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Quyết toán thuế TNDN 2022

(Phương trình tính thuế và các khoản điều chỉnh)
~ Phần 1 ~

Dịch vụ 
online

Tư vấn 
quản lý

(xây dựng 
quy trình)

Đào tạo và 
phát triển 

nguồn nhân 
lực

Công cụ quản lý trên 
Internet

Giới thiệu chương trình và diễn giả
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Nguyễn Thị Loan 
(CMA Aus, CTA, CPA)

Giám đốc tư vấn
Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Founder, giảng viên
Gonnapass – Website ôn thi các chứng chỉ kế toán đầu tiên tại Việt 
Nam

Trực tiếp tư vấn và hỗ trợ cho hơn 300 doanh nghiệp Nhật bản tại Việt 
Nam, tham gia các dự án chuyển đổi số trong kế toán, chuyển đổi báo 
cáo theo IFRS…

Xây dựng hệ thống KIP test – Kiểm tra năng lực kế toán duy nhất tại 
Việt Nam

Hợp tác giảng dạy môn Thuế ở các trường đại học. Giám khảo các 
cuộc thi Kế toán dành cho sinh viên như AAC, Potential auditor 
challence 2021…

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, CTA

MBA NGUYỄN VIỆT ANH 
(CA, CPA, CTA)

Giám đốc vận hành
Công ty TNHH Manabox Việt Nam

Giảng viên chính
Công ty TNHH GonnaPass

Diễn giả của nhiều hội thảo; Tác giả
của nhiều bài báo về Thuế, Tài chính

Một số khách hàng: Công ty cổ phần
Oristar, công ty TNHH Aeonmall Việt 
Nam, tập đoàn tài chính Hải Âu, công ty 
TNHH Kokuyo Việt Nam, công ty cổ phần
Citigo… 

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, CTA

nguyen.viet.anh@manaboxvn.jp
Telephone: +84 (0)817 047 888
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NGUYỄN VĂN TĨNH 
CA, CPA, CTA

 Asisstant Manager - Công ty TNHH 
Manabox Việt Nam

 Quản lý dự án chuyển đổi Phần mềm 
ERP; tư vấn giải pháp và triển khai phần
mềm cho nhiều FDI

 Gần 10 năm kinh nghiệm Tư vấn Kế 
toán, thuế và Kiểm toán

 Là diễn giả của nhiều hội thảo về Thuế, 
Tài chính như Thanh tra kiểm tra, Hóa 
đơn điện tử, chi phí FCT của Facebook, 
Google…

 Senior Consultant - Công ty TNHH 
Manabox Việt Nam

 Gần 10 năm năm kinh nghiệm trong 
lĩnh vực tư vấn kế toán – thuế cho 
các công ty đa quốc gia hoạt động tại 
Việt Nam

 Quản lý trực tiếp một số dự án hỗ trợ 
thanh tra, kiểm tra thuế

 Hỗ trợ dự án chuyển đổi Báo cáo tài 
chính theo Chuẩn mực quốc tế (IFRS)

 Là diễn giả của một số hội thảo 
Hướng nghiệp về Thuế, kế toán và 
pháp luật về Lao động, Bảo hiểm

MS LAN TRẦN
CA, CPA, CTA
MS LAN TRẦN
CA, CPA, CTA
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CHƯƠNG TRÌNH
7

1. Q&A phần I

2. Tổng quan quy định về quản lý thuế đối với DN có GDLK

3. Các bên có quan hệ liên kết

4. Lưu ý một số rủi ro liên quan đến GDLK

5. Hướng dẫn kê khai quyết toán thuế TNDN

Q&A Phần I
8

7
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Cảnh báo lừa đảo
9

Cảnh báo lừa đảo
10

9
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VBPL VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT THEO THỜI GIAN
11

VĂN BẢN

1

2

4

5

117/2005/TT-BTC (19/12/2005)

66/2010/TT-BTC (22/04/2010)

Nghị định 68/2020/NĐ-CP 
(24/06/2020)

Nghị định 132/2020/NĐ-CP
(05/11/2020)

3 Nghị định 20/2017/NĐ-CP (24/02/2017)
Thông tư 41/2017/TT-BTC (28/04/2017)

Tổng quan quy định về quản lý GDLK
12

Nguyên tắc áp dụng:
Loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết 
chi phối, tác động để kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với 
GDLK tương đương với các giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

Mục tiêu chống chuyển giá và thất thu thuế

11
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Nghĩa vụ tuân thủ quy định về xác định giá GDLK
13

Phụ lục tờ khai
giao dịch liên kết

(I, II, III, VI)

- Nộp cùng tờ khai quyết
toán thuế TNDN, tại thời
điểm 90 ngày sau khi kết
thúc năm tài chính

- Cơ sở kê khai dựa trên
thông tin trình bày tại Hồ 
sơ quốc gia và Hồ sơ toàn
cầu

Hồ sơ quốc gia 
(Local file)

Hồ sơ toàn cầu 
(Master file)

- Lập và lưu trữ trước thời điểm kê khai thuế
TNDN hàng năm

- Cơ sở kê khai dựa trên thông tin trình bày tại
Hồ sơ quốc gia và Hồ sơ toàn cầu

