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Cập nhật Dự thảo Nghị định: nâng mức khống chế chi phí
lãi vay và lùi thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử
Bộ Tài Chính đang soạn thảo trình Chính Phủ hai dự thảo Nghị định quan trọng, bao gồm dự thảo Nghị định
sửa đổi về mức khống chế chi phí lãi vay tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và dự thảo Nghị định
hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ.

Về mức khống chế chi phí lãi vay của
doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Theo dự thảo Nghị định, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức
khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30% của tổng lợi
nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng
chi phí lãi vay và chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của
người nộp thuế là doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
Dự thảo làm rõ chi phí lãi vay để tính mức khống chế là
chi phí thuần, là số sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay
phát sinh trong kỳ.
Ngoài ra, dự thảo cũng không đề xuất đến chi phí lãi
vay đã bị vốn hóa có bị đưa vào chi phí lãi vay tính mức
khống chế được trừ hay không. Đáng tiếc, dự thảo
mới cũng bỏ đề xuất quy định cho phép doanh nghiệp
chuyển phần chi phí lãi vay không được trừ của kỳ tính
thuế hiện tại sang các kỳ thuế tiếp theo.
Mức khống chế lãi vay không áp dụng với các khoản
vay của người nộp thuế là tổ chức tín dụng theo Luật
các tổ chức tín dụng; tổ chức kinh doanh bảo hiểm
theo Luật kinh doanh bảo hiểm; công ty kinh doanh
chứng khoán theo Luật chứng khoán; các khoản vay
vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vay ưu đãi của
Chính phủ thực hiện theo phương thức Chính phủ đi
vay nước ngoài cho các doanh nghiệp vay lại.
Quy định nêu trên dự kiến sẽ được Chính Phủ phê
duyệt sớm để áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2019.

Về hóa đơn điện tử
Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn về hóa đơn, chứng
từ, thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử sẽ
được lùi đến ngày 1/7/2022 (thời hạn theo quy định
hiện hành là 1/11/2020). Điều này là phù hợp với quy
định của Luật Quản lý thuế 2019.
Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật Quý khách
hàng sau khi các Nghị định được chính thức thông qua.
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