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PHẦN A. THÔNG TIN VÈ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH
GIÁ

STT Chỉ tiêu Doanh thu, thu nhập 
khác Chi phí

Giá trị
(đông Việt 
Nam hoặc 
ngoại tệ...)

Phương 
pháp 

xác định 
giá

Giá trị
(đồng Việt 
Nam hoặc 
ngoại tệ...)

Phương 
pháp xác 
định giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
I Tông giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt 

động kinh doanh

II Tông giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt 
động liên kết

1 Hàng hoá
1.1 Hàng hoá hình thành TSCĐ

Bên liên kết A
Bèn liên kết B

1.2 Hàng hoá không hình thành TSCĐ
Bên liên kết A
Bên liên kết B

2 Dịch vụ 
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STT Chí tiêu Doanh thu, thu nhập 
khác Chi phí

Giá trị
(đồng  Việt 
Nam hoặc 
ngoại tệ...)

Phương 
pháp 

xác định 
giá

Giá trị
(đồng Việt 
Nam hoặc 
ngoại tệ...)

Phương
pháp xác
định giá

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2.1 Nghiên cứu, phát triển

Bên liên kết A
Bên liên kết B

2.2 Quảng cáo, tiếp thị
Bên liên kết A
Bên liên kết B

2.3 Quan lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo
Bên liên kết A

Bên liên kết B

2.4 Hoạt dộng tài chính
2.4.1 Tiền bản quyền và các khoản tương tự

Bên liên kêt A
Bên liên kết B

2.4.2 Cho vay, đi vay
Bên liên kết A
Bên liên kết B

2.5 Dịch vụ khác
2.5.1 Xoá nợ -----

Bên liên kế t A
Bèn liên kết B

2.5.2 Dịch vụ khác
Bên liên kết A
Bên liên kết B



III!

PHẦN B: KÊ KHAI MỐI QUAN HỆ VỚI T ỪNG BÊN LIÊN KẾT

STT  Tên bên liên 
kết

Địa chỉ Mã số 
thuế

Hình thức liên kết

(1) (2) (3) (4) (5)

A B c D E F G H I J K L M

Tôi cam đoan thông tin kê khai trên là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đà 
khai./.

............... ngày..... tháng...... năm ...
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP TH UẾ 
Ký tên, đóng dấu (ghi rỗ họ tên và chức vụ)

Chú ý:
- Đề nghị doanh nghiệp dọc kỳ Hướng dẫn kê khai thông tin vê giao dịch liên kết đê xác định đủ và 
chính xác các thông tin ghi vào tờ khai này;
- N hững cột chi tiêu nào không có thông tin thì bỏ trống.  

40



Ill

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
MẪ U GCN- 01/QLT: THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Nội dung và phương pháp ghi các thông tin vào các chỉ tiêu trên Mẫu GCN- 
01/QLT- Thông tin giá chuyển nhượng như sau:

PHẦN A. THÔNG TIN VÈ GIÁ TRỊ GIAO DỊCH LIÊN KẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC 
ĐỊNH GIÁ

Đon vị tính:
Là đồng Việt Nam đối với các trường hợp thông thường;
Là ngoại tệ đối với trường họp được phép sử dụng đơn vị tiên tệ trong kê 

toán và kê khai thuế là ngoại tệ theo quy định cùa pháp luật.

Cột (4), Cột (6)- “ Phương pháp xác định giá”
- Nếu áp dụng “Phương pháp so sánh giá giao dịch độc lập "ghi"  PP1”;
- Nếu áp dụng “Phương pháp giá bán lại” ghi “PP2”;
- Nếu áp dụng “Phương pháp giá vốn cộng lãi” ghi “PP3”;
- Nếu áp dụng “Phương pháp so sánh lợi nhuận” ííhi “PP4”;
- Nếu áp dụng “Phương pháp tách lợi nhuận” ghi “PP5”;
- Nếu áp dụng “Phương pháp khác” đối với một số trường hợp đặc biệt ghi 

“PP6”.

Trường hợp các giao dịch không thê tách biệt hoặc việc tách biệt từng giao 
dịch theo từng chỉ tiêu chi tiết không phù hợp với thực tiễn kinh doanh, doanh 
nghiệp gộp chung toàn bộ các giao dịch này để áp dụng chung một phương pháp 
xác định giá và ghi phương pháp xác định giá chung đó vào cột (4), cột (6) tại các 
dòng chi tiêu tổng hợp tương ứng mà không cần phải ghi vào dòng chỉ tiêu chi tiết 
tương ứng.

Ví dụ: đối với chỉ tiêu “Sản phẩm, hàng hoá hình thành TSCĐ", nếu thực 
hiện gộp chung toàn bộ giao dịch của các bên liên kết A, B... đê áp dụng chung một 
phương pháp xác định giá “PPI " thì chỉ cắn ghi phương pháp xác định giá "PP1 " 
vào cột (4), cột (6) dòng chỉ tiêu “Sản p hẩm, hàng hoá hình thành TSCĐ" mà 
không cần phải ghi vào các dòng: "Bên liên kết A ”, Bên liên kêt B ”...

I. Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh

- Cột (3): Số liệu ghi vào chi tiêu này được căn cứ vào số lũy kế phát sinh 
Có của năm báo cáo trên số kế toán chi tiết các Tài khoản "Doanh thu bán hàng và
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cung cấp dịch vụ", Tài khoản "Doanh thu hoạt động tài chính", Tài khoan "Thu 
nhập khác" và số liệu điều chỉnh tăng doanh thu từ giao dịch liên kết theo giá thị 
trường theo các phương pháp xác định giá (nêu có).

Trường hợp trong năm báo cáo phát sinh những khoản giảm trừ doanh thu: 
chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu được xác 
định bằng giá trị thuần (doanh thu thuần) (=) {doanh thu phát sinh trừ (-) các khoán 
giảm trừ doanh thu}.

- Cột (5): Sô liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số luỹ kế phát sinh 
Nợ cua năm báo cáo trên sô kế toán chi tiết của các Tài khoản “Giá vốn hàng bán”, 
Tài khoản “Chi phí tài chính”, Tài khoản “Chi phí bán hàng”, Tài khoản ‘'Chi phí 
quản lý doanh nghiệp”, Tài khoản “Chi phí khác”, các Tài khoản liên quan khác 
(nêu có) và số liệu điều chinh giảm chi phí từ giao dịch liên kết theo giá thị trường 
theo các phương pháp xác định giá (nếu có). Các chi phí này đã tính giảm trừ các 
khoan giảm trừ chi phí và được tính xác định kết quả kinh doanh của năm báo cáo.

II Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Tổng giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên 
kết" là tồng số cua các chỉ tiêu 1, 2 tại cột (3) và cột (5) tương ứng.

1. Hàng hoá

Số liệu ghi vào Cột (3) là tổng trị giá hàng hoá bán cho doanh nghiệp liên kết 
đã ghi nhận vào doanh thu bán hàng, thu nhập khác trong năm báo cáo.

Số liệu ghi vào Cột (5) là tông trị giá hàng hoá mua từ doanh nghiệp liên kết 
đã ghi nhận vào chi phí tiêu thụ đế xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu ’’Hàng hoá" là tổng số của các chỉ tiêu 1.1 và 1.2 
tại cột (3) và cột (5) tương ứng.

1.1. Hàng hoá hình thành TSCĐ

- Cột (3): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng thu nhập khác 
đà thực hiện trong năm báo cáo đối với doanh nghiệp liên kết do bán TSCĐ; căn cứ 
số lũy kế phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản “Thu nhập khác” mở theo 
từng phương pháp xác định giá, từng bẽn liên kết và từng hàng hoá trong năm bảo
cáo.
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Trường hợp trong năm báo cáo phát sinh những khoản g iảm trừ thu nhập 
khác: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bản, hàng bán bị trả lại, thu nhập khác 
từ hoạt động bán TSCĐ cho doanh nghiệp liên kết được xác định bằng giá trị 
thuần: Tổng thu nhập khác luỹ kế bán hàng hoá đã thực hiện giảm trừ (-) số lũy kế 
các khoản giảm trừ thu nhập khác (nếu có) đã phát sinh, số  liệu các khoản giảm trừ 
thu nhập khác từ hoạt động bán TSCĐ cho doanh nghiệp liên kết lấy từ số kế toán 
chi tiết các Tài khoản “Chiết khấu thương mại”; Tài khoản “Hàng bán bị trả lại” ; 
Tài khoản “ Giảm giá hàng bán” mở theo từng phương pháp xác định giá, từng bên 
liên kết và từng hàng hoá trong năm báo cáo.

- Cột (5): Phản ánh tổng số tiền phải trả và đã trả do mua hàng hoá hình 
thành TSCĐ từ doanh nghiệp liên kết đã ghi nhận vào chi phí tiêu thụ để xác định 
kêt quả kinh doanh trong năm báo cáo; lấy số liệu từ số khấu hao TSCĐ đã được 
hạch toán vào bên Nợ các Tài khoản "Giá vốn hàng bán", Tài khoản “Chi phí bán 
hàng”, Tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” và giá trị còn lại của TSCĐ có 
nguồn gốc hình thành do mua từ bên liên kết đã thanh lý, nhượng bán và đã hạch 
toán vào bên Nợ Tài khoản “Chi phí khác” và các Tài khoản chi phí có liên quan 
mở theo từng phương pháp xác đ ịnh giá, từng bên liên kết và từng hàng hoá trong 
năm báo cáo.

