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Thôa thu$n trur6,c p
trong quân lÿ thuê nh nghiÇp c6 giao dich liên két

(Kèm theo Công vàn sd frfl) /CT-TTHT nsàyil /S/2021 cûa Cuc Thué tïnh Hà Nam)

Ngày 13 thâng 6 nàm 2}lg, Quôc hqi dâ ban hành Luât Quân 1ÿ thué sô
38/2019/QHl4, trong dô t4i khoân 16 Dièu 3 cüa Lupt quydinh vè Thôa thuQn
truôc vè phucmEpltâp xâc clinh giâtinhthué (efA), tai khoân 6 Dièu 42 cir.I-uât
quy dfnh nguyên tâc âp dUng co chê APA dga trên thông tin, co sô dü liÇu thucrng
mai cô sU kiém chimg dâm bâo tinh phâp lÿ và thâm q.ryè., phê duyÇt APA truôc
khi thsc hiÇn.

Trên ccv sô câc quy dinh cüa LuQt Quân 1ÿ thué uè co cné apA và quân 1ÿ thué
AOi voi doanh nghiêp c6 giao dich liên két, câc Nghi dinh cüa Chinh phü dâ quy dinh
thgc hiÇn nhüng nôi dung c6 liên quan dén APA COi voi doanh nghiÇp cô giao dich
liên kêt t4i ViÇt Nam. Cp thê:

. -Nôi dung vè thành phàn hà so, thü tuc, quy trinh, thâm q.ryèr, trong viÇc giâi
quyét dè nghf .an dune APA, phê duyÇt, kÿ két APA (bao gàm viÇc gia h4n, süa dôi,
hüy bô, thu hôi APA), giâmsât thuc hiên APA (bao gôm viêc bâo câo APA thuôrng
niên, tIôt xuât và quân lÿ, thanh tra, kiém tra viÇc thuc hiÇn APA dà,kÿ tét; va tnoi
diém hiêu lsc cüa APA dâ dusc quy dfnh tai Dièu al Nghi dinh sô l26l202OlI\TD-CP
ngày lgll0l2020 cüa Chinh phü quy dinh chi tiét mQt sO eièu cua Lqt Quân 1ÿ thué
(sau dây gçi là Ngh! dinh sô 126/2020/1,{D-CP);

- Ngi d,rng vè phân tich, so sânh, chgn lga dr5i tuqng so sânh dôc lâp và câc

phucrng phâp xâc dinh giâ giao dich tiên két cluqc quy dlnh tri Dièu 6 dén Eièu 15

Ngbi AJntr sô 1.321}}}O|ND-CP ngày 0511112020 cüa Chinh phü quy dinh vè quân lÿ
ttrué COi vcri doanh nghiÇp c6 giao dich liên két $au dôy duqc gei là NShi dinh sô

132/20201ND-Cp),

- Nôi dung uè co sô dü liêu sü dUng trong kê khai, xâc dinh, quân lÿ giâ giao

dfch liên két clusc quy dlnh tai Eièu 17 Nghi dinh sô l32l2020lND-CP

- NEi dung rè trâch nhiênl quyèn hpn cüa co quan thué trong quân lÿ giâgiao
dich liên két trong {ô quy dinh vè fiâchnhiêm cria co Q}an thué trong truong ftce \ÿ
Thôa thuæ truôc vè phucrng phâp xâc dinh giâ tinh thuê voi nguü n§p thuê tai Diêu

20 Nghf dinh sô ].32l2020lND-cP.

Vi vQy, Thông tu sô 4512021/TT-BTC huông dân viÇc âp dung co ché ]hôa
thuan truôc rrè pnrong phâp xâc dinh giâ tinh thué (efA) trong quân 1ÿ thué aôi voi
doanh nghiÇp cô giao dich liên kêt dugc xây dpg theo nguyên tàc:

- Không
phâp lupt câp

nêu 14i câc nQi dung dâ dugc quy dinh chi tiêt t1i câc vàn bân quy ph4m

cao hcrn (Luat Quân 1ÿ thué SO 38120191QH14, Nghi dinh sô

126l2020lND-CP và Nghf dinh sô 13.z2oz}ND-cP). POi voi câc nQi dungnày, Thông
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tu sô 4sl2O2ll'TT-BTC dân chiéu quy dfnh dê nguoi nQp thué và co quan thué tham

chiéu, thpc hiÇn dâm bâo dot g quy dinh.

