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Căn cứ pháp lý
Năm 2017 đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quy định về vấn đề xác định giá thị trường trong
giao dịch liên kết tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Tài chính đưa ra các
chương trình cải cách thuế và cập nhật các quy định thuế hiện tại, có xem xét đến các chương
trình hành động chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (“BEPS”) theo
khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)..
Trong bối cảnh đó, Ngày 24 tháng 02 năm 2017 Chính phủ ban hành nghị định số 20/2017/NĐCP quy định nguyên tắc, phương pháp xác định giá giao dịch liên kết; nghĩa vụ của người nộp
thuế trong kê khai, xác định giá của giao dịch liên kết và kê khai nộp thuế; trách nhiệm quản lý
nhà nước đối với người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực vào
ngày 01/05/2017.
Ngày 28/04/2017 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Thông tư này hướng
dẫn các đối tượng áp dụng của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP thực hiện một số quy định về
phân tích so sánh, lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết, kê khai thông tin, lập
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và áp dụng quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết theo quy định của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Giao dịch liên kết là gì?
“Giao dịch liên kết” là giao dịch phát sinh giữa các bên có quan hệ liên kết trong quá trình sản
xuất, kinh doanh, bao gồm: Mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, chuyển giao,
chuyển nhượng máy móc, thiết bị, hàng hóa, cung cấp dịch vụ; vay, cho vay, dịch vụ tài chính,
đảm bảo tài chính và các công cụ tài chính khác; mua, bán, trao đổi, thuê, cho thuê, mượn, cho
mượn, chuyển giao, chuyển nhượng tài sản hữu hình, tài sản vô hình và thỏa thuận sử dụng
chung nguồn lực như hợp lực, hợp tác khai thác sử dụng nhân lực; chia sẻ chi phí giữa các
bên liên kết.
“Giao dịch độc lập” là giao dịch giữa các bên không có quan hệ liên kết.

Chuyển giá là gì?
Chuyển giá (Transfer Pricing) là thuật ngữ để chỉ việc các doanh nghiệp có quan hệ liên kết
thực hiện các giao dịch qua lại mà các giao dịch này không theo giá thị trường (giá giao dịch
độc lập) dẫn đến làm giảm số thuế mà lẽ ra doanh nghiệp phải nộp cho Việt Nam nếu các bên
giao dịch theo đúng nguyên tắc giao dịch độc lập.
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I – Nghĩa vụ của người nộp thuế (doanh nghiệp) có giao dịch liên kết
1. Một số điều doanh nghiệp cần biết:
1.1 Việc khấu trừ thuế đối với các giao dịch liên kết không phù hợp với bản chất
giao dịch độc lập, giao dịch cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết và chi phí
lãi vay
Các giao dịch liên kết này thường bị nghi ngờ là công cụ mà các tập đoàn đa quốc
gia sử dụng trong việc hoạch định các vấn đề thuế liên quốc gia phức tạp để chuyển
lợi nhuận ra nước ngoài. Ngoài ra, việc rà soát các khoản thanh toán phí bản quyền
của các doanh nghiệp sử dụng tài sản vô hình một cách không phù hợp, có liên
quan đến hàng hóa trung gian hoặc bán thành phẩm cũng được quan tâm hơn. Các
giao dịch này có thể bị coi là những hành vi làm thất thu thuế theo quan điểm của
Cơ quan thuế Việt Nam.
1.2 Các giao dịch liên kết không phù hợp với bản chất giao dịch độc lập
Giao dịch liên kết không phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần
tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế
không được trừ vào chi phí tính thuế trong kỳ, bao gồm:
- Chi phí thanh toán cho bên liên kết không thực hiện bất kỳ hoạt động sản xuất,
kinh doanh nào liên quan đến ngành nghề, hoạt động sản xuất, kinh doanh của
người nộp thuế;
- Chi phí thanh toán cho bên liên kết có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng
quy mô tài sản, số lượng nhân viên và chức năng sản xuất, kinh doanh không
tương xứng với giá trị giao dịch mà bên liên kết nhận được từ người nộp thuế.
- Chi phí thanh toán cho bên liên kết không có quyền lợi, trách nhiệm liên quan
đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho người nộp thuế; và
- Chi phí thanh toán cho bên liên kết là đối tượng cư trú của một nước hoặc vùng
lãnh thổ không thu thuế thu nhập doanh nghiệp, không góp phần tạo ra doanh
thu, giá trị gia tăng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.
1.3 Cung cấp dịch vụ giữa các bên liên kết
Chi phí dịch vụ được xem là chi phí được trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện như
sau:
- Dịch vụ được cung cấp có giá trị thương mại, tài chính, kinh tế và phục vụ trực
tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế;
- Dịch vụ từ các bên liên kết chỉ được xác định đã cung cấp trong điều kiện hoàn
cảnh tương tự các bên độc lập sẵn sàng chi trả cho dịch vụ này;
- Phí dịch vụ được thanh toán trên cơ sở nguyên tắc giao dịch độc lập và phương
pháp tính giá giao dịch liên kết hoặc phân bổ mức phí dịch vụ giữa các bên liên
kết phải được áp dụng thống nhất trong toàn tập đoàn đối với loại hình dịch vụ
tương tự và người nộp thuế phải có đầy đủ tài liệu chứng minh (bao gồm: hợp
đồng, chứng từ, hoá đơn và thông tin về phương pháp tính, yếu tố phân bổ và
chính sách giá của tập đoàn đối với dịch vụ được cung cấp).
3|Page

