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kết. Trên thực tế, hành vi chuyển giá đối với các giao 
dịch quốc tế thường được quan tâm hơn là những giao 
dịch trong nước, do sự khác biệt về chính sách thuế 
giữa các quốc gia khác nhau. 

Để thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
vào Việt Nam, nhiều năm qua Nhà nước đã có chính 
sách ưu đãi về thuế, tài chính… đối với các doanh 
nghiệp (DN) này. Nhờ đó, tỷ trọng đóng góp vào GDP 
của khối DN FDI cũng ngày càng cao, tuy nhiên, việc 
kê khai, thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của một số DN 
FDI chưa thật sự tương xứng với kỳ vọng. Hiện tượng 
các DN FDI kê khai, báo lỗ khá phổ biến, chiếm khoảng 
50% tổng số DN FDI đang hoạt động trên cả nước, trong 
đó có nhiều nguyên nhân, nhưng phải kể đến hành vi 
chuyển giá. Hoạt động chuyển giá của các DN FDI đã 
gây thất thu cho ngân sách hàng chục ngàn tỷ đồng 
trong nhiều năm qua. Từ khi Tổng cục Thuế thành lập 
Tổ quản lý giá chuyển nhượng (năm 2012) đã phát hiện 
nhiều vụ việc chuyển giá, với giá trị điều chỉnh rất lớn. 
Tại các Cục Thuế địa phương đều đã quyết liệt thực 
hiện công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm ngăn chặn tình 
trạng chuyển giá của các DN. Cụ thể, kết quả thanh 
tra, kiểm tra chỉ tính riêng năm 2013 tại 2.110 DN đã 
truy thu, truy hoàn và xử phạt hơn 988 tỷ đồng, giảm 
khấu trừ 136,95 tỷ đồng. Đặc biệt, qua công tác thanh 
tra thuế đã buộc DN phải giảm lỗ lên tới hơn 4.192 tỷ 
đồng. Theo đánh giá của cơ quan thuế, số tiền truy thu 
chủ yếu tập trung ở khu vực DN FDI (chiếm 40% tổng 
số thu), tỷ lệ số thu bình quân trên 1 DN là 1,73 tỷ đồng.

Tính đến hết năm 2015, Việt Nam có hơn 20 nghìn 
dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 
281,882 tỷ USD. Tuy nhiên, hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh của DN FDI qua các báo cáo lại không cao, 

Hoạt động chuyển giá tại Việt Nam  
trong những năm gần đây 

Về mặt lý thuyết, chuyển giá là việc thực hiện 
chính sách giá đối với hàng hóa, dịch vụ và tài sản 
được chuyển dịch giữa các thành viên trong tập đoàn 
hay nhóm liên kết không theo giá thị trường nhằm tối 
thiểu hóa số thuế của các tập đoàn hay của nhóm liên 
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phổ biến nhất là tình trạng thua lỗ. Báo cáo thường 
niên DN Việt Nam năm 2015 do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố có 
đánh giá rất đáng chú ý, trong 3 loại hình DN, khối 
FDI có tỷ lệ DN thua lỗ cao nhất, với gần 48 DN trong 
3 năm (2012 – 2014). Cũng trong năm 2015, số DN có 
dấu hiệu chuyển giá đã được cơ quan Thuế thực hiện 
thanh tra, kiểm tra là 4.751 DN, kết quả, các DN này 
đã giảm số lỗ 10.050 tỷ đồng. Riêng vụ việc Metro 
Cash và Carry chuyển giá sau 12 năm hoạt động tại 
Việt Nam, Cơ quan Thuế đã truy thu hơn 507 tỷ đồng 
cho ngân sách nhà nước. Một điều bất hợp lý là dù 
thua lỗ liên tục nhưng DN FDI vẫn mở rộng quy mô 
sản xuất, kinh doanh. Mặt khác, trong khi DN FDI 
báo lỗ thì hầu hết các DN trong nước cùng ngành 
nghề đều có lãi. Một điều bất hợp lý là dù thua lỗ liên 
tục nhưng DN FDI vẫn mở rộng quy mô sản xuất, 
kinh doanh.

Hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phổ 
biến nhất với 3 nhóm: Sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội 
địa, làm hàng xuất khẩu và gia công hàng hóa xuất 
khẩu. Trong 3 lĩnh vực này, hầu hết các nhà đầu tư 
nước ngoài đều có một điểm chung là dùng thủ thuật 
chuyển giá. Những ngành đầu tư có tỷ lệ DN chuyển 
giá nhiều nhất gồm: 90% DN kinh doanh lĩnh vực 
tài chính và bảo hiểm, 70% DN sản xuất dệt may, 
51% DN sản xuất linh kiện ô tô… Với nhóm DN FDI 
sản xuất hàng hóa tiêu thụ nội địa, hàng hóa tiêu thụ 
trong nước rất khó tùy tiện tăng giá so với mặt bằng 
chung nên họ phải tìm mọi cách để nâng chi phí đầu 
vào sản xuất, bằng cách tăng giá trị thiết bị vật tư, 
nguyên liệu, định mức tiêu hao vật tư trên một đơn 
vị sản phẩm, chi phí phân bổ từ công ty mẹ ở nước 
ngoài. Khi chi phí tăng sẽ kéo giảm lợi nhuận, thậm 
chí lỗ và trốn được trách nhiệm nộp thuế thu nhập 
DN. Cũng dùng thủ thuật nâng chi phí đầu vào, 
nhóm DN FDI làm hàng xuất khẩu thì dùng thêm 
“kỹ thuật” ép giá bán sản phẩm. 

Một hình thức chuyển giá khác được các DN FDI 
áp dụng là bán hàng hóa, nguyên vật liệu cho các 
bên có quan hệ liên kết với giá thấp hơn nhiều so 

với giá bán cho các bên không có quan hệ liên kết. 
Đây là hành vi phổ biến nhất. Bởi với lợi thế nắm giữ 
phần vốn lớn tại các DN Việt Nam, bên liên kết nước 
ngoài có quyền định đoạt giá chuyển giao hàng hóa, 
nguyên liệu để chuyển được nhiều lợi nhuận trước 
thuế ra nước ngoài. Các tập đoàn, công ty mẹ tại 
nước ngoài ký hợp đồng sản xuất kinh doanh và dịch 
vụ với các công ty của các nước với đơn giá gia công 
sản xuất dịch vụ rất cao. Sau đó, các tập đoàn này 
giao lại cho các công ty con thành lập tại Việt Nam 
thực hiện sản xuất gia công dịch vụ và xuất khẩu trực 
tiếp cho các đơn vị mà công ty mẹ đã ký hợp đồng. 
Tuy nhiên, tiền không thu được trực tiếp từ các công 
ty đã xuất hàng mà chỉ thu được theo đơn giá gia 
công, sản xuất dịch vụ do công ty mẹ quy định, đơn 
giá này rất thấp. Bên cạnh đó, một hình thức chuyển 
giá khác thông qua chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh 
doanh cũng được các DN FDI vận dụng. Hành vi này 
thông qua giá bán hàng hóa dịch vụ xuất khẩu cho 
nước ngoài, chủ yếu bao tiêu sản phẩm qua công ty 
mẹ với giá bán hoặc giá gia công thấp hơn giá vốn 
dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh của DN FDI 
liên tục lỗ nhiều năm. Để tiếp tục hoạt động và mở 
rộng kinh doanh, công ty mẹ thực hiện hình thức hỗ 
trợ vốn hoặc cho vay không tính lãi.

Qua báo cáo của 63 cục thuế, hơn 100 chi cục thuế 
trên cả nước với kết quả thanh tra tại 870 DN FDI có 
tới 720 DN vi phạm. Tính riêng trong 9 tháng đầu năm 
2015, ngành Thuế đã kiểm tra và phát hiện 1.600 DN 
có dấu hiệu chuyển giá. Cụ thể, trường hợp Công ty 
Metro Cash & Carry Việt Nam, sau khi công bố kết 
quả thanh tra bước đầu, đã điều chỉnh giảm lỗ, giảm 
khấu trừ và truy thu thuế với tổng số tiền 507 tỷ đồng. 