- Ké thùa câc nôi dung dâ cô tai Thông to sô z}llzO1f,ffI-BTC và sâp xép lai

vào câc dièu khoân c6 cùng pfra*vi dièu chinh dé huong aan tâp trung, thông nhât.

- Süa eôi mgt sô nôi dung cüa Thông tu sô 2OI12OL3/TT-BTC và bô sung môt
t ^. , r r \ r , 1' 1 1 ,

sô nôi dung moi cho phù hçp voi câc quy dinh phâp luQt vê qr4n 1ÿ thuê nôi chung,

quân 1ÿ thué Oôi vcri doanh nghiÇp cô giao dich liênkêt và co chê APA n6i riêng theo

iuat Quân lÿ thué sO :SlZOtglQHl4, Nghi dinh sô l26l2020lND-CP và Nghi dinh
së; tlZtZO20À{D-CP.

Cuc Thué gioi thiÇu môt sô nôi dung mcri cüa co ché APA dugc quy dlnh t4i
Thông tu sô 45l202lnT-BTC nhu sau:

1. Giao dich ilugc tIè ngh! âp dqng APA (Dièu 3)

Eiém moi:Bô sung dièu kiên giao dich dugc dè nghi âp dung APA:

- Giao dich thuc é dâ phât sinh trong hoat clông sân xuât kinh doanh cüa nguoi
nQp t|ué và së tiép tuc diên ra trong giai doqn dè nghf âp dpng APA @iém a khoân
2 Diêu 3);

- Giao dfch cô co sô dê xâc rtinh ctugc bân chât giao dich quyét dinh nghTa

vp thué và cô co sô dê phân tich, so sânh, lga chgn dôi tuqng so sânh dQc lpp theo
quy dinh tai Dièu 6 và Dièu 7 Ngh! dlnh 1321202011\ID-CP, dça trên câc thông tin,
dü liêu tuân thü quy dinh tai diêm b khoân 6 Dièu 42 Luàt Quân lÿ thué @tém b
khoân 2 Eièu j).

Lÿ d9: Tai diêm b khoân 6 Dièu 42LuQat Quân 1ÿ thué quy $!nh "ViQc dp
d.ung co ché thôa thuan truôc vè phuong phdp xdc dinh gid tinh thué phôi dqra trên
thông tin cûa 

"Sqa 
nqp thué, co sô dir ttçu lhuong mqi cô sV kiém ch{rng dàm bào

t{nh phdp lÿ",Diêtt 6 và Diêu 7 Ngbi dinh sô 132120201\ID-CP quy dinh vê nguyên
tâc phân tich, so sânh, lga chgn dôi tucrng so sânh dôc lâp. Vi vQy Thông tu sô
451202I1TT-BTC bô sung hai dièu kiên trên dê phù hçrp voi quy dinh 'rrè efa tai
Lu4t Quân 1ÿ thué và Nghi dinh sô 13212O201ND-CP.

2. Hà scr và thông tin, di'r li§u sür dlrng @ièu 6)

Eiém moi: Quy dinh vè hà so, thông tin, dü liêu sü dung ducv. c süa dôi, bô
sung theo ngrryên tâc thông tin hà so phâi dugc nguü nQp thué cung câp dày dü,
dông nhât dê làm co sô cho viÇc giâi quyét cüng nhu trao dôi, dàm phân APA giüa
ngucri nÇp thué và co quan thué ho[c giüa côc cCI quan ttrué 1a6l voi truiyng hqp Àt'e
song phucrng, da phucmg). Dàng thùi bô sung quy dinh lhông tin, dü liÇu, co sô dü
liêu dusc sü.dsng phâi bâo clâm ftiân.thtr quy cÏinh tai diêm b khoàn 6 Diêu 421;rràt.