CAF – Cẩm nang về Giao dịch liên kết (chuyển giá) 2017
Nghị định cũng quy định các trường hợp chi phí dịch vụ không được trừ khi xác định
thu nhập chịu thuế, ví dụ: chi phí phát sinh từ các dịch vụ được cung cấp chỉ nhằm
mục đích phục vụ lợi ích hoặc tạo giá trị cho các bên liên kết khác; dịch vụ phục vụ
lợi ích cổ đông của bên liên kết; dịch vụ trùng lắp; v.v.
1.4 Khoản vay giữa các bên liên kết
Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ vào chi phí tính
thuế không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng
với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế (EBITDA).
1.5 Nghĩa vụ của người nộp thuế có giao dịch liên kết:
-

Thực hiện kê khai các giao dịch liên kết;
Loại trừ các yếu tố làm giảm nghĩa vụ thuế do quan hệ liên kết chi phối, tác động
để xác định nghĩa vụ thuế đối với các giao dịch liên kết tương đương với các
giao dịch độc lập có cùng điều kiện.

Các thông tin này được kê khai theo Mẫu số 01 (cùng với Tờ khai quyết toán thuế
thu nhập doanh nghiệp).
Người nộp thuế được yêu cầu điều chỉnh kết quả kinh doanh của người nộp thuế
một cách tự nguyện.

II – Trách nhiệm của doanh nghiệp khi có giao dịch liên kết
2.1 Doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp báo cáo của DN khi có giao dịch liên
kết theo hướng dẫn sau đây:
-

-

-

Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này
có trách nhiệm kê khai, xác định giá giao dịch liên kết, không làm giảm nghĩa vụ
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định
này.
Người nộp thuế có trách nhiệm chứng minh việc lựa chọn phương pháp xác
định giá theo quy định tại Nghị định này khi Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
Người nộp thuế có giao dịch liên kết thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này
có trách nhiệm kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết theo
Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và nộp cùng Tờ khai
quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
Người nộp thuế có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch
liên kết gồm:
 Hồ sơ quốc gia theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định
này;
 Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị định này;
 Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao theo Mẫu số 04 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
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-

