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ĐIỀU CHỈNH PHÁP LUẬT THUẾ CHỐNG CHUYỂN GIÁ  

CỦA TRUNG QUỐC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY  
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Nguyễn Tấn Phát 

ABSTRACT 

China is one of the largest recipients of foreign investment capital in recent years.  Particularly in 

the year 2003, China is the largest recipient of foreign investment capital in the world with total 

capital of US$ 52 billion.  Foreign investment capital plays an important role in the development 

of Chinese national economy and helps to adjust the domestic economic structure towards 

regional and international integration.  However, through activities of investment, production, 

business, certain multinational enterprises have avoided or reduced obligations of paying 

corporate income tax in China through transfer pricing policies (non- arm’s length prices).  The 

consequence is that the Chinese Government loses tax revenue.  To regulate and manage transfer 

pricing policies of multinational enterprises, China has enacted and enforced transfer pricing 

laws.   

Transfer pricing policies of multinational enterprises and transfer pricing laws are very new 

matters, along with the increase of foreign investment capital and the opening process in 

Vietnam.  However, Vietnam lacks of sufficient regulations and experiences on these matters.  

Since China has similar polity, economy, and culture with Vietnam and has handled this matter 

successfully, it is useful to find out how Chinese tax authority control and administer transfer 

pricing policies of multinational enterprises arising from foreign investment.   

This article examines systematically Chinese transfer pricing laws.  Firstly, the article will 

introduce an overview of the development of Chinese transfer pricing laws.  It will then discusses 

and analyses the arm’s length price, the scope of application of transfer pricing laws, the methods 

of establishing arm’s length price, documentation requirements, penalties and conclusive 

remarks.   

Key words: transfer pricing, associated enterprises, arm’s length price, methods of establishing arm’s 

length price, documentation requirements and penalties  

Title: Stipulating chinese tax laws on transfer pricing for multinational enterprises 

1 SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN PHÁP LUẬT THUẾ CHỐNG CHUYỂN 

GIÁ CỦA TRUNG QUỐC 

Văn bản pháp luật chống chuyển giá đầu tiên của Trung Quốc là Luật thuế thu nhập được 

ban hành năm 1991. Chính phủ Trung Quốc đã ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật này.  Luật này áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung 

Quốc và các doanh nghiệp ở nước ngoài nhưng có hoạt động kinh doanh và phát sinh thu 

nhập tại Trung Quốc. Điều 13 của Luật này quy định rằng nếu các khoản thanh toán mua 

bán hàng hóa, cung cấp dich vụ giữa một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc 

một cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài được thiết lập ở Trung Quốc với các 

doanh nghiệp liên kết không xác lập trên cơ sở giá thị trường(Arm’s length price) và kết 

qủa là làm giảm các khoản thu nhập chịu thuế tại Trung Quốc thì cơ quan thuế của Trung 

Quốc sẽ được quyền điều chỉnh thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp một cách hợp 

lý.   

Để tạo cơ sở pháp lý cho việc tính, thu và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với một số 

giao dịch liên kết, ngày 23 tháng 4 năm 1998, Tổng cục thuế đã ban hành Công văn 
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hướng dẫn quản lý thuế đối với các giao dịch giữa các doanh nghiệp có mối quan hệ liên 

kết(sau đây gọi tắt là Công văn chống chuyển giá năm 1998)  

Để đảm bảo thu đúng, đầy đủ nguồn thu từ thuế thu nhập doanh nghiệp vào ngân sách nhà 

nước, tháng 05 năm 2001, Trung Quốc đã ban hành Luật quản lý thu, nộp thuế.  Luật này 

quy định mốt số điều khoản chống chuyển giá trong việc xác định thuế thu nhập doanh 

nghiệp phải nộp.   

2 PHẠM VI ÁP DỤNG CỦA PHÁP LUẬT THUẾ CHỐNG CHUYỂN GIÁ CỦA 

TRUNG QUỐC 

Để hiểu và áp dụng pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc, chúng ta cần phải 

hiểu khái niệm “các doanh nghiệp liên kết” theo quy định pháp luật thuế của Trung 

Quốc.  Trung Quốc hiện đang áp dụng hai chế độ thuế thu nhập doanh nghiệp khác nhau, 

một áp dụng đối với các doanh nghiệp trong nước và một áp dụng đối với các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp ở nước ngoài nhưng có hoạt động, 

sản xuất kinh doanh và phát sinh thu nhập tại Trung Quốc. 