Quân lÿ thuê và Diêu 17 Nghi dinh sô 13212020/t{E-Cp.

Lÿ do: ViÇc süa dôi, bô sung Oê Oarn bâo công viÇc cung câp hà so, thông tin,
dü liêu cüa ngucri n§p thué tuân thü quy ctinh vè thông tin, dü liêu duoc sü dung
trong quân ty,1nué ooi voi doanh nghiÇp c6 giao. dlch iien iét tul'aiêm'b khoân 6
Dièu 42 Luàt Quân 1ÿ thué, Dièu 17 Nghi dinh sô l32l2020lND-CP và câc nguyên
tâc éry dUng APA dugc quy dinh tai Eièu 5 Thông tu này.
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3. ViÇc tham vân truôc khi nQp hà scr chinh thrirc

Eiém moi: Thông tu sô 4512021/TT-BTC không quy dinh timg buôc tham
vân truôc khi nôp hô scy chinh thirc.

Lÿ do: Dièu 7 Thông tu s6 2oIl2Tl3lTT-BTC quy dlnh rrinh ts giâi quyét Aè

ngh! âp dqng APA gàm nàm buôc, trong d6 tham vân truôc khi nQp hà so chinh thüc
là bu6c dâu tiên và bàt buQc.

Voi mpc tiêu giâm thiéu thü tuc hành chinh cho nguü nQp thué, hiÇn nay theo
quy dfnh tai khoân 3 Dièu a1 Nghi dinh sô 12612020^{D-CP, thi tham vân truôc khi
nQp hà so chinh thüc không côn h bÉt buQc. Vi vfy, Thông tu s6 4512021/TT-BTC
không côn quy dinh vè viêc tham vân truôc khi nQp hà so chinh thirc.

4. Thâm ihlnh hà so iIè ngh! dp dqtng APA @ièu 7)

- Diém môü 1: Thông tu s6 4512021/TT-BTC hgng quy c1!nh vè thoi gian
thâm dinh hô so dè ngh! âp dung APA cüa nguü nQp thué.

Lÿ dg: Thâm dinh hà so dè.ngh! âp dpng APA cüa nguoi n§p.thué fà môt quiî
trinlr bao gôm nhiêu buôc dugc Tông cpc Thuê tô chüc thgc hiÇn nhàm kiêm tra, dôi
chiêu, xâc dfnh và dânh giâdày dü, chfnh xâc, hçp phâp, hçp lÿ, hgp tê ctlacâc thông
tin, dü liêu do ngucri n§p thuê cung câp cIê dua ra bân dânh giâ vê phucrng phâp xâc
dinh giâ giao dlch liên két, dOi tuqng so sânh duo. c lga chgn phù hçrp cho viÇc xâc
dinh mûc giâ, ty suât tqr nhu4n ho{c ÿ 1Ç phân Uô tqi ,!uâ, AOi voi câc giao dfch
thu§c pham vi dè ngh! âp dung APA. Do dô thoi gian thâm dinh dôi voi môi hà so

Aè ngtii âp dsng APA là khâc nhau và phu thuQc vào ttmg tnrcrng hçp cp thé.

- Diêm moi 2: Bô sung quy dfnh trong quâ trinh thâm dinh hà so APA cüa "-'::
nguoi,ôp;;;é;îâ;; ôïffié=;,hé d;ü;'* biÇn phâp quân iÿ il"é d6i;ôi rjr
nguü nQp thuê dê xâc minh tinh itây dü, chinh xâc, hçrp phâp, hçp 1ÿ, hçp lÇ cin câc ,C It

thông tin, tài liêu do nguü thué cung câp (diémb khoân 2 Dièu f. .';"i
Lÿ do,: Dê dua ra lan dânhgiâ vè dè nghi âp dpng APA cüa ngucri nQp thué, '" r'^1

co quan thué càn phâi kiém tra, dôi chiéu, xâc dinh và dânh giâ tinh dày ctü,-chinh ,.ÿ9

