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Bốn rủi ro lớn thường 
gặp khi kê khai giao dịch
liên kết

Sau 2 năm thực hiện Nghị
định 20/2017/NĐ-CP và
Thông tư 41/2017/TT-BTC,
nhiều doanh nghiệp đã bị
thanh tra thuế về giao dịch
liên kết và nộp các khoản phạt
bổ sung do không tuân thủ
các quy định mới về báo cáo.

Bên cạnh đó, trước thềm
Luật Quản lý thuế (sửa đổi)
dự kiến có hiệu lực vào tháng
7/2020, nhiều doanh nghiệp
cũng bày tỏ lo ngại về các sai
sót dễ mắc phải trong vấn đề
tuân thủ và kê khai giao dịch
liên kết. 

Tại hội thảo do Công ty
Kiểm toán và Tư vấn RSM
Việt Nam tổ chức vào cuối
tuần trước, các chuyên gia và
kế toán doanh nghiệp đã thảo
luận về những quy định mới

về giao dịch liên kết. 
Theo chuyên gia từ RSM

Việt Nam, có 4 rủi ro lớn mà
cộng đồng doanh nghiệp
thường gặp khi kê khai giao
dịch liên kết. Đó là sai sót
trong lập hồ sơ, không có cơ
sở dữ liệu để so sánh, rủi ro
giải trình với cơ quan thuế và
các thách thức phát sinh từ
nền kinh tế kỹ thuật số. 

Ví dụ, khi lập hồ sơ về
giao dịch liên kết, kế toán ở
các doanh nghiệp thường
chọn không đúng quốc gia
của bên liên kết, ghi thiếu mã
số thuế cũng như sai sót trong
việc xác định mối quan hệ
giữa các bên. Điều này mang
lại rủi ro cho doanh nghiệp, vì
cơ quan thuế thường chú ý
những giao dịch liên quan
đến các “thiên đường thuế”
trên thế giới. 

“Trong trường hợp khác,
doanh nghiệp không thuộc
trường hợp miễn trừ, nhưng
vẫn kê khai là được miễn.
Doanh nghiệp cần lưu ý rằng,
cơ quan thuế sẽ 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”, ông Lê Khánh Lâm,
Phó tổng giám đốc RSM Việt
Nam nhấn mạnh.

doanh nghiệp phải làm gì
để tránh rủi ro?

Để tránh tình trạng chuyển
giá, luật thuế Việt Nam hiện
nay yêu cầu doanh nghiệp
phải xác định giá các giao
dịch liên kết bằng hoặc nhỏ
hơn các giao dịch độc lập.
Nếu cơ quan thuế phát hiện
điểm bất hợp lý giữa doanh
thu và chi phí từ các bên liên
kết, thì mức giá của bên độc
lập sẽ được ấn định cho các
bên liên kết. 

Cũng theo Luật Quản lý
thuế (sửa đổi) sắp được ban
hành, số lượng trường hợp
nghi ngờ chuyển giá tăng từ 5
lên 7 trường hợp, bao gồm các
giao dịch không theo giá thị
trường hoặc thực hiện không
đúng bản chất kinh tế, sử dụng
hóa đơn bất hợp pháp. 

Thực tế cho thấy, nhiều
doanh nghiệp Việt Nam gặp
khó khăn trong việc lập cơ sở
dữ liệu thị trường để so sánh.
Theo quy định, doanh nghiệp
cần sử dụng các dữ liệu
thương mại, dữ liệu từ công
ty tương đồng, thị trường
chứng khoán, sàn giao dịch
hàng hóa hoặc từ cơ quan nhà
nước. Tuy nhiên, dữ liệu từ
các doanh nghiệp trong nước
thường hạn chế (nhiều trường
hợp không tìm đủ 5 công ty
tương đồng), nhiều doanh
nghiệp niêm yết buộc phải
công bố thông tin thì lại là

doanh nghiệp chung tập
đoàn, có nhiều giao dịch liên
kết. Ngoài ra, nhiều công ty
hoạt động đa ngành nghề
cũng không được tính là
doanh nghiệp tương đồng. 

“Các dữ liệu do cơ quan
nhà nước công bố thường
không đầy đủ chỉ tiêu cần
thiết cho mục đích so sánh.
Cơ quan thuế cũng có cơ sở
dữ liệu riêng về biên lợi
nhuận cho từng ngành và
thường được dùng trong
thanh tra, nhưng đây lại là tài
liệu mật, doanh nghiệp không
tiếp cận được”, ông Lâm
phân tích. 