Thực tế cho thấy, chuyển giá là hiện tượng phổ 
biến trong nền kinh tế thị trường, do nhiều nguyên 
nhân, trong đó chủ yếu là:

Một là, các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế 
thực hiện hành vi chuyển giá chủ yếu với mục đích 
cao nhất là giảm hoặc tránh mức thuế phải nộp với 
lợi nhuận cao nhất có thể, tối đa hóa lợi ích của mình 
trong các quan hệ góp vốn, quan hệ kinh doanh…  

Hai là, trong điều kiện kinh tế thị trường, các DN 
được toàn quyền định mua, bán, trao đổi hàng hoá, 
dịch vụ theo mức giá họ mong muốn và được thể 
hiện trong các văn kiện, hợp đồng được luật pháp 
quốc tế bảo hộ. Sự khác biệt về môi trường đầu tư, 
kinh doanh; về chính sách, pháp luật, thể chế giữa 
các quốc gia… vừa tạo ra động cơ, đồng thời cũng 
tạo ra những điều kiện để các tập đoàn đa quốc gia 
xây dựng và triển khai thực hiện được chiến lược 
chuyển giá của họ. 

Ba là, xuất phát từ mối quan hệ gắn bó chung về 

Hoạt động chuyển giá của các DN FDI đã gây 
thất thu cho ngân sách hàng chục ngàn tỷ 
đồng trong nhiều năm qua. Từ khi Tổng cục 
Thuế thành lập Tổ quản lý giá chuyển nhượng 
(năm 2012) đã phát hiện nhiều vụ việc chuyển 
giá, với giá trị điều chỉnh rất lớn. Tại các Cục 
Thuế địa phương đều đã quyết liệt thực hiện 
công tác thanh tra, kiểm tra, nhằm ngăn chặn 
tình trạng chuyển giá của các DN. 
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lợi ích giữa các nhóm liên kết, vừa thuận lợi trong 
điều hành trong phạm vi rộng lớn, vừa có được lợi 
ích kinh tế nhiều hơn. Thông qua hành vi chuyển 
giá mà nghĩa vụ nộp thuế của các bên chuyển giá bị 
chuyển từ nơi điều tiết cao sang nơi điều tiết thấp 
hơn hoặc ngược lại.

Bốn là, vai trò quản lý của Nhà nước về hoạt động 
chuyển giá còn chưa thực sự mạnh. Cơ chế kiểm tra, 
giám sát, thanh tra, kiểm toán còn nhiều bất cập, chưa 
đủ sức phát hiện để xử lý tất cả các hành vi chuyển 
giá. Từ đó hoạt động chuyển giá của các chủ thể kinh 
doanh hoạt động ngày càng mạnh mẽ.

Tác động của hoạt động chuyển giá đến nền kinh tế

Việc chuyển giá từ DN FDI có nhiều tác động tiêu 
cực đối với phát triển kinh tế Việt Nam, cụ thể:

Thứ nhất, chuyển giá sẽ làm thất thu thuế, dẫn 
đến thất thu ngân sách. Cụ thể, 50% DN FDI thua 
lỗ có tỷ trọng đóng góp vào tổng thu ngân sách nhà 
nước của khối DN FDI (không tính thu từ dầu thô) 
chỉ chiếm từ 9 - 10% hoặc có năm 12%, một con số 
đóng góp khá thấp.

Thứ hai, gia tăng giá trị nhập khẩu, tác động tiêu 
cực đến cán cân thương mại và cán cân thanh toán. 
Việc nâng khống giá trị thiết bị, máy móc, nguyên liệu 
đã khiến cho khu vực FDI mặc dù có xuất khẩu, song 
giá trị nhập khẩu vẫn cao, dẫn đến cán cân thương 
mại và cán cân thanh toán bị thâm hụt.

