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Lời giới thiệu
Quy định về mức khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích tính thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) 
tại Khoản 3, Điều 8 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) ban hành ngày 24/02/2017 đã làm phát
sinh rất nhiều ý kiến và thắc mắc từ phía cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước/các tổ chức kinh tế do 
còn nhiều điểm chưa rõ ràng cũng như tác động đáng kể đến dòng tiền cũng như chi phí thuế của doanh
nghiệp, nhất là một số loại hình doanh nghiệp sử dụng vốn vay cao.

Hậu đại dịch Covid-19, cân nhắc các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và đẩy mạnh hoạt động sản xuất
kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định số 68/2020/NĐ-CP 
(“Nghị định 68”) sửa đổi Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20. Theo đó, tại Kỳ ấn phẩm 03, Deloitte mong muốn đưa
ra những phân tích và quan điểm đa chiều liên quan đến Nghị định 68 để các doanh nghiệp có cái nhìn toàn
diện và cân nhắc các kế hoạch hành động liên quan phù hợp với chiến lược hoạt động kinh doanh giai đoạn hậu
đại dịch. 
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Kỳ 03: Sửa đổi quy định về mức khống chế lãi vay: 

Những điều doanh nghiệp cần cân nhắc và hành động

Ngày 20/07/2020

4. Lập kế hoạch cho các trường hợp ghi nhận lỗ hoặc 
biến động lợi nhuận trong các năm bị ảnh hưởng bởi 
đại dịch Covid-19.

5. Tái cấu trúc doanh nghiệp dưới góc nhìn của chuyên 
gia.

6. Các công ty được phân loại rủi ro thấp có thực sự ít 
bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19?

7. Tác động của đại dịch Covid-19 đến việc đàm phán 
và/hoặc quy trình thực hiện đối với thỏa thuận 
trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA).

8. Xu hướng thanh tra chống chuyển giá: liệu có kế 
hoạch nới lỏng cho người nộp thuế hay xu hướng 
tăng cường cho ngân sách Nhà nước?

1. Sự gián đoạn của chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-
19 – Mô hình chuỗi cung ứng hiện tại của các tập 
đoàn có thể phải thay đổi về lâu dài và những rủi ro 
tiềm tàng cần xem xét. Xem chi tiết tại đây.

2. Thỏa thuận về chính sách giá trong tập đoàn trước 
đại dịch Covid-19 có thể không còn áp dụng được và 
sự cần thiết trong việc xem xét lại các chính sách 
này. Xem chi tiết tại đây.

3. Sửa đổi quy định về mức khống chế lãi vay: Những
điều doanh nghiệp cần cân nhắc và hành động.

Chuỗi ấn phẩm về Giao dịch liên kết bao gồm các nội dung chính sau:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-transfer-pricing-sharing-series-episode-1-may2020-vn.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/vn/Documents/tax/vn-tax-transfer-pricing-sharing-series-epi-2-jun2020-vn.pdf
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Vấn đề Quy định liên quan đến chi phí lãi vay được trừ 

Lãi vay thuần
Quy định áp dụng với chi phí lãi vay thuần (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) phát sinh trong 
kỳ. Quy định trước đây tại Nghị định 20 không cho phép bù trừ chi phí lãi vay với lãi tiền gửi và 
cho vay.

30%
Là tỷ lệ khống chế chi phí lãi vay được trừ cho mục đích thuế TNDN (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi 
cho vay) tính 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) cộng chi phí khấu hao (“EBITDA”). 

5 năm1 Là thời gian tối đa chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay) không được trừ trong kỳ 
được chuyển liên tục sang các kỳ tính thuế tiếp theo. 

Mẫu 01 Được ban hành thay thế cho Mẫu số 01 tại Nghị định 20.

Hiệu lực
Hiệu lực thi hành từ ngày 24/06/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2019.
Không áp dụng với tổ chức tín dụng, bảo hiểm, vay ưu đãi của Chính phủ.

