BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1.

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN VÀ GIẢNG VIÊN

1.1. Tên học phần: Pháp luật về chuyển giá

Mã số: KL615

1.2. Trình độ: Thạc sỹ
1.3. Cấu trúc học phần: Số TC: 02 (LT: 30; BT: 0; TH: 0)
1.4. Học phần tiên quyết: Không có

Mã số: không có

1.5. Bộ môn phụ trách giảng dạy: Luật thương mại;

Khoa: Luật.

1.6. Thông tin giảng viên:
Họ và tên Giảng viên: Nguyễn Tấn Phát
Học hàm, học vị: TS
Địa chỉ liên hệ: ĐT: (84-292) 3832.569

Email: ntphat@ctu.edu.vn

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Học phần này chưa được giảng dạy ở chương trình cử nhân. Đây là học phần
chuyên sâu của pháp luật thuế thuộc chuyên ngành cao học luật kinh tế. Học phần trang bị
cho học viên cao học các kiến thức nền tảng và chuyên sâu về vấn đề định giá chuyển giao,
chuyển giá nội bộ trong giao dịch kinh doanh giữa các bên liên kết nhằm tránh thuế, trốn
thuế; pháp luật thuế quốc tế và Việt Nam điều chỉnh hiện tựơng chuyển giá nội bộ giữa các
bên liên kết của công ty đa quốc gia.

Các quy định, chế định pháp luật về chuyển giá trong hiệp định mẫu tránh đánh
thuế trùng năm 2005 của tổ chức OECD; hiệp định tránh đánh thuế trùng ký kết
giữa Việt Nam với các nước; cẩm nang hướng dẫn của OECD năm 1995 (và bổ
sung) về chuyển giá cho các công ty đa quốc gia và cơ quan quản lý thuế; pháp luật
thuế về chuyển giá của Mỹ và một số nước sẽ được nghiên cứu so sánh với pháp
luật hiện hành của Việt Nam điều chỉnh việc xác định giá thị trường và và vấn đề
chuyển giá giữa các bên liên kết, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp nhận nội
dung kiến thức học phần một cách thực tế và nâng cao tầm hiểu biết của học viên..
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Mục tiêu cần đạt được đối với người học sau khi học xong học phần đó
- Kiến thức:
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- Nắm vững sâu và có hệ thống các chế định pháp luật thuế quốc tế trong
các hiệp định tránh đánh thuế trùng, cẩm nang hướng dẫn về chuyển giá của tổ chức
OECD năm 1995, pháp luật thuế chuyển giá của một số nước, pháp luật về thuế thu
nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan khác của Việt Nam điều
chỉnh việc xác định giá thị trường và hiện tượng chuyển giá trong các giao dịch
kinh doanh giữa các bên liên kết. Các nội dung kiến thức được tích lũy bao gồm:
giá chuyển giao, định giá chuyển giao và vấn đề chuyển giá nội bộ; nguyên tắc xác
định giá thị trường khách quan; phạm vi áp dụng doanh nghiệp liên kết; phương
pháp xác định giá thị trường; phân tích, so sánh và nguyên tắc xác định gía thị
trường; lưu giữ, cung cấp thông tin, dữ liệu, chứng từ; kiểm tra, kiểm toán về
chuyển giá và giải quyết tranh chấp về chuyển giá.
- Vận dụng, áp dụng và tuân thủ đúng, có hiệu qủa các kiến thức về giá
chuyển giao, định giá chuyển giao, pháp luật thuế quốc tế và Việt Nam áp dụng đối
với việc xác định giá thị trường, vấn đề chuyển giá giữa các doanh nghiệp liên kết
tại Việt Nam trong các hoạt động nghề nghiệp.
- Nhà tư vấn pháp lý hoặc cố vấn pháp luật về chuyển giá sẽ giúp cho các
công ty đa quốc gia tại Việt Nam hoạch định và áp dụng một hệ thống định giá nội
bộ có hiệu quả về nghĩa vụ thuế, ít tốn chi phí nhất trong khi vẫn tuân thủ đúng các
quy định pháp luật Việt Nam về chuyển giá một cách có hiệu qủa, tránh được việc
điều chỉnh thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp của cơ quan thuế, tránh đánh thuế
trùng, xử phạt vi phạm; thay mặt khách hàng là các công ty đa quốc gia và các
doanh nghiệp liên kết tại Việt nam tham gia vào quá trình tố tụng, giải quyết tranh
chấp về chuyển giá với cơ quan thuế, ký kết các thoả thuận trước về giá với cơ quan
thuế.
- Cán bộ thuế có kiến thức sâu về chuyển giá, pháp luật về chuyển giá sẽ
thực hiện đúng và có hiệu qủa các quy định nhằm thực hiện chức năng kiểm tra,
kiểm toán về chuyển giá, ký kết các thoả thuận trước về giá đối với các doanh
nghiệp liên kết, giải quyết tranh chấp về chuyển giá nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ
và chính xác các khoản thuế của doanh nghiệp trong khi vẫn đảm bảo tính hợp lý,
công bằng trong việc tuân thủ pháp luật về chuyển giá của đối tượng nộp thuế
- Kỹ năng:
+ Làm việc nhóm
+ Phản biện
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+ Hợp tác
+ Tư duy sáng tạo
- Thái độ:
+ Trung thực
+ Tỗ chức kỹ luật
+ Học tập suốt đời
+ Đạo đức nghề nghiệp tốt
3. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
Chƣơng
Chuyên đề 1: Toàn cầu hóa, đầu tư quốc tế và hiện tựơng chuyển gía nội

