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VACPA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU, SOẠN THẢO
20 CMKIT VIỆT NAM NĂM 2021

  Thực hiện Hợp đồng giao việc số 398/BTC-QLKT ngày
14/05/2021 của Bộ Tài chính và Hội Kiểm toán viên hành nghề
Việt Nam (VACPA) về việc biên soạn trình Bộ Tài chính ban
hành 20 CMKiT Việt Nam, ngày 29/06/2021, VACPA đã tổ
chức cuộc họp trực tuyến (lần thứ nhất) Ban nghiên cứu, soạn
thảo chuẩn mực kiểm toán (CMKiT) Việt Nam năm 2021 (sau
đây gọi là “Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT") để công bố
Quyết định thành lập Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT Việt
Nam và thống nhất Kế hoạch triển khai nghiên cứu, soạn thảo
20 CMKiT Việt Nam năm 2021.
    Chủ trì cuộc họp, Bà Hà Thị Ngọc Hà - Trưởng ban nghiên cứu,
soạn thảo công bố Quyết định số 269 - 2021/VACPA ngày
07/06/2021 của Chủ tịch VACPA về việc thành lập Ban nghiên
cứu soạn thảo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tại cuộc họp, Bà
Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát Kế
toán, Kiểm toán đã trình bày sự cần thiết của việc cập nhật, soạn
thảo Hệ thống CMKiT Việt Nam cho phù hợp với thông lệ quốc tế
và thực tiễn Việt Nam. Tham dự cuộc họp bao gồm các Ông/Bà là
thành viên Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT năm 2021 được huy
động từ: (i) Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm
toán; Vụ Pháp chế); (ii) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Vụ Giám
sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý chào bán chứng khoán); (iii)
Các doanh nghiệp kiểm toán; (iv) Các trường Đại học; (v)
VACPA. 

    Tại cuộc họp các thành viên đã thảo luận về cách thức tiến
hành, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm, từng thành
viên và đã thống nhất Kế hoạch triển khai nghiên cứu, soạn thảo
20 CMKiT năm 2021, trong đó bao gồm một số công việc chính
như sau:

    Theo kế hoạch, năm 2021, Ban nghiên cứu, soạn thảo CMKiT
sẽ nghiên cứu, soạn thảo 20 CMKiT và trình Bộ Tài chính thuộc
các nhóm chuẩn mực: (i) Nhóm Chuẩn mực kiểm toán 200 - 299
(nguyên tắc và trách nhiệm chung); (ii) Nhóm Chuẩn mực kiểm
toán 300 - 499 (đánh giá rủi ro và biện pháp xử lý đối với rủi ro đã
đánh giá); (iii) Nhóm Chuẩn mực kiểm toán 500 - 599 (bằng chứng
kiểm toán); (iv) Nhóm Chuẩn mực kiểm toán 600 - 699 (sử dụng
công việc của các bên khác). 

Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, 
giám sát Kế toán, Kiểm toán - Bộ Tài chính  phát biểu tại cuộc họp

Bà Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách 
chuyên môn VACPA – Chủ trì phát biểu khai mạc cuộc họp

Hình ảnh một số thành viên tham dự cuộc họp
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Chia 05 nhóm làm việc (đảm bảo mỗi nhóm đều có nhân sự
của cơ quan quản lý Nhà nước, Big4, DNKiT khác, các
trường Đại học và VACPA), mỗi nhóm phụ trách từ 2-5
CMKiT dưới sự chủ trì của các Phó ban nghiên cứu soạn
thảo chuẩn mực;
VACPA hiệu đính bản dịch từ tiếng Anh và dự thảo 20
CMKiT Việt Nam phù hợp với yêu cầu của văn bản pháp
luật Việt Nam và gửi xin ý kiến lần 1 cho các nhóm làm
việc. Việc dự thảo 20 CMKiT được hoàn thành trước
15/08/2021;
Thành viên các nhóm làm việc góp ý cho dự thảo 20
CMKiT Việt Nam và tổ chức thảo luận nhóm về nội dung
từng CMKiT. Công tác thảo luận nhóm được thực hiện từ
16/08/2021 đến 31/10/2021;
VACPA tổng hợp và hoàn thiện dự thảo 20 CMKiT Việt
Nam từ ý kiến đóng góp của từng nhóm làm việc. Tổ
thường trực gửi xin ý kiến thành viên Ban nghiên cứu, soạn
thảo về dự thảo 20 CMKiT Việt Nam và tổ chức các cuộc
họp của Ban nghiên cứu, soạn thảo để trao đổi những vấn đề
còn có ý kiến khác nhau. Tổ thường trực tổng hợp ý kiến,
hoàn thiện dự thảo 20 CMKiT Việt Nam lần 2;
VACPA gửi xin ý kiến chính thức của Bộ Tài chính (Cục
Quản lý, giám sát Kế toán, Kiểm toán; Vụ Pháp chế);
UBCKNN (Vụ Giám sát công ty đại chúng; Vụ Quản lý
chào bán chứng khoán), các DNKiT, các trường đại học,
Ban Chấp hành VACPA và người quan tâm; đồng thời công
bố công khai trên trang thông tin điện tử của VACPA. Dự
thảo 20 CMKiT sẽ được  gửi xin ý kiến trước ngày
15/11/2021;
VACPA tổ chức Hội thảo để lấy ý kiến trực tiếp với đại
diện Bộ Tài chính, các DNKiT, các trường Đại học, các
chuyên gia và người quan tâm. Hội thảo được tổ chức trước
ngày 15/12/2021.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