xâc, hçp phâp, .hon lV, hgp tê ci,r- câc thông tin, dü liÇu do nguoi nQp thué cung

câp. ViÇc yêu câu cung câp thông tin và khâo sât thgc tê.t4i try sô cüa nguü nQp

tnué lnfru guydlnh t4i Thông ar sô 20112013ÆT-BTC) 1à càn thiét. Tuy nhiên, thông
qua.thyc tâtrién khai, OOi voi mQt sô hà so dè ngh! âp dr,lng âPA.U thé, néu co quan

thuê chî thsc hiÇn câc biên phâp.này thi chua dü càn ."" dê dâq giâ câc thgng_tin,

dü liÇu do ngucri nQp thuê cung câp phçc vp cho viÇc thâm dinh hô so dê nghf APA.

Do d6 trong pham vi quyèn h4n cüa co quan quân lÿ thué tai Eièu 4 và Dièu
19 Lupt Quân lÿ thué, Bô Tài chinh bô sung quy dlnh tai ctiém b khoân 2 Diêu 7
Thôngtu sO +slzOzllTT-BTC ilê bao quat Auqô dàydü câc biên phâp co quan thué

cO ttr6 âp dgng phUc vu cho viêc thâm dinh h.ô so dè nghi âp dgng APA, trong dô

bao gôm câg biÇn phâp thanh tra, kiém tra thué theo quy di+.iX phâp 1u4t. Càn cir

quy tlfnh vè chtrc nàng, nhiêm qr cüa co quan thuê câc câp, Tông cqc Thuê phâ1

công clcrn vi thuc hiÇn câc biÇn phâp quân lÿ thuê thich hçp dôi voi viÇc thâm cllnh
.l
hô so cüa nguùi nôp thuê.
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5. Trao dôi, dàm phân nQi dung APA (Dièu 8)

- Diém moi 1: Süa dôi, bô sung mpc tiêu cüa.viêc trao dôi clàm phân AfA
nhàm thông nhât vcri nguoi nQp thué, co quan thué AOi tâc vè câc nôi dung du kién
tai bân du thao APA CuOi 

"t 
ng theo quy dinh tai khoân 6 Dièu 41 Nghi dinh sô

l26l2O20lI\D-CP dê trinh câp cô thâm quyèn phê duyÇt (khoân I Dièu S)

ll d.o: Truôc clây tpi Dièu 11 Thông tu sô 20112013/TT-BTC chua cô quy
dinh vê nQi dung trao dôi,dàmphân dôi vcvi APA s.ongphuonÿdaphuong. Do dô
khoân 1 Diêu 8 Thông go rô 4512021/TT-BTC süa dôi, bô sung quy dfnh nhu trên dê

làm rô nôi dung trao dôi, itàm phân trong tàt câ câc truùng ho-p (APA dcrn phuong,
APA song phucrng và APA da phurrng).

- Diêm moi 2: Süa tlôi, bô sung quy dinh vè viÇc tién hành Thü tpc thoâ thu4n
song phucrng: Truùng hçp ngucri nQp thué dè nghi âp dpng APA song phuong hoàc

da phucrng, ngucri nôp thué cô trâch nhiÇm thông bâo voi bên liên két thuQc ph4m vi
dê nghi âp dpng APA dê dê nghi co quan thuê cIôi tâc liên l4c và xüc tiên viÇc trao
dôi, dàm phân vcri Tông cpc Thué (Khoân 2 Eiêu 8).

Lÿ do: Truôc dây vè viÇc xirc tién thü tuc thôa thuQn song phucmg trong
trucrng hçrp APA song phucmg/da phuong , t?i.khoân 2 Dièu 19 Thông tu sô
2AIDO|3ITT-BTC quy dfnh nhà chfrc trâch cô thâm quyèn cüa Tông cçc Thué thlrc
hiÇn viÇc liên lac, trao dôi vcri nhà chric trâch cô thâm quyèn cüa co quan ttrué Aôi
tâc theo quy clinh tai dièu khoân ,rè tht tuc thôa thuQn s"ong phuong theo FIi§p dinh
thué c6 hên quan- Thông tu sô 4SlzO2lnT-BTC süa dôi, bô sung quy dinh, này dé
ilâm bâo hô so dè nghi âp dung APA song phucrng/da phuorrg dugc gui dén dông
thü cho câc co quan thué cô hên quan, làm càn cû cho viÇc giâi quyét APA theo quy
dinh và phù ho-p bân chât cüa co ché RpA là c«y ché tU nguyÇn, hçp tâc giüa nguoi
n§p thué và co quan thué.

