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Sau hơn hai năm triển khai và thực hiện, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) 
của Chính phủ về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, trên cơ sở của 
Luật Quản lý thuế và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) tại Việt Nam và Hướng 
dẫn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (“OECD”), đã xây dựng khung pháp lý cơ 
sở về các vấn đề liên quan đến các giao dịch liên kết. Tuy nhiên, việc áp dụng Nghị định 
20 vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, gây vướng mắc cho doanh nghiệp.  
 
Qua trao đổi và tiếp thu ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp và các cơ quan, bộ ban 
ngành, Chính phủ đang chuẩn bị dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 20, cụ thể 
Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 về giao dịch vay, cho vay của người nộp thuế có phát sinh 
giao dịch liên kết như sau.  
 

1. Sửa đổi tiêu đề Điều 8: Xác định chi phí tính thuế đối với doanh nghiệp có giao 
dịch liên kết. 
 

2. Sửa đổi bổ sung nội dung tại Khoản 3, Điều 8:   
• Quy định về chi phí lãi vay thuần, tức là chi phí lãi vay sau khi bù trừ với 

doanh thu tiền gửi, tiền cho vay.  
• Nâng mức chi phí lãi vay thuần được trừ cho mục đích tính thuế TNDN lên 

30% tổng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay thuần và 
chi phí khấu hao trong kỳ (EBITDA): Theo quy định tại Nghị định 20, mức trần 
lãi vay đang áp dụng là 20% EBITDA, là mức trung bình trong biên độ từ 10% 
- 30% theo khuyến nghị của OECD. Tuy nhiên xem xét điều kiện kinh tế hiện 
tại của Việt Nam, do nhu cầu huy động vốn của nhiều lĩnh vực kinh doanh lớn, 
việc nâng mức trần lãi vay được xem là phù hợp và thúc đẩy sự phát triển của 
nền kinh tế.   

• Đối với doanh nghiệp có EBITDA âm (<) hoặc bằng (=) 0: chi phí lãi vay 
thuần được chuyển toàn bộ và liên tục vào chi phí lãi vay thuần được 
trừ để xác định thu nhập chịu thuế của 05 năm tiếp theo.  

• Phạm vi áp dụng: bổ sung phần không áp dụng đối với các doanh nghiệp vay, 
cho vay của các dự án công ích, xã hội, dự án mục tiêu trọng điểm của Chính 
phủ. 
 

3. Thời hạn hiệu lực: kể từ kỳ tính thuế TNDN năm 2019 trở đi.  
Đối với các trường hợp phát sinh chi phí lãi vay trước ngày Nghị định sửa đổi có 
hiệu lực mà chưa tính vào chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ 
tính thuế đó thì toàn bộ chi phí lãi vay thuần vượt mức khống chế theo quy định 
được chuyển toàn bộ và liên tục vào chi phí vay thuần được trừ theo quy định sửa 
đổi mới nêu trên để xác định thu nhập chịu thuế của 05 năm tiếp theo.  

  

Trên đây là tóm tắt những điểm dự kiến sửa đổi bổ sung tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định 
20. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo sát và cập nhật những thay đổi liên quan trong những Bản 
tin Thuế sau.  
 
Để biết thêm thông tin, quý vị vui lòng tham khảo thêm một số bài báo sau đây của 
Deloitte về việc điều chỉnh mức trần chi phí lãi vay. 
 

• Khống chế chi phí lãi vay - góc nhìn từ thông lệ quốc tế  

https://baodautu.vn/khong-che-chi-phi-lai-vay---goc-nhin-tu-thong-le-quoc-te-
d111141.html  
https://tinnhanhchungkhoan.vn/thoi-su/khong-che-chi-phi-lai-vay-goc-nhin-tu-thong-le-
quoc-te-303939.html  
http://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/khong-che-chi-phi-lai-vay-goc-nhin-tu-
thong-le-quoc-te-316075.html  
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• Sếp Deloitte tư vấn về thực thi giá chuyển nhượng 

https://nhipcaudautu.vn/doanh-nghiep/sep-deloitte-tu-van-ve-thuc-thi-gia-chuyen-
nhuong-3326317/  
 

• Quản lý thuế đối với giao dịch liên kết: Hướng đến tiệm cận thông lệ quốc tế 

http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/quan-ly-thue-doi-voi-giao-dich-lien-ket-
huong-den-tiem-can-thong-le-quoc-te-301337.html  
 

• Quản lý thuế với doanh nghiệp giao dịch liên kết có làm khó doanh nghiệp?  