-

-

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được lập trước thời điểm kê khai quyết
toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm và phải lưu giữ, xuất trình theo yêu
cầu cung cấp thông tin của Cơ quan thuế. Khi Cơ quan thuế thực hiện thanh tra,
kiểm tra người nộp thuế, thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các thông tin tài liệu, chứng từ của
người nộp thuế cung cấp cho Cơ quan thuế theo quy định của pháp luật quản lý
thuế. Các dữ liệu, chứng từ và tài liệu sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh,
xác định giá giao dịch liên kết phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ. Trường hợp dữ
liệu của các đối tượng so sánh độc lập là số liệu kế toán, người nộp thuếcó
trách nhiệm lưu trữ và cung cấp cho Cơ quan thuếbằng bản mềm, dưới định
dạng bảng tính.
Người nộp thuế có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm
trước pháp luật đối với các thông tin, tài liệu tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên
kết khi có yêu cầu của Cơ quan thuế trong quá trình tham vấn trước khi tiến
hành thanh tra, kiểm tra theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. Thời hạn cung
cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết không quá 30 ngày làm việc kể từ khi
nhận được văn bản yêu cầu của Cơ quan thuế. Trường hợp người nộp thuế có
lý do chính đáng thì thời hạn cung cấp Hồ sơ xác định giá giao dịch liênkết được
gia hạn 01 lần không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn.

2.2 Trách nhiệm trong trường hợp đặc biệt
-

-

-

Trường hợp người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu
hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ mười tám nghìn tỷ đồng trở lên, có trách
nhiệm lập Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên
kết theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài, người nộp
thuế có trách nhiệm cung cấp bản sao Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công
ty mẹ tối cao trong trường hợp Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế phải nộp
Báo cáo này cho Cơ quan thuế nước sở tại theo biểu mẫu kê khai của Cơ quan
thuế nước sở tại hoặc Biểu mẫu kê khai theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành
kèm theo Nghị định này.
Trong trường hợp người nộp thuế không cung cấp được Báo cáo lợi nhuận liên
quốc gia, người nộp thuế phải có văn bản giải thích lý do, căn cứ pháp lý và trích
dẫn quy định pháp luật cụ thể của nước đối tác về việc không cho phép người
nộp thuế cung cấp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia.
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III - Một số lưu ý quan trọng cho doanh nghiệp có giao dịch liên kết thuộc phạm vi
điều chỉnh của quy định
3.1

Thanh tra giá chuyển nhượng
Cơ quan thuế đã triển khai rất nhiều nỗ lực và nguồn lực để thực thi và quản lý việc tuân
thủ các quy định về quản lý giá chuyển nhượng trong Giao dịch liên kết cả ở cấp trung
ương và cấp địa phương, với việc thành lập các phòng thanh tra giá chuyển nhượng
chuyên trách.
Hoạt động thanh tra của Cơ quan thuế dự kiến sẽ mạnh mẽ hơn trong những năm tới,
nhằm đạt được mục tiêu của kế hoạch tài khóa là giảm thâm hụt ngân sách xuống mức
có thể chấp nhận (3,5% GDP vào năm 2020 theo Kế hoạch tài chính quốc gia do Quốc
hội phê duyệt theo Nghị quyết số 25/2016/QH14).

3.2

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
Theo Thông tư 201/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính, thỏa
thuận APA có các hình thức đơn phương, song phương hoặc đa phương. Hiện nay, có
khoảng hơn 10 thỏa thuận APA đang được đàm phán tại Việt Nam. Các thỏa thuận này
đang được tiến hành tại các bước tham vấn trước khi nộp hồ sơ, thẩm định hồ sơ, trao
đổi và đàm phán.

3.3

Khiếu nại hành chính trong thanh tra giá chuyển nhượng, thủ tục tư pháp và thủ
tục thỏa thuận song phương (MAP)
Về mặt chuyên môn, tất cả các giải pháp giải quyết tranh chấp đều đã được quy định
trong các văn bản luật của Việt Nam và các Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã có hiệu
lực. Trên thực tế, quy trình giải quyết khiếu nại thường kéo dài với những kết quả trái
ngược, thủ tục tư pháp chưa rõ ràng và việc thực hiện thủ tục thỏa thuận song phương
theo hiệp định tránh đánh thuế hai lần chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

3.4

Giải pháp cơ bản và có hiệu quả của doanh nghiệp
Để không vi phạm vào các trường hợp cơ quan thuế có quyền ấn định thuế đối với giao
dịch liên kết, doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ việc kê khai giao dịch liên kết như
hướng dẫn trên
Để hạn chế tranh chấp là người nộp thuế phải tuân thủ và chuẩn bị sẵn sàng cho các
cuộc thanh tra, kiểm tra.