Các doanh nhiệp trong nước được điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được 

ban hành vào ngày 13 tháng 12 năm 1993 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01 tháng 01 

năm 1994.  Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp nước ngoài 

được điều chỉnh bởi Luật thuế thu nhập năm 1991.  Cả hai chế độ thuế đều quy định rằng 

nếu các giao dịch giữa một doanh nghiệp Trung Quốc(bao gồm một doanh nghiệp trong 

nước, một doanh nghiệp có vốn đấu tư nước ngoài hoặc một cơ sở tại Trung Quốc của 

một doanh nghiệp nước ngoài) với các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết không xác 

lập theo nguyên tắc giá thị trường thì cơ quan thuế của Trung Quốc được quyền điều 

chỉnh thu nhập chịu thuế và số thuế phải nộp của doanh nghiệp Trung Quốc đó. 

Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (áp dụng đối với các doanh nghiệp 

trong nước), thuật ngữ “các doanh nghiệp liên kết” được hiểu là bất kỳ một doanh nghiệp 

nào nếu có một trong các quan hệ sau đây với một tổ chức kinh tế khác: 

 Một doanh nghiệp sở hữu vốn trực tiếp, gián tiếp hoặc kiểm soát các vấn đề như vốn, 

tài chính hoặc các hoạt động kinh doanh, mua, bán của một doanh nghiệp khác; 

 Hai doanh nghiệp cùng chịu sự kiểm soát trực tiếp hay gián tiếp của một doanh 

nghiệp khác hoặc hai doanh nghiệp cùng có một doanh nghiệp khác sở hữu vốn trực 

tiếp hoặc gián tiếp; 

 Hai bên tồn tại bất kỳ quan hệ nào khác có liên quan đến quyền và lợi ích chung lẫn 

nhau. 

Tuy nhiên, khái niệm các doanh nghiệp liên kết theo quy định trên đây được xem là quá 

chung chung.  Luật này đã không đưa ra được các hướng dẫn cần thiết nhằm xác định 

được các tiêu chí thế nào là kiểm soát và sở hữu vốn bao nhiêu để xem hai doanh nghiệp 

là có mối quan hệ liên kết. 

Khái niệm các doanh nghiệp liên kết cũng được nhắc lại tại Nghị định hướng dẫn thi hành 

Luật thuế thu nhập 1991.  Theo đó, nguyên tắc giao dịch theo giá thị trường đuợc áp dụng 

đối với các giao dịch giữa các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết mà không áp dụng 

đối với các giao dịch giữa doanh nghiệp và các cá nhân có quan hệ liên kết.  Điều 52, 

Nghị định hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập năm 1991 đã định nghĩa rằng “doanh 

nghiệp liên kết” là một doanh nghiệp nếu doanh nghiệp đó có bất kỳ một trong các quan 

hệ sau đây với một doanh nghiệp khác: 
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 Sở hữu trực tiếp, gián tiếp hoặc kiểm soát các vấn đề như tài chính, mua bán hàng 

hóa. 

 Hai doanh nghiệp được sở hữu trực tiếp, gián tiếp hoặc kiểm soát bởi một doanh 

nghiệp thứ ba khác; hoặc 

 Bất kỳ các quan hệ nào khác nảy sinh từ thỏa thuận lợi ích lẫn nhau. 

Công văn chống chuyển giá năm 1998 đã quy định chi tiết các tiêu chí về kiểm soát và sở 

hữu để xác định các doanh nghiệp được xem là có mối quan hệ liên kết với nhau.  Theo 

Công văn chống chuyển giá 1998, một doanh nghiệp được coi là có mối quan hệ liên kết 

với một doanh nghiệp khác khi: 

 Một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 25% số cổ phiếu của một doanh 

nghiệp khác; 

 Hai doanh nghiệp được sở hữu trực tiếp, gián tiếp hoặc bị kiểm soát bởi một bên thứ 

ba có lợi ích từ 25% trở lên. 

