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Bản tin nhanh về Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ 
sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP liên 
quan đến cách tính mức khống chế chi phí lãi vay 

 

  

Kính gửi Quý Khách hàng, 

Ngày 24/06/2020, Chính phủ đã chính thức ban 
hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP (“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”). Theo đó, Deloitte 
tóm tắt các điểm mới của Nghị định 68 như sau: 

1. Tổng chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và 
lãi cho vay) phát sinh trong kỳ được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt 
quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt 
động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay 
(sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát 
sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh 
trong kỳ. 

2. Chi phí lãi vay không được trừ trong kỳ được 
chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo để xác định 
chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp chi 
phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế 
tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm (1) 
nêu trên. Thời gian chuyển tiếp chi phí lãi vay 
tính liên tục không quá năm (05) năm kể từ 

 
 

Liên hệ 

Thomas McClelland 

Phó Tổng Giám đốc  
phụ trách  
+84 28 7101 4333 
tmcclelland@deloitte.com  
 

Bùi Ngọc Tuấn 

Phó Tổng Giám đốc        
+84 24 7105 0021 
tbui@deloitte.com  
 

Bùi Tuấn Minh 
Phó Tổng Giám đốc         
+84 24 7105 0022 
mbui@deloitte.com  
 

Phan Vũ Hoàng 
Phó Tổng Giám đốc         
+84 28 7101 4345 
hoangphan@deloitte.com  
 

Đinh Mai Hạnh 
Phó Tổng Giám đốc         
+84 24 7105 0050 

mailto:tmcclelland@deloitte.com
mailto:tbui@deloitte.com
mailto:mbui@deloitte.com
mailto:hoangphan@deloitte.com
http://www2.deloitte.com/us/en.html


năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay 
không được trừ. 

3. Đối với kỳ tính thuế TNDN năm 2017 và 2018, 
các trường hợp thuộc đối tượng áp dụng theo 
Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 được áp dụng 
Điểm a, Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 được 
sửa đổi, bổ sung tại Điều 1, Nghị định 68, cụ 
thể như sau: 

a. Người nộp thuế được khai bổ sung quyết 
toán thuế TNDN năm 2017, năm 2018 để 
xác định chi phí lãi vay và số thuế TNDN phải 
nộp tương ứng (nếu có) và nộp cho cơ quan 
Thuế quản lý trực tiếp trước ngày 
01/01/2021.  
 

b. Trường hợp người nộp thuế có số thuế 
TNDN nộp thừa (bao gồm cả tiền chậm nộp 
tương ứng, nếu có) thì phần chênh lệch 
được bù trừ vào số thuế TNDN phải nộp tối 
đa không quá năm (05) năm, kể từ năm 
2020. 
 

c. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã 
thanh tra, kiểm tra thì người nộp thuế đề 
nghị cơ quan Thuế quản lý trực tiếp xác định 
lại số thuế phải nộp, tiền chậm nộp tương 
ứng để thực hiện bù trừ vào nghĩa vụ thuế 
TNDN phải nộp theo quy định tại điểm (b) 
nêu trên. Trường hợp đã xử phạt vi phạm 
hành chính về thuế hoặc đang giải quyết 
theo trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh 
số tiền phạt hành chính về thuế. 

4. Ban hành Mẫu số 01 thông tin về quan hệ liên 
kết và giao dịch liên kết mới phù hợp với các 
nội dung sửa đổi tại Nghị định 68, thay thế 
cho Mẫu 01 của Nghị định 20. 

5. Nghị định 68 không áp dụng với các khoản vay 
của người nộp thuế là tổ chức tín dụng, tổ 
chức kinh doanh bảo hiểm, các khoản vay vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức, vay ưu đãi của 
Chính phủ để cho vay lại, các khoản vay thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các 
khoản vay đầu tư chương trình, dự án thực 
hiện chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước. 

Nghị định 68 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và 
áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2019.  

Deloitte 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 theo Nghị định 68. 

Deloitte sẽ tiếp tục chia sẻ các nghiên cứu, phân 
tích chi tiết về ảnh hưởng của Nghị định 68 trong 
thời gian tới. 

Trong trường hợp Quý Khách hàng có bất kỳ câu 
hỏi, vướng mắc, hoặc muốn trao đổi trực tiếp với 
đội ngũ chuyên gia tư vấn của Deloitte Việt Nam, 
vui lòng liên hệ với chúng tôi. 
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