
Ngày 2 tháng 6 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành (dự thảo) nghị định mới về giá GDLK (“Dự thảo Nghị 
định”) cũng như đề xuất những thay đổi về quy định chi phí lãi vay được khấu trừ để lấy ý kiến công khai. Khi 
được áp dụng, Dự thảo này sẽ thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP (“Nghị định 20”) hiện hành, dự kiến có 
hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020.
Trong bản tin này, chúng tôi xin điểm ra những thay đổi đáng chú ý trong Dự thảo này và quy định khấu trừ chi 
phí lãi vay.

1. Mức khống chế mới đối với chi phí lãi vay được trừ 
Dự thảo đề xuất những thay đổi chính đối với quy định này như sau:

 — Chi phí lãi vay được xác định là chi phí lãi vay thuần (tức chi phí lãi vay đã trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay). Việc 
bù trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay với chi phí lãi vay không được quy định trong Nghị định 20.

 — Mức khống chế đã tăng lên 30% EBITDA (từ mức 20% EBITDA trong Nghị định 20).
 — Phần chi phí lãi vay không được khấu trừ có thể được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo trong vòng năm (5) 

năm với điều kiện tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức nêu trên.
 — Một số khoản vay ưu đãi của chính phủ không phải áp dụng quy định giới hạn lãi vay này.

Tuy nhiên, câu hỏi về việc áp dụng mức khống chế đối với lãi vay được vốn hóa và chưa được ghi nhận vào chi 
phí vẫn chưa được quy định cụ thể trong Dự thảo Nghị định này.

2. Sử dụng cơ sở dữ liệu thương mại
Dự thảo này cho phép cả người nộp thuế và cơ quan thuế sử dụng các cơ sở dữ liệu thương mại và cơ sở dữ 
liệu công khai. Ngoài ra, Dự thảo quy định cơ quan thuế sử dụng các cơ sở dữ liệu nội bộ (hay dữ liệu so sánh 
‘bí mật’) của cơ quan thuế chỉ cho mục đích quản lý rủi ro nội bộ và lập kế hoạch thanh kiểm tra thuế.  
Tuy nhiên, Dự thảo vẫn quy định cho phép cơ quan thuế có quyền sử dụng các cơ sở dữ liệu nội bộ cho mục 
đích đánh giá, điều chỉnh giá GDLK trong trường hợp người nộp thuế được cho là không tuân thủ các quy định 
về “chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ hoặc các quy định xử lý vi phạm về thuế”. Thực tế trong quá trình thực 
hiện Nghị định 20, quy định này thường gây tranh cãi giữa cơ quan thuế và người nộp thuế dẫn đến khiếu nại. 

3. Khoảng giá trị giao dịch độc lập
Dự thảo Nghị định cũng quy định khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn là tập hợp các giá trị từ bách phân vị 
thứ 35 đến bách phân vị thứ 75. Như vậy, giá trị dưới của khoảng giá trị giao dịch độc lập chuẩn đã tăng lên 
bách phân vị thứ 25 theo Nghị định 20 lên bách phân vị thứ 35.
Do đó, người nộp thuế cần đánh giá lại chính sách xác định giá GDLK trong thời gian tới cùng với việc chuẩn bị 
trước phân tích so sánh để tuân thủ với quy định mới nếu quy định này được thông qua. Nếu không, cơ quan 
thuế có thể ấn định/điều chỉnh mức giá/tỷ suất lợi nhuận trong GDLK trong trường hợp kết quả của người nộp 
thuế thấp hơn khoảng giá trị giao dịch độc lập theo chuẩn mới này
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4. Tăng cường quy định về Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
Dự thảo đưa ra các quy định tăng cường về việc kê khai và nộp Báo cáo lợi nhuận xuyên quốc gia. Những thay 
đổi chính gồm:

 — Thời hạn theo luật định để nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia đối với công ty mẹ tối cao tại Việt Nam 
(với doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18.000 tỷ Đồng Việt Nam trở lên) là trong vòng 12 
tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Công ty mẹ tối cao.
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 — Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc 
gia theo quy định của nước cư trú, Cơ quan thuế thực hiện trao đổi thông tin tự động theo cam kết tại các 
Thoả thuận quốc tế về thuế của Việt Nam.

 — Tuy nhiên, người nộp thuế ở Việt Nam phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại quốc gia cư trú trong 
vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính trong các trường hợp sau:
 – Công ty mẹ tối cao của người nộp thuế không bắt buộc phải nộp Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia tại 

nước cư trú;
 – Quốc gia, vùng lãnh thổ nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thỏa thuận quốc tế về thuế với 

Việt Nam nhưng không có Thoả thuận của Nhà chức trách có thẩm quyền (về cơ chế trao đổi thông tin 
tự động) tại thời điểm đến hạn nộp Báo cáo; 

 – Quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài nơi Công ty mẹ tối cao là đối tượng cư trú có Thoả thuận giữa 
Nhà chức trách có thẩm quyền với Việt Nam nhưng đã đình chỉ cơ chế trao đổi thông tin tự động hoặc 
không tự động cung cấp được cho Việt Nam Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của tập đoàn là đối tượng 
cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ nước ngoài đó.

 – Trường hợp có nhiều hơn một (01) người nộp thuế tại Việt Nam, Công ty mẹ tối cao của người nộp 
thuế có văn bản thông báo tổ chức được chỉ định thay mặt Công ty mẹ tối cao nộp Báo cáo lợi nhuận 
liên quốc gia cho Cơ quan thuế Việt Nam. Thông báo phải được nộp trước hoặc vào ngày kết thúc năm 
tài chính của Công ty mẹ tối cao.

Một quy định quan trọng trong Dự thảo Nghị định là cơ quan thuế không được sử dụng thông tin có được từ 
Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia cho mục đích ấn định thuế.

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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5. Các lưu ý khác
 — Người nộp thuế chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại 

Việt Nam cũng được miễn lập Hồ sơ xác định giá GDLK với điều kiện các bên liên kết áp dụng cùng mức 
thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu 
nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

 — Cơ quan thuế có trách nhiệm tạo điều kiện cho người nộp thuế chứng minh, giải trình về số liệu, dữ liệu của 
đối tượng so sánh độc lập sử dụng trong Hồ sơ xác định giá GDLK.

Do nghị định mới về giá GDLK dự kiến sẽ được ban hành để có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 nên 
chúng tôi rất mong quý vị nghiên cứu dự thảo này và chủ động đánh giá tác động của dự thảo này đối với việc 
quản lý kinh doanh và thuế của quý doanh nghiệp, và cân nhắc kế hoạch triển khai trước. Mọi ý kiến đóng góp 
về Dự thảo này cũng có thể được gửi trực tiếp cho Bộ Tài chính. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên hệ với KPMG 
để đưa ra ý kiến và đề xuất của mình để KPMG có thể tổng hợp những ý kiến quý báu của doanh nghiệp vào 
văn bản góp ý về dự thảo của KPMG trình lên Bộ Tài chính.
Mọi ý kiến đóng góp về Dự thảo này cũng có thể được gửi trực tiếp cho Bộ Tài chính.

02

http://www.facebook.com/kpmgvietnam/
http://www.linkedin.com/company/kpmg-viet-nam/
http://www.youtube.com/user/KPMGinVietnam