 Một doanh nghiệp vay mượn từ một doanh nghiệp khác và khoản tiền vay đó hình 

thành từ 50% trở lên vốn sở hữu của doanh nghiệp; hoặc một doanh nghiệp bảo lãnh 

từ 10% trong tổng số vốn vay của một doanh nghiệp khác. 

 Hơn 50% số cán bộ quản lý của một doanh nghiệp được đề cử bổ nhiệm bởi một 

doanh nghiệp khác; 

 Các hoạt động sản xuất và kinh doanh của một doanh nghiệp phụ thuộc hoàn toàn vào 

việc cung cấp quyền sử dụng về bản quyền hay bí quyết kỹ thuật, công nghệ của một 

doanh nghiệp khác. 

 Một doanh nghiệp cung cấp toàn bộ hoặc kiểm soát việc cung cấp nguyên vật liệu cho 

một doanh nghiệp khác để thực hiện các hoạt động sản xuất. 

 Sản phẩm, hàng hóa của một doanh nghiệp bao gồm các hình thực giao dịch và giá cả 

được kiểm soát toàn bộ bởi một doanh nghiệp khác; hoặc 

 Một doanh nghiệp thực hiện việc kiểm soát các hoạt động sản xuất, thương mại và lợi 

nhuận của một doanh nghiệp khác.  Các quan hệ này bao gồm cả quan hệ gia đình và 

những người thân. 

Hơn nữa, Luật quản lý thu, nộp thuế năm 2001 cũng có quy định một số điều khoản 

chống chuyển giá.  Theo đó, Luật này áp dụng đối với tất cả các loại hình doanh 

nghiệp(bao gồm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 

doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc) 

Như vậy từ các quy định pháp luật trên đây chúng ta có thể hiểu rằng, theo quy định pháp 

luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc thì các giao dịch giữa hai doanh nghiệp có 

mối quan hệ liên kết thực hiện trên lãnh thổ Trung Quốc(giao dịch nội địa) cũng như các 

giao dịch giữa các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các cơ sở thường trú của 

các doanh nghiệp nước ngoài tại Trung Quốc với các doanh nghiệp liên kết của chúng ở 

nước ngoài (giao dịch quốc tế) đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế chống 

chuyển giá.  Tuy nhiên, các giao dịch giữa các doanh nghiệp và các cá nhân mặc dù có 

mối quan hệ liên kết nhưng không thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chống chuyển 

giá của Trung Quốc. 

Theo các tiêu chí được trình bày trên đây, định nghĩa “các doanh nghiệp liên kết” theo 

quy định pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc có phạm vi điểu chỉnh tương 

đối rộng.  Các doanh nghiệp có thể đuợc xem như là các doanh nghiệp có mối quan hệ 

liên kết khi một doanh nghiệp có sở hữu vốn trực tiếp hoặc gián tiếp tại một doanh nghiệp 

khác; hoặc các doanh nghiệp được sở hữu vốn bởi một doanh nghiệp khác đều được xem 
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như là các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết.  Hơn nữa, bất kỳ các doanh nghiệp, tổ 

chức kinh tế mặc dù không tồn tại quan hệ sở hữu vốn nhưng vẫn có thể được xem như là 

các doanh nghiệp liên kết trên cơ sở một số các giao dịch kinh doanh cụ thể. 

Theo quy định của pháp luật thuế của Trung Quốc, các cơ sở thường trú của các doanh 

nghiệp nước ngoài đặt tại Trung Quốc(mặc dù không có tư cách pháp nhân theo pháp luật 

Trung Quốc) cũng được xem như là các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết và thuộc 

phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc nếu như các 

giao dịch của các cơ sơ này với các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết của chúng 

không được xác lập trên cơ sở giá thị trường.  Cơ quan thuế của Trung Quốc có thẩm 

quyền xem xét và ấn định các giao dịch của các doanh nghiệp có thuộc phạm vi điều 

chỉnh của pháp luật chống chuyển giá hay không và có quyền quyết định điều chỉnh thu 

nhập chịu thuế và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các chủ thể nộp thuế có 

liên quan. 