     Theo kế hoạch, VACPA cần hoàn thiện việc nghiên cứu, soạn
thảo và trình Bộ Tài chính xem xét trước ngày 31/12/2021.
    Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc
họp để các nhóm thảo luận, rà soát Dự thảo các CMKiT. Đây là
một trong những hoạt động chuyên môn trọng tâm của VACPA
trong năm 2021. Sau cuộc họp, Ban chuyên môn VACPA và các
nhóm soạn thảo sẽ triển khai khẩn trương các công việc đã thống
nhất. VACPA tin tưởng với sự hỗ trợ, hợp tác và tham gia nhiệt
tình, trách nhiệm cao của các đơn vị, thành viên, quá trình soạn
thảo 20 CMKiT năm 2021 sẽ được thực hiện hiệu quả, góp phần
phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập tại Việt Nam, tiếp cận
kịp thời với thông lệ quốc tế.

Chi tiết bài viết, vui lòng xem tại đây 
 

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=8244
http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=8244


   Để mở rộng các dịch vụ mà tổ chức kiểm toán cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và doanh nghiệp tái bảo hiểm
(DNTBH) và nâng cao chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính và các báo cáo mà các DNBH và DNTBH cung cấp, trên cơ sở
đề nghị của Bộ Tư pháp, VACPA đã tham gia thẩm định một số nội dung của Dự thảo Dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa
đổi) (sau đây gọi là "Dự thảo") như sau: 
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VACPA THAM GIA VACPA THAM GIA THẨM ĐỊNH CÁC NỘI DUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNGTHẨM ĐỊNH CÁC NỘI DUNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
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2.Về trách nhiệm của tổ chức kiểm toán độc lập, VACPA cho ý kiến về:
Việc Dự thảo quy định DNBH, DNTBH phải có “ý kiến xác nhận” của tổ chức kiểm toán độc lập đối với báo cáo
đánh giá khả năng thanh toán và quản trị rủi ro. Tuy nhiên, theo pháp luật về kiểm toán độc lập và các chuẩn mực
kiểm toán do Bộ Tài chính ban hành thì tổ chức kiểm toán “đưa ra ý kiến” không đồng nghĩa với việc “xác nhận”. Do
vậy, VACPA đề nghị bỏ cụm từ “xác nhận” trong Dự thảo và Khoản 2, Điều 144 được sửa lại như sau: “Doanh
nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm phải có ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập đối với Báo cáo đánh giá khả năng thanh
toán và quản trị rủi ro”;
Quy định trách nhiệm của tổ chức kiểm toán độc lập trong việc “Sử dụng chuyên gia”: Theo đoạn 07, Chuẩn mực
kiểm toán số 620 - Sử dụng công việc của chuyên gia quy định: “Kiểm toán viên phải xác định sự cần thiết của việc
sử dụng công việc của chuyên gia nếu kinh nghiệm chuyên môn trong một lĩnh vực riêng biệt ngoài lĩnh vực kế toán,
kiểm toán là cần thiết để thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp”. Do vậy, đối với quy định này, VACPA đề
nghị bổ sung cụm từ “Xem xét sử dụng chuyên gia". Đồng thời, tổ chức kiểm toán có thể cung cấp nhiều dịch vụ
ngoài dịch vụ kiểm toán (như dịch vụ soát xét thông tin tài chính quá khứ, dịch vụ đảm bảo khác ngoài dịch vụ kiểm
toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ) cho DNBH, DNTBH. Nên khi Dự thảo sử dụng cụm thuật ngữ “nội dung
kiểm toán độc lập” dễ gây hiểu nhầm là chỉ dịch vụ kiểm toán mới cần đến “chuyên gia khác”. Do vậy, VACPA đề
nghị sửa cụm thuật ngữ “nội dung kiểm toán độc lập” thành “dịch vụ mà tổ chức kiểm toán cung cấp”. Từ các vấn đề
này, VACPA đề nghị sửa Điểm b, Khoản 3, Điều 144 của Dự thảo như sau: “Xem xét sử dụng chuyên gia tính toán
khi kiểm toán tỷ lệ an toàn vốn, dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm; chuyên gia về quản trị rủi ro khi kiểm toán quản trị rủi
ro và các chuyên gia khác tương ứng với dịch vụ mà tổ chức kiểm toán cung cấp phù hợp với quy định hiện hành của
chuẩn mực kiểm toán, chuẩn mực soát xét thông tin tài chính quá khứ và Chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ
đảm bảo ngoài dịch vụ kiểm toán và soát xét thông tin tài chính quá khứ”.

a.

b.

3.Về quy định đối với dịch vụ thuê ngoài: Do DNBH là đơn vị có lợi ích công chúng, để báo cáo tài chính của DNBH cung cấp
cho người sử dụng có chất lượng cao, nếu DNBH thuê dịch vụ bên ngoài từ các tổ chức nhận ủy thác dịch vụ (tổ chức cung cấp
dịch vụ) thì các kiểm soát nội bộ của tổ chức nhận ủy thác phải được bên thứ ba (tổ chức kiểm toán độc lập) cho ý kiến thông qua
hợp đồng dịch vụ đảm bảo. Cụ thể, theo thông lệ quốc tế, khi doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán tại đơn vị có sử dụng
dịch vụ thuê ngoài (DNBH, DNTBH), các kiểm soát tại tổ chức cung cấp dịch vụ cần được tổ chức kiểm toán độc lập cung cấp
dịch vụ đảm bảo theo quy định tại Chuẩn mực quốc tế về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác - Báo cáo đảm bảo về các kiểm soát tại
tổ chức cung cấp dịch vụ (ISAE 3402). Do vậy, VACPA đề nghị bổ sung tại Khoản 2, Điều 89 của Dự thảo về yêu đối với tổ chức
cung cấp dịch nội dung sau: “e) Khi DNBH, DNTBH sử dụng dịch vụ thuê ngoài thì các kiểm soát nội bộ liên quan của tổ chức
cung cấp dịch vụ phải được đảm bảo bởi tổ chức kiểm toán độc lập được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.”