Giai đoạn 2017-2018

Ngày
01/01/2021

Người nộp thuế xác định lại chi phí lãi vay và số thuế TNDN phải nộp tương ứng và nộp cho cơ 
quan quản lý Thuế trực tiếp trước ngày 01/01/2021. Chi phí lãi vay không được trừ của giai đoạn 
2017 – 2018 (sau khi xác định lại) không được chuyển tiếp sang kỳ tính thuế tiếp theo.

5 năm2 Thuế TNDN nộp thừa (gồm tiền chậm nộp nếu có) sau khi xác định lại theo Nghị định 68 được bù 
trừ vào số thuế TNDN phải nộp trong thời gian không quá năm (05) năm, kể từ năm 2020.

Đã thanh, 
kiểm tra

Trường hợp cơ quan Thuế đã thanh tra, kiểm tra, người nộp thuế đề nghị cơ quan Thuế quản lý 
trực tiếp xác định lại số thuế phải nộp để bù trừ vào nghĩa vụ thuế TNDN trong thời gian không 
quá năm (05) năm, kể từ năm 2020. 

Tiệm cận hơn với thông lệ quốc tế nhằm 
tạo sự thống nhất về cơ chế xác định chi phí 
lãi vay được trừ trên phương diện toàn tập 
đoàn đối với các công ty đa quốc gia.

Cách xác định chi phí lãi vay, thu nhập lãi
vay theo Nghị định 68.

Một số vấn đề cần làm rõTác động tích cực

Giảm bớt phần nào gánh nặng về chi phí thuế 
liên quan đến lãi tiền vay, tạo cơ hội tập trung 
nguồn lực để phục hồi, duy trì và thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Cho phép trừ thu nhập từ lãi tiền gửi và lãi 
cho vay vào chi phí lãi vay để tính mức khống 
chế, nhằm tối ưu mức tỷ lệ khống chế lãi vay, 
giúp doanh nghiệp giảm áp lực về việc kiểm 
soát dòng tiền.

Những thay đổi nổi bật

Quy trình xác định số thuế nộp thừa trong
giai đoạn đã thanh kiểm tra.

Cách xác định chi phí lãi vay được trừ khi 
tính thuế TNDN  đối với các hoạt động kinh 
doanh có mức thuế suất/ưu đãi khác nhau?
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Doanh nghiệp nên làm gì?

Đội ngũ kế
toán – thuế

• Rà soát, xác định lại chi phí lãi vay vượt 
mức không chế và số thuế TNDN nộp 
thừa/cần nộp bổ sung.

• Kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế 
TNDN tương ứng.

• Làm việc với cơ quan Thuế để xác định 
lại nghĩa vụ thuế trong trường hợp cơ 
quan thuế đã thanh, kiểm tra thuế.

• Ước tính tác động của Nghị định mới 
đối với nghĩa vụ thuế 2020 và các năm 
tiếp theo dựa trên kế hoạch hoạt động 
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

• Cập nhật và chuẩn hóa phương thức xác 
định chi phí lãi vay được trừ cho mục 
đích kê khai quyết toán thuế TNDN.

• Rà soát, xác định lại chi phí lãi vay vượt 
mức khống chế và số thuế nộp 
thừa/cần nộp bổ sung.

• Tính toán tác động về thuế TNDN hoãn 
lại trong báo cáo tài chính.

• Kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế 
TNDN tương ứng.

• Đánh giá các tác động của Nghị định 68 đối
với kế hoạch tài chính/thuế và hoạt động
kinh doanh trong ngắn hạn và dài hạn nhằm
có biện pháp kiểm soát dòng tiền nhằm hồi
phục, duy trì và thúc đẩy hoạt động kinh
doanh sau đại dịch.

• Cân nhắc các chiến lược phù hợp liên quan 
đến xây dựng/tái cơ cấu các giao dịch tài 
chính/điều phối vốn nội bộ tập đoàn/các 
khoản vay nhằm tối ưu hóa cơ chế bù trừ và 
cơ chế chuyển tiếp.