1.2. Hàng hoá không hình thành TSCĐ

- Cột (3): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tống doanh thu, thu 
nhập khác đã thực hiện trong năm báo cáo do bán hàng hoá không phải là TSCĐ 
cho doanh nghiệp liên kết; căn cứ số luỹ kế phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài 
khoản "Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ", Tài khoản “Thu nhập khác” mở 
theo từng phương pháp xác định giá, từng bèn liên kết và từng hàng hoá trong năm 
báo cáo.

Trường hợp trong năm báo cáo phát sinh những khoản giảm trừ doanh thu: 
chiêt khâu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, doanh thu bán hàng 
hoá không phải là TSCĐ cho doanh nghiệp liên kết được xác định bàng giá trị 
thuân: Tổng doanh thu luỹ kế bán hàng hoá không phải là TSCĐ đã thực hiện giảm 
trừ (-) số luỹ kế các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có) đã phát sinh, số  liệu các 
khoản giảm trừ doanh thu bán cho doanh nghiệp liên kết lấy từ sổ kế toán chi tiết 
các Tài khoản “Chiết khấu thương mại”; Tài khoản “Hàng bán bị trả lại”; Tài 
khoản “Giảm giá hàng bán” mở theo từng phương pháp xác định giá, từng bên liên 
kết và từng hàng hoá trong năm báo cáo.

- Cột (5): Phản ánh tổng số tiền phải trả và đã trả do mua nguyên liệu, vật 
liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ của doanh nghiệp liên kết đã ghi nhận vào chi phí 
tiêu thụ đê xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; lấy số liệu từ tồng giá
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trị cua nguyên liêu, vật liệu, hàng hoá, công cụ, dụng cụ đã được sử dụng vào quá 
trình san xuất, kinh doanh và hạch toán vào bên Nợ các Tài khoản "Giá vốn hàng 
bán". T ài khoản “Chi phí khác”, Tài khoản “Chi phí bán hàng”, Tài khoản “Chi phí 
quản lý doanh nghiệp” mở theo từng phương pháp xác định giá, từng bèn liên kết 
và từng hàng hoá trong năm báo cáo.

2. Dịch vụ

Chỉ tiêu này phản ánh tổng trị giá dịch vụ bán cho doanh nghiệp liên kết, 
tông trị giá dịch vụ mua từ doanh nghiệp liên kết đã ghi nhận vào doanh thu, chi 
phí đề xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; là chi tiết mục Doanh thu 
thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và chi tiết các mục Chi phí về dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Dịch vụ" là tổng số của các chỉ tiêu 2.1, 2.2, 2.3,
2.4. 2.5 tại cột (3) và cột (5) tương ứng.

Trong đó:

2.1. Nghiên cứu, phát triển

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp liên kết, 
giá trị dịch vụ nhận từ doanh nghiệp liên kết về hoạt động nghiên cứu, phát triển đã 
được ghi nhận vào chi phí đê xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; là chi 
tiết mục Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và chi tiết các mục chi phí
vế dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chi tiêu “Nghiên cứu, phát triển”:

- Cột (3): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào tồng doanh thu thuần 
cung cấp dịch vụ vê nghiên cứu, phát triển trong năm báo cáo cho doanh nghiệp 
liên kết; căn cứ số luỹ kế số phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản “Doanh 
thu bản hàng và cung cấp dịch vụ” và sổ liệu trên sổ kế toán chi tiết các Tài khoản 
giảm trừ doanh thu về hoạt động nghiên cứu, phát triển mở theo từng phương pháp 
xác định giá, từng bên liên kết và từng dịch vụ trong năm báo cáo.

- Cột (5): Là tông giá trị dịch vụ về nghiên cứu, phát triển mà doanh nghiệp 
đã mua cua doanh nghiệp liên kết đã ghi nhận vào chi phí để xác định kết quả kinh 
doanh trong năm báo cáo; căn cứ số luỹ kê phát sinh Nợ trên sổ kế toán chi tiết Tài 
khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” về chi phí nghiên cứu, phát triển mở theo 
từng phương pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng dịch vụ trong năm báo 
cáo.
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2.2. Quảng cáo, tiếp thị

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp liên kêt, 
giá trị dịch vụ nhận từ doanh nghiệp liên kết về hoạt động quảng cáo, tiêp thị đà 
được ghi nhận vào chi phí đê xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; là chi 
tiết của mục Doanh thu thuần về bán hàng, cung cấp dịch vụ và chi tiết các mục chi 
phí về dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quảng cáo, tiếp thị” :

- Cột (3): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng doanh thu thuần 
cung cấp dịch vụ về quảng cáo, tiếp thị trong năm báo cáo cho doanh nghiệp liên 
kết; căn cứ số luỹ kế số phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản “Doanh thu 
bán hàng và cung cap dịch vụ” và số liệu trên sổ kế toán chi tiết các Tài khoản 
giảm trừ doanh thu về hoạt động quảng cáo, tiếp thị mở theo từng phương pháp xác 
định giá, tùng bên liên kết và từng dịch vụ trong năm báo cáo.

