
CÂP NHÂT PHÁP LUÂT 

Chào mừng đến với bản Cập nhật pháp luật hàng tuần của BLawyers Vietnam, một 

bản cập nhật các tin tức pháp lý cho những ai quan tâm đến các chính sách và quy 

định của pháp luật mới nhất của Việt Nam 

Trong bản cập nhật tuần này, BLawyers Vietnam sẽ cung cấp đến bạn 03 nội dung sau đây: 

1. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp; 

2.  Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật của Bộ Giao thông vận tải trong công tác hỗ trợ pháp 

lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; và 

3. Áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG 

LĨNH VỰC LÝ LỊCH TƯ PHÁP 

Vào ngày 24/6/2021, Bộ Tư Pháp đã ban hành Quyết định số 1050/QĐ-BTP để công bố thủ tục 

hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của bộ này. Nội dung chính như sau: 

• Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cấp trung ương: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam 

mà không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú; người nước ngoài đã cư trú tại Việt 

Nam. 

• Thủ tục được sửa đổi, bổ sung cấp tỉnh: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

• Nội dung cụ thể của từng thủ tục trên được nêu chi tiết tại Quyết định này. 

• Kèm theo Quyết định là một số mẫu đơn liên quan đến các thủ tục trên. 

• Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2021. 
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Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 1127/QĐ-BGTVT đề ngày 22/6/2021 để ban hành 

Quy chế thực hiện giải đáp pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một số nội dung của 

Quy chế như sau: 

Về quy định việc hỏi và trả lời câu hỏi: 

 Các câu hỏi có thể được gửi bằng văn bản trực tiếp đến Bộ Giao thông vận tải hoặc hỏi trực tiếp trong 

chuyên mục “Hỏi đáp” trên Cổng thông tin điện tử. 

 Vụ Pháp chế tiếp nhận các câu hỏi, tổng hợp, phân loại và chuyển câu hỏi tới bộ phận trả lời. 

 Việc trả lời câu hỏi được quy định: 

• Câu hỏi được gửi qua hình thức văn bản sẽ được trả lời bằng văn bản. 

• Câu hỏi được gửi qua Cổng thông tin điện tử sẽ được trả lời trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho  

doanh nghiệp” trên trang Cổng thông tin điện tử.  

Về trình tự thực hiện việc giải đáp pháp luật: 

 Với câu hỏi được gửi qua hình thức văn bản: Câu hỏi được tiếp nhận trong vòng 3 ngày làm việc. Sau 10 
làm việc tiếp theo, câu trả lời phải được thể hiện bằng văn bản và gửi cho doanh nghiệp. Thời gian trả lời 
sẽ kéo dài tới 25 ngày nếu câu hỏi mang tính phức tạp. Đồng thời câu hỏi và câu trả lời sẽ được đăng tải 
trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên Cổng thông tin điện tử. 

 Với câu hỏi được gửi qua Cổng thông tin điện tử: Câu hỏi được tiếp nhận trong vòng 3 ngày làm việc. Sau 
10 ngày làm việc tiếp theo, câu trả lời sẽ được đăng tải trên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 
trên Cổng thông tin điện tử. Thời gian trả lời sẽ kéo dài tới 25 ngày nếu câu hỏi mang tính chất phức tạp. 

QUY CHẾ THỰC HIỆN GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT CỦA BỘ GIAO THÔNG 

VẬN TẢI TRONG CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO DOANH NGHIỆP 
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ÁP DỤNG CƠ CHẾ THỎA THUẬN TRƯỚC VỀ PHƯƠNG PHÁP 

XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH THUẾ (APA) TRONG QUẢN LÝ THUẾ 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT 

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2021/TT-BTC đề ngày 18/6/2021 hướng dẫn áp 

dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản 

lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết với những nội dung sau: 

 Giao dịch được đề nghị áp dụng APA là các giao dịch kinh doanh giữa các bên có liên kết, 
trừ các giao dịch kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc phạm vi điều chỉnh giá của 
Nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về giá. 

 Giao dịch được đề nghị áp dụng APA phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 

• Giao dịch thực tế đã phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế 
và sẽ tiếp tục diễn ra trong giai đoạn đề nghị áp dụng APA. 

• Giao dịch có cơ sở để xác định được bản chất giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế và có 
cơ sở để phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập, dựa trên các thông tin, 
dữ liệu tuân thủ quy định pháp luật. 

• Giao dịch không thuộc trường hợp có tranh chấp, khiếu nại về thuế. 

• Giao dịch được thực hiện minh bạch, không nhằm mục đích trốn, tránh thuế hoặc lợi 
dụng Hiệp định thuế. 

 Nguyên tắc áp dụng: APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế 
hoặc cơ quan thuế Việt Nam và cơ quan thuế đối tác 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 thuộc phạm vi APA phù hợp với các nguyên tắc 
giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết định nghĩa vụ thuế. 

 Tổng cục Thuế tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế nhằm 
kiểm tra, đối chiếu, xác định và đánh giá tính đầy đủ, chính xác, hợp pháp, hợp lý, hợp lệ 
của các thông tin, dữ liệu do người nộp thuế cung cấp để đưa ra bản đánh giá về phương 
pháp xác định giá giao dịch liên kết, đối tượng so sánh được lựa chọn phù hợp cho việc xác 
định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ lệ phân bố lợi nhuận đối với các giao dịch thuộc 
phạm vi đề nghị áp dụng APA. 

 Quy định về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người nộp thuế. Bên cạnh đó quy định về 
quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thuế. 

 Thời gian có hiệu lực của APA đã ký kết tối đa là 03 năm tính thuế nhưng không vượt quá 
số năm thực tế người nộp thuế đã hoạt động sản xuất kinh doanh và kê khai, nộp thuế thu 
nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. 

http://www.blawyersvn.com/