3 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIÁ  

Văn bản pháp lý đầu tiên quy định về phương pháp điều chỉnh các hoạt động chuyển giá 

của các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết là Nghị định hướng dẫn thi hành Luật thuế 

thu nhập 1991.  Điều 54 của Nghị định này quy định 03 phương pháp xác định giá thị 

trường nhằm điều chỉnh các hoạt động chuyển giá.  Các phương pháp này bao gồm 

phương pháp giá tự do có thể so sánh được(Comparable Uncontrolled Price Method –

CUP), phương pháp giá bán lại(Resale Price Method –RPM) và phương pháp cộng thêm 

chi phí(Cost-Plus Method).   

Để hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc quản lý thuế, năm 1998, Tổng cục thuế Trung Quốc 

đã ban hành Công văn chống chuyển giá.  Bên cạnh việc lập lại ba phương pháp được quy 

định Nghị định hướng dẫn Luật thuế thu nhập 1991, Công văn chống chuyển giá 1998 

quy định thêm ba phương pháp mới.  Các phương pháp mới bao gổm: phương pháp so 

sánh lơi nhuận(Comparable Profit Method–CPM), phương pháp phân chia lợi nhuận 

(Split Profit Method-SPM) và phương pháp lợi nhuận ròng (Net Profit Method-NPM) 

Pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc qui định rằng các phương pháp này chỉ 

áp dụng đối với các giao dịch mua và bán các tài sản hữu hình giữa các doanh nghiệp có 

mối quan hệ liên kết.  Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có bất kỳ hướng dẫn cụ thể nào về 

việc áp dụng phương pháp chống chuyển giá đối với các giao dịch mua, bán các tài sản vô 

hình như lãi tiền vay, dịch vụ lao động, tư vấn, sử dụng bản quyền.  Đối với các giao dịch 

này, các doanh nghiệp phải xác lập các khoản thanh toán như các doanh nghiệp độc lập 

không có mối quan hệ liên kết. 

Trên nguyên tắc, các phương pháp điều chỉnh các hoạt động chuyển giá của Trung Quốc 

được ban hành dựa theo cẩm nang hướng dẫn của tổ chức hợp tác phát triển kinh tế 

(OECD).  Giống như Mỹ đang áp dụng, phương pháp so sánh lợi nhuận đã được Trung 

Quốc áp dụng như một phương pháp chống chuyển giá chính thức. 

3.1 Các phương pháp dựa trên giao dịch 

3.1.1 Phương pháp giá tự do có thể so sánh được 

Theo quy định của pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc, phương pháp giá tự 

do có thể so sánh được áp dụng dựa trên cơ sở so sánh và phân tích giá giao dịch được 

xác lập giữa một doanh nghiệp với các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết với giá giao 

dịch được thiết lập bởi chính doanh nghiệp đó với các doanh nghiệp không có mối quan 

hệ liên kết khác; việc so sánh cũng được thực hiện dựa trên giá giao dịch được xác lập 
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giữa hai doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết với giá giao dịch được thiết lập giữa các 

doanh nghiệp độc lập trên thị trường không có mối quan hệ liên kết với nhau trên cơ sở 

các giao dịch có thể so sánh được. 

Công văn chống chuyển giá 1998 đã chỉ ra các yếu tố cần phải được tính đến khi áp dụng 

phương pháp này nhằm làm giảm hoặc loại bỏ các yếu tổ ảnh hưởng tồn tại giữa các giao 

dịch có mối quan hệ liên kết và giao dịch không có mối quan hệ liên kết.  Các yếu tố đó 

là: 

 Thời gian, địa điểm mua, bán hàng hóa, các điều kiện, phương thức giao hàng, hình 

thức thanh toán, số lượng hàng hóa và các dịch vụ sau bán hàng.   

 Bán sỉ, bán lẻ hay xuất khẩu. 

 Tên, nhãn hiệu hàng hóa, quy cách, phẩm chất riêng biệt của hàng hóa; mẫu mã, chức 

năng, cấu trúc, đóng gói. 