- Cột (5): Là tổng giá trị dịch vụ về quảng cáo, tiếp thị mà doanh nghiệp đã 
mua của doanh nghiệp liên kết đã,được ghi nhận vào chi phí đê xác định kêt quả 
kinh doanh trong năm báo cáo; căn cứ số lũy kế phát sinh Nợ trên sổ kế toán chi 
tiết Tài khoản “Chi phí bán hàng” về chi phí quảng cáo, tiếp thị mở theo từng 
phương pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng dịch vụ trong năm báo cáo.

2.3. Quản lý kinh doanh và tư vấn, đào tạo

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp liên kết, 
giá trị dịch vụ nhận từ doanh nghiệp liên kết về quản lý kinh doanh và tư vấn, đào 
tạo đã được ghi nhận vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong năm báo 
cáo; là chi tiết của mục Doanh thu thuần vẻ bán hàng, cung cấp dịch vụ và chi tiêt 
các mục chi phí về dịch vụ.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Quản lý kinh doanh và tư vấn đào tạo” :

- Cột (3): Số liệu ghi vào chì tiêu này được căn cứ vào tông doanh thu thuần 
cung cấp dịch vụ về quản lý và tư vấn đào tạo trong năm báo cáo cho doanh nghiệp 
liên kết; căn cứ số luỹ kế số phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản “Doanh 
thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” và số liệu trên sổ kế toán chi tiết các Tài khoản 
giảm trừ doanh thu về hoạt động quản lý và tư vấn đào tạo mở theo từng phương 
pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng dịch vụ trong năm báo cáo.

- Cột (5) Là tổng giá trị dịch vụ về quản lý và tư vấn đào tạo mà doanh 
nghiệp đã mua của doanh nghiệp liên kết đã được ghi nhận vào chi phí đê xác định
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kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; căn cứ số luỹ kẻ phát sinh Nợ trên sổ kế 
toán chi tiết Tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp” về chi phí quản lý và tư vấn 
đào tạo đã mua của doanh nghiệp liên kết mở theo từng phương pháp xác định giá, 
từng bên liên kết và từng dịch vụ trong năm báo cáo.

2.4. Hoạt động tài chính

Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu hoạt động tài chính đã thực hiện với doanh 
nghiệp liên kết về các khoản cho vay, bản quyền và các khoản tương tự, chi phí tài 
chính phai trả và đã trả cho doanh nghiệp liên kết về các khoản vay, bản quyên và 
các khoan tương tự đã được ghi nhận vào chi phí đê xác định kết quả kinh doanh 
trong năm báo cáo; là chi tiết của mục Doanh thu hoạt động tài chính và chi tiết 
mục chi phí hoạt động tài chính.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Hoạt động tài chính" là tổng số của các chỉ tiêu
2.4.1. 2.4.2 tại cột (3) và cột (5) tương ứng.

2.4.1. Tiền bản quyền và các khoản tương tự

Chỉ tiêu này phán ánh doanh thu bản quyền và các khoản tương tự cung câp 
cho doanh nghiệp liên kết, giá trị dịch vụ nhận từ doanh nghiệp liên kết về bản 
quyền và các khoan tương tự đà được ghi nhận vào doanh thu, chi phí đè xác định 
kết qua kinh doanh trong năm báo cáo; là chi tiết mục Doanh thu hoạt động tài 
chính và chi tiết các mục Chi phí hoạt động tài chính.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tiền bản quyền và các khoản tương tự” :

- Cột (3): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cử vào tông doanh thu thuần 
về cung cấp bản quyền và các khoản tương tự trong năm báo cáo cho doanh nghiệp 
liên kết; căn cứ số luỹ kế số phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản “Doanh 
thu hoạt động tài chính” và số liệu trên số kế toán chi tiết các Tài khoản giảm trừ 
doanh thu về hoạt độns tài chính mở theo từng phương pháp xác định giả, từng bên 
liên kết và tìmg hoạt động tài chính trong năm báo cáo.

- Cột (5): Là tông giá trị về phí bản quyền và các khoản tương tự mà doanh 
nghiệp đã mua của doanh nghiệp liên kết và đã tính khấu hao, đã ghi nhận toàn bộ, 
hoặc phân bổ vào chi phí san xuất kinh doanh đế xác định kết quả kinh doanh trong 
năm báo cáo; căn cứ số luỹ kế phát sinh Nợ trên sổ kế toán chi tiết các Tài khoản 
"Giá vốn hàng bán", Tài khoản “Chi phí quản lý doanh nghiệp'’ và các Tài khoản 
khác có liên quan về phí bản quyền và các khoản tương tự đã mua của doanh 
nghiệp liên kết và đã ghi nhận vào chi phí để xác định kết quả hoạt động kinh
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doanh theo từng phương pháp xác định giá, từng bẽn liên kết và từng hoạt động tài 
chính trong năm báo cáo.

