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1. Nghị định số 68/2020/NĐ-CP ngày 24.06.2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24.12.2017 của Chính phủ quy 

định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết 

Nghị định được sửa đổi với một số nội dung chính sau: 

 Nâng mức khống chế chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế 
TNDN lên 30% EBITDA (thay vì 20% EBITDA như hiện tại). Chi phí lãi vay áp 
dụng với chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay. 

 Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm trên được chuyển sang 

kỳ tính thuế tiếp theo nếu tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ kỳ tiếp theo thấp 
hơn mức 30% EBITDA. Thời gian chuyển tiếp liên tục không quá 05 năm. 

 Không áp dụng với các khoản vay của Tổ chức tín dụng, tổ chức kinh doanh bảo 
hiểm, các khoản vay vốn ODA, vay ưu đãi Chính phủ, các khoản vay thực hiện 
chương trình mục tiêu quốc gia, chính sách phúc lợi xã hội của Nhà nước. 

 Áp dụng từ kỳ tính thuế TNDN năm 2019, đồng thời cho phép hồi tố áp dụng cho 
kỳ tính thuế năm 2017, 2018.  

 Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNDN 2017, 2018 và nộp 
thuế (nếu có) trước ngày 01.01.2021. Nếu đã nộp nhiều hơn số xác định lại thì 
phần chênh lệch được bù vào số thuế trong năm 2020, nếu chưa hết thì phần còn lại 
được bù trừ vào số thuế các năm tiếp theo, tối đa không quá 5 năm. 

2. Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28.06.2020 quy định mức thu lệ phí trước bạ 

đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31.12.2020 

Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo 
bởi ô tô và các loại xe tương tự được sản xuất, lắp ráp trong nước được thực hiện như 
sau: 

 Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31.12.2020: Mức thu 
lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP 
ngày 21.02.2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
140/2016/NĐ-CP ngày 10.10.2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị 
quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa 
phương. 

 Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi: Mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện 
theo quy định tại Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 21.02.2019của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10.10.2016 của 
Chính phủ về lệ phí trước bạ và các Nghị quyết hiện hành của Hội đồng nhân dân 
hoặc Quyết định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 28.06.2020 đến hết ngày 31.12.2020. 

Văn bản pháp luật mới 
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3. Thông tư số 67/2020/TT-BTC ngày 10.07.2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy 
chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập 

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm 
toán nội bộ của đơn vị. 

 Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy 
định tại khoản 1, khoản 2 Điều 8 và Điều 9 Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 
22.01.2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ, cụ thể bao gồm: 

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị trực thuộc 

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan chuyên 
môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

- Đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị 
sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên: có tổng quỹ tiền lương, phụ 
cấp và các khoản đóng góp theo lương của số người lao động hiện có trong một 
năm từ 20 tỷ đồng trở lên hoặc sử dụng từ 200 người lao động trở lên. 

 Các đơn vị không thuộc quy định tại khoản trên được khuyến khích xây dựng Quy 
chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ quy 
định tại Phụ lục Thông tư này. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01.09.2020. 
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1. Công văn số 2774/TCT-CS ngày 

08.07.2020 của Tổng cục Thuế về 

Chính sách thuế 
Trường hợp Công ty nhận được khoản 
tiền hỗ trợ từ Tổ chức thương mại công 
bằng thế giới (Fair Trade) do đáp ứng đủ 
điều kiện sản xuất sản phẩm dán nhãn 
Fair Trade (được cấp Giấy chứng nhận), 
công nhân của Công ty đủ điều kiện để 
được hưởng khoản hỗ trợ thì khi Công ty 
nhận khoản tiền hỗ trợ này được xác định 
là thu nhập khác khi tính thuế TNDN, 
người lao động của Công ty được hưởng 
các lợi ích từ các hoạt động sử dụng quỹ 
Fair Trade thuộc trường hợp có thu nhập 
chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền 
công. 
 

2. Công văn số 2777/TCT-CS ngày 

08.07.2020 của Tổng cục Thuế về thuế 

GTGT đối với dự án đầu tư 

Công ty tại thời điểm hoàn thuế giá trị 
gia tăng chưa góp đủ vốn điều lệ theo 
quy định của pháp luật thì không đủ điều 

kiện để được hoàn thuế giá trị gia tăng 
đối với dự án đầu tư. 