3.5

Tránh bị ấn định giá chuyển nhượng
Theo các quy định hiện hành của pháp luật, người nộp thuế không tuân thủ nguyên tắc
giao dịch độc lập và không kê khai Giao dịch liên kết hoặc không xuất trình Hồ sơ xác
định giá Giao dịch liên kết sẽ bị ấn định giá chuyển nhượng hoặc lợi nhuận hoặc thu
nhập chịu thuế hoặc thuế Thu nhập doanh nghiệp.
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3.6

Phạt
Theo Luật quản lý thuế, các khoản phạt gồm có: phạt 10% đến 20% đối với số tiền thuế
bị truy thu tùy thuộc vào kỳ tính thuế, cùng tiền lãi chậm nộp (0,05%/ ngày đến
0,07%/ngày đối với số tiền thuế bị truy thu (0,03%/ngày đối với giai đoạn từ ngày 1
tháng 7 năm 2016)) hoặc phạt trốn thuế (từ một đến ba lần số thuế bị truy thu), tùy thuộc
vào bản chất và hoàn cảnh của lỗi vi phạm.

IV - Cơ quan quản lý thuế: Quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm
4.1

Quyền hạn của Cơ quan quản lý thuế
Cơ quan thuế thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra đối với giá giao dịch liên kết của
người nộp thuế theo nguyên tắc:
-

Giao dịch độc lập
Và, bản chất quyết định hình thức

Nguyên tắc “Bản chất quyết định hình thức” là nguyên tắc nhằm phân tích hoạt động
sản xuất kinh doanh của người nộp thuế để xác định bản chất của giao dịch liên kết làm
cơ sở đối chiếu với các giao dịch độc lập tương đương, đảm bảo các giao dịch liên kết
thể hiện đúng bản chất thương mại, kinh tế, tài chính được tiến hành giữa các bên
không có quan hệ liên kết, không để các quan hệ liên kết này chi phối làm sai lệch nghĩa
vụ thuế với ngân sách nhà nước của người nộp thuế. Nguyên tắc này căn cứ dữ liệu,
thực tế thực hiện giao dịch giữa các bên liên kết để so sánh với giao dịch độc lập trong
điều kiện tương đồng, không phụ thuộc hình thức của giao dịch được thể hiện trong hợp
đồng, văn bản giữa các bên có quan hệ liên kết. Việc xác định bản chất quan hệ kinh tế,
tài chính, thương mại của giao dịch liên kết được thực hiện dựa trên so sánh, đối chiếu
với các giao dịch độc lập có điều kiện tương đồng.
Căn cứ vào kết quả kiểm tra để không công nhận các giao dịch liên kết làm giảm nghĩa
vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh giá giao dịch
liên kết để xác định đúng nghĩa vụ thuế quy định.
Nguyên tắc giao dịch độc lập được áp dụng theo nguyên tắc giao dịch giữa các bên độc
lập, không có quan hệ liên kết tại các Hiệp định thuế có hiệu lực thi hành tại Việt Nam
4.2

Quyền hạn của Cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết
-

Quản lý rủi ro trong quản lý thuế đối với giá giao dịch liên kết theo quy định của
pháp luật thuế.
Cơ quan thuế có quyền thực hiện 2 phương pháp ấn định thuế theo cách sau:
Trường hợp doanh nghiệp thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ:
Việc ấn định doanh thu, chi phí hoặc thu nhập chịu thuế để xác định nghĩa vụ
thuế được thực hiện theo các nguyên tắc phân tích so sánh, phương pháp xác
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-

4.3

định giá giao dịch liên kết và cơ sở dữ liệu sử dụng trong quản lý giá giao dịch
liên kết;
Các trường hợp khác: Việc ấn định thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của Cơ quan thuế
theo quy định về ấn định thuế đối với doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ chế
độ kếtoán, hóa đơn, chứng từ hoặc các quy định xử lý vi phạm về thuế.