Báo cáo lợi nhuận
toàn cầu (CbCR)

- Chậm nhất 12 tháng kể từ khi kết
thúc năm tài chính của công ty mẹ
tối cao

- Trường hợp Tập đoàn có >01 đơn
vị tại Việt Nam, NNT có nghĩa vụ
nộp “Văn bản thông báo” của tập
đoàn chỉ định đơn vị nộp CbCR tại
Việt Nam

Người nộp thuế có nghĩa vụ nộp
văn bản thông báo chỉ định của
Công ty mẹ tối cao cho cơ quan
thuế trước hoặc vào ngày kết thúc
năm tài chính của Công ty mẹ tối
cao của người nộp thuế

Sơ đồ tóm tắt nghĩa vụ tuân thủ quản lý về thuế đối với GDLK

Có GDLK?

BLK là đối tượng nộp thuế 
TNDN tại VN, cùng mức thuế 

suất và không được hưởng ưu 
đãi.

Không 
phải kê 

khai GDLK

Chỉ kê khai 
mục I, mục 
II tại Phụ 

lục I

Đã ký kết Thoả 
thuận trước về xác 
định giá tính thuế 

APA.

- Kê khai Phụ 
lục I

- Miễn hồ sơ xác 
định giá GDLK

1. Doanh thu < 50 
tỷ; và

2. Giá trị GDLK < 
30 tỷ 

1. Chức năng KD đơn giản;
2. Doanh thu < 200 tỷ

3. EBIT/ DT thuần thoả mãn 
ĐK

Kê khai phụ lục 
và hồ sơ xác định 

giá GDLK
- Phân phối: >= 5%
- Sản xuất: >= 10%
- Gia công: >= 15%

Đúng Đúng

Đúng

Đúng

Sai

Sai Đúng

Sai

Sai

Sai
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Đối tượng áp dụng
15

Tổ chức sản xuất, kinh doanh
HH,DV (“doanh nghiệp”) là đối

tượng nộp thuế TNDN thoả mãn
đồng thời cả 2 điều kiện sau:

1. Có bên liên kết

(quy định tại Điều 5, NĐ132/2020)

2. Có phát sinh giao dịch với bên 
liên kết (Giao dịch thuộc khoản 2, 
điều 1, NĐ 132. VD: mua, bán, trao 

đổi, thuê/ cho thuê, mượn/ cho 
mượn, cung cấp DV; vay/ cho vay, 
DV tài chính, đảm bảo tài chính và 

các công cụ tài chính khác,….)

Một số loại hình bên liên kết thường gặp
(Loại A: Nắm giữ trực tiếp/ gián tiếp ít nhất 25% VCH)

16

GNPMNB
100% vốn35% vốn

Nắm giữ 
trực tiếp

Nắm giữ gián tiếp

15

16
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Một số loại hình bên liên kết thường gặp
(Loại B: Cùng do một bên nắm giữ trực tiếp/ gián tiếp ít nhất 25% VCH)

17

GNPMNB
35% vốn 100% vốn

Nắm giữ 
trực tiếp

Nắm giữ 
gián tiếp

100% vốn
Manahoc

100% vốn

Một số loại hình bên liên kết thường gặp
(Loại C: Là cổ đông lớn nhất và nắm giữ trực tiếp gián tiếp ít nhất 10% cổ phần)

18

GNPMNB
35% CP

Cổ đông 
lớn nhất

Nắm giữ trực tiếp

Các cổ đông 
khác

Quan hệ liên kết

17

18
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Một số loại hình bên liên kết thường gặp
(Loại C: Là cổ đông lớn nhất và nắm giữ trực tiếp gián tiếp ít nhất 10% cổ phần)

19

Nắm giữ gián tiếp tiếp

GNPMNB
35% CP

Cổ đông 
lớn nhất

Các cổ đông 
khác

Quan hệ liên kết

MBJ
60% CP

Doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ hoạt động đi vay?
20

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới 
bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ ba được đảm bảo từ 
nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch tài chính có bản chất tương tự) 
với điều kiện khoản vốn vay ít nhất bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh 
nghiệp đi vay và chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của 
doanh nghiệp đi vay

l) …….
giao dịch trong kỳ tính thuế
với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

※ Các
chị em

19
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Doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ hoạt động đi vay?
21

doanh nghiệp đi vay

l) …….; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh 
giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc 
với cá nhân thuộc trong một các mối quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

Doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ hoạt động đi vay?
22

doanh nghiệp đi vay

l) …….; vay, cho vay ít nhất 10% 
vốn góp của chủ sở hữu tại thời 
điểm phát sinh giao dịch trong 
kỳ tính thuế với cá nhân điều 
hành, kiểm soát doanh nghiệp 
hoặc với cá nhân thuộc trong 
một các mối quan hệ theo quy 
định tại điểm g khoản này.

※ Các mối quy định tại điểm g 
bao gồm: vợ, chồng, ông bà, cha, 
mẹ, con cái, anh, chị em, cô, dì, 
chú, bác,….

