
Thất thu thuế từ chuyển nhượng vốn là do cơ chế phối hợp 

Các chuyên gia, luật sư có kinh nghiệm về chuyển nhượng vốn, nhượng quyền 
thương mại cho rằng hiện tượng gian lận thuế trong lĩnh vực này liên quan đến tổ 
chức và cá nhân chủ yếu bắt nguồn từ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan 
đăng ký kinh doanh. Họ cũng nhấn mạnh rằng việc doanh nghiệp tìm cách có lợi 
nhất trong việc đóng thuế thu nhập là một hoạt động nghiệp vụ bình thường. 

Các chuyên gia, luật sư đã chia sẻ với Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ý kiến trên sau khi 
TPHCM có công văn gởi Bộ Tài chính kiến nghị cơ chế, chính sách để quản lý thu thuế hoạt 
động chuyển nhượng vốn, nhượng quyền thương mại. Vì, những năm gần đây, trên địa bàn 
thành phố, việc chuyển nhượng vốn góp của các tổ chức và cá nhân trong các doanh nghiệp 
diễn ra thường xuyên nhưng số thuế thu được từ hoạt động này rất ít, chủ yếu do doanh 
nghiệp tự khai khi cần cơ quan thuế xác nhận để hoàn thành các thủ tục pháp lý. 

Đã có quy định rõ về thuế chuyển nhượng vốn 

Thực tế cho thấy việc chuyển nhượng vốn được các bên thỏa thuận bằng hợp đồng, sau đó làm 
các thủ tục liên quan để thay đổi tên các thành viên trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 
Việc mua bán thể hiện bằng nhiều hình thức mà cơ quan thuế chưa thể kiểm tra, kiểm soát, 
như hợp đồng khai với cơ quan thuế  giá bán bằng giá vốn (không phát sinh thu nhập nên 
không phải nộp thuế), không cung cấp hợp đồng mua bán... 

Luật sư Lê Thành Kính, Trưởng Văn phòng luật sư Lê Nguyễn, cho rằng việc gian lận thuế trong 
chuyển nhượng vốn chủ yếu bắt nguồn từ cơ chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng 
ký kinh doanh, bởi lẽ pháp luật về thuế của Việt Nam đã quy định rất cụ thể và hướng dẫn khá 
đầy đủ vấn đề này. Đó là khoản 2, điều 14 Thông tư số 123/2012 của Bộ Tài chính (hướng dẫn 
về thuế thu nhập doanh nghiệp) quy định căn cứ xác định tính thuế thu nhập từ chuyển 
nhượng vốn: thu nhập tính thuế bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển 
nhượng và chi phí chuyển nhượng. 

Trong đó, giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu 
được theo hợp đồng chuyển nhượng. Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng vốn quy định việc 
thanh toán theo hình thức trả góp, trả chậm thì doanh thu của hợp đồng chuyển nhượng không 
bao gồm lãi trả góp, lãi trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng; trường hợp hợp đồng 
chuyển nhượng không quy định giá thanh toán hoặc cơ quan thuế có cơ sở để xác định giá 
thanh toán không phù hợp theo giá thị trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá 
chuyển nhượng. 

Doanh nghiệp có chuyển nhượng một phần vốn góp trong doanh nghiệp mà giá chuyển 
nhượng đối với phần vốn góp này không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn 
định lại toàn bộ giá trị của doanh nghiệp tại thời điểm chuyển nhượng để xác định lại giá 
chuyển nhượng tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp chuyển nhượng. Căn cứ ấn định giá chuyển 
nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá chuyển nhượng vốn của các 
trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế hoặc các hợp đồng chuyển nhượng 
tương tự tại thời điểm chuyển nhượng. 

Trường hợp việc ấn định giá chuyển nhượng của cơ quan thuế không phù hợp thì được căn cứ 
theo giá thẩm định của các tổ chức định giá chuyên nghiệp có thẩm quyền xác định giá chuyển 
nhượng tại thời điểm chuyển nhượng theo đúng quy định. 

Đối với giá mua của phần vốn chuyển nhượng cũng được xác định đối với từng trường hợp, cụ 
thể: (i) nếu là chuyển nhượng vốn góp thành lập doanh nghiệp là giá trị phần vốn góp trên cơ 
sở sổ sách, hồ sơ, chứng từ kế toán tại thời điểm chuyển nhượng vốn và được các bên tham 
gia đầu tư vốn hoặc tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh xác nhận, hoặc kết quả kiểm toán 
của công ty kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. (ii) nếu là phần vốn 
do mua lại thì giá mua là giá trị vốn tại thời điểm mua, giá mua được xác định căn cứ vào hợp 
đồng mua lại phần vốn góp, chứng từ thanh toán. 