Theo ý kiến chuyên gia
này, doanh nghiệp có thể sử
dụng nguồn dữ liệu từ các
đơn vị cung cấp độc lập hàng
đầu thế giới như BvD hay
Thomson Reuters. Nguồn gốc
dữ liệu là yếu tố quan trọng
giúp doanh nghiệp không bị
cơ quan thuế “tuýt còi”. 

Bên cạnh đó, các doanh
nghiệp đa quốc gia (bao gồm
doanh nghiệp Việt Nam có
lợi nhuận hợp nhất trên
18.000 tỷ đồng trên toàn cầu)
cần hoàn thiện Hồ sơ quốc
gia và Hồ sơ toàn cầu. Theo
ông Lâm, doanh nghiệp cần
đặc biệt lưu ý các yêu cầu kê
khai khi giao dịch trong nội
bộ tập đoàn. 

Trong thời đại 4.0 hiện
nay, nhiều doanh nghiệp
cũng lo lắng vấn đề thuế
trong các giao dịch xuyên
biên giới, kèm theo các mô
hình kinh doanh mới, như
bán hàng qua mạng Internet,
kinh tế chia sẻ, kinh tế số, tài
sản ảo. Theo các chuyên gia,
đây là vấn đề chung của toàn
cầu, đòi hỏi các doanh
nghiệp chủ động theo dõi
thông tin truyền thông, cũng
như tham khảo ý kiến của
các chuyên gia tư vấn.n

l Nam PhươNg

Trong bối cảnh 
Việt Nam ban hành
nhiều chính sách
mới về chuyển giá,
các doanh nghiệp
cần chủ động tìm
hiểu để tránh sai sót
khi kê khai giao dịch
liên kết. 

Doanh nGhiệp Có Giao DịCh Liên KếT: 

Làm sao để tránh mắc
lỗi oan?

Trong khuôn khổ IVN 2019
vừa diễn ra trong 2 ngày 25 -
26/07/2019 tại TP.HCM, Phan
Vũ mang đến hội nghị một
dòng sản phẩm hoàn toàn mới -
sản phẩm cấu kiện hạ tầng giao
thông để giới thiệu rộng rãi đến
bạn bè, khách hàng, đối tác
trong nước và quốc tế.

Theo chương trình Hội nghị
IVN 2019, các chuyên gia đã
đưa ra đánh giá, nhận định và
dự đoán về tốc độ tăng trưởng,
chú trọng đầu tư và kêu gọi đầu
tư cho nhiều dự án hạ tầng tại
Việt Nam nói chung và khu vực
phía Nam nói riêng. Đây là cơ
hội của nhiều nhà thầu, đơn vị
cung ứng uy tín tại Việt Nam.

Mặc dù gia nhập một sân
chơi mới, khác so với lĩnh vực
cọc bê tông truyền thống của
Công ty, nhưng bằng vị thế và
uy tín của mình, sản phẩm cấu
kiện hạ tầng giao thông mang
thương hiệu Phan Vũ một lần
nữa đã thu hút được sự quan
tâm của đông đảo khách đến
tham dự Hội nghị. 

Từ một doanh nghiệp
chuyên sản xuất và cung ứng
cọc bê tông ly tâm, sau hơn 22

năm, hiện nay, Phan Vũ đã trở
thành một tập đoàn lớn mạnh
với hệ thống chi nhánh, văn
phòng đại diện, công ty thành
viên và nhà máy sản xuất trải
dài trên khắp Việt Nam. Bên
cạnh việc phát huy sức mạnh
nội lực, Phan Vũ còn được sự
hỗ trợ toàn diện từ tập đoàn mẹ
Asia Pile Holdings (Nhật Bản)
và đối tác chiến lược Japan Pile
(Nhật Bản).

Có được sự quan tâm của
khách tham dự IVN 2019 lần
này là nhờ Công ty đã đầu tư kỹ
lưỡng và sẵn sàng về nguồn
nhân lực, cơ sở vật chất, công
nghệ, kỹ thuật… cho sản phẩm
- dịch vụ mới của mình. Có thể
nói, Phan Vũ mang đến cho nhà
đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế,
đơn vị tổng thầu các dự án hạ
tầng giao thông tại Việt Nam
thêm một lựa chọn mới trong
tương lai khi chọn nhà thầu cấu
kiện hạ tầng giao thông.