6. Quyèn, nghla vg và trâch nhiÇm cûa ngucri nQp thué (Dièu 9)
- Eiém moi 1: Süa dôi quy dinh biÇn phâp giâi quyét khi ngucri nôp thué thuc

hiÇn APA don phucrng cô phât sinh viÇc clânh.thué ffùrng ho{c co quan thué dôi tâc
c6 sg diêu chinh thu nhâp chiu thué dân dén bât lqi cho nguoi n§p thué theo huông:
Nguoi n§p thué cô quyèn dè nghi't'ông cuc Thué vè viÇciüa Oôitroëc huÿ bô APÂ
theo quy dfnh.tpi khoân 9 và khoân 10 Dièu al Nghi dfnh sô l26l202On§D-CP @iém
c khoôn t Dièu ÿ.
, Lÿ do: Tm(tc «Iây khoân 5 Dièu 17 Thông trr sô 20112013/TT-BTC qrry dinh

dôi voi truùng hqp này, nguoi nQp thué cô quyèn dè ngh! nhà chüc trâch èO tt â*
quy.êttcüa ctv quan thuê thgc hiên thü tUc thôa thuçn song phucrng thco HiÇp dinh
thuê dê giâi quyôr bât lqi.

T,heo quy cIlnh tai khoân I Dièu 12 Thông tu sô 45l202llTT-BTC thl'ApA
dr lty két sA cô hiêu lryc thi hành bdt buçc voi co quan thué và nguùi nôp thué". Vi
vQy, truùng hçp APA dcrn phucrng dâ dugc kÿ két nhrmg trong quâ trinh thUc hiên

?g\h?t sinh viÇc dânh thué trung hoàc co quan thué Oôitâc c6 dièu chinh dân dén
bât lqi cho ngucri nôp thuê thi nguôi nôp thuê vân phâi thçc hiên APA, tru khi ApA
dugc süa dôi hoàc hüy bô theo quy d!nh.



5

Trên co sô dô, khoân I Dièu 9 Thông tu sô 4512021/TT-BTC dâ süa dôi quy
dinh.t4i khoân 5 Eièu 17 Thông ru s6 201/2013/TT-BTC eé nm rô biÇn pfrap giâi
quyét d6i vcvi truùng hçrp này phù hçrp vcri câc quy dinh tai Nghi- dinh s6
1261202O|ND-CP và quy clinh vè triçu luc cüa APA r4i Thông ru này.

- Eiém moi 2: Không qqy dinh cu thé viêc dièu chinh thu nhap chiu thué cho
truùng hçp dâ nôp tô khai quyét toân thué thu nhâp doanh nghi§p cno nnirng nàm âp
dung APA truôc khi APA dugc kÿ két. Viêc dièu chinh thu nhâp chiu thué nay dugt
thUc triên theo nguyên tÉc chung 1aié*, ihoân 2 Dièu 9). 'r

. Lÿ do: ViÇc sria dôi quy dfnh nhu trên dé phù hçp vcri câc quy dinh tai khoân
16 Dièu 3 Luât Quân 1ÿ thué và khoân 7 Dièu al Nghi Ointr sO 1[zA1ZôZOAiI»-CP liên
qupn dén hiêtr luc cüa AP$ Dièu 8 Nghi dlnh sô B2\2O\O/NE-CP vè nguyên tâc
diêu chinh thu nhpp chiu thué dôi voi doanh nghiÇp c6 giao dfch liên két.