 Môi trường bán hàng hóa bao gồm: môi trường xã hội như tập quán văn hóa, hành vi 

người tiêu dùng; môi trường kinh tế như sự ổn định kinh tế, xã hội, chế độ tài chính, 

chế độ thu, chi ngân sách quốc gia. 

3.1.2 Phương pháp giá bán lại 

Theo phương pháp này, giá thị trường được xác định bằng cách khấu trừ đi các chi phí 

hợp lý và một tỷ lệ lợi nhuận thích hợp so với giá bán sản phẩm từ một bên có mối quan 

hệ liên kết(mua) và bán lại cho bên thứ ba không có mối quan hệ liên kết.  Công văn 

chống chuyển giá 1998 quy định rằng phương pháp này sẽ không được áp dụng đối với 

các trường hợp khi sản phẩm hàng hóa đã được bên mua làm tăng thêm giá trị như thay 

đổi mẫu mã thiết kế, cấu trúc và nhãn hiệu hàng hóa.  Khi xác định giá thị trường theo 

phương pháp này, tỷ lệ lợi nhuận khấu trừ phải được xác định một cách hợp lý.   

3.1.3 Phương pháp cộng thêm chi phí  

Công văn chống chuyển giá 1998 quy định rằng giá thị trường có thể được xác định bằng 

cách cộng thêm chi phí và tỷ lệ lợi nhuận hợp lý vào giá trị hàng hóa mua vào.  Các 

khoản chi phí cộng thêm phải được tính theo quy định của pháp luật Trung Quốc.   

3.2 Phương pháp dựa trên lợi nhuận 

Công văn chống chuyển giá 1998 quy định các phương pháp điều chỉnh các hoạt động 

chuyển giá dựa trên cơ sở lợi nhuận: phương pháp so sánh lợi nhuận, phương pháp phân 

chia lợi nhuận và phương pháp lợi nhuận ròng.  Tuy nhiên, Công văn chống chuyển giá 

1998 đã không quy định cụ thể về khái niệm cũng như các hướng dẫn cần thiết để áp 

dụng các phương pháp này.  Việc thiếu những hướng dẫn cần thiết này có thể gây khó 

khăn cho các doanh nghiệp.  Các doanh nghiệp không thể nhìn thấy trước các điều kiện 

để tuân thủ cũng như áp dụng các phương pháp này trong qúa trình thực hiện các giao 

dịch kinh doanh.  Các phương pháp dựa trên lợi nhuận trình bày trên đây có thể sẽ rất khó 

áp dụng tại Trung Quốc bởi vì các thông tin, dữ liệu chính xác về kinh tế, tài chính, lợi 

nhuận sử dụng cho việc so sánh để xác định giá thị trường rất khó tìm được. 

3.3 Các phương pháp khác 

Pháp luật thuế Trung Quốc cho phép cơ quan thuế Trung Quốc sử dụng các phương pháp 

khác để phân bổ lợi nhuận của một công ty đa quốc gia có hoạt động kinh doanh và có 

phát sinh thu nhập tại Trung Quốc.  Các phương pháp đó có thể được áp dụng trong các 

trường hợp: chủ thể nộp thuế không thể tính được thu nhập chịu thuế; không lưu trữ các 

chứng từ, sổ sách kế toán hoặc không nộp báo cáo quyết toán thuế đúng thời hạn theo quy 
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định của pháp luật thuế.  Trong trường hợp đó, cơ quan thuế có thể sử dụng một trong các 

phương pháp sau để xác định thu nhập chịu thuế của đối tượng nộp thuế: 

 Căn cứ vào các tài liệu điều tra về tỷ suất lợi nhuận của những đối tượng nộp thuế 

khác kinh doanh cùng ngành nghề; có quy mô kinh doanh tương đương; 

 Căn cứ vào các tài liệu về hạch toán chi phí, cộng với các chi phí hợp lý và lợi nhuận; 

 Căn cứ vào các số liệu về nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, điện, nước được sử dụng 

trong quá trình sản xuất, kinh doanh; và 

 Sử dụng các phương pháp hợp lý khác. 