     Để nắm được đầy đủ ý kiến thẩm định của VACPA đối với Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), Hội viên và quý
bạn đọc xem bản ý kiến đầy đủ của VACPA tại đây 

1.Về tổ chức kiểm toán độc lập được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán, soát xét cho DNBH, DNTBH: VACPA đề nghị
Dự thảo hoặc văn bản dưới Luật cần bổ sung quy định tổ chức kiểm toán độc lập được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán,
soát xét cho DNBH, DNTBH, là tổ chức kiểm toán độc lập được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền cho phù hợp với
quy định của pháp luật hiện hành về kiểm toán độc lập để tránh vướng mắc và mâu thuẫn với các văn bản pháp luật khác
khi triển khai trên thực tế

   Theo kế hoạch CNKT năm 2021, trong tháng 6, VACPA đã tổ chức được tám (08) lớp cập nhật kiến thức trực tuyến (online) thu
hút hàng trăm học viên mỗi lớp là các Hội viên, kiểm toán viên, kế toán viên và một số đối tượng quan tâm khác từ các Tổng Công
ty, Tập đoàn, Công ty cổ phần... trên cả nước. 

VACPA TỔ CHỨC CÁC LỚP CNKT TRỰC TUYẾN (ONLINE) THÁNG 6VACPA TỔ CHỨC CÁC LỚP CNKT TRỰC TUYẾN (ONLINE) THÁNG 6
THEO KẾ HOẠCH CNKT NĂM 2021THEO KẾ HOẠCH CNKT NĂM 2021

   Các giảng viên trình bày tại lớp học là các giảng viên
có uy tín, nhiều kinh nghiệm bao gồm: đại diện các cơ
quan quản lý Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát kế toán,
kiểm toán - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước, Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà
nước,…) là những người trực tiếp biên soạn các chính
sách mới; Phó tổng giám đốc, giám đốc kiểm toán,
trưởng phòng kiểm toán các công ty kiểm toán lớn; Phó
Chủ tịch cùng cán bộ chuyên môn VACPA và sự hỗ trợ
của các doanh nghiệp, Tổng Công ty.

Đánh giá rủi ro, gian lận trong lập báo cáo tài chính của các công ty trên
thị trường chứng khoán;
Tìm hiểu môi trường công nghệ thông tin của khách hàng kiểm toán –
Các lưu ý khi kiểm toán trong môi trường công nghệ thông tin;
Kiểm toán BCTC hợp nhất;
Kế toán doanh thu theo VAS, Thông tư 200 và so sánh với IFRS;
Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày
31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
Nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định về kiểm toán nội bộ;
Quản trị công ty và vai trò của Ủy ban kiểm toán;
Cập nhật kiến thức về phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố theo quy
định của pháp luật Phòng chống rửa tiền. Đây là nội dung Bộ Tài chính
đã có công văn gửi VACPA và các doanh nghiệp kiểm toán (tự cập nhật)
đề nghị tổ chức CNKT cho các kiểm toán viên, kế toán viên.
Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán…

Các lớp tháng 6 có một số nội dung nổi bật như: 

   Các lớp học trực tuyến đã nhận được nhiều đánh giá
tốt và tích cực từ các học viên tham gia. VACPA tin
tưởng rằng các lớp học CNKT đã và sẽ cung cấp nhiều
kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các Hội viên, KTV và
kế toán viên, từ đó giúp hội viên, doanh nghiệp kiểm
toán (DNKiT) nâng cao chất lượng kiểm toán và phát
triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Trong tháng 7 và
8/2021, VACPA tiếp tục tổ chức các lớp CNKT để đảm
bảo kiểm toán viên, kế toán viên có đủ giờ CNKT để
đăng ký hành nghề.