Tiết
(LT/BT/TH)
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bộ giữa các doanh nghiệp liên kết của công ty đa quốc gia
Chuyên đề 2: Lý luận chung về giá chuyển giao nội bộ và vấn đề chuyển

4

giá giữa các doanh nghiệp liên kết
Chuyên đề 3: Các nguyên tắc phân bổ thu nhập giữa các doanh nghiệp

4

liên kết và qúa trình phát triển luật thuế quốc tế về xác định giá thị trường
Chuyên đề 4: Doanh nghiệp liên kết theo quy định của pháp luật thuế
quốc tế về chuyển giá
Chuyên đề 5: Các phương pháp xác định giá thị trường đối với các giao
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3

dịch liên kết nội bộ
Chuyên đề 6: Quy trình phân tích, so sánh và nguyên tắc xác định gía thị

3

trường đối với các giao dịch liên kết nội bộ
Chuyên đề 7: Nghĩa vụ lưu giữ, cung cấp thông tin, dữ liệu, chứng từ về

3

phương pháp xác định giá thị trường đối với các giao dịch nội bộ và các
chế tài áp dụng đối với các giao dịch không theo giá thị trường
Chuyên đề 8: Vấn đề thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thuế thu nhập doanh

3

nghiệp đối với các doanh nghiệp liên kết về chuyển giá
Chuyên đề 9: Tranh chấp, khiếu nại và các phương thức giải quyết tranh

3

chấp, khiếu nại về chuyển giá nội bộ

Để học tốt các chuyên đề này học viên tham khảo các tài
liệu:[1],[2],[3],[4]
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5.

PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

5.2. Phƣơng pháp giảng dạy: Thảo luận và thuyết trình.
5.3. Phƣơng pháp đánh giá: Kiểm tra giữa kỳ: 30 % và thi cuối kỳ: 70 %
6.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA HỌC PHẦN
1. PGS.TS. Trần Văn Nam, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, NXB Đại học KTQD, 2013
2. Giáo trình Luật thuế Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2013
3. Giáo trình Luật thương mại quốc tế, Đại học Luật Hà Nội, NXB CAND, 2013
4. Sách bài tập về thuế quốc tế, NXB Đại học KTQD, 2015
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