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Nghị định 68 của Chính phủ quy định tăng mức khống chế chi phí lãi vay được
trừ lên 30%
Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi Khoản 3,
Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, chính thức phê duyệt tăng mức khống chế chi phí lãi
vay được trừ. Nghị định 68 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/6/2020 và áp dụng từ kỳ
tính thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) năm 2019.
Những thay đổi quan trọng tại Nghị định 68:
–– Tăng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ từ
20% lên 30% tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động
sản xuất kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay và
chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ. Chi phí lãi vay
để tính mức khống chế là chi phí thuần sau khi bù
trừ với lãi tiền gửi và lãi cho vay.
–– Từ kỳ tính thuế TNDN 2019, phần chi phí lãi vay
vượt mức khống chế của kỳ thuế hiện tại được
chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định
tổng chi phí lãi vay được trừ trong thời gian không
quá 5 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi
phí lãi vay không được trừ. Tuy nhiên, Nghị định 68
chưa quy định rõ về cơ chế áp dụng đối với phần lãi
vay không được trừ kết chuyển sang các năm tính
thuế tiếp theo sẽ thực hiện như thế nào. Lưu ý, quy
định này không áp dụng hồi tố cho các kỳ tính thuế
TNDN 2017 và 2018.

nhà nước có thẩm quyền, người nộp thuế được đề
nghị cơ quan thuế điều chỉnh số thuế phải nộp và
thực hiện bù trừ đối với số thuế TNDN chênh lệch
và tiền chậm nộp tương ứng theo nguyên tắc nêu
trên. Tuy nhiên, khoản phạt vi phạm hành chính về
thuế sẽ không được điều chỉnh lại.
Tuy nhiên, phần chi phí lãi vay đủ điều kiện vốn hóa
vào giá trị tài sản cố định có bị điều chỉnh bởi Nghị
định 68 hay không vẫn chưa được làm rõ.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn thêm trong
quá trình thực hiện quy định mới này.

–– Áp dụng hồi tố mức khống chế chi phí lãi vay 30%
cho kỳ tính thuế TNDN 2017 và 2018: người nộp
thuế được khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế
TNDN năm 2017, 2018 theo quy định taị Nghị định
68 và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước
ngày 1/1/2021.
–– Sau khi khai bổ sung, nếu người nộp thuế có số
thuế TNDN và tiền chậm nộp đã nộp lớn hơn số
thuế TNDN, tiền chậm nộp phải nộp thì được bù
trừ phần chênh lệch vào số thuế TNDN phải nộp
trong năm 2020 và các năm tiếp theo nhưng tối đa
không quá 5 năm kể từ năm 2020.
–– Trong trường hợp đã được thanh tra, kiểm tra và
xử lý theo quy định bởi cơ quan thuế hoặc cơ quan
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