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=8257


   Tham gia giảng dạy trực tiếp có TS Hà Thị Ngọc Hà - Phó
Chủ tịch VACPA,ThS. Hoàng Thị Nga - Phó Trưởng văn
phòng VACPA Hà Nội và ThS. Lê Thị Hoàn, Nguyễn Thị Thu
Trang - cán bộ chuyên môn của VACPA là các kiểm toán viên
đã trực tiếp tham gia cập nhật Chương trình kiểm toán mẫu
kiểm toán báo cáo tài chính bản cập nhật lần 3 năm 2019 và
đã thực tế hành nghề kiểm toán nhiều năm từ các doanh
nghiệp kiểm toán (DNKiT), tham gia xây dựng chuẩn mực
kiểm toán, kinh nghiệm soát xét hồ sơ kiểm toán của các tổ
chức niêm yết, kinh nghiệm đào tạo các khóa thực hành kiểm
toán, cập nhật kiến thức...
     Các học viên được VACPA được gửi tài liệu đầy đủ trước
lớp học bao gồm bài giảng, các hướng dẫn kiểm toán của các
phần hành và tài liệu, chứng từ, sổ kế toán thực tế của đơn vị
được kiểm toán. Mỗi lớp đều có giảng viên chính và trợ giảng
thường xuyên hỗ trợ, trả lời hướng dẫn cho các học viên. Từ
đó giúp học viên trực tiếp thực hành kiểm toán, tiếp cận
nhanh, biết cách trình bày giấy tờ làm việc, lấy mẫu kiểm
toán, kiểm tra chi tiết, phân tích số liệu của các phần hành cơ
bản như kiểm toán tiền; tài sản cố định; chi phí bán hàng, quản
lý doanh nghiệp; các khoản phải thu,… Đồng thời, tại khóa
học, sinh viên được chia sẻ các thông tin tổng quan về ngành
kiểm toán, đặc điểm của ngành nghề cũng như được nghe
giảng viên tư vấn, chia sẻ các kỹ năng quan trọng, cần thiết
trong nghề nghiệp kiểm toán độc lập,… Mỗi phần hành, ngoài
phần lớn thời gian dành cho thực hành, các học viên còn được
trao đổi và tiếp thu các kiến thức chuyên sâu về pháp luật kế
toán hiện hành và kinh nghiệm nghề nghiệp từ những giảng
viên đã thực tế làm việc lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm
toán. 
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   Tiếp nối các các khóa đào tạo thực hành trong các năm trước, nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa VACPA với Khoa Kế toán &
Quản trị kinh doanh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam để cùng hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho các
doanh nghiệp kiểm toán và nghề nghiệp kiểm toán độc lập, VACPA đã tổ chức thành công khóa đào tạo trực tuyến “Thực hành kiểm toán
theo Hồ sơ kiểm toán mẫu Báo cáo tài chính” cấp độ cơ bản trong các ngày 18, 21/06 & 25,28/06/2021 cho sinh viên năm thứ 4 chuyên
ngành kế toán, kiểm toán. 

HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA VACPA

   Kết thúc lớp học, các sinh viên được gửi các giấy tờ làm
việc kiểm toán mẫu của các phần hành đã được học, các học
viên đạt bài kiểm tra được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành
khóa học “Thực hành kiểm toán theo Hồ sơ kiểm toán mẫu
Báo cáo tài chính - cấp độ cơ bản”. Tổng hợp từ các đánh
giá của học viên, khóa học đã nhận được tất cả các ý kiến
đánh giá tốt.

     VACPA xin chúc mừng các bạn học viên đã hoàn thành
khóa học và trân trọng cám ơn Học viện Nông nghiệp Việt
Nam đã phối hợp cùng VACPA tổ chức thành công khóa học.

   Với nhiều năm kinh nghiệm đào tạo các lớp học đào tạo thực
hành cho nhiều lớp sinh viên Đại học và trợ lý kiểm toán viên
các DNKiT, VACPA đã tổ chức thành công nhiều khóa học
đào tạo thực hành kiểm toán trên cả nước với nhiều kết quả tốt
đẹp và sự ghi nhận chuyên môn cao và đặc biệt là uy tín, tin
tưởng vào chất lượng đào tạo từ các giảng viên và lãnh đạo các
công ty kiểm toán.
   Trong thời gian tới, VACPA sẽ tiếp tục mở các khóa đào tạo
thực hành cho trợ lý kiểm toán và sinh viên năm thứ 3, thứ 4
chuyên ngành kế toán, kiểm toán với phần nội dung chương
trình linh hoạt để phù hợp với đặc trưng, tính chất riêng của
từng trường Đại học, từng đơn vị. VACPA tin tưởng rằng các
lớp học thực hành cho các trợ lý, các sinh viên sẽ cung cấp
nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích để hỗ trợ quá trình công tác
của các bạn tại doanh nghiệp kiểm toán cũng như quá trình
ứng tuyển vào các công ty kiểm toán nói riêng và sự phát triển
của các doanh nghiệp kiểm toán, ngành kiểm toán độc lập tại
Việt Nam nói chung. 

Hình ảnh các học viên khóa đào tạo

"Đây là hoạt động hữu ích với các em sinh viên và
chúng tôi rất mong các hoạt động này sẽ được triển
khai tiếp tục trong các năm tới" - ThS Lê Thanh Hà -
Giảng viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam

"Qua khóa học của VACPA, em đã hiểu thêm được rất
nhiều kiến thức thực tế liên quan đến chuyên ngành
của mình mà em chưa được tiếp cận" - ý kiến một sinh
viên của khóa học
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      Nhằm mục tiêu đánh giá mức độ hữu ích của các quyền lợi hội viên hiện có và bổ sung các quyền lợi thiết thực, có giá trị cho hội viên
trong thời gian tới cũng như lắng nghe các ý kiến, nguyện vọng của hội viên, trên cơ sở kế hoạch công tác nhiệm kỳ V (2020-2025) đã được
Đại hội đại biểu toàn quốc thông qua và quy định tại Quy chế Hội viên VACPA, trong tháng 6/2021, VACPA đã triển khai hoạt động khảo
sát thông qua hình thức gửi Phiếu khảo sát qua email cho tất cả hội viên (cả hội viên làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán và các đơn vị,
doanh nghiệp khác) và đăng trên website của VACPA.