4 CÁC YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU, CHỨNG TỪ LIÊN QUAN ĐẾN 

VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT 

Luật thuế thu nhập năm 1991 quy định việc cung cấp chứng từ, tài liệu áp dụng đối với 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp ở nước ngoài nhưng có 

hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các cơ sở thường trú ở Trung Quốc.  Điều 20 

của Luật này quy định rằng khi đối tượng nộp thuế được cơ quan thuế chọn để thanh tra 

thuế, đối tượng nộp thuế phải có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các chứng từ, tài liệu, số liệu 

và các thông tin cần thiết có liên quan đến việc tính thuế cho cơ quan thuế. 

Hơn nữa, theo quy định của Công văn chống chuyển giá 1998, các doanh nghiệp có mối 

quan hệ liên kết phải báo cáo các thông tin có liên quan về các giao dịch được thực hiện 

nội bộ giữa chúng với nhau với cơ quan thuế.  Việc báo cáo các giao dịch nội bộ sẽ được 

thực hiện thông qua các biểu mẫu báo cáo thông tin đặc thù.  Có hai loại biểu mẫu báo 

cáo hàng năm, mẫu A và mẫu B.  Tên của biểu mẫu báo cáo này là: mẫu báo cáo kê khai 

thuế hàng năm của Tổng cục thuế Trung Quốc về các giao dịch kinh doanh giữa một 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp nước ngoài với các cơ sở kinh 

doanh có mối quan hệ liên kết nội bộ. 

Mẫu A áp dụng đối với các doanh nghiệp mà trong năm tài chính các doanh nghiệp này 

chỉ thực hiện một loại giao dịch duy nhất với các đơn vị có mối quan hệ liên kết nội bộ.  

Mẫu B áp dụng đối với các doanh nghiệp mà trong năm tài chính các doanh nghiệp này 

thực hiện nhiều hơn một loại giao dịch với các đơn vị có mối quan hệ liên kết nội bộ.  Các 

doanh nghiệp thực hiện giao dịch với hai hay nhiều đơn vị có mối quan hệ liên kết nội bộ 

thì phải nộp hai mẫu báo cáo độc lập riêng biệt cho mỗi đơn vị liên kết nội bộ.  Khi nộp 

báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm cho cơ quan thuế, đối tượng 

nộp thuế phải nộp kèm theo các mẫu báo cáo các thông tin về việc thực hiện các giao dịch 

với các đơn vị có mối quan hệ liên kết. 

Căn cứ vào nội dung của biểu mẫu, đối tượng nộp thuế phải cung cấp đầy đủ các thông 

tin về các đơn vị có mối quan hệ liên kết như tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số vốn đã 

góp vào, sản phẩm hoặc dịch vụ kinh doanh chính và tên của người đại diên pháp lý của 

đơn vị có mối quan hệ liên kết.  Đối tượng nộp thuế phải báo cáo chi tiết về các giao dịch 

kinh doanh với đơn vị có mối quan hệ liên kết.  Các giao dịch này bao gồm mua, bán, tài 

trợ về tài chính, cung cấp dịch vụ, sử dụng tài sản, ngày thực hiện giao dịch, số lượng, 

quy mô giao dịch, cơ sở để xác lập giá giao dịch và số tiền thanh toán đã xác định cho các 

giao dịch. 

Công văn chống chuyển giá 1998 quy định rằng các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài và doanh nghiệp nước ngoài cần phải báo cáo 04 loại giao dịch có mối quan hệ liên 

kết với cơ quan thuế gồm: 
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 Mua, bán, sử dụng, thuê hoặc chuyển giao tài sản hữu hình như nhà cửa, công trình, 

phương tiên máy móc, công cụ, hàng hóa và sản phẩm; 

 Chuyển giao hoặc sử dụng quyền tài sản vô hình như quyền sử dụng đất, bản quyền, 

nhãn hiệu thương mại, tên thương mại, mẫu mã hàng hóa, bí quyết công nghệ; 

 Tài trợ về tài chính như tất các các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn bao gồm cả bảo đảm 

tiền vay, mua bán chứng khoán và tất cả các kiểu giao dịch liên quan đến tiền lãi trả 

trước, hoãn trả lãi; 

 Các dịch vụ như khảo sát thị trường, dịch vụ bán hàng, quản lý, điều hành, dịch vụ kỹ 

thuật, bảo trì, thiết kế, tư vấn, đại diện, nghiên cứu khoa học, trợ giúp kế toán và pháp 

lý. 