7. Quyèn h4n và trâch nhiÇm cüa ccr quan thué @ièu 10)

- Diém môü 1: Bô sung quy ilinh co quan thué dtmg cIàm phân néu câc bên
liên quan không t|ông nhât duo. c n§i dung APA khi giai do4n iluqc dè nghi âp dung
APA kêt thüc (diêm b khoân I Diêu l0).

_ Lÿ do: T1i khoân 16 Eièu 3 LuQt Quân lÿ thué quy cÏlnh "Thôa thuQn truôc
vè.phuong phcig xâc dinh gid tinh thué duqc xàc dlnh truôc khi nguùi nQp thué nQp

hô so khai thué1 Nhu vây truùng hçp giai dopn dè nghi âp dlrng APA dâ két thüc,
thiviÇc tiép tr;c dàm phân APA gita câc bên 1à không phù hçp voi mpc tiêu cüa co
chê này.

- Diém moi 2: Süa dôi, bô sung trâch nhiÇm cüa Cpc Thué trong quâ trinh
thâm dinh, trao dôi, dàm phân APA và quân lÿ, kiém tra, thanh tra viÇc thgc hiÇn câc

APA dâ dusc kÿ két (khoân 2 Dièu I0).
Lÿ !o: Càn cû quy dfnh vè quyèn hpn và co câu tô chüc cüa Tông cpc Thué

theo Quyêt dlrrh sô 4ll2Ul8lQD-TTB yeàV 251912018 cüa Thü tucrng Chinh phü
(clugc süa dôi, bô sung bcri Qyyêt d!n! sô LS|Z}2UQD-TTg ngày 301312021, cüa Thü
tuông Chfnh phü); càn cür thâm eyVê.n, trâch nhiÇm cüa co quan thuê trong yiÇc âp

dung co chê APA và qryn lÿ thuê dôi voi {oanh nghiÇp cô giao difh liên kêt dugc
quyd!+t?i khoân 9 Diêu 19, Khoân 6 Diêu 42Luàt Quân.lÿthuê, Diêu al Nghi
dinh sô L26DA20ND-CP và khoân 9 Eièu 20 Nghi dinh sô B}1})2OAID-CP, tai
khoân 2 Dièu l0 Thông tu sô 4512021ÆT-BTC dâ quy dinh cu thé trâch nhiÇm cüa

Cuc Thué trong viÇc giâi quyét và giâm sât thgc hiÇn APA trong viÇc quân lÿ thué
-1. a ' , ^clôi vcri nguoi nQp thuê thuQc ph41n vi quân 1ÿ cria CUc Thuê theo chirc nàng, nhiêm

vq dugc phân công cüa Cgc Thuê.

Theo dô Cuc Thué cô trâch nhiêm:

Tham gia và chiu trâch nhiêm eOl voi câc nQi dung tham gia trong qlrâ tl$
thâm dlnh (bao gôm câ viÇc tô chtic thgc hiên câc biÇn phâp quân 1ÿ thuê dê thâm dinh
hà so dè nghi âp dr,rng APA cüa nguü nQp thué thu§c pham vi guân lÿ cinCsc Thuê

theo quy ilinh cüa phâp luQt và phân công cua BQ Tài chinh, Tông cgc Thuê), trao dôi,

dàm phân APA theo chric nàng, nhiêm 4r du-o. c phân công.

I
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- Quân lÿ, kiém tra, thanh tra thr,rc hiên câc APA dâ dugc § két theo chirc nàng,

nhiÇmvu cüa Cuc Thué aOi voi nguoi nQp thué thu§c phamvi quân 1ÿ cüa Cuc Thuê.