Cơ quan thuế có quyền ấn định thuế trong các trường hợp sau:
-

-

Người nộp thuế vi phạm:
Không kê khai, hoặc
Kê khai không đầy đủ thông tin, hoặc
Không nộp Mẫu số 01
Người nộp thuế vi phạm:
Cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết quy định
tại Mẫu số 02, Mẫu số 03
Không xuất trình Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ
và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích so sánh, xác định giá tại Hồ sơ
xác định giá giao dịch liên kết theo yêu cầu của Cơ quan thuế trong thời hạn
theo quy định tại;
Người nộp thuế vi phạm
Sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không trung thực, không đúng thực
tế để phân tích so sánh, kê khai xác định giá giao dịch liên kết, hoặc
Dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không hợp pháp, không hợp lệ, hoặc
Không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ để xác định mức giá, tỷ suất lợi nhuận hoặc tỷ
lệ phân bổ lợi nhuận áp dụng cho giao dịch liên kết;
Người nộp thuế có hành vi vi phạm các quy định:
Kê khai thuộc trường hợp được miễn nộp Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
nhưng thực tế không đáp ứng điều kiện được miễn nộp Hồ sơ xác định giá giao
dịch liên kết.

4.4
Thứ tự lựa chọn ưu tiên đối tượng so sánh độc lập phục vụ cho mục đích phân
tích so sánh
Thứ tự lựa chọn ưu tiên đối tượng so sánh độc lập được quy định trong Nghị định, trong
đó yêu cầu việc phân tích tính tương đồng và các khác biệt trọng yếu định tính và định
lượng khi lựa chọn đối tượng so sánh nước ngoài tại các thị trường địa lý khác. Cụ thể,
thứ tự ưu tiên lựa chọn đối tượng so sánh độc lập được quy định như sau:
-

Đối tượng so sánh nội bộ của người nộp thuế;
Đối tượng so sánh cư trú cùng quốc gia, lãnh thổ với người nộp thuế
Đối tượng ở các nước trong khu vực có điều kiện ngành và trình độ phát triển
kinh tế tương đồng.
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4.5

Trách nhiệm của Cơ quan thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Cơ quan thuế có trách nhiệm tạo điều kiện cho người nộp thuế chứng minh, giải trình về
số liệu, dữ liệu của đối tượng so sánh độc lập sử dụng trong Hồ sơ xác định giá giao
dịch liên kết.
Trường hợp Cơ quan thuế ký Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá với người
nộp thuế, Cơ quan thuế có trách nhiệm:
-

-

4.6

Thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi
áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá theo nguyên tắc quản lý
rủi ro.
Quản lý, kiểm tra, thanh tra việc tuân thủ Thỏa thuận trước về phương pháp xác
định giá của người nộp thuế theo quy định.

Các cơ quan, tổ chức khác có liên quan
Các cơ quan phối hợp cơ quan thuế trong quản lý giá giao dịch liên kết
-

Bộ Tài chính chỉ đạo
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp dữ liệu
Ngân hàng Nhà nước cung cấp dữ liệu
Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp dữ liệu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung cấp dữ liệu
Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp dữ liệu
Bộ Công Thương cung cấp dữ liệu

V - Trách nhiệm của bên Đại diện cho người nộp thuế
Công ty tư vấn, kiểm toán độc lập hoặc công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế là đại
diện cho người nộp thuế lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết có trách nhiệm tuân
thủ pháp luật quản lý thuế đối với doanh nghiệp có quan hệ liên kết quy định tại Nghị
định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật theo quy định.
Phụ lục
(Kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ)
Mẫu số 01

Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết

Mẫu số 02

Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia

Mẫu số 03

Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu

Mẫu số 04

Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
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