
Bản tin thuế ES-GLOCAL

www.es-glocal.com

Sơ lược
Một số điểm thay đổi, bổ sung của Nghị định 68/2020/NĐ-CP cho Nghị định

20/2017/NĐ-CP Quy định về quản lý thuế với các DN có giao dịch liên kết được.

So sánh NĐ 68/2020/NĐ-CP & NĐ 20/2017/NĐ-CP về

quản lý thuế với các DN có giao dịch liên kết
10-2020
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So sánh NĐ 68/2020/NĐ-CP và NĐ 20/2017/NĐ-CP

Nghị định 68/2020/NĐ-CP Nghị định 20/2017/NĐ-CPSo sánh

Lãi vay áp dụng

khống chế

 Áp dụng với phần chi phí lãi vay thuần. Được hiểu là chi phí lãi vay

sau khi trừ đi lãi tiền gửi và lãi tiền cho vay;

 Áp dụng với toàn bộ phần chi phí lãi vay phát sinh trong

kỳ tính thuế;

Văn bản pháp lý

Hiệu lực thi hành

 Nghị định 68/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày ký (24/06/2020) áp

dụng cho kỳ Quyết toán thuế năm 2019 và áp dụng hồi tố cho kỳ

tính thuế năm 2017 và năm 2018;

 Nghị định 20/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng

05 năm 2017;

Mức khống chế chi

phí lãi vay

 Chi phí lãi vay được trừ tối đa (sau khi bù trừ đi lãi tiền cho vay)

trong năm theo công thức: 30%*EBITDa

 EBiTDa được xác định như sau:

EBITDA = Lợi nhuận sau thuế + Lãi vay + thuế + khấu hao

EBITDA = Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay + Khấu hao

EBITDA= Ebit + Khấu hao

 Chi phí lãi vay được trừ tối đa trong năm theo công thức:

20*EBITDA

NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
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So sánh NĐ 68/2020/NĐ-CP và NĐ 20/2017/NĐ-CP (tiếp theo)

Nghị định 68/2020/NĐ-CP Nghị định 20/2017/NĐ-CPSo sánh

Kết chuyển chi phí lãi vay 

khi vượt mức khống chế

 Được chuyển chi phí lãi vay vượt mức được trừ tối đa trong năm

theo cách xác định của mục (2) tuy nhiên chỉ được chuyển tối đa

liên tục không quá 05 năm.

 Không được trừ

THAY ĐỔI LIÊN QUAN TỚI PHỤ LỤC 01

Thay đổi tính Lợi nhuận 

thuần cộng lãi vay và 

khấu hao

 Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay

(sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) trong kỳ cộng chi phí khấu

hao trong kỳ

 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí

lãi vay cộng chi phí khấu hao.

Thay đổi cách tính tỷ lệ 

chi phí lãi vay trên lợi 

nhuận thuần

 Tỷ lệ chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát

sinh trong kỳ trên tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh

doanh cộng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho

vay) trong kỳ cộng chi phí khấu hao trong kỳ

 Tỷ lệ chi phí lãi vay trên lợi nhuận thuần từ hoạt động

kinh doanh cộng với chi phí lãi vay và chi phí khấu hao.

Lãi vay được chuyển sang  Chi phí lãi vay của các kỳ trước chuyển sang.

 Mục này được tính khi chuyển phần chi phí lãi vay chưa được

trừ của các năm trước sau khi tính 30% *EBITDa vẫn không hết.

 Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết
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So sánh NĐ 68/2020/NĐ-CP và NĐ 20/2017/NĐ-CP (tiếp theo)

Nghị định 68/2020/NĐ-CP Nghị định 20/2017/NĐ-CPSo sánh

Tỷ suất lợi nhuận sử dụng 

xác định giá

 Tỷ suất lợi nhuận sử dụng xác định giá giao dịch liên kết  Chỉ tiêu này được chuyển từ chỉ tiêu 15 của tờ khai cũ.

(*): Khai lại quyết toán thuế TNDN trước ngày 01/01/2021.

 DN được tự kê khai lại quyết toán thuế và nộp cho cơ quan thuế

quản lý trước 01/01/2021.

 Đề nghị cơ quan thuế trực tiếp xác định lại thuế TNDN và

số tiền chậm nộp tương ứng.

 Số tiền phạt vi phạm hành chính liên quan tới số tiền bị

truy thu sẽ không được bù trừ hay điều chỉnh.

Quyết toán thuế

Bổ sung thêm xác định tỷ 

lệ chi phí lãi vay trên tổng 

lợi nhuận thuần cộng lãi 

vay và khấu hao

 Được chuyển chi phí lãi vay vượt mức được trừ tối đa trong năm

theo cách xác định của mục (2) tuy nhiên chỉ được chuyển tối đa

liên tục không quá 05 năm.

 Không được trừ
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Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL

Thông tin liên hệ

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL không chịu trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này,

cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Hãng Kiểm toán ES-

GLOCAL trước khi thực hiện.

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần

sự trợ giúp của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL. Các bạn có thể xem thêm chi tiết tạiWebsite: www.es-glocal.com

Nguyễn Hồng Hải (MBA, CPA, CPTA, Valuer)
Phó Tổng giám đốc, tư vấn thuế cao cấp

0971 956 956

024 6666 33 69 (Ext: 401)

hai.nguyen@es-glocal.com

Nguyễn Đình Viên (CPA, CPTA)
Trưởng phòng kiểm toán, tư vấn thuế

0965 446 382

024 6666 33 69 (Ext: 301)

vien.nguyen@es-glocal.com