8. Bâo mflt thông tin (Dièu 11)

Eiém moi: Bô sung quy tIlnh Aôi vcri câc truùng hqp câc thông tin, dü liêu do
A ' ,. rd r.^ id lnguü nQp thuêcung câg 1à câc thông tin, dü liêu dâ dugc nguoi nQp thuê công khai

thi co Qgan thué duoctiép fi.rc sü dpng làm càn ctr xâc dinh nghîa vU thué cüa ngucri

n§p thuê (khoàn 2 Diêu 1l).
Lÿ, do: Qua thgc té tiép nhân thông tin do nguoi nQp thué cung câp cho co

quan thuê, bên c4nh câc thông tin thuQc pham vi bâo m$t theo quy dinh cüa phâp

luQt thi cô thê bao gôm câc thông tin dâ dugc ngucri n§p thuê công khai. Do dô Bô
Tài chinh bô sung quy dinh này nhàm làm rô pham vi, thâm q,ryèn ûâchnhiÇm cüa

co quan thué trong viêc bâo mQt, sü rlUng thông tin do ngucri nôp thué cung câp trong
quâ trinh giâi quyét, thlJc hiÇn APA cüng nhu trong quâ trinh quân 1ÿ thué n6i chung
dôi vôi nguoi nQp thuê.

9. Thùi gian c6 hiÇu lqrc cüa APA (khoân 2 Eièu 12)

Eiém moi: Süa dôi thùi gian cô hiêu lgc cüa APA tOi da 1à 03 nàm tinh thué
nhung không vugt quâ sô nàm thçc té nguoi n§p thué dâ ho4t itông sân xuât kinh
doanh và kê khai, nQp thué thu nhâp doanh nghiÇp tai Viêt Nam.

. Lÿ do.' Quy dinh vè thoi gian cô hiêu luc cüa APA tai khoân 2 Eièu 12 Thông
tn sô 45lzO2lfW-BTC duo. c Bô Tài chinh xây dpg càn cü quy dinh và thâm quyèn
dugc giao tai Luat Quan lÿ thué và Nghf dinh sô t26l202OlND-CP, cu thé:

- Tai LuQt Quân 1ÿ thué: khoân 16 Dièu 3 quy dinh "Thod thuqn truôc vè
phuong phâp xdc dinh gtâ tinh thu<i duqc xâc tQp truôc khi nguùi nQp thué nQp hà
so khat thué", cliém b khoân 6 Dièu 42 qu,y dinh " ViQc âp dwng co ché thoà thuQn;,
truôc vê phuong phdp xdc dlnh giâ tïnh thuê phâi drya trên thông tin cûa ngwùi nQp

thué, cct sô dir liêu thurong mqi cô sqt'kiém chûng dâm bâo t[nh phàp lÿ"
- Tai khoân 12 Dièu al Ngh! dinh sô l26l202OlNE-CP, Chinh phü giao Bô

Tài chinh huông dân chi tiét viêc âp dqng co ché thôa thuân truôc vè phucrng phâp
xâc dlnh giâ tfnh ttrué d6i vryi doanh nghiÇp cô giao dich liên két.

10. Quy ilinh chuyôn tiép (khoân 2 Dièu 13)

Eiêm môt: Quy dinh chuyen dép AOi voi dè nghi âp dpng APA nôp truôc ngày
Thông tu sô 45l202lnT-BTC cô hiêu luc nhtmg .Àtru àog. § két va giai doandê
ngh! âp dpng APA chua két thüc tinh dén thoi diêm Thông tu cô hiÇu hrc thi duqc tiép
tlrc giôi quyôt thco quy dinh tpi Luât Quàn lÿ thué, Nehi dinh sô t26l2tJ20/ND-Cp và
Thông tu này.

- -Lÿ do: Thea 'khoân I Dièu 13 Thông tu sô 4SI2021TT-BTC thi ké tri ngày
031812021, Thông tu sô 20112013/1]T-BTC trét nieu luc thi hành. Vi

Nehi dlnh sô r26t2020tND-cP
VA

VE

y, càn cü câc
hiêu lgc cüaquy dfnh cüa LuQt 1ÿ thué và

APA,
cô dè

Q.uân
yên tiquy dinh chu ep dugc dtra ra nhàmdâm bâo quyèn lcyi cho nguü nôp thué

nghi âp dung APA dâ nQp truôc thôi cliêm Thông tu sô 4512021/TT-BT'C cô
hiÇu lçc nhtmg chua kÿ két và cô giai do4n dè nghi âp dung APA chua kêt thüc

.i/tinh dên thü iliêm Thông tu sô 45,|2021ITT-BTC c6 hiêu luc./




