

Nộp thông báo của
GUP (*)

Không quy định

Không có; hoặc
Có nhưng bị đình chỉ; hoặc
Có nhưng Không tự động cung cấp được

GUP ở 
Việt Nam

GUP ở 
nước X

Nước X và
Việt Nam 

có IA

Nước X và
Việt Nam 

có CAA

Bên đại diện
tại Việt Nam

GUP chỉ định
Bên đại diện

nộp thay

• Bên đại diện tại nước Y có nghĩa vụ nộp CbCR
• nước Y có CAA và cơ chế trao đổi tự động

Cơ chế trao đổi tự động có hiệu lực trước hoặc tại thời điểm 12 tháng
kết thúc năm tài chính của GUP.

Bên đại diện
là người nộp

thuế

Có Không
(*) Thông báo gồm: Văn bản chỉ định bên nộp thay, thông tin về bên nộp thay, 
thông tin về GUP của tập đoàn đa quốc gia. 
TH: Trường hợp

TH: A

TH: B1

TH: B2

TH: D

TH: C

TH: B3

GUP ở nước X không có nghĩa vụ liên quan tới CbCR TH: Đ

Sơ đồ xác định nghĩa vụ liên quan đến CbCR
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