Đối tượng nộp thuế phải cung cấp đầy đủ các chứng từ liên quan đến nội dung của các 

giao dịch với các đơn vị có mối quan hệ liên kết.  Theo đó, đối tượng nộp thuế phải chứng 

minh rằng giá thanh toán được xác lập cho các giao dịch với các đơn vị có mối quan hệ 

liên kết là hợp lý.  Đặc biệt, tùy vào các giao dịch cụ thể sau đây, đối tượng nộp thuế phải 

cung cấp cho cơ quan thuế những chứng từ sau làm cơ sở chứng minh cho giá thanh toán 

đã được xác lập cho các giao dịch có mối quan hệ liên kết: 

Đối với các giao dịch liên quan đến tài sản hữu hình: tính phổ biến của sản phẩm; chức 

năng và vị trí trên thị trường của các đơn vị kinh doanh có mối quan hệ liên kết, việc tăng 

giảm giá do mùa vụ, cấp độ ảnh hưởng của tài sản vô hình đến các sản phẩm, chất luợng 

hàng hóa, các phương pháp được sử dụng để xác lập giá. 

Các giao dịch liên quan đến tài sản vô hình: điều kiện của việc chuyển giao hàng hóa như 

các hạn chế về mặt địa lý và phạm vi được phép sử dụng, thời hạn chuyển giao và cấp độ 

độc quyền được phép sử dụng các tài sản vô hình, trị giá việc trợ giúp kỹ thuật và đào tạo, 

các chi phí bảo trì nhãn hiệu thương mại, lợi nhuận dự kiến và các chi phí tiết kiệm được 

của việc chuyển giao và các phương pháp xác định giá và các khoản trả. 

Các giao dịch liên quan đến dịch vụ: các lợi ích của các dịch vụ đã được thực hiện, tính 

hợp lý của chi phí và tỷ lệ phần trăm giữa các chi phí trực tiếp và gián tiếp; 

Các giao dịch liên quan đến tài trợ về tài chính: tỷ lệ lãi suất thông thường và tính hợp lý 

của phí tài trợ. 

Nếu đối tượng nộp thuế không cung cấp đầy đủ các thông tin có liên quan đến các giao 

dịch có mối quan hệ liên kết một cách tự nguyện, cơ quan thuế sẽ dựa vào các tài liệu, 

chứng từ và dữ liệu điều tra thu thập được để ấn định thu nhập chịu thuế, điều chỉnh thu 

nhập của đối tượng nộp thuế.  Tuy nhiên, pháp luật thuế của Trung Quốc không yêu cầu 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải cung cấp các chứng từ có liên quan đến 

các phương pháp để làm cơ sở xác lập giá thanh toán giữa doanh nghiệp với các đơn vị có 

mối quan hệ liên kết. 

Theo quy định của pháp luật thuế của Trung Quốc, nghĩa vụ cung cấp các chứng từ liên 

quan đến việc tính thuế thu nhập doanh nhiệp thuộc về đối tượng nộp thuế.  Cơ quan thuế 

có thể yêu cầu đối tượng nộp thuế cung cấp các chứng từ liên quan đến giá giao dịch 

được xác lập giữa đối tượng nộp thuế với các đơn vị có mối quan hệ liên kết.  Điều 37 

Công văn chống chuyển giá 1998 yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 

các doanh nghiệp nước ngoài phải lưu trữ các sổ sách, tài liệu, hóa đơn, chứng từ có liên 

quan đến việc xác lập giá thanh toán với các đơn vị có mối quan hệ liên kết trong thời hạn 

10 năm kế từ ngày giao dịch được thiết lập nhằm để xuất trình cho cơ quan thuế trong 

trường hợp cần thiết khi cần phải thanh tra việc nộp thuế của doanh nghiệp. 
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5 XỬ LÝ VI PHẠM VỀ CHUYỂN GIÁ 

Luật thuế thu nhập 1991 cũng như Công văn chống chuyển giá 1998 yêu cầu đối tượng 

nộp thuế phải báo cáo chi tiết các giao dịch đã thực hiện với các đơn vị có mối quan hệ 

liên kết.  Tuy nhiên, nếu như đối tượng nộp thuế vì lý do khách quan nào đó mà không 

hoàn thành việc nộp báo cáo về các giao dịch có mối quan hệ liên kết với cơ quan thuế 

theo đúng thời hạn quy định thì có thể nộp hồ sơ đến cơ quan thuế để xin gia hạn.  Thời 

gian gia hạn tối đa không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp báo cáo lần thứ nhất.  

