
Nội dung dưới đây được tóm tắt theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và thông tư hướng 

dẫn số 41/2017/TT-BTC được thực hiện bởi Công ty TNHH Tri Thức Viêt - Thành Viên của Hãng kiểm 

toán Allinial Global địa chỉ tại： 

以下內容是根據 2017 年 02 月 24 日第 20/2017/ND-CP 號決議和第 41/2017/TT-BTC 號具體指引通

知進行總結 – 由知識越責任有限公司（Allinial Global 組織之成員）製作，地址在： 

 

Nội dung chỉ mang tính chất kham khảo, nên hỏi ý kiến của chuyên gia khi vận dụng 

內容僅供參考，請在適用時諮詢專家 

 

Một số nội dung chính trong quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên 

kết được ban hành theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và thông tư hướng dẫn 

số 41/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 05 năm 2017 

 

有關具有關聯交易的企業的稅收管理實施辦法之 2017 年 02 月 24 日第 20/2017/ND-CP 號決議

以及另為第 20 號決議提供具體指引之第 41/2017/TT-BTC 通告，並於 2017 年 05 月 01 日生效

。 

I.  Khái niệm概念 

“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, 

cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng máy móc, thiết 

bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính, đảm bảo tài 

chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, 

mượn, cho mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô 

hình và thỏa thuận sử dụng chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai 

thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các bên liên kết 

“關聯方交易” 係指關聯方發生的商業交易，包括：對機器、設備、貨

物之採購、銷售、交換、出租、承租、 移轉、轉讓及提供勞務服務

；借款、貸款、財務服務、擔保及提供其他金融工具；針對有形及無

形資產之採購、 銷售、交換、出租、承租、移轉及轉讓；共同使用

資源如集團綜效、人力資源及成本分攤等。 

II.  

Các trường hợp 

thuộc giao dịch liên 

kết 

關聯方關係的認定

標準 

✓ Một doanh nghiệp nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 25% vốn góp 

của chủ sở hữu của doanh nghiệp kia; 

一方直接或間接持有另一方所有者 25%或以上的股權； 

 

✓ Cả hai doanh nghiệp đều có ít nhất 25% vốn góp của chủ sở hữu do một 

bên thứ ba nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp;  

兩方直接或間接共同持有另一方所有者 25%或以上的股權。 

 

✓ Một doanh nghiệp là cổ đông lớn nhất về vốn góp của chủ sở hữu của 

doanh nghiệp kia, nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp ít nhất 10% tổng số 

cổ phần của doanh nghiệp kia; 

一企業為另一企業的最大股東，且直接或間接持有另一企業 10%以

上股權; 

 

✓ 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; 

一方向另一方提供任何形式的擔保或貸款（包括由第三方貸款，但



由關聯方給予融資擔保，或具有類似性質的金融交易），且貸款比

率佔其所有者投入資本的 25％或以上，並佔其中、長期貸款總額

的 50％以上。 

 

✓ 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; 

一企業可指派另一企業之執行董事會成員或控制管理階層，且佔其

執行董事會成員或管理階層成員總數之 50% 以上；或其指派之任

一成員有權決定另一企業之財務政策或經營活動。 

 

✓ 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; 

兩家企業共同擁有且由第三方指定的董事會成員超過 50％或共同

一位董事會成員，有權決定財政政策或經營活動。 

 

✓ 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 đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, 

anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, ông nội, bà 

nội, cháu nội, ông ngoại, bà ngoại, cháu ngoại, cô, chú, bác, cậu, dì ruột 

và cháu ruột; 

兩家企業之人事、財務或經營活動，皆受具家族之配偶、父親、養

父、母親、養母、子女、養子女、親兄弟姐 妹、姐夫、妹夫、嫂

子、弟妹、奶奶、祖父、孫子女、外公、外婆、外孫子女、阿姨、

叔叔、伯伯、姑姑和甥姪 等控制； 

 

✓ 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; 

兩個商業機構分別為總公司及其常設機構者，或同時為同外國組織

或個人之常設機構； 

 

✓ Một hoặc nhiều 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; 

一方或多方受主要投資者個人或關鍵 管理人員的直接控制； 

 

✓ 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. 

在其他情況下，一方在主要業務範圍內受另一方的實務控制或被施

加重大 影響。 

III.  

Các phương pháp so 

sánh xác định giá 

của giao dịch liên kết 

áp dụng 

1. Phương pháp so sánh giá giao dịch liên kết với giá giao dịch độc lập 

關聯方交易價格與獨立交易價格的比較方法 

 

2. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận của người nộp thuế với tỷ suất 

lợi nhuận của các đối tượng so sánh độc lập, gồm 3 phương pháp sau: 



比較方法確定所應

用的關聯交易的價

格 

 

 

利潤率比較法，包括以下 3 種方法： 

 

2.1. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu (phương 

pháp giá bán lại) 

依營收的毛利率比較方法（轉售法） 

2.2. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn (phương pháp 

giá vốn cộng lãi) 

依成本價格的毛利率比較方法（成本價利息方法） 

2.3. Phương pháp so sánh tỷ suất lợi nhuận thuần 

淨利率比較方法 

 

3. Phương pháp phân bổ lợi nhuận giữa các bên liên kết 

各關聯方之間的利潤分配方法 

IV.  

Phụ lục phải nộp  

書表 

✓ Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết 

✓ Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ 

quốc gia 

✓ Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn 

cầu 

✓ Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia 

按書表 01 揭露關聯方關係及關聯交易相關資訊  

按書表 02 揭露當地國報告所需資訊、資料 

按書表 03 揭露全球報告所需資訊、資料 

按書表 04 揭露跨國利潤報告相關資訊 

V.  

Các trường hợp được 

miễn  

(Vẫn phải kê khai 

các biểu mẫu theo 

từng trường hợp cụ 

thể) 

豁免備妥移轉訂價

報告 （仍需製作移

轉訂價書表） 

✓ Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng 

nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế 

suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào 

được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế. 

如果納稅人僅與屬於越南企業所得稅納稅人的關聯方發生交易；雙

方適用同一稅率，並於課稅期間不享受稅收優惠政策。 

 

✓ Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu 

phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tổng giá trị tất cả các giao 

dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng; 

進行關聯交易的納稅人具有年銷售收入低於 500 億越南盾，且年關

聯交易總額不超過 300 億越南盾； 

 

✓ Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định 

giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa 

thuận trước về phương pháp xác định giá; 

納稅人有簽訂預先訂價協議（即《APA》），並按 APA 的規定提

交年度報告（僅適用於 APA 包含範圍內的關聯交易）； 

 

✓ Thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh 

thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh 

thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và 

thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như 

sau: 

納稅人所執行的功能較單純，無形資產的使用不產生任何收入及費

用，年銷售收入總額低於 2,000 億越南盾，採用營業毛利率（即"

營業毛利額與營業凈收入之間的比率"），包括以下產業： 

- Phân phối: Từ 5% trở lên; 

分銷：5%或以上； 



- Sản xuất: Từ 10% trở lên; 

製造：10%或以上 

- Gia công: Từ 15% trở lên. 

加工：15%或以上 

 

 