2.4.2. Cho vay, đi vay

Chỉ tiêu này phản ánh tiền lãi cho vay phải thu và đã thu từ khoản cho doanh 
nghiệp liên kết vay, tiền lãi vay phải trả và đã trả cho khoản vay từ doanh nghiệp 
liên kết đã được ghi nhận vào doanh thu, chi phí để xác định kết quả kinh doanh 
trong năm báo cáo; là chi tiết của mục Doanh thu hoạt động tài chính và mục Chi 
phí hoạt động tài chính.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Cho vay, đi vay

- Cột (3) Là tổng giá trị tiền lãi cho vay đã thu và phải thu từ doanh nghiệp 
liên kết; căn cứ số phát sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản "Doanh thu hoạt 
động tài chính” theo từng phương pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng hoạt 
động tài chính trong năm báo cáo.

- Cột (5): Là tông chi phí tiền lãi đi vay đã trả và phải trả cho các khoản vay 
từ doanh nghiệp liên kết đã được ghi nhận vào chi phí đê xác định kết quả kinh 
doanh trong năm báo cáo; căn cứ số phát sinh Nợ trên số kế toán chi tiết Tài khoản 
"Chi phí tài chính" theo từng phương pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng 
hoạt động tài chính trong năm báo cáo.

2.5. Dịch vụ khác

Chỉ tiêu này phán ánh các khoan doanh thu cung cấp dịch vụ, các khoản thu 
nhập khác đá thực hiện với doanh nghiệp liên kết và các khoản dịch vụ, chi phí 
khác nhận từ doanh nghiệp liên kêt đã được ghi nhận vào doanh thu, chi phí đê xác 
định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo từ các giao dịch khác ngoài các giao 
dịch nêu tại các chỉ tiêu 1,2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu "Dịch vụ khác" là tổng số của các chỉ tiêu 2.5.1,
2.5.2 tại cột (3) và cột (5) tương ứng.

2.5.1. Xoá nợ

Chỉ tiêu này phản ánh khoản thu nhập bất thường do doanh nghiệp liên kêt 
thực hiện xoá nợ cho doanh nghiệp, chi phí bất thường do thực hiện xoá nợ cho 
doanh nghiệp liên kết đã được ghi nhận dể xác định kết quả kinh doanh trong năm 
báo cáo; là chi tiết của mục Thu nhập khác và mục Chi phí quản lý doanh nghiệp.
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số  liệu đề ghi vào chi tiêu “Xoá nợ”:

- Cột (3): Là giá trị khoản nợ được bẽn liên kết xoá nợ cho doanh nghiệp đà 
được ghi nhận đề xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; căn cử sô phát 
sinh Có trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản "Thu nhập khác" mở theo từng phương 
pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng khoản nợ được xoá trong năm báo cáo.

- Cột (5): Là giá trị của khoản nợ mà doanh nghiệp xoá nợ cho bên liên kết 
đă được ohi nhận vào chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo; 
căn cứ số phát sinh Nợ trên sổ kế toán chi tiết Tài khoản “Chi phí quản lý doanh 
nghiệp" mở theo từng phương pháp xác định giá, từng bên liên kêt và từng khoản 
nợ đã xoá trong năm báo cáo.

2.5.2. Dịch vụ khác

Chi tiêu này phán ánh các khoản doanh thu cung cấp dịch vụ, các khoản thu 
nhập khác đã thực hiện với doanh nghiệp liên kết và các khoản dịch vụ, chi phí 
khác nhận từ doanh nghiệp liên kết đã được ghi nhận vào doanh thu, chi phí đê xác 
định kết quả kinh doanh trong năm báo cáo từ các giao dịch khác ngoài các khoản 
nêu tại các chỉ tiêu 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1; là chi tiết của mục doanh thu thuần về 
cung cấp dịch vụ, chi tiết mục thu nhập khác và chi tiết các mục chi phí về dịch vụ, 
mục chi phí khác.

Số liệu đê ghi vào chi tiêu “Dịch vụ khác”:

- Cột (3): Là giá trị các khoản doanh thu cung cấp dịch vụ, các khoản thu 
nhập khác được nhận từ doanh nghiệp liên kết ngoài các khoản doanh thu, thu nhập 
khác nêu tại chi tiêu 1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5.1; căn cử số phát sinh Có trên sổ kế 
toán chi tiết Tài khoản “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, sô kế toán chi 
tiết Tài khoản giảm trừ doanh thu, sồ kế toán chi tiết Tài khoản "Thu nhập khác" 
mờ theo từng phương pháp xác định giá, từng bên liên kết và từng khoản doanh thu, 
thu nhập khác được nhận trong năm báo cáo.

