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VĂN BẢN PHÁP LÝ VỀ THUẾ 

Thông tư 201/2013/TT-BTC 
Ngày 20/12/2013 

Thông tư này hướng dẫn về việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương 

pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý 

thuế. 
Nghị định 218/2013/NĐ-CP  

Ngày 26/12/2013 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Công văn 18128/BTC-TCT 
Ngày 27/12/2013 

Thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

Công văn số 5194/LĐTBXH-
LĐTL 

Ngày 30/12/2013 

 

Hướng dẫn về trợ cấp thôi việc. 

      Công văn  4683/TCT – TNCN 
                             Ngày 31/12/2013 

Hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với thu nhập từ hoa hồng đại lý 

bán bảo hiểm, đại lí xổ số và bán hàng đa cấp. 

             Công văn 4644/TCT – CS 
                          Ngày 27/12/2013 

Hướng dẫn về thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất. 
 

 
`VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý 

Qui định về thi hành Luật thuế 
thu nhập doanh nghiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghị định 218/2013/NĐ-CP  
Ngày 26/12/2013 

Những trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh 

nghiệp (TNDN) 22% sẽ chính thức được áp dụng thuế suất 20% kể từ 

ngày 01/01/2016 là nội dung quy định tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP 

ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

Luật Thuế TNDN. 

Tương tự, từ ngày 01/01/2016, thuế suất thuế TNDN 20% đối với quỹ tín 

dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm xuống còn 17%. Trước đó, 

thuế suất thuế TNDN áp dụng chung cho các doanh nghiệp vẫn là 22%. 

Riêng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng 

(bao gồm cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ), mức thuế suất thuế TNDN được áp dụng là 20%. 

Trong đó, tổng doanh thu năm làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc 

đối tượng được áp dụng thuế suất 20% nêu trên là tổng doanh thu bán 

hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp năm trước liền kề. 
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho 

kỳ tính thuế từ năm 2014 trở đi. 
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Áp dụng thỏa thuận trước về 
phương pháp xác định giá tính 
thuế (APA) trong quản lý thuế. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thông tư 201/2013/TT-BTC 
Ngày 20/12/2013 

Thông tư này hướng dẫn về việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương 

pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý 

thuế. 
APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế (là đối 

tượng áp dụng của APA) hoặc cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế là 

đối tác ký kết Hiệp định thuế và người nộp thuế cùng hợp tác trao đổi, 

đàm phán về việc áp dụng các quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ 

thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các giao dịch liên kết trên cơ sở áp 

dụng nguyên tắc giao dịch độc lập theo giá thị trường.  

Thông tin về phương pháp xác định giá thị trường được đề xuất áp dụng, 

nguồn dữ liệu, thông tin làm cơ sở phân tích so sánh, cách thức tính toán 

mức giá sản phẩm, tỷ suất lợi nhuận gộp, tỷ suất sinh lời liên quan đến 

giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA cần có đầy đủ các nội dung sau: 

- Phân tích chi tiết về phương pháp xác định giá thị trường được đề xuất 
áp dụng đối với giao dịch thuộc phạm vi APA; lý do lựa chọn và chứng 

minh việc áp dụng phương pháp xác định giá thị trường này sẽ đưa đến 

kết quả phù hợp với mức giá thị trường;  

- Phân tích chi tiết các dữ liệu làm cơ sở so sánh, lý do lựa chọn dữ liệu so 

sánh và giải thích sự phù hợp, sự tương thích của dữ liệu với phương pháp 

xác định giá đã xác định; các điều chỉnh loại trừ khác biệt trọng yếu khi 

thực hiện phân tích để so sánh (nếu có); 

- Thuyết minh cách thức thực hiện phương pháp xác định giá thị trường 

trong thời gian áp dụng APA tương ứng với các thông tin tài chính từ giao 

dịch liên kết (bao gồm nhưng không hạn chế đối với: xác định, tính toán 

mức giá, tỷ suất lợi nhuận gộp hoặc các tỷ suất sinh lời và dự kiến tác 

động đến số liệu doanh thu, chi phí từ giao dịch liên kết thuộc phạm vi 

APA); 