• Cân nhắc chiến lược tối ưu chi phí thuế trên 
phương diện tập đoàn ở nhiều cấp độ:

─ Tái cấu trúc chuỗi giá trị/các giao dịch tài 
chính nội bộ;

─ Tái cấu trúc nguồn vốn và cơ cấu dòng tiền;
─ Rà soát và tái thiết lập chính sách vay/cho vay 

nội bộ và các giao dịch khác để tối ưu cơ chế 
bù trừ hoặc chuyển chi phí lãi vay qua các 
năm.

2017 – 2018

2020 trở đi

Ban lãnh đạo doanh
nghiệp/tập đoàn

2019
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Trên đây, chúng tôi vừa đưa ra những phân tích và gợi ý để các doanh nghiệp cân nhắc khi thực hiện áp dụng 
Nghị định 68. Chúng tôi hân hạnh được lắng nghe thêm những thảo luận và trăn trở của doanh nghiệp, đồng thời 
mong muốn được đồng hành cùng với doanh nghiệp để vượt qua giai đoạn khó khăn và hướng đến giai đoạn 
phát triển thịnh vượng. 

Ấn phẩm kỳ sau

Trong bài chia sẻ tiếp theo, chúng tôi sẽ thảo luận chi tiết hơn về lập kế hoạch cho các trường hợp ghi nhận lỗ 

hoặc biến động lợi nhuận trong các năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Các dịch vụ về giao dịch liên kết của Deloitte

• Phân tích chuyên sâu về giao dịch liên kết;

• Soát xét các hợp đồng BEPS/thỏa thuận trong tập đoàn;

• Soát xét Hồ sơ giao dịch liên kết;

• Soát xét các vấn đề liên quan đến giao dịch liên kết;

• Hỗ trợ lập chiến lược kế hoạch, chuẩn bị và nộp hồ sơ thỏa thuận

trước về phương pháp xác định giá tính thuế (“APA”)

Tư vấn, hỗ trợ rà soát các phương án xác định chi phí lãi vay được trừ cho 
mục đích tính thuế TNDN theo Nghị định 68;

Tư vấn/Hỗ trợ trong việc kê khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN cho kỳ 
tính thuế 2017, 2018 và 2019;

Xác định tác động thuế đối với BCTC của các năm có liên quan (ví dụ: thuế 
TNDN hoãn lại).

Hỗ trợ trao đổi, làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế để làm rõ một số 
vướng mắc khi thực hiện cách xác định chi phí lãi vay thuần được trừ theo 
Nghị định 68; và

Hỗ trợ làm việc với cơ quan Thuế xác định lại số thuế TNDN phải nộp trong 
các năm 2017, 2018 và 2019 với trường hợp cơ quan Thuế đã thanh tra, 
kiểm tra thuế.

 Tư vấn xây dựng chiến lược/tái cơ cấu mô hình giao dịch tài chính nhằm tối 

ưu mức chi phí lãi vay thuần được trừ/chi phí lãi vay không được trừ trong 

kỳ được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo.

 Tư vấn thiết lập chính sách quản trị nội bộ về thực hiện giao dịch đi vay và 

cho vay với bên liên kết trên phương diện Công ty/Tập đoàn nhằm thực hiện 

hiệu quả các cơ chế mới.

 Tư vấn thiết lập chính sách quản trị nội bộ về thực hiện các giao dịch khác 

trong Tập đoàn và các biên liên kết nhằm tang cường tính tuân thủ và tối ưu 

hóa chi phí thuế

Hỗ trợ 
làm việc với 
cơ quan Thuế

Tư vấn 
chiến lược

Soát xét tính
tuân thủ
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tổn thất xảy ra trực tiếp hay gián tiếp 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. DTTL và mỗi thành viên là một pháp nhân riêng biệt và độc lập về
mặt pháp lý.
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