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Dự kiến sửa đổi Nghị định 20/2017/NĐ-CP
về việc xác định chi phí lãi vay được trừ
cho mục đích tính thuế Thu Nhập Doanh
Nghiệp (“TNDN”)
Nghị định 20/2017/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng
05 năm 2017 đã quy định tổng chi phí lãi vay phát sinh
trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu
nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 20% của tổng
lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi
phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ (“EBITDA”).
Cách xác định chi phí lãi vay không vượt quá 20%
EBITDA nêu trên đã có một số vướng mắc trong quá
trình thực hiện. Ghi nhận vấn đề này, Chính phủ đã đề
nghị Bộ Tài Chính cần tiến hành thực thiện rà soát việc
áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP và đề xuất sửa đổi
một số nội dung cần thiết.
Hiện tại, Bộ Tài Chính mới đang rà soát xem xét vấn đề
này, chúng tôi dự đoán rằng quy định về cách xác định
chi phí lãi vay được trừ nêu trên sẽ được xem xét sửa
đổi hoặc bổ sung hướng dẫn thêm trong thời gian tới.
Chúng tôi đã và đang trong quá trình trao đổi với các
nhà làm chính sách về một số vấn đề có thể được đưa
ra xem xét dưới đây:
–– Quy định về cách xác định chi phí lãi vay được trừ
có nên áp dụng đối với những khoản vay không phải
từ bên liên kết (ví dụ: khoản vay từ các tổ chức tín
dụng, v.v.);
–– Chi phí lãi vay sẽ được điều chỉnh như thế nào trong trường
hợp EBITDA của người nộp thuế nhỏ hơn không (0);
–– Chi phí lãi vay không được trừ của năm tài chính hiện
tại có được bù trừ với thu nhập chịu thuế trong tương
lai hay không; và
–– Tỷ lệ 20% đang áp dụng hiện tại có nên cân nhắc
được thay đổi do nhu cầu huy động vốn của nhiều
lĩnh vực kinh doanh khác nhau (ví dụ những tác động
đến các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các công ty
khởi nghiệp, v.v.).
Theo dự kiến thì Chính phủ sẽ xem xét những kiến nghị
từ Bộ Tài Chính trong quý 4 năm nay. Chúng tôi hi vọng
dự thảo sửa đổi của Nghị định 20 sẽ sớm được công
bố nhằm mục đích tham khảo ý kiến trước khi được
ban hành và theo đó, chúng tôi hy vọng sẽ có thể đóng
góp ý kiến liên quannhững vấn đề nêu trên.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi kế hoạch sửa đổi này,
cũng như tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên

môn với Bộ Tài Chính, và sẽ cập nhật thêm các thông
tin được công bố chính thức từ Bộ Tài Chính đến Quý
Công ty.
Trong thời gian này, trường hợp Quý Công ty muốn
thảo luận thêm về vấn đề nêu trên, vui lòng liên hệ bộ
phận tư vấn thuế của KPMG Việt Nam.
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Theo dõi chúng tôi trên:
Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp
cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin
chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng
những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương
lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ
thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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