
1
Bản tin nhanh về thuế

Tháng 07©2020 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

1. Áp dụng đối với kỳ quyết toán thuế
năm 2019

2. Xử lý hồi tố cho kỳ tính thuế năm
2017 và 2018

3. Đánh giá nhanh

BẢN TIN NHANH 
VỀ THUẾ
Công văn số 2835/TCT-TTKT hướng dẫn 
tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định 
68/2020/NĐ-CP

Ngày 21/07/2020



2
Bản tin nhanh về thuế

Tháng 07©2020 Công ty TNHH Tư vấn Thuế Deloitte Việt Nam

• Point 1

• Point 2

• Point 3

• Point 4

Ngày 14/07/2020, Tổng cục Thuế đã ban hành Công 

văn số 2835/TCT-TTKT (“Công văn 2835”) hướng dẫn 

tổ chức thực hiện các quy định tại Nghị định 

68/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 

14/06/2020 (“Nghị định 68”) sửa đổi bổ sung Khoản 

3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 

20”) liên quan đến chi phí lãi vay được trừ khi xác 

định nghĩa vụ thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”). 

Deloitte tóm tắt một số điểm hướng dẫn của Công 

văn 2835 như sau:

Nhiều khả năng sẽ không ban hành Thông tư 

hướng dẫn thi hành do Nghị định 68 đã quy 

định chi tiết

Kỳ quyết toán thuế năm tài chính 2019

 Doanh nghiệp đã kê khai quyết toán thuế 

năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn 

trước ngày 31/03/2020: kê khai bổ sung 

Hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2019; 

 Doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết 

toán thuế năm 2019: thực hiện theo 

Nghị định 68;

NỘI DUNG CẬP NHẬT
Áp dụng đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019
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Xử lý hồi tố đối với kỳ tính thuế năm 2017 và 2018

NỘI DUNG CẬP NHẬT

Phạm vi áp dụng Bù trừ số thuế TNDN đã
nộp năm 2017 và 2018

Địa điểm và hình thức
thực hiện

Xác nhận việc hồi tố chi phí lãi 

vay khống chế cho các năm 

2017, 2018 chỉ áp dụng đối với 

quy định tại Điểm a, Khoản 3,

Điều 8 được sửa đổi, bổ sung tại 

Điều 1, Nghị định 68 (áp dụng 

ngưỡng khống chế đối với chi phí 

lãi vay được trừ là 30% và tính 

chi phí lãi vay thuần). Không hồi 

tố cho quy định chuyển tiếp chi 

phí và quy định mở rộng đối 

tượng miễn.

Nếu cơ quan Thuế chưa thực 

hiện thanh tra, kiểm tra: phần 

chênh lệch (số thuế TNDN và tiền 

chậm nộp tương ứng nộp dư) 

được bù trừ vào số thuế TNDN 

năm 2020 và 05 năm tiếp theo 

(nếu chưa bù trừ hết trong năm 

2020) kể từ năm 2020, như quy 

định tại Nghị định 68.

Trường hợp cơ quan Thuế đã 

thực hiện thanh tra, kiểm tra và 

có kết luận, quyết định xử lý 

thuế: Người nộp thuế đề nghị và 

cơ quan Thuế thực hiện xác định 

lại số thuế TNDN phải nộp và 

tiền chậm nộp tương ứng (nếu 

có) để bù trừ phần chênh lệch 

vào thuế TNDN năm 2020 và 05 

năm tiếp theo (nếu không bù trừ 

hết năm 2020) kể từ năm 2020. 

Công văn 2835 khẳng định lại

nguyên tắc trong Nghị định 68 là

việc xác định lại số thuế phải nộp 

được thực hiện tại trụ sở cơ 

quan quản lý Thuế, không thực 

hiện thanh tra, kiểm tra lại tại trụ 

sở người nộp thuế; không thực 

hiện điều chỉnh lại kết luận và 

quyết định thanh tra, kiểm tra 

năm 2017, 2018, không điều 

chỉnh lại số tiền phạt vi phạm 

hành chính về thuế trong trường 

hợp đã xử phạt vi phạm hành 

chính về thuế hoặc đang giải 

quyết theo trình tự khiếu nại.
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Công văn 2835 làm rõ được hai vấn đề trong áp 

dụng Nghị định 68 (mặc dù hai vấn đề này cũng có

thể hiểu từ Nghị định 68) là: 

i. Nếu năm tài chính 2019 của doanh nghiệp kết

thúc trước hoặc vào ngày 31/12/2019 thì

doanh nghiệp kê khai quyết toán thuế bổ sung 

cho năm 2019. Các trường hợp khác thực hiện 

theo quy định tại Nghị định 68.

ii. Điểm (b) và điểm (c) trong Điều 1, Nghị định 

68 (về quy định chuyển tiếp chi phí và mở rộng

đối tượng miễn) sẽ không áp dụng hồi tố cho 

các năm 2017 và 2018.

Tuy nhiên, dù Công văn 2835 đã làm rõ một số nội 

dung cơ bản của Nghị định 68, chúng tôi nhận thấy 

vẫn còn nhiều câu hỏi cũng như các trường hợp 

chưa rõ ràng khi áp dụng Nghị định 68 trong thực 

tiễn (ví dụ việc chuyển tiếp chi phí lãi vay chưa

được trừ). Deloitte rất vui lòng hỗ trợ Quý khách 

hàng làm việc với cơ quan chức năng để nhận được 

các hướng dẫn chi tiết hơn cho từng trường hợp cụ 

thể của Quý Khách hàng.

Về khía cạnh tuân thủ và hoạch định chính sách 

thuế, do thời han để bù trừ phần chênh lệch thuế 

TNDN đã nộp năm 2017, 2018 là trong vòng 05 

năm kể từ năm 2020, doanh nghiệp cần theo dõi 

cũng như cân nhắc lập chính sách thuế phù hợp để 

có thể sử dụng quy định này một cách tối ưu nhất. 

Deloitte cũng sẵn lòng hỗ trợ Quý Khách hàng trong 

việc xác định lại nghĩa vụ thuế TNDN và khai bổ 

sung tờ khai quyết toán thuế TNDN cho các năm 

2017, 2018 và 2019 và những năm tiếp theo, theo 

quy định trong Nghị định 68.

ĐÁNH GIÁ NHANH CÔNG VĂN SỐ 2835
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