https://bnews.vn/quan-ly-thue-voi-doanh-nghiep-giao-dich-lien-ket-co-lam-kho-doanh-
nghiep-/110988.html  
 

• Chuyên gia chỉ rõ hàng loạt bất cập khi áp dụng Nghị định 20 về quản lý thuế với 
các doanh nghiệp bất động sản 

https://landmark81.net/chuyen-gia-chi-ro-hang-loat-bat-cap-khi-ap-dung-nghi-dinh-20-
ve-quan-ly-thue-voi-cac-doanh-nghiep-bat-dong-san-2335.html 
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Tên Deloitte được dùng để chỉ một hoặc nhiều thành viên của Deloitte Touche Tohmatsu Limited, và mạng lưới các 
hãng thành viên trên toàn cầu – mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về mặt pháp lý. Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited (“DTTL” hay “Deloitte Toàn cầu”) không cung cấp dịch vụ cho các khách hàng. Vui lòng 
xem tại website www.deloitte.com/about để biết thêm thông tin chi tiết. 

Deloitte là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các dịch vụ Kiểm toán & Đảm bảo, Tư vấn, Tư vấn Tài chính, Tư vấn 
Quản trị Rủi ro, Tư vấn Thuế & Pháp lý và các dịch vụ liên quan. Với mạng lưới các hãng thành viên trên toàn cầu 
tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, Deloitte cung cấp dịch vụ cho 80% các doanh nghiệp trong danh sách 
Fortune Global 500®. Vui lòng kết nối với chúng tôi tại www.deloitte.com để hiểu thêm về những hoạt động đang 
được thực hiện bởi khoảng 312.000 chuyên gia tư vấn của Deloitte nhằm kiến tạo và lan tỏa những ảnh hưởng 
tích cực đến xã hội. 

Về Deloitte Châu Á Thái Bình Dương  

Deloitte Châu Á Thái Bình Dương là một hãng thành viên của Deloitte Toàn cầu. Các thành viên và các đơn vị trực 
thuộc của Deloitte Châu Á Thái Bình Dương cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 100 thành phố trong khu 
vực, bao gồm Auckland, Bangkok, Beijing, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hong Kong, Jakarta, Kuala Lumpur, Manila, 
Melbourne, Osaka, Shanghai, Singapore, Sydney, Taipei, Tokyo và Yangon. Tại các nước thành viên, các hoạt động 
kinh doanh được thực hiện độc lập bởi các pháp nhân riêng biệt.  

Về Deloitte Việt Nam 

Deloitte Việt Nam là Công ty tiên phong trong lĩnh vực Tư vấn và Kiểm toán với kinh nghiệm hơn 28 năm tại thị 
trường Việt Nam, và là một phần của Mạng lưới Deloitte Toàn cầu – một trong bốn hãng cung cấp dịch vụ chuyên 
ngành lớn nhất trên thế giới. Deloitte Việt Nam có hơn 1.000 nhân viên làm việc tại văn phòng Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh, được tận dụng toàn bộ thế mạnh của mạng lưới Deloitte Châu Á Thái Bình Dương. Thông qua mạng lưới 
rộng lớn này, Deloitte Việt Nam cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng tới khách hàng, bao gồm Tư vấn Tài chính, 
Tư vấn Quản trị Rủi ro, Tư vấn Thuế & Pháp lý, Tư vấn, Kiểm toán & Đảm bảo và các Dịch vụ Đào tạo chuyên 
ngành. 

 

Tài liệu này chỉ chứa đựng những thông tin chung và nhằm mục đích tham khảo, do vậy, không một hãng Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited, hay bất kỳ một hãng thành viên hay công ty con (sau đây được gọi chung là “Mạng lưới 
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công ty Deloitte cung cấp. Những thông tin thể hiện trong tài liệu này không áp dụng đối với các trường hợp riêng 
biệt của doanh nghiệp. Trước khi đưa ra bất kỳ một quyết định hay hành động nào có thể ảnh hưởng tới tình hình 
tài chính hoặc hoạt động kinh doanh, người đọc nên tham khảo ý kiến chuyên gia tư vấn. Không một hãng thành 
viên nào thuộc Mạng lưới các công ty Deloitte chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, tổn thất xảy ra do kết quả 
của việc người đọc sử dụng, công bố, phát tán ra bên ngoài hoặc dựa vào tài liệu này để hành động, không hành 
động hoặc ra bất kỳ quyết định nào. Thời điểm người đọc nhận được tài liệu này và không có bất kỳ phản hồi nào 
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