Phần 1 - Đánh giá mức độ hữu ích của 14 nhóm quyền lợi hiện tại VACPA đang cung cấp cho hội viên (như: giảm
50% phí cập nhật kiến thức; miễn phí hội thảo, tọa đàm; hỗ trợ tư vấn chuyên môn; cung cấp các tài liệu, công cụ hỗ trợ
chuyên môn; xét khen thưởng các cấp;…). 
Kết quả khảo sát cho thấy, tất cả 14 quyền lợi đề được hội viên đánh giá tương đối cao về mức độ hữu ích. Tỷ lệ hội
viên lựa chọn “Rất hữu ích” và “Hữu ích” cho tất cả quyền lời đều từ 76% trở lên. Trong đó, các quyền lợi được hội viên
đánh giá cao nhất là: 1) Được tham gia miễn phí hội thảo, tọa đàm chuyên môn; 2) Được cung cấp các tài liệu, công cụ
hỗ trợ chuyên môn như Ebook, Chương trình kiểm toán mẫu…; 3) Được quyền yêu cầu Hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, tương ứng tỷ lệ 95%, 94%, 90%;
Tuy nhiên, VACPA cũng nhận được một số ý kiến nêu rằng hội viên chưa biết (chưa từng sử dụng) một hoặc một số
quyền lợi của hội viên VACPA.

VACPA THỰC HIỆN KHẢO SÁT HỘI VIÊN
 VỀ VIỆC GIA TĂNG QUYỀN LỢI HỘI VIÊN NĂM 2021

     Cuối tháng 6/2021, VACPA thu được 442/2.500 ý kiến của hội viên, với nhiều góp ý cụ thể, tâm huyết. Nội dung khảo sát
chia làm 3 phần và có kết quả tóm tắt như sau:

 VACPA trân trọng cảm ơn những ý kiến đóng góp của hội viên cho hoạt động khảo sát này, đặc biệt với sự tin tưởng, hỗ trợ
của hội viên là cơ sở để VACPA và các hội viên đóng góp cho sự phát triển nghề nghiệp kế toán, kiểm toán tại Việt Nam. 

Phần 2 - Đánh giá mức độ phù hợp của các quyền lợi hội viên VACPA dự kiến bổ sung, hoàn thiện trong thời gian tới
cũng như thu thập đề xuất quyền lợi bổ sung từ hội viên (như: xây dựng chuyên mục/diễn đàn do VACPA quản lý (đảm
bảo hội viên tương tác thuận tiện để hội viên cập nhật thông tin; hỗ trợ tư vấn lẫn nhau các vấn đề chuyên môn khó; Tăng
cường các hội thảo, tọa đàm theo hình thức trực tuyến để nhiều hội viên dễ sắp xếp tham dự hơn;... ). 
Kết quả khảo sát cho thấy, cả 3 quyền lợi đề xuất bổ sung, hoàn thiện đều được hội viên đánh giá là phù hợp. Tỷ lệ hội
viên lựa chọn mức độ “Rất phù hợp” và “Phù hợp” đều từ 92% trở lên.
Ngoài ra, VACPA nhận được 33 ý kiến đề xuất các quyền lợi bổ sung cho hội viên.

Phần 3 - Thu thập ý kiến của hội viên liên quan đến một số nội dung, công việc cụ thể để VACPA làm cơ sở triển khai
trong thời gian tới. 
VACPA đã nhận được các ý kiến cụ thể của hội viên để trình các ban chuyên môn xem xét, quyết định. Đồng thời,
VACPA nhận được 122 ý kiến góp ý để giúp VACPA triển khai hoạt động hội viên hiệu quả hơn trong thời gian tới.

      Từ kết quả khảo sát hội viên, Văn phòng VACPA đã lập báo cáo chi tiết để trình Ban Thường trực, Ban Chấp hành tại
cuộc họp tháng 7/2021 nhằm gia tăng quyền lợi cho hội viên và nâng cao hiệu quả hoạt động, bao gồm:

Đề xuất các quyền lợi bổ sung cho hội viên và trình Ban Chấp hành phê duyệt trên cơ sở xem xét từng ý kiến góp
ý của hội viên.
Ban Hội viên phối hợp với Ban Đối ngoại - Truyền thông để truyền thông đầy đủ, giúp hội viên biết và sử dụng
các quyền lợi của hội viên VACPA. 
Ban Hội viên phối hợp Ban Chuyên môn, Ban Đào tạo để cung cấp thường xuyên các quyền lợi thiết thực cho hội
viên, trong đó tập trung tổ chức các hội thảo chuyên môn miễn phí theo hình thức trực tuyến; cung cấp (và hướng
dẫn áp dụng) các sản phẩm chuyên môn do VACPA ban hành;…
Văn phòng sẽ triển khai việc xây dựng phần mềm quản lý hội viên và website mới của VACPA để nâng cao hơn
hiệu quả tương tác giữa hội viên và VACPA.



Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội TMĐT Việt Nam (VECOM) 
Ông Nam Nguyễn FCPA (Aust.), Thành viên Sáng lập - Giám đốc Điều Hành Nam Nguyễn Consulting
Tiến sỹ Phan Đằng Chương FCPA (Aust.), Phó Tổng Giám đốc & Lãnh đạo Dịch Vụ Tư Vấn Doanh
Nghiệp từ EY Việt Nam 
Ông Nguyễn Hữu Phúc, Phó Tổng Giám Đốc Cổng Thanh Toán Điện Tử Việt Nam (VNPAY)

Nội dung nổi bật:
 - Chia sẻ kết quả Báo cáo về thay đổi hành vi tiêu dùng trong Thương mại điện tử tại Việt Nam từ góc nhìn
nhà tư vấn - Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Giám đốc Dịch Vụ Tư Vấn Doanh Nghiệp - Công Ty Cổ
Phần Tư Vấn EY Việt Nam
 - Toàn cảnh Thương mại điện tử tại Việt Nam – Thách thức và Giải pháp - Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Phó
Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM)
 - Tọa đàm: Chia sẻ từ chuyên gia về quản lý thuế, hành lang pháp lý và quy định hiện hành liên quan đến
Thương mại điện tử và Chuyển đổi số 
Điều phối: Tiến sỹ Trần Khánh Lâm FCPA (Aust.), Phó Chủ Tịch kiêm Tổng Thư Ký VACPA
Các diễn giả khách mời:

VACPA PHỐI HỢP VỚI CPA AUSTRALIA VÀ HIỆP HỘI THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI THẢO TRỰC TUYẾN VỚI CHỦ ĐỀ: 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
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VACPA CHÚC MỪNG NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM (21/06/1925 - 21/06/2021)
   Nhân dịp chào mừng 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), thay mặt Ban chấp hành VACPA,
Ông Phạm Sỹ Danh - Chủ tịch VACPA đã gửi Thư và lẵng hoa chúc mừng đến Tổng Biên tập, tập thể phóng viên, biên tập viên
và cán bộ nhân viên của một số cơ quan báo chí – đối tác truyền thông quan trọng và thân thiết của VACPA: Tạp chí Tài chính,
Thời báo Tài chính Việt Nam, Tạp chí kế toán và kiểm toán, Diễn đàn doanh nghiệp, Đầu tư chứng khoán, Kiểm toán Nhà nước. 

   VACPA cũng chia sẻ về những thành công của các Quý Báo với
vai trò và trách nhiệm của mình, luôn tích cực đồng hành trên mặt
trận thông tin tuyên truyền, góp phần làm tốt vai trò định hướng
dư luận trong các chính sách của đời sống kinh tế - xã hội, đóng
góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo
vệ Tổ quốc nói chung; đặc biệt là trong việc chung tay cùng cả
nước nỗ lực phòng chống Covid nhằm thực hiện thành công mục
tiêu kép của Chính phủ. Cũng nhân dịp này, Ban Chấp hành
VACPA cảm ơn chân thành về sự hỗ trợ và hợp tác mạnh mẽ của
các Quý Báo vì sự phát triển nghề nghiệp kiểm toán độc lập Việt
Nam.
   Với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về nghề nghiệp
kiểm toán độc lập, về Hội, về Hội viên cùng hướng tới 30 năm
ngành kiểm toán độc lập (1991-2021), VACPA mong muốn và hy
vọng được tiếp tục mở rộng và phát huy có hiệu quả mối quan hệ
hợp tác với các Quý Báo để cùng chung tay nâng cao nhận thức
của cộng đồng và xã hội về vai trò và trách nhiệm của các doanh
nghiệp kiểm toán, kiểm toán viên và hoạt động nghề nghiệp kiểm
toán độc lập trong xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước.

   Với mục tiêu đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi về
nghề nghiệp kiểm toán độc lập, về Hội, về Hội viên
cùng hướng tới 30 năm ngành kiểm toán độc lập
(1991-2021), VACPA mong muốn và hy vọng được
tiếp tục mở rộng và phát huy có hiệu quả mối quan
hệ hợp tác với các Quý Báo để cùng chung tay nâng
cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về vai trò và
trách nhiệm của các doanh nghiệp kiểm toán, kiểm
toán viên và hoạt động nghề nghiệp kiểm toán độc
lập trong xây dựng và phát triển kinh tế của đất
nước.

  Ngày 03/06/2021, VACPA đã phối hợp cùng với
CPA Australia, VECOM (Hiệp hội Thương mại điện
tử Việt Nam) và một số đơn vị khác tổ chức Hội thảo
trực tuyến về chủ đề: Thương mại điện tử & Chuyển
đổi số. 
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CÔNG TY TNHH 
HÃNG KIỂM TOÁN AASC CHUNG TAY

ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH
   Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức
phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lễ phát
động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng chống dịch
Covid-19 và Công văn số 66-CV/ĐTN-BTC ngày
24/5/2021 của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, Đoàn
Thanh niên Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã
phối hợp với Công đoàn Công ty kêu gọi, quyên góp
được 1,2 tấn gạo, 5.000 khẩu trang N95 và 25 thùng
nước Lavie ủng hộ cho tỉnh Bắc Giang - địa phương
đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid –19. 

   Chiều ngày 07/6/2021, Đoàn Thanh niên AASC đã trao số nhu yếu phẩm quyên góp nêu trên cho tỉnh Bắc Giang. Ông
Trịnh Hữu Bàn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận và bày tỏ lời cảm ơn trân
trọng những tấm lòng nhân ái của cán bộ, kiểm toán viên, nhân viên AASC.

   Cùng với hoạt động nêu trên, người lao động AASC cũng đã tích cực hưởng ứng Chương trình nhắn tin ủng hộ “Quỹ Vắc-
xin phòng, chống Covid-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo 1408 theo Lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ phát
động. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, biểu hiện sinh động tấm lòng nhân ái, sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ nhân
viên AASC với cộng đồng trong lúc khó khăn, góp phần cùng cả nước kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh Covid-19 vì sức
khỏe của mình, của cộng đồng và toàn xã hội”.