Thành lập năm 1996, Công
ty cổ phần Đầu tư Phan Vũ
được biết đến là một trong
những doanh nghiệp dẫn đầu về
cung cấp và thi công cọc bê
tông nền móngn Bích Ngọc

Phan Vũ ra mắt sản
phẩm mới tại Hội
nghị Cơ sở hạ tầng
Việt Nam 2019

Năm 1994, khi đang làm Tổng
giám đốc Công ty Khai thác gỗ
của Tỉnh đội Tiền Giang, ông
đã bỏ lại con đường quan lộ để
trở về quê làm nông dân. 

Năm 2006 - 2008 đánh dấu
bước ngoặt trong cuộc đời, sự
nghiệp của ông Đoàn Văn
Khanh, với việc thành lập
Doanh nghiệp tư nhân Long
Thuận. Đến nay, Doanh nghiệp
đã sở hữu gần 50 đại lý trên cả
nước với lợi nhuận hơn 7 tỷ
đồng/năm. Các sản phẩm của
Doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn
HVNCLC, ISO - HACCP,
CGMP, HALAL, ORGANIC. 

Các sản phẩm chế biến từ

cây bưởi của Long Thuận đã
đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ
VII; giải pháp “Biến vỏ, hoa
bưởi thành tinh dầu kích thích
mọc tóc” được Liên hiệp các
hội khoa học - kỹ thuật cấp
chứng nhận “Điển hình sáng
tạo Việt Nam”. 

Long Thuận hiện là thương
hiệu mạnh của tỉnh Tiền Giang,
nhận được sự tin tưởng của đối
tác, sự yêu mến của khách hàng
cùng nhiều phần thưởng của
các cấp,  như Bằng khen của Bộ
Công thương, Bằng khen của
Bộ Y tế, Bằng khen do Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc khen

tặng... 
Khách hàng có thể trải

nghiệm những sáng chế hữu ích
của Giám đốc Doanh nghiệp tư
nhân Long Thuận như sản xuất
chế phẩm làm mọc tóc từ tinh
dầu hoa bưởi, điều chế hỗn hợp
làm đẹp da từ tinh dầu hoa bưởi
và tinh dầu dừa sáp, sản xuất
chế phẩm giúp giảm cân, giảm
mỡ bụng từ múi (tép) bưởi... tại
gian hàng triển lãm của Công ty
trong khuôn khổ triển lãm Việt
Nam Medipharm diễn ra từ
ngày 1 đến 3/8/2019 tại Trung
tâm Triển lãm Sài Gòn (SECC,
799 - Nguyễn Văn Linh, Quận
7, TP.HCM).n q.h

Giám ĐốC Doanh nGhiệp Tư nhân LonG Thuận: 

Thành công nhờ phát huy phẩm chất người lính
Rời chiến trường 
với thương tật 61%
(thương binh hạng
2/4), ông Đoàn Văn
Khanh, Giám đốc
Doanh nghiệp tư
nhân Long Thuận
luôn đau đáu khát
vọng cùng đồng đội,
nhân dân thoát khỏi
cái đói, cái nghèo
sau chiến tranh. 

Phan Vũ mang đến Hội nghị Cơ sở hạ tầng 
Việt Nam 2019 (IVN 2019) dòng sản phẩm
hoàn toàn mới - sản phẩm cấu kiện hạ tầng
giao thông, được khách hàng, đối tác trong
nước và quốc tế đánh giá cao.

Cap

Ông Đoàn Văn Khanh, Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Long Thuận

Tuần qua, RSM đã tổ chức lễ ký kết hợp tác với Trường đào tạo Smart Train nhằm tổ chức các chương trình đào tạo
về kế toán - tài chính quốc tế chuyên sâu, hay các khóa học ngắn hạn dành cho doanh nghiệp. 

Tại buổi lễ, RSM và Smart Train cho biết, hai bên sẽ xây dựng mạng lưới kết nối để chia sẻ thông tin, hỗ trợ
nhau trong công tác cập nhật quy định mới về lĩnh vực tài chính, thuế, kế toán - kiểm toán, cũng như các hoạt
động phát triển, sự kiện, truyền thông.

Các hạng mục hợp tác bao gồm phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, workshop về tài chính, kiểm toán,
thuế, đầu tư doanh nghiệp; các buổi định hướng nghề nghiệp, tài trợ học bổng, tuyển dụng thực tập sinh tại các
trường đại học. RSM và Smart Train cũng sẽ hợp tác đào tạo chuyên môn để giúp nhân viên đạt được các chứng
chỉ hành nghề, tăng cường kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn. 

RSM ký kết hợp tác với Smart Train


