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Bản tin thuế tháng 8 năm 2018 của chúng tôi cập nhật những điểm chính sau đây:
•

Hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn gián tiếp.

•

Dự thảo Luật quản lý thuế và các nội dung bổ sung, sửa đổi cơ bản.
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Công văn 2747/TCT-CS ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Tổng Cục thuế hướng dẫn chính
sách thuế với hoạt động chuyển nhượng vốn gián tiếp.
Về nguyên tắc, cơ quan thuế Việt Nam muốn đánh thuế các giao dịch chuyển nhượng vốn
gián tiếp của tổ chức nước ngoài, tuy nhiên vẫn còn một vài vấn đề tồn đọng liên quan đến
việc đánh thuế các giao dịch này, như việc xác định thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển
nhượng vốn gián tiếp và cơ chế khấu trừ, nộp thuế (tức là bên nào sẽ chịu trách nhiệm kê khai
và khấu trừ thuế) cho các giao dịch này vẫn chưa được quy định rõ.
Ngày 12 tháng 7 năm 2018, Tổng Cục Thuế (TCT) ban hành Công văn 2747/TCT-CS hướng
dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc đánh thuế các giao dịch chuyển nhượng vốn gián tiếp
trong các công ty Việt Nam. Trong công văn này, TCT tham chiếu đến Khoản 1, Điều 1, Nghị
định 12/2015/ND-CP và tái khẳng định rằng giao dịch chuyển nhượng vốn gián tiếp của các tổ
chức nước ngoài tại các công ty Việt Nam thuộc đối tượng chịu thuế tại Việt Nam. TCT cũng
hướng dẫn chi tiết hơn về phương pháp tính thuế và cơ chế kê khai thuế, nộp thuế.
Về phương pháp tính thuế, TCT quy định “về nguyên tắc thu nhập từ hoạt động chuyển
nhượng vốn gián tiếp trong các công ty Việt Nam được xác định bằng giá chuyển nhượng –
(giá mua của phần vốn chuyển nhượng + các chi phí chuyển nhượng có liên quan)”. Tuy
nhiên, TCT không hướng dẫn cụ thể phương thức xác định giá chuyển nhượng cũng như giá
mua của khoản đầu tư gián tiếp tại Việt Nam. Phương thức xác định này đặc biệt phức tạp nếu
công ty bị chuyển nhượng nắm giữ các công ty con nằm ở các khu vực khác nhau, chứ không
chỉ công ty Việt Nam.
Về cơ chế kê khai và nộp thuế, công ty Việt Nam nơi có vốn bị gián tiếp chuyển nhượng có
trách nhiệm kê khai và nộp thuế từ hoạt động chuyển nhượng vốn của các tổ chức nước
ngoài. TCT hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thu thập thông tin, chứng từ cần thiết từ phía
công ty Việt Nam nhằm xác định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, như các số liệu
về giá bán, giá mua của phần vốn chuyển nhượng; cơ cấu cổ phần các công ty trong tập đoàn
trước khi chuyển nhượng, mối quan hệ giữa các bên chuyển nhượng vốn và các bên liên kết
tại Việt Nam về mặt vốn, hoạt động kinh doanh, tài sản, nhân sự, v.v.
Ngoài ra, TCT cũng đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai thực hiện thanh tra/ kiểm tra thuế tại văn
phòng công ty Việt Nam, và phối hợp cùng các cơ quan ban ngành khác trong trường hợp
công ty Việt Nam không cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu như Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã
yêu cầu.
Trên thực tế, các doanh nghiệp Việt Nam thường không được biết các giao dịch chuyển
nhượng vốn gián tiếp và cũng không thu thập, lưu trữ những thông tin, chứng từ mà cơ quan
thuế yêu cầu như trên. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn để
tuân thủ các.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Bản tin nhanh về Thuế
Tháng 8 năm 2018

3/3

Dự thảo Luật quản lý thuế lần 1 ngày 27 tháng 7 năm 2018 (DT Luật) quy định về việc
quản lý các loại thuế và các khoản thu.
DT Luật này được ban hành nhằm nâng cao hiệu quả, tính thống nhất và minh bạch trong
công tác quản lý thuế, với các đề xuất đáng chú ý như sau:
•

Nội dung và nguyên tắc quản lý thuế: Bổ sung thêm một số nguyên tắc như áp dụng
nguyên tắc bản chất giao dịch quyết định hình thức trong việc xác định nghĩa vụ thuế của
người nộp thuế; áp dụng giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; áp dụng quản lý rủi ro trong
quản lý thuế.

•

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác trong công tác quản lý
thuế: Ngân hàng thương mại có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp
theo quy định pháp luật về thuế của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài có hoạt động kinh
doanh thương mại điện tử có phát sinh thu nhập từ Việt Nam.

•

Đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế:
o

Thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế
được kéo dài thêm một tháng, từ 90 ngày lên 120 ngày.

o

DT Luật quy định rõ hồ sơ hoàn thuế các trường hợp hoàn thuế; tiếp nhận phản hồi
thông tin hồ sơ hoàn thuế, và thẩm quyền quyết định hoàn thuế, thanh tra, kiểm tra sau
hoàn thuế.

•

Hoá đơn, chứng từ điện tử: DT Luật yêu cầu doanh nghiệp phải sử dụng hoá đơn điện tử
trong giao dịch bán hàng hoá.

•

Thanh tra, kiểm tra thuế: DT Luật đề xuất hoàn thiện nguyên tắc thanh tra, kiểm tra thuế áp
dụng theo cơ chế quản lý rủi ro và thực hiện thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử.

•

Quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết để phòng chống chuyển giá: DT
Luật đề xuất Luật hóa một số nguyên tắc cơ bản về giao dịch liên kết đã được quy định tại
Nghị định số 20.

•

Theo DT Luật, Luật quản lý thuế (sửa đổi) bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1
năm 2020 hoặc từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.

Liên hệ
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