- Cột (5): Là giá trị các khoản dịch vụ, chi phí khác nhận từ doanh nghiệp 
liên kết đã được ghi nhặn vào chi phí đe xác định kết quả kinh doanh trong năm 
báo cáo từ các giao dịch khác ngoài các khoản nêu tại các chi tiêu 1, 2.1, 2.2, 2.3,
2.4. 2.5.1; căn cứ số phát sinh Nợ trên sổ kế toán chi tiết các Tài khoản: “Giá vốn 
hàng bán", “Chi phí bán hàng”, “Chi phí quản lý doanh nghiệp”, “Chi phí khác” và 
các Tài khoan khác có liên quan đến dịch vụ khác đã mua của doanh nghiệp liên 
kết mở theo từng phương pháp xác định giá, từng bên liên két và từng dịch vụ trong 
năm báo cáo.
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PHẦN B: KÊ KHAI MỐI QUAN HỆ VỚI TỪNG BÊN LIÊN KẾT

- Cột (1): Điền số thứ tự của từng bên liên kết.

- Cột (2): Kê khai đầy đủ tên của từng bên liên kết.

- Cột (3): Kê khai đẩy đủ địa chi của từng bên liên kết.

- Cột (4): Kê khai mã số thuế của từng bên liên kết (nếu có).

- Cột (5): Căn cứ vào các quy định tại Khoan 4, Điều 3, Phần A Thông tư 
này, doanh nshiệp kê khai mối quan hệ với từng bên liên kêt ương ứng bằng cách 
đánh dấu (x) vào cột và dòng tương ứng như sau:

- Cột 5 (A): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (B): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điếm b, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (C): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm c, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (D): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điềm d, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (E): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 3, 
Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (F): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm f, Khoản 4, Điều 3, 
Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (G): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm g, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (H): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm h, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (I): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm i, Khoản 4, Điều 3, 
Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (J): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điếm j, Khoản 4, Điều 3, 
Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (K): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điềm k, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (L): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm l, Khoản 4, Điều 3, 
Phần A của Thông tư này.

- Cột 5 (M): Trường hợp liên kết theo quy định tại Điểm m, Khoản 4, Điều
3, Phần A của Thông tư này.
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PHỤ LỤC 2- GCN/CC

MỘT SỐ CÔNG THỨC THAM KHẢO ĐỂ 
ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ THỊ TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 6 6 /2010/TT-B TC ngày 22 tháng 4  năm 2010)

A. NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG CÁC CÔNG THỨC

Các còng thức được nêu tại Phụ lục này phản ánh cách tính cơ bản nhất được 
áp dụng theo số liệu kế toán phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam. Trong khi 
thực hiện phân tích so sánh và điêu chỉnh khác biệt, doanh nghiệp có thê thêm (+) 
hoặc bớt (-) một số chỉ tiêu cấu thành doanh thu, chi phí hoặc tài sản trong mầu số 
hoặc tử số cua công thức tính nhưng phải đảm bảo các yếu tố cấu thành trong tử sô 
và mẫu số của công thức tính tỷ suất của giao dịch liên kết tương tự như các yêu tô 
cấu thanh trong tử số và mẫu số của công thức tính tỷ suất của giao dịch độc lập 
được chọn để so sánh. Các chỉ tiêu được thêm hoặc bớt phải được hạch toán rõ ràng, 
theo quy định của chế độ kế toán.

Ví dụ Giả sư doanh nghiệp A là doanh nghiệp liên kết và doanh nghiệp B là 
doanh nghiệp độc lập có các số liệu kế toán được dùng để so sánh về tỷ  suất như
sau:

A B
Doanh thu thuần 800 900
Giá vốn hàng bán 550 600
Chi phí bán hàng 60
Chi phí quản lý chung 100
Chi phí bán hàng và quản lý chung 150
(hạch toán chung)
Chi phí lãi tiền vay 50 0
Lợi nhuận thuần 50 140

Gia sư cần so sánh tính tỷ suất có liên quan đến giả vốn hàng bán và lợi 
nhuận gộp thì giá trị về lợi nhuận gộp (được tính bằng doanh thu thuần - giả vốn 
hàng bán) của A và B không có khác hiệt nên có thê sử dụng công thức cơ bản để 
tính.

Gỉa sử cần so sánh tỷ suất sinh lời (hiệu quả sản xuất kinh doanh) giữa A và 
B. do khác biệt về việc A phải trả chi phỉ lãi tiền vay nên khi tính tỷ suất thu nhập 
thuần trước thuê thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu thuần, doanh nghiệp có thể 
điều chỉnh đê tính tỳ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên 
doanh thu thuần trước khi trả chi phí lãi tiên vay như sau:
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- Tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu 
thuần trước khi trả chi phỉ lãi tiền vay của A:

(50 + 50): 800 X 100% = 12,5%

- Tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu 
thuần trước khi trà chi phí lãi tiền vay của B:

