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Hoạt động thanh tra chuyển giá của Cơ quan thuế
Công tác chống hoạt động chuyển giá đang được Bộ Tài chính và các Cơ quan thuế rất quan tâm
thực hiện. Như thông tin chúng tôi đã đưa: Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Bộ Tài chính đã ban
hành Quyết định 1483/QĐ–BTC về việc thành lập Phòng Thanh tra giá chuyển nhượng thuộc các
Cục Thuế Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai để giúp đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm
tra đối với lĩnh vực này.
Gần đây một cục thuế địa phương cũng đã bắt đầu gửi Thông báo đến một số Doanh nghiệp
trên địa bàn yêu cầu cung cấp thông tin liên quan theo các mẫu cụ thể để phục vụ cho công tác
thanh tra chuyển giá. Căn cứ vào các dữ liệu thu thập được cục thuế sẽ đánh giá và lựa chọn các
doanh nghiệp rủi ro cao để kiểm tra chi tiết tại đơn vị, cũng như tạo nguồn dữ liệu so sánh. Quý
vị có thể tham khảo mẫu Thông báo này tại đây.
Qua thư này, chúng tôi muốn khuyến nghị Quý vị lưu ý xem xét việc chuẩn bị hồ sơ và tài liệu
liên quan đến giao dịch với bên liên kết theo tinh thần của Thông tư 66 sao cho phù hợp nhất để
bảo đảm tính tuân thủ cũng như giảm thiểu rủi ro về thuế trước khi cơ quan thuế thực hiện
kiểm tra trong thời gian tới. Do việc chuẩn bị hồ sơ giá thị trường khá phức tạp và đòi hỏi sự
hiểu biết sâu về nghiệp vụ chuyển giá theo hướng dẫn của Thông tư 66, trong trường hợp Quý vị
cần tư vấn và hỗ trợ về vấn đề này, Quý vị có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ chuyển giá của chúng
tôi tại đây và liên lạc với chúng tôi qua email: customercare@crowehorwath.vn, chúng tôi rất
sẵn sàng được hỗ trợ Quý vị.
Để xem hoặc tải về các bản tin khác, vui lòng truy cập website của chúng tôi. Quý vị cũng có thể tìm kiếm các văn bản pháp
luật bằng cách truy cập chuyên mục Newsletter Library -> Legal Documents ->Thư mục tương ứng -> sử dụng Ctrl/Cmd + F.

Để nhận bản tin bằng các ngôn ngữ khác, vui lòng nhấn nút "Đăng ký". Đây không phải là thư rác,
Quý vị có thể hủy đăng ký chỉ với 1 lần nhấp chuột.
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Đăng ký
(Miễn phí)
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Crowe Horwath Vietnam là một trong những công ty
kiểm toán và tư vấn hàng đầu trong phân khúc thị
trường tầm trung tại Việt Nam. Crowe Horwath
Vietnam tự hào đã hỗ trợ thành công hoạt động kinh
doanh của hàng trăm khách hàng trong thời gian qua.
Crowe Horwath Vietnam là thành viên chính thức của
Crowe Horwath International, mạng lưới kế toán kiểm
toán lớn thứ 9 Thế giới và thứ 6 Châu Á - Thái Bình
Dương. Mạng lưới quốc tế của chúng tôi bao gồm hơn
200 công ty kế toán và tư vấn độc lập có mặt tại hơn
120 quốc gia trên toàn thế giới.

Các Dịch vụ của chúng tôi
Kiểm toán

Kế toán

Công ty Kiểm toán
hiện tại có mang lại
giá trị mà Quý doanh
nghiệp mong đợi?

Quý doanh nghiệp có cần sự hỗ
trợ để vượt qua những khó khăn
trong việc tuân thủ quy định ở
nước sở tại?

Thuế

Tư vấn Doanh nghiệp Nhật

Quý doanh nghiệp có
thực sự đạt được hiệu
quả về Thuế?

Là doanh nghiệp Nhật Bản, Quý vị
có cần hỗ trợ trong việc thiết lập
và duy trì hoạt động kinh doanh
tại Việt Nam?

Thông tin về Newsletter và Dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ:
Văn phòng Hà Nội

Văn phòng Hồ Chí Minh

Phòng 1205, Tầng 12, Tòa nhà IPH,
241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Tel: +(84-4) 2220 8334 / 37
- Phụ trách bản tin: Ms. Nguyễn Thị Thu Huyền
- Mobile: +(84) 988 238 234
Email: customercare@crowehorwath.vn

Tầng 14, Tòa nhà TNR,
180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +(84-8) 3827 8516 / 19
- Phụ trách bản tin: Mr. Phan Đoàn Khánh
- Mobile: +(84) 972 487 048
Email: customercare@crowehorwath.vn

Lưu ý: Bản tin được cung cấp miễn phí và không ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Nội dung bản tin chỉ bao gồm thông tin
chung về vấn đề đang được quan tâm và, do đó, không cấu thành các tư vấn chuyên môn. Các văn bản dạng hành chính
Công văn chỉ có tính chất tham khảo và không có giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp.
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