Phạm vi điều chỉnh
     Hưởng ứng đợt vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ
Việt Nam và lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
tới các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia
đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid để đất nước sớm
chiến thắng dịch bệnh, ngày 31/5/2021, Chủ tịch VACPA đã
phát động tới toàn thể Hội viên VACPA và cán bộ, nhân viên
VACPA tham gia ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid 19. Ngay
sau khi phát động, các Hội viên VACPA và cán bộ nhân viên
VACPA đã tích cực đóng góp vào Quỹ vắc xin phòng Covid
19, đến ngày 15/6/2021, VACPA đã tiếp nhận được số tiền ủng
hộ là 151.909.000 đồng.
   Ngày 17/6/2021, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam
(VACPA) đã chuyển toàn bộ số tiền trên (thông qua Ủy nhiệm
chi ngày 17/06/2021) cho Quỹ vắc xin phòng Covid 19 (mở tài
khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước). 
   Ngoài số tiền ủng hộ vào Quỹ vắc xin phòng Covid 19 nêu
trên, hiện tại, các Hội viên VACPA trên cả nước cũng đã ủng
hộ phòng chống dịch Covid 19 và ủng hộ trực tiếp vào Quỹ
vắc xin phòng Covid 19 bằng nhiều hình thức khác nhau như
nhắn tin trực tiếp vào Tổng đài, ủng hộ bằng hiện vật, nhu yếu
phẩm tại các vùng dịch,...

   Với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng, Hội viên
VACPA đã thể hiện văn hóa của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán,
đã và đang luôn chung sức, đồng lòng chia sẻ cũng như tin tưởng
vào thành công của phòng, chống dịch Covid 19 và thực hiện mục
tiêu kép của đất nước, như lời của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại
buổi lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng Covid-19” là: “Quỹ được thành
lập với sứ mệnh huy động tổng hợp nguồn lực đóng góp xã hội để
chia sẻ với ngân sách nhà nước nhằm phục vụ cho hoạt động mua,
nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử
dụng vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên nguyên tắc đảm
bảo sự tự nguyện đóng góp, hoạt động công khai, minh bạch và
đúng quy định của pháp luật và thuận lợi nhất cho việc đóng góp”.

VACPA CÙNG CÁC HỘI VIÊN VACPA
ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ QUỸ VACXIN

PHÒNG COVID 19

   VACPA xin trân trọng cảm ơn các Hội viên đã đồng hành cùng VACPA trong các hoạt động vì cộng đồng nói chung và ủng hộ
Quỹ vắc xin phòng Covid 19 nói riêng và mong muốn các Hội viên VACPA tiếp tục tích cực tham gia ủng hộ cho Quỹ vắc xin phòng
Covid 19 bằng việc ủng hộ trực tiếp vào Quỹ hoặc thông qua VACPA (bao gồm cả việc thông báo cho VACPA các hoạt động ủng hộ
của hội viên) để chung tay cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh. 

Danh sách đóng góp quỹ Vacxin phòng Covid- 19

http://vacpa.org.vn/Page/Detail.aspx?newid=8239


Phạm Sỹ Danh

BAN THƯ KÝ

TỔNG B IÊN  TẬP

TS. Trần Khánh Lâm
Bùi Thị Bích ThủyNguyễn Phương Ngọc

Võ Kim Vân
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   ACCA toàn cầu ủng hộ và tham gia vào quá trình xây dựng và phát
triển báo cáo tích hợp từ những ngày đầu tiên, đã lồng ghép các
nguyên tắc khung báo cáo tích hợp vào Chứng chỉ ACCA cũng như
chương trình cập nhật kiến thức liên tục cho hội viên, và sử dụng để
lập các báo cáo tích hợp hàng năm của chúng tôi tập trung vào những
giá trị mà ACCA mang đến cho cộng đồng. Tại Việt Nam trong nhiều
năm qua, ACCA hỗ trợ các nỗ lực giới thiệu khái niệm và thực tiễn
quốc tế về báo cáo tích hợp, báo cáo giá trị với các Cơ quan quản lý
nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp. ACCA tự hào phụ trách Ban
Giám khảo của Giải thưởng Phát triển bền vững (kể từ năm 2013)
thuộc khuôn khổ Giải thưởng Bình chọn doanh nghiệp niêm yết hàng
năm. Thông qua Giải thưởng này, ngày càng có nhiều doanh nghiệp
niêm yết công bố theo chuẩn quốc tế các chỉ số và thuyết minh liên
quan đến môi trường và xã hội, cách thức các nhân tố này định hướng
chiến lược doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư và các bên
liên quan.
   Bà Helen Brand còn cho biết: ‘Sự kết nối là một trong những
nguyên lý của báo cáo doanh nghiệp tốt, và phương thức báo cáo tích
hợp mang tới cái nhìn toàn diện cho người sử dụng báo cáo. Điều này
định hướng tư duy tích hợp và đảm bảo sự hỗ trợ tốt hơn. Ngành nghề
tài chính, kế toán, kiểm toán đóng vai trò trung tâm trong đáp ứng nhu
cầu của xã hội về trách nhiệm giải trình và tính bao trùm. Hiện nay
hơn bao giờ hết, các tổ chức/doanh nghiệp đều bị đòi hỏi cao về lòng
tin và sự tín nhiệm trong nội dung và cách thức báo cáo về các hoạt
động của mình. 