Còn chi phí chuyển nhượng là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển 
nhượng, có chứng từ, hoá đơn hợp pháp. Trường hợp chi phí chuyển nhượng phát sinh ở nước 
ngoài thì các chứng từ gốc đó phải được một cơ quan công chứng hoặc kiểm toán độc lập của 
nước có chi phí phát sinh xác nhận và chứng từ phải được dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của 
đại diện có thẩm quyền). 

Chi phí chuyển nhượng bao gồm chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển 
nhượng; các khoản phí và lệ phí phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng; các chi phí giao dịch, 
đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và các chi phí khác có chứng từ chứng minh. 

Ví dụ doanh nghiệp A góp 400 tỉ đồng gồm 320 tỉ đồng là giá trị nhà xưởng và 80 tỉ đồng tiền 
mặt để thành lập doanh nghiệp liên doanh sản xuất giấy vệ sinh sau đó doanh nghiệp A chuyển 
nhượng phần vốn góp nêu trên cho doanh nghiệp B với giá là 550 tỉ đồng. Vốn góp của doanh 
nghiệp A tại thời điểm chuyển nhượng trên sổ sách kế toán là 400 tỉ đồng, chi phí liên quan đến 
việc chuyển nhượng vốn là 70 tỉ đồng. Thu nhập để tính thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn 
trong trường hợp này là 80 tỉ đồng (550 - 400 - 70). 

Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thì khoản thu nhập này được xác định là  
khoản thu nhập khác và kê khai vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp chủ động cách đóng thuế 

Thị trường M&A ở Việt Nam trong những năm qua đã phát triển khá mạnh, từ khoảng 1 tỉ đô la Mỹ năm 2008 đến 5 
tỉ đô la Mỹ năm 2012, theo thông tin từ diễn đàn M&A Việt Nam được tổ chức vào tháng 8-2013 tại TPHCM. 

Số liệu cập nhật về thị trường M&A trong năm 2013 vẫn chưa có, nhưng một số chuyên gia cho rằng nếu giữ được 
mức như năm ngoái cũng đã là tốt. 

Các chuyên gia đánh giá rằng tiềm năng thị trường này còn nhiều dư địa, tuy nhiên dường như đang có một “sự lệch 
pha” khi bên mua quan tâm nhiều, nhưng các thủ tục pháp lý vẫn còn chưa thực sự thông thoáng. 

Theo một chuyên gia tư vấn thuế, những rào cản thị trường này là các xung đột trong nội bộ cổ đông, tính pháp lý 
về tài sản, cũng như các điều kiện thương thảo với nhau giữa bên bán và bên mua về giá. 

Việc doanh nghiệp tìm cách có lợi nhất trong đóng thuế thu nhập qua các giao dịch chuyển 
nhượng vốn của các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A), theo các chuyên gia, là một hoạt 
động nghiệp vụ bình thường. 

Một chuyên gia (đề nghị không nêu tên) của một công ty kiểm toán lớn tại Việt Nam, cho biết 
hiện tại, trong một giao dịch M&A, có hai mức tính thuế, và các doanh nghiệp có thể hoàn toàn 
chủ động lựa chọn cách thức có lợi nhất. 

Thứ nhất là theo dạng chuyển nhượng vốn, và mức thuế thu nhập được tính là 25% trên thu 
nhập thuần, tức khoản chênh lệch giữa giá bán và giá mua cộng chi phí giao dịch. Thứ hai là 
cách chuyển nhượng chứng khoán, thường áp dụng ở các công ty niêm yết trên sàn, với 0,1% 
giá trị giao dịch chuyển nhượng. 

Vị chuyên gia này phân tích rằng, trong một giao dịch giá trị lớn và phát sinh nhiều lợi nhuận, 
thì bên bán ắt sẽ lựa chọn phương án chuyển nhượng chứng khoán, tức 0,1% trên tổng giao 
dịch. Tuy Nhiên, trong một giao dịch lớn mà không phát sinh lãi, thì tất yếu họ sẽ lựa chọn 
phương án tính 25% lợi nhuận.. 

“Điều này là bình thường trong nghiệp vụ thuế, và rất nhiều doanh nghiệp làm như thế. Tôi 
nghĩ, luật cho phép thì họ làm”, ông nói. 

Ông cũng bình luận rằng không loại trừ có những trường hợp “lách luật” để trốn thuế, nhưng 
phần lớn đều tìm cách tính có lợi nhất cho mình. 