Thứ ba, làm môi trường kinh doanh trong nước xấu 
đi: Hành vi chuyển giá này hoặc làm người tiêu dùng 
bị thiệt hại khi giá cả sản phẩm được tính toán trên 
cơ sở không rõ ràng, khoa học, hợp lý, sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng với mức giá đắt hơn; Gây khó 
khăn cho DN nội địa. Việc tạo ra lợi thế từ việc “tối 
thiểu hóa” số thuế phải nộp và “tối đa hóa” lợi nhuận 
nên phần lớn DN FDI dễ dàng cạnh tranh với các DN 
trong nước khiến cho DN Việt Nam có thể bị thua lỗ, 
bị phá sản hoặc phải chuyển sang kinh doanh ngành 
hàng khác. Nhiều DN lớn, thương hiệu mạnh có thể 
dùng định giá chuyển giao để tạo ra sản phẩm với giá 
thành thấp hoặc tạo ra những chiến lược “lời thật, lỗ 
giả” để ép các DN yếu hơn, đặc biệt là những DN nội 
địa thuần túy.

Thứ tư, góp phần làm sụt giảm hiệu quả sử dụng 
vốn FDI nói riêng và vốn nói chung. Vì vậy, hoạt 
động chuyển giá không chỉ làm thất thu ngân sách 
nhà nước, mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh không 
lành mạnh giữa các DN. 

Biện pháp chống chuyển giá

Hiện nay, chuyển giá tại Việt Nam đang ngày 
càng gia tăng và gây nhiều khó khăn, lúng túng cho 

các cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử 
lý vấn đề này. Để chống chuyển giá hiệu quả, cần 
áp dụng một số giải pháp cơ bản sau: Hoàn thiện 
hành lang pháp lý về chống chuyển giá. Việt Nam 
cần xây dựng và ban hành Luật Chống chuyển giá. 
Hiện nay, mới chỉ có Thông tư số 66/2010/TT-BTC 
ngày 22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 
hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch 
kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết (kế 
thừa Thông tư số 117/2005/TT-BTC). Đây được xem 
là văn bản pháp lý điều chỉnh một cách khá chi tiết 
về biện pháp chống chuyển giá bằng phương pháp 
định giá chuyển giao. 

Văn bản pháp lý đầu tiên đề cập đến chuyển giá 
là Thông tư số 74/1997/TT-BTC hướng dẫn về thuế 
đối với nhà đầu tư nước ngoài, sau đó là Thông tư 
số 89/1999/TT-BTC và Thông tư số 13/2001/TT-BTC, 
cho đến ngày 19/12/2005, chuyển giá đã được nhắc 
lại tại Thông tư số 117/2005/TT-BTC do Bộ Tài chính 
ban hành hướng dẫn việc thực hiện xác định giá thị 
trường trong các giao dịch kinh doanh giữa các bên 
có quan hệ liên kết, tuy nhiên để phù hợp với bối 
cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế hiện nay vẫn cần 
có Luật Chống chuyển giá để có những quy định, chế 
tài cụ thể về vấn đề này. Ngoài ra, Nhà nước cần hạn 
chế tối đa các chính sách xã hội trong ưu đãi thuế; 
chuyển giao quyền điều tra cho cơ quan Thuế từ cấp 
Tổng cục; hoàn thiện hệ thống thông tin, dữ liệu về 
người, DN nộp thuế.

Bên cạnh đó, cần bổ sung Cơ chế Thỏa thuận 
trước về phương pháp xác định giá (APA). Thỏa 
thuận này được thiết lập trên cơ sở thương lượng 
giữa cơ quan Thuế và DN nhằm chống gian lận 
trong chuyển giá. APA bao gồm các tiêu thức, 
phương pháp xác định giá, chọn đối tượng so 
sánh, các điều chỉnh cần thiết, các giả định… Đây 
là phương pháp hiệu quả trong việc quản lý những 
rủi ro về chuyển giá. Tuy nhiên, không nên rập 
khuôn và áp đặt APA vào các chính sách thuế tại 
Việt Nam trong điều kiện chúng ta chưa thực hiện 
được, mà cần có lộ trình và bước đi thích hợp trong 
việc áp dụng APA tại Việt Nam. 
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