Nếu như đối tượng nộp thuế không nộp báo cáo đúng thời hạn quy định của pháp luật 

thuế thì sẽ bị phạt 2000 Nhân dân tệ.  Nếu như đối tượng nộp thuế vẫn không nộp báo cáo 

đúng thời hạn theo thời hạn mới được gia hạn thì sẽ bị phạt thêm từ 2000 đến 10.000 

Nhân dân tệ. 

Hơn nữa, nếu đối tượng nộp thuế đã không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn 

theo quy định của Luật quản lý thu, nộp thuế cũng sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật 

thuế.   

Tuy nhiên, Luật thuế thu nhập 1991, Nghị định hướng dẫn thi hành và Công văn chống 

chuyển giá 1998 đã không quy định các điều khoản cụ thể về xử lý vi phạm đối với các 

hành vi chuyển giá trong trường hợp cơ quan thuế thực hiện việc điều chỉnh thu nhập chịu 

thuế và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của đối tượng nộp thuế. 

Để tránh các rủi ro về phạt vi phạm liên quan đến giá thanh toán được xác lập giữa các 

doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết, pháp luật thuế của Trung Quốc cho phép các đối 

tượng nộp thuế được quyền nộp hồ sơ để đàm phán, ký kết các thỏa thuận xác lập giá 

thanh toán trước giữa các đơn vị có mối quan hệ liên kết (Advance Pricing Agreement) 

với cơ quan thuế Trung Quốc.   

6 NHẬN XÉT KẾT LUẬN 

Xét về phương diện lý thuyết, trong những năm gần đây, Trung Quốc đã ban hành, hoàn 

thiện và tăng cường việc áp dụng pháp luật thuế chống chuyển giá.  Pháp luật thuế chống 

chuyển giá của Trung Quốc có phạm vi áp dụng tương đối rộng.  Theo đó, các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài có 

hoạt động kinh doanh thông qua các cơ sở thường trú tại Trung Quốc nếu thỏa mãn các 

điều kiện về doanh nghiệp liên kết và các giao dịch giữa chúng không được xác lập trên 

cở sở giá thị trường thì đều thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật thuế chống chuyển 

giá.  Hơn nữa, các giao dịch quốc tế giữa các doanh nghiệp ở Trung Quốc với các doanh 

nghiệp có mối quan hệ liên kết ở nước ngoài và cả các giao dịch nội địa được thực hiện 

giữa hai doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết trên lãnh thổ Trung Quốc đều thuộc phạm 

vi điều chỉnh của pháp luật chống chuyển giá của Trung Quốc. 

Bên cạnh các phương pháp chống chuyển giá dựa trên cơ sở giao dịch giá thị trường, 

Trung Quốc cũng đã ban hành và áp dụng các phương pháp chống chuyển giá khác bao 

gồm các phương pháp dựa trên cơ sở lợi nhuận và các phương pháp phù hợp khác trong 

một số trường hợp cụ thể. 

Cơ quan thuế của Trung Quốc có quyền áp dụng các phương pháp chống chuyển giá và 

điều chỉnh các khoản thu nhập chịu thuế, số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong 

trường hợp các giao dịch giữa các doanh nghiệp có mối quan hệ liên kết không được xác 

lập trên cơ sở giá thị trường.   

Pháp luật thuế chống chuyển giá của Trung Quốc là công cụ pháp lý rất quan trọng, tạo ra 

cơ sở pháp lý cần thiết cho cơ quan thuế của Trung Quốc thực hiện chức năng quản lý và 
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kiểm soát các hoạt động chuyển giá nhằm tránh nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 

của các công ty đa quốc gia hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Trung Quốc.   
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