- Thuyết minh và áp dụng phương pháp xác định giá thị trường được đề 
xuất đối với thông tin dữ liệu tài chính thực tế của người nộp thuế trong 

thời gian từ 3 đến 5 năm trước thời điểm đề nghị áp dụng APA, tương ứng 

với thời gian đề nghị áp dụng APA nếu phương pháp xác định giá thị 
trường được đề xuất khác với phương pháp xác định giá thị trường đã sử 

dụng cho thời gian trước. Nếu người nộp thuế thành lập chưa được 3 năm 

thì áp dụng phương pháp xác định giá thị trường được đề xuất cho thời 

gian đã hoạt động; 

- Thông tin chung về các phương pháp xác định giá thị trường được người 

nộp thuế và các bên liên kết trong tập đoàn áp dụng đối với các giao dịch 

liên kết khác tương tự như giao dịch thuộc phạm vi APA; 

- Trường hợp người nộp thuế thực hiện các giao dịch kinh doanh với các 

bên độc lập tương tự như các giao dịch kinh doanh với các bên liên kết 
thuộc diện đề nghị áp dụng APA thì người nộp thuế phải cung cấp thông 

tin chi tiết về quy mô và giải thích về cách xác định giá của giao dịch độc 

lập này. Nếu không lựa chọn các giao dịch độc lập này làm đối tượng 

phân tích so sánh thì người nộp thuế phải giải thích lý do không lựa chọn. 
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Một số quy định của Luật thuế 
GTGT bổ sung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Công văn 18128/BTC-TCT 

Ngày 27/12/2013 

Hướng dẫn thực hiện một số quy định có hiệu lực từ 01/01/2014 tại Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng. 

Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện khai thuế theo quý từ 

tháng 7 năm 2013 thì cách xác định doanh thu của năm như sau: Tổng 

cộng chỉ tiêu "Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT" trên 

Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế các tháng 10, 11, 12 năm 2012, 6 

tháng đầu năm 2013 và trên Tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 3 

năm 2013. Trường hợp theo cách xác định như trên, doanh thu từ 1 tỷ 

đồng trở lên thì doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Trường 

hợp doanh thu ước tính theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng thì 

doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính trực tiếp, trừ trường hợp doanh 

nghiệp tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. 
Đối với trường hợp chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp từ ngày 

01/01/2014 thì không được tiếp tục sử dụng hóa đơn GTGT. Trường hợp 

cơ sở kinh doanh không đủ thời gian đặt in hóa đơn bán hàng thì Cục 

Thuế xem xét bán hóa đơn để cơ sở kinh doanh đủ dùng trong thời gian 2 

tháng (tháng 1, tháng 2 năm 2014). 

Trường hợp người nộp thuế tự xác định đủ điều kiện áp dụng phương 

pháp khấu trừ thuế GTGT năm 2014 thì thời gian ổn định áp dụng phương 

pháp khấu trừ là hai năm (2014, 2015). Trường hợp khi thanh tra, kiểm tra 

cơ quan thuế xác định ngưỡng doanh thu năm 2013 dưới 1 tỷ thì cũng 

không yêu cầu người nộp thuế thay đổi lại phương pháp tính thuế đã áp 

dụng và ổn định trong hai năm 2014, 2015. Tuy nhiên khi xác định mức 

doanh thu  năm  2015 để làm căn cứ áp dụng phương pháp tính thuế 
GTGT của năm 2016, Cục Thuế cần yêu cầu người nộp thuế rà soát tính 

toán mức doanh thu theo thực tế phát sinh kết hợp với kết quả thanh tra, 

kiểm tra để xác định phù hợp. 

 
Chi trả trợ cấp thôi việc 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Công văn số 5194/LĐTBXH-LĐTL 

Ngày 30/12/2013 

 

Trả lời về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động. Bộ luật Lao 

động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó kể từ 

ngày này, khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp nào thì thực hiện 

chấm dứt hoạt động lao động ở doanh nghiệp đó; khi chuyển sang làm 

việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới. 

Mặt khác, theo quy định tại Điều 48, Bộ luật Lao động năm 2012 thì 

người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc đối với 

người lao động đã làm đủ 12 tháng trở lên trong các trường hợp chấm dứt 

hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật lao động; thời gian làm việc 

để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực 

tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian 

làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.  

 