Mượn lãi suất 0% 
cũng bị xem là 

vay

Lưu ý

21

22
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Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết?
23

doanh nghiệp đi vay

Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động
ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, 
tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.
 Ngân hàng cũng là doanh nghiệp và thuộc đối tượng điều chỉnh của điểm d), 
khoản 2, Điều 5, Nghị định 132/2020/NĐ-CP

Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết?
24

doanh nghiệp đi vay

Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất
cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân
hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và
quỹ tín dụng nhân dân.
 Ngân hàng cũng là doanh nghiệp và thuộc đối tượng điều
chỉnh của điểm d), khoản 2, Điều 5, Nghị định 132/2020/NĐ-CP

1
khoản vốn vay ít nhất 
bằng 25% vốn góp của 
chủ sở hữu của doanh 
nghiệp đi vay

2
chiếm trên 50% tổng giá 
trị các khoản nợ trung và 
dài hạn của doanh 
nghiệp đi vay

Nếu DN không có 
khoản nợ trung và 

dài hạn?

23

24
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Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên kết?
25

doanh nghiệp đi vay

Sử dụng thông tin về Vốn chủ sở hữu và tổng giá 
trị các khoản nợ trung và dài hạn tại thời điểm 

nào để xác định mối quan hệ liên kết?
Tham khảo CV5244/TCT-TTKT trả lời cho cục 

thuế BNI

Lưu ý một số trường hợp đặc biệt
26

doanh nghiệp đi vay

Vay của nhiều bên, khoản
vay mỗi bên chưa đủ mức

xác định GDLK, nhưng
tổng khoản vay các bên

thoả mãn điều kiện?

Vay của một bên nhưng 
chia ra làm nhiều lần vay?

25

26
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Một số loại hình bên liên kết khác
27

doanh nghiệp đi vay

đ) Một doanh nghiệp chỉ định thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của một doanh 
nghiệp khác với điều kiện số lượng các thành viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định chiếm trên 50% tổng 
số thành viên ban lãnh đạo điều hành hoặc nắm quyền kiểm soát của doanh nghiệp thứ hai; hoặc một thành 
viên được doanh nghiệp thứ nhất chỉ định có quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp thứ hai;
e) Hai doanh nghiệp cùng có trên 50% thành viên ban lãnh đạo hoặc cùng có một thành viên ban lãnh đạo có 
quyền quyết định các chính sách tài chính hoặc hoạt động kinh doanh được chỉ định bởi một bên thứ ba;
g) Hai doanh nghiệp được điều hành hoặc chịu sự kiểm soát về nhân sự, tài chính và hoạt động kinh doanh bởi 
các cá nhân thuộc một trong các mối quan hệ vợ, chồng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha dượng, mẹ kế, cha mẹ 
vợ, cha mẹ chồng; con đẻ, con nuôi, con riêng của vợ hoặc chồng, con dâu, con rể; anh, chị, em cùng cha mẹ, 
anh, chị em cùng cha khác mẹ, anh, chị, em cùng mẹ khác cha, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người cùng 
cha mẹ hoặc cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha; ông bà nội, ông bà ngoại; cháu nội, cháu ngoại; cô, dì, chú, 
cậu, bác ruột và cháu ruột;
h) Hai cơ sở kinh doanh có mối quan hệ trụ sở chính và cơ sở thường trú hoặc cùng là cơ sở thường trú của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài;
i) Các doanh nghiệp chịu sự kiểm soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp 
đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp;
k) Các trường hợp khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều hành, kiểm soát, quyết định trên thực tế đối với 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kia;

Phương pháp xác định giá GDLK
28

doanh nghiệp đi vay

PP so sánh giá giao dịch độc lập1

PP giá bán lại2

PP giá vốn cộng lãi3

PP so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần4

PP phân bổ lợi nhuận5

27

28
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Rủi ro?
29

doanh nghiệp đi vay

Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được 
sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp

 Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu
biểu cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN

 Cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định
hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá trị giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ
và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích, so sánh

 Sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không đúng thực tế, không trung thực hoặc
dự vào các dữ liệu không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất
xứ

 Có các hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết

 Các trường hợp bị ấn định thuế khác

Rủi ro?
30

doanh nghiệp đi vay

Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được 
sử dụng để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp

 Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu biểu cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN

 Cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định
giá trị giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích, so sánh

 Sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không đúng thực tế, không trung thực hoặc dự vào các dữ liệu không hợp pháp, 
không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ

 Có các hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết

 Các trường hợp bị ấn định thuế khác
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Cơ quan thuế thường yêu cầu?
31

doanh nghiệp đi vay

+ Thông tin về các bên liên kết 

+ Danh sách các GDLK

+ Chính sách xác định giá cùa các GDLK

+ Báo cáo bán hàng chi tiết hàng mua – bán từ bên độc lập và bên liên kết

+ Danh sách hồ sơ hải quan

+ Danh sách các khoản vay nợ và chi phí đi vay

+ Hồ sơ xác định giá GDLK bao gồm Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toản cầu và Báo 
cáo lợi nhuận liên quốc gia…
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