140: 900 X 100% = 15,556%

B. CÔNG THỨC TÍNH TỶ SUẤT THEO T ỪNG PHƯƠNG PHÁP 
XÁC ĐỊNH GIÁ

1. Phương pháp giá bán lại

Giá trị sản phẩm mua vào từ giao dịch liên kết được xác định dựa trên công 
thức sau:

Giá trị sản phẩm mua vào = [Dt - (Dt X td)] - Ck
Trong đó:
a) Dt: Doanh thu thuần;
b) Ck: Chi phí khác có liên quan đến việc mua sản phẩm (ví dụ: chi phí vận 

chuyên, thuế, phí khâu nhập khẩu...) phát sinh ngoài phạm vi giao dịch liên kết.
c) td: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần được xác định theo công
thức:

Tỷ suất lợi nhuận gộp Doanh thu thuần - Giá vốn hàng bán
trên doanh thu thuần = ............—--------------------------------------------  X 100%

Doanh thu thuần

2. Phương pháp giá vốn cộng lãi
2.1. Giá bán ra của sản phẩm trong giao dịch liên kết được xác định dựa 

trên công thức:

Giá bán ra = z  + (Z x  tc)
Trong đó:
a) Z: Giá vôn (hoặc giá thành) của sản pham được bán ra bao gồm chi phí 

sản xuất trực tiếp và gián tiếp;

Trong trườnơ hợp cần thiết, để đảm bảo tính tương đương về số liệu kế toán 
giữa giao dịch độc lập được chọn để so sánh và giao dịch liên kết:

z  = Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp

b) tc: Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn được tính theo công thức:
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Doanh thu thuần - z
Tỷ suất lợi nhuận gộp trên giá vốn = — ................................  X 100%

z

2.2 Cách tính lại z  căn cử vào phương pháp giá vốn cộng lãi trong trường 
hợp doanh thu đã phản ánh theo giá thị trường:

Doanh thu thuần
z = ------ ----------------

1+ tc

3. Phương pháp so sánh lợi nhuận
3.1. Công thức tính tỷ suất thu nhập thuần trước thuê thu nhập doanh nghiệp 

trên doanh thu thuần:
EBT

Tỷ suất EBT = -— .............. ..........  X 100%
Dt

Trong đó:
a) EBT: thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập doanh

nghiệp. Trong trường hợp cần thiết đề đảm bảo tính tương đương về số liệu kế toán 
giữa giao dịch độc lập được chọn để so sánh và giao dịch liên  kết, EBT có thể bao
gồm cá chi phí lãi tiền vay hoặc chi phí khấu hao tài sản.

b) Dt: doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh.

3 .2. Công thức tính tỷ suất thu nhập thuần trước thuê thu nhập doanh nghiệp 
trên tổng chi phí hoạt động kinh doanh:

Tỷ suất thu nhập thuần trước Thu nhập thuần trước thuế TNDN
thuế thu nhập doanh nghiệp = -------------------------------- ------------  X 100%

trên tông chi phí Tổng chi phí

Trong đó:

a) Thu nhập thuần = Doanh thu thuần -  Tổng chi phí.
b) Tổng chi phí: là toàn bộ chi phí hợp  lý được trừ. Trong trường  hợp  cần

thiết để đảm bảo tính tương đương về số liệu kế toán giữa giao dịch độc lặp được 
chọn đê so sánh và giao dịch liên kết, tổng chi phí có thể không bao gồm thuế khâu 
tiêu thụ (ví dụ: thuế tiêu thụ đặc biệt).

3.3. Công thức tính tỷ suất thu nhập thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
trên tài sản, được tính theo công thức:
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Tỷ suất thu nhập thuần trước Thu nhập thuần trước thuế TNDN
thuế thu nhập doanh nghiệp =  ------- ---------- — ---------------  X 100%

trên tài sản Tài sản sử dụng đê tạo ra thu nhập

Trongs đó:

a) Tài sản sử dụng đế tạo ra thu nhập thường bao gồm các loại tài sản được 
sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh bao gôm cả tài sản cô định và tài sản 
lưu động. Số liệu về tài sản được tính là số trung bình cộng của sô dư đầu kỳ và số 
dư cuối kỳ.

b) Tử số của phép tính trên không bao gồm các khoản thu nhập từ hoạt động 
đầu tư (ví dụ: thu nhập được chia từ việc đầu tư góp vốn vào hoạt động liên doanh, 
liên kết tại một doanh nghiệp khác). Tương tự, mẫu số của phép tính cũng không 
bao gồm giá trị tài sản được sử dụng cho hoạt động đầu tư (ví dụ: vốn góp liên 
doanh, liên kết).

