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Sơ lược...

Ngày 24/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 20 về việc nới lỏng ngưỡng khống chế

chi phí lãi vay được khấu trừ. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc cho phép áp dụng hồi tố quy định nới

lỏng hơn với ngưỡng khống chế chi phí lãi vay sẽ giúp giải quyết khó khăn đáng kể cho các doanh nghiệp

phải đi vay vốn.  

Nghị định sửa đổi 68/2020/NĐ/CP về giá chuyển 

nhượng – những thay đổi tích cực và hồi tố đối với 

mức khống chế chi phí lãi vay được trừ
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Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay

▪ Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay được nâng từ 20% lên 30% của Tổng Lợi nhuận thuần cộng chi phí lãi vay và khấu hao (EBITDA).

Chi phí lãi vay chịu mức khống chế

▪ Ngưỡng khống chế chi phí lãi vay áp dụng đối với chi phí lãi vay thuần (tức là được phép bù trừ doanh thu từ lãi tiền gửi, lãi cho vay với chi phí lãi

vay khi so sánh với ngưỡng khống chế).

Chuyển tiếp chi phí lãi vay không được khấu trừ

▪ Chi phí lãi vay vượt ngưỡng khống chế không được khấu trừ có thể được chuyển tiếp sang những năm tính thuế tiếp theo, và được khấu trừ nếu tỷ

suất tổng chi phí lãi vay thuần/EBITDA của những năm tiếp theo đó thấp hơn 30%.

▪ Thời hạn chuyển tiếp tối đa là năm (05) năm.

Bổ sung những trường hợp miễn áp dụng quy định khống chế chi phí lãi vay

▪ Một số khoản vay tài chính không thuộc đối tượng áp dụng ngưỡng khống chế chi phí lãi vay bao gồm các khoản vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức

(ODA), vay ưu đãi của Chính phủ, các khoản vay thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước.

Việc áp dụng hồi tố và cơ hội tiết kiệm thuế

▪ Nghi định này có hiệu lực từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế 2019. 

▪ Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là những thay đổi về ngưỡng khống chế chi phí lãi vay khấu trừ được áp dụng hồi tố cho năm 2017 và 2018, và do dó

những doanh nghiệp phải đi vay sẽ được khấu trừ chi phí lãi vay với mức cao hơn.

o Các công ty được áp dụng hồi tố quy định nói trên phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bổ sung trước ngày 1/1/2021. Số

tiền thuế và tiền chậm nộp được xác định là nộp thừa sau khi khai bổ sung được khấu trừ vào thuế TNDN phải nộp năm 2020 và các năm

tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

o Trường hợp doanh nghiệp đã được thanh tra kiểm tra thuế, doanh nghiệp vẫn có thể được áp dụng quy định hồi tố với ngưỡng khống chế

nới lỏng hơn này.
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Tại PwC Việt Nam, mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng uy tín trong xã hội và giải quyết các vấn đề quan trọng. Chúng tôi là thành viên của mạng lưới các công ty PwC tại 157 quốc gia với hơn 276.000 nhân 

viên luôn cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm toán và đảm bảo, tư vấn quản lý tài chính, tư vấn thuế và pháp lý chất lượng cao. Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi 

bằng cách truy cập trang web www.pwc.com/vn.

©2020 Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Bảo lưu mọi quyền. Trong tài liệu này, “PwC” là Công ty TNHH PwC (Việt Nam), và trong một số trường hợp có thể là mạng lưới PwC, trong đó mỗi công ty thành viên là 

một pháp nhân độc lập và riêng biệt. Vui lòng truy cập www.pwc.com/structure để biết thêm chi tiết.
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