ACCA BÀY TỎ QUAN ĐIỂM VỀ 
CÔNG BỐ LỊCH SỬ THÀNH LẬP 
CƠ QUAN CHUẨN MỰC BÁO CÁO GIÁ TRỊ
  Hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) cho biết: ‘Hội
đồng Báo cáo tích hợp quốc tế (IIRC) và Ủy ban Chuẩn mực kế
toán bền vững (SASB) sáp nhập trở thành Cơ quan Chuẩn mực
Báo cáo giá trị là một bước tiến quan trọng của tương lai báo
cáo doanh nghiệp trên toàn cầu’.
   Bà Helen Brand, Giám đốc điều hành của ACCA và Đồng Phó
Chủ tịch của Ban Điều hành Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị,
đã phát biểu chúc mừng sáp nhập thành công: ‘Doanh nghiệp và
các nhà đầu tư cần một cái nhìn rõ ràng, thống nhất và toàn diện
về giá trị doanh nghiệp trong thế giới hiện đại. Hệ thống báo cáo
doanh nghiệp tích hợp là vô cùng cần thiết, và đó là điều Cơ quan
Chuẩn mực Báo cáo giá trị sẽ giúp các tổ chức/doanh nghiệp thực
hiện. 
   ‘Điều thiết yếu là các nhà đầu tư và các bên có liên quan khác
hiện đòi hỏi thêm nhiều thông tin quan trọng để ra quyết định
như các chỉ số và công bố thuyết minh liên quan đến môi trường
và xã hội cũng như cách thức các nhân tố này định hướng chiến
lược doanh nghiệp. Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị sẽ đưa ra
hướng dẫn kỹ thuật và thực tiễn nhằm không chỉ giúp quá trình ra
quyết định trong các tổ chức/doanh nghiệp hiệu quả hơn mà còn
giúp những người lập báo cáo cung cấp báo cáo tích hợp phù hợp
đáp ứng được nhu cầu của các bên có liên quan.’
   Bà Helen Brand, Giám đốc điều hành của ACCA và Đồng Phó
Chủ tịch của Ban Điều hành Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị,
đã phát biểu chúc mừng sáp nhập thành công: ‘Doanh nghiệp và
các nhà đầu tư cần một cái nhìn rõ ràng, thống nhất và toàn diện
về giá trị doanh nghiệp trong thế giới hiện đại. Hệ thống báo cáo
doanh nghiệp tích hợp là vô cùng cần thiết, và đó là điều Cơ quan
Chuẩn mực Báo cáo giá trị sẽ giúp các tổ chức/doanh nghiệp thực
hiện. 

   ‘ACCA sẽ hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị,
và các tổ chức quốc tế khác như Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo tài
chính quốc tế IFRS, để phát triển và hoàn thiện hệ thống báo cáo toàn
cầu toán diện. Tiếp nối thành công của Hội đồng Báo cáo tích hợp
quốc tế (IIRC) và Ủy ban Chuẩn mực kế toán bền vững (SASB), sự
thành lập của Cơ quan Chuẩn mực Báo cáo giá trị là một khởi đầu
thay đổi mang tính lịch sử đối với doanh nghiệp, các nhà đầu tư và
toàn xã hội.’

VĂN PHÒNG VACPA HÀ NỘI
Tầng 2 & 3, Nhà Dự án Số 4 Ngõ Hàng Chuối 1, Hà Nội

VĂN PHÒNG VACPA HỒ CHÍ MINH
Phòng 23, Lầu 1, Số 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

hanoi@vacpa.org.vn
TEL: +84-24 39724334 | FAX: +84-243 9724354

hcmc@vacpa.org.vn 
TEL: +84-28 39306435 | Fax: +84-28 39306442

HƯỚNG DẪN VIỆC 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 ngày 18/6/2021

Thông tư này hướng dẫn thi hành Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc áp dụng cơ
chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao
dịch liên kết.
Các nội dung khác về cơ chế APA được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị
định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

Nguyên tắc áp dụng APA:
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 TNDN 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
Việc áp dụng APA nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, giảm chi phí tuân thủ pháp luật thuế, xác định giá giao dịch liên kết của
người nộp thuế phù hợp với nguyên tắc phân tích, so sánh với các giao dịch độc lập và nguyên tắc bản chất hoạt động, giao dịch quyết
định nghĩa vụ thuế để xác định bản chất giao dịch liên kết, nghĩa vụ thuế TNDN phải nộp của người nộp thuế như trong điều kiện giao
dịch giữa các bên độc lập và ngăn ngừa việc đánh thuế trùng và trốn lậu thuế, giảm thiểu tranh chấp về xác định giá của giao dịch liên kết
Đề nghị áp dụng APA của người nộp thuế được giải quyết trên cơ sở hồ sơ với các tài liệu, thông tin cần thiết theo quy định tại khoản 3
Điều 41 NĐ 126 do người nộp thuế cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực, kịp thời
Việc phân tích, so sánh, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập và phương pháp được sử dụng để so sánh, xác định giá của giao dịch liên kết
thuộc phạm vi áp dụng của APA được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP
Việc áp dụng cơ chế APA phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc được quy định tại khoản 6 Điều 42 Luật Quản lý thuế

Phạm vi điều chỉnh:

Hiệu lực APA:
Thông tư này hướng dẫn thi hành Điều 41 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ về việc áp dụng cơ
chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây được gọi tắt là APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao
dịch liên kết.
Các nội dung khác về cơ chế APA được thực hiện theo quy định của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị
định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

   Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 03 tháng 8 năm 2021, thay thế Thông tư số 201/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm
2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế

Chi tiết thông tư của Bộ Tài chính, vui lòng xem tại đây 
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