Cũng theo ông, cách tính thuế cũng có thể được hai bên mua và bán thỏa thuận với nhau trong 
quá trình tái cơ cấu, thường theo yêu cầu của bên mua nhằm bảo đảm cho các giao dịch này 
được tiến hành thuận lợi trong một chiến dịch phát triển đường dài, hậu M&A. 

Do vậy, theo luật sư Lê Thành Kính, để hạn chế thất thu thuế từ chuyển nhượng vốn thì cơ chế 
phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh cần phải thể hiện dưới hình thức 



cung cấp và trao đổi thông tin để cơ quan thuế xử lý những trường hợp trốn thuế, né thuế hơn 
là siết chặt thủ tục chuyển nhượng vốn tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Doanh nghiệp BĐS âm thầm chuyển nhượng 

Ở lĩnh vực bất động sản (BĐS), hình thức sang nhượng dự án bất động sản phổ biến thời gian vừa qua là mua lại cổ 
phần chi phối 80-90%, hoặc mua lại toàn bộ công ty. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề là việc chuyển nhượng 
diễn ra âm thầm, nên không dễ biết được chi tiết thương vụ mua bán ra sao, và chuyện bán bằng, thậm chí thấp 
hơn giá vốn để lách thuế là điều có thể xảy ra. 

Nói về vấn đề này, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch hiệp hội bất động sản TPHCM, cho rằng những ràng buộc về thủ 
tục chuyển nhượng đã góp phần khiến doanh nghiệp có nhu cầu mua bán chuyển nhượng phải tìm cách lách thuế. 

Luật Kinh doanh bất động sản chỉ quy định nguyên tắc chung, và Nghị định 153/2007/NĐ-CP ràng buộc chủ đầu tư 
khi chuyển nhượng dự án bất động sản “phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự 
án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án 
đã được phê duyệt”. 

Vấn đề là không phải chủ đầu tư nào cũng có khả năng làm hết tất cả công đoạn trên, nên khi dự án dở dang gặp 
khó khăn trong việc chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác thực hiện tiếp. 

Theo ông Châu, để hạn chế việc lách quy định và nhà nước thu được thuế, cơ quan quản lý nhà nước nên xem việc 
chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một phần dự án bất động sản là hoạt động kinh doanh bình thường của doanh 
nghiệp. 

Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản đang được sửa đổi theo hướng sẽ cho phép các chủ đầu tư “được phép 
chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án… trong trường hợp chủ đầu tư gặp khó khăn, không đủ khả năng để 
tiếp tục thực hiện dự án hoặc chủ đầu tư không còn nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án”. 

Thủ tục chuyển nhượng vốn 

Theo các cơ quan đăng ký kinh doanh, việc chuyển nhượng vốn của một doanh nghiệp thường 
nằm trong các thủ tục như thay đổi thành viên trong Công ty TNHH 2 thành viên, thay đổi chủ 
sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, hoặc chuyển đổi chủ sở hữu công ty 2 thành viên thành 
công ty 1 thành viên, … 

Theo quy định của pháp luật, liên quan đến việc chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp (đối 
với loại hình Công ty TNHH) thì nhà đầu tư cung cấp các tài liệu liên quan dưới đây cho cơ quan 
quản lý đầu tư. 

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp bao gồm: 

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/bảng đề nghị điều chỉnh giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc giấy đề nghị chuyển chuyển đổi doanh nghiệp. 

2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển 
nhượng vốn góp (chỉ áp dụng với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên). 

3. Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác 
nhận công ty. 

4. Các giấy tờ của bên nhận chuyển nhượng. 

- Trường hợp thành viên nhận chuyển nhượng là cá nhân: Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 
cá nhân. 

- Trường hợp thành viên nhận chuyển nhượng là tổ chức: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập, 
hoặc giấy tờ tương đương khác. 

5. Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của Người đại diện theo ủy (quyền trong trường 
hợp người chuyển nhượng không trực tiếp đến làm thủ tục chuyển nhượng). 

Quy định về chuyển nhượng vốn góp 

Theo quy định tại khoản 6, điều 45 của Luật Doanh nghiệp, thành viên công ty trách nhiệm hữu 
hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của 
mình cho người khác theo quy định sau đây: 



• Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp 
của họ trong công ty với cùng điều kiện. 

• Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của 
công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán. 

• Thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
quyết định thay đổi Công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng 
ký kinh doanh. 

• Nội dung của giấy thông báo theo quy định tại Thông Tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21-01-
2013. 

Lưu ý 

• Công ty TNHH một thành viên không được quyền giảm vốn điều lệ. 

• Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của 
người khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên 
trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty 

Theo Saigontimes 