4. Phương pháp tách lợi  nhuận

Công thức phân bố lợi nhuận theo tỷ lệ chi phí đóng góp:

Lợi nhuận phân bố Tổng lợi nhuận Phần chi phí đóng góp
Cho doanh nghiệp =  ------------- ----- —  X của doanh nghiệp

Tổng chi phí đóng góp
Trong đó:

a) Chi phí đóng góp của doanh nghiệp: bao gồm chi phí bằng tiền, bằng dịch 
vụ và các tài sản khác được quy đối thành giá trị bàng tiền.

b) Tống chi phí đóng góp: tống số chi phí đóng góp của các bên tham gia 
trong giao dịch.

c) Tồng lợi nhuận: lãi (lỗ) trước thuế thu nhập doanh nghiệp được tạo ra từ 
giao dịch liên kết.

c. CÁCH TÍNH TỨ PHÂN VỊ, BÁCH PHÂN VỊ ĐỂ XÁC ĐỊNH BIÊN 
Đ ộ  GIÁ THỊ TRƯỜNG CHUẨN

1. Cách tính tứ phân vị

1.1. Cách tính
+ Lặp một vùng tính trong Excel là các ô chứa các giá trị về mức giá hoặc tỷ 

suất xác định được (có thể là một cột hoặc một dòng).
+ Di chuyển đến một vùng khác và thực hiện lệnh Quartile để tìm các phân 

vị tương ứng, cụ thể:
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Q UARTILE (Vùng cần tính,tham số)
Vùng cần tính: Là vùng chứa các giá trị về mức giá hoặc tỷ suât.

- Tham số: Nhận các giá trị tương ứng 0, 1,2, 3, 4.

• Tứ phân vị thử nhất là giá trị của hàm QUARTILE với tham số bàng 1.
+ Tứ phàn vị thử ba là giá trị của hàm QUARTILE với tham số bằng 3.
+  Khoảng tin cậy là khoảng giá trị từ tứ phân vị thứ nhất đến tứ phân vị thử

ba.
1.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ: Trong năm 200x, doanh nghiệp A lựa chọn được các doanh nghiệp 
độc lập để so sánh có các số liệu về tỷ suất lợi nhuận thuần trên tài sản là: 1; 1.25; 
1.25; 1.5; 1.5; 1.75; 2; 2; 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3.

Xác định khoảng tin cậy của các giá trị trên như sau:

A B c
Giá trị tý suất „ Xác định tử phân vị

tim được
Tứ phân vị thứ nhất = QUARTILE(A2:A14,1)

1.25 Tứ phân vị thứ ba = QUARTILE(A2:A14,3)
1.25 Số trung vị = QUARTILE(A2:A14,2)
15
1.5
1.75
2
?
2
2.25
2.5
2.75
3

Từ đó ta xác định được khoáng tin cậy của các giả trị tỷ suất là khoảng giá 
trị giữa tứ phân vị thứ nhất và thứ ba: (1.5;2.25), số trung vị: 2.

2.C ách tính bách phân vị (dùng hàm  Percentile trong Microsoft Excel)

2.1. Cách tính
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+ Lập một vùng tính trong Excel là các ô chứa các giá trị về mức giá hoặc tỷ 
suât xác định được (có thê là một cột hoặc một dòng).

+ D i chuyển đến một vùng khác và thực hiện lệnh Percentile để tìm các phân 
vị tương ứng, cụ thể:

PERCENTILE (Vùng cần tính, tham số)
- Vùng cần tính: Là vùng chứa các giá trị về mức giá hoặc tỷ suất.
- Tham  số: Nhận các giá trị tương ứng từ 0 đến 1.

+ Bách phản vị thứ 25 là giá trị của hàm PERCENTILE với tham số bằng 
0.25 (Bách phân vị thử 25 tương đương với tứ phân vị thứ nhất của phép toán 
thông kê xác suất tứ phân vị).

+ Bách phân vị thứ 75 là giá trị của hàm PERCENTILE với tham số bằng 
0.75 (Bách phân vị thứ 75 tương đương với tứ phân vị thứ ba của phép toán thống 
kê xác suất tứ phân vị).

+ Bách phân vị thứ 50 (số trung vị) là giá trị của hàm PERCENTILE với 
tham số bàng 0.5

+ Khoảng tin cậy là khoảng giá trị từ bách phân vị thứ 25 đến bách phân vị 
thứ 75.

2.2. Ví dụ minh họa
Ví dụ: Ta cũng có các số liệu như ví dụ ở phần 1:

A
Giá trị tỷ suất 

tìm được
1
1.25
1.25
1.5
1.5
1.75
2
2
2
2.25
2.5
2.75
3

Từ đó ta xác định được khoảng tin cậy của các giá trị tỷ suất là khoảng giá 
trị giữa bách phân vị thử 25 và bách phân vi thứ 75: (1.5;2.25.) và số trung vị: 2.

B c
Xác định bách phân vị

Bách phân vị thứ 25 = PERCENTILE(A2:A 14,0.25)
Bách phân vị thứ 75 = PERCENTILE(A2:A 14,0.75)
Bách phân vị thứ 50 = PERCENTILE(A2:A 14,0.5)
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