 
3. Công văn số 2668/TCT-CS ngày 

29.06.2020 của Tổng cục Thuế về chính 
sách thuế GTGT đối với doanh nghiệp 

khi chuyển đổi thành doanh nghiệp chế 

xuất (DNCX) 

a. Về số thuế GTGT đầu vào chưa 

được khấu trừ hết của doanh 
nghiệp khi chuyển đổi thành 

DNCX: được hoàn thuế GTGT theo 
quy định tại khoản 7 Điều 1 Luật 
Thuế GTGT số 31/2013/QH13 sửa 
đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 Luật 
Thuế GTGT số 13/2008/QH12. 
 
 

b. Về số thuế GTGT đã nộp ở khâu 

nhập khẩu: 

Kể từ thời điểm DN được hưởng chính 
sách DNCX theo quy định của pháp luật 
(DNCX được quy định trong Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư hoặc trong văn bản 

của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm 

quyền trong trường hợp không phải thực 

hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư), nếu DN đã nộp thuế GTGT ở 
khâu nhập khẩu thì đề nghị DNCX thực 
hiện theo quy định về số tiền thuế nộp 
thừa tại khoản 13 Điều 1 Luật Quản lý 
thuế số 21/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 
47 Luật Quản lý thuế số 78/2006 và thủ 
tục xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền 
phạt nộp thừa tại khoản 64 Điều 1 Thông 
tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20.04.2018 
của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 
131 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 
25.03.2015 của Bộ Tài chính. 
 

4. Công văn số 2697/TCT-KK ngày 

01.07.2020 của Tổng cục Thuế về khai 

thuế đối với địa điểm kinh doanh 

(ĐĐKD) của DN khác tỉnh với đơn vị 
chủ quản 
Trường hợp DN và khách hàng có hợp 
đồng thỏa thuận sử dụng tên, địa chỉ và 
mã số thuế của DN trên hóa đơn, chứng 
từ của hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra 
liên quan trực tiếp đến ĐĐKD, thì: 
- Nếu bên bán chưa lập hóa đơn, 

chứng từ thì hai bên bổ sung phụ lục 
hợp đồng để ghi thông tin theo đúng 
nội dung hướng dẫn lập hóa đơn tại 
công văn số 405/TCT-KK ngày 
4.2.2020 của Tổng cục Thuế. 

- Nếu bên bán đã lập hóa đơn, chứng 

từ thì DN tự xác định các hóa đơn, 
chứng từ phục vụ cho hoạt động của 
ĐĐKD để khai thuế cho ĐĐKD. 

Từ ngày 01.07.2020, đề nghị DN thực 
hiện theo quy định Luật Quản lý thuế và 
các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. 

Công văn mới cần lưu ý 
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5. Công văn số 2621/TCT-KK ngày 
26.06.2020 của Tổng cục Thuế về việc 

kê khai thuế trong thời gian tạm ngừng 

kinh doanh 

Trường hợp người nộp thuế trong thời 
gian tạm ngừng kinh doanh phát sinh 
nghĩa vụ đối với những hoạt động quy 

định tại Khoản 3 Điều 200 Luật doanh 
nghiệp 2014 thì phải nộp hồ sơ khai 

thuế của thời gian tạm ngừng kinh doanh 
theo đúng quy định. 
Trường hợp người nộp thuế trong thời 
gian tạm ngừng kinh doanh phát sinh 
nghĩa vụ đối với những hoạt động không 

được quy định tại Khoản 3 Điều 200 

Luật doanh nghiệp 2014 thì người nộp 
thuế phải thông báo với cơ quan nơi đã 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh về việc 
tiếp tục kinh doanh trở lại trước thời hạn 
và phải thực hiện đầy đủ các quy định về 
khai, nộp thuế theo quy định. 
Từ ngày 01.07.2020, việc quản lý thuế 
đối với người nộp thuế trong thời gian 
tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thực 
hiện theo quy định tại Điều 37 Luật quản 
lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 
13.06.2019. 
 

6. Công văn số 2570/TCT-CS ngày 
23.06.2020 của Tổng cục Thuế về chính 

sách thuế nhà thầu 
Trường hợp Công ty A, được thành lập và 
có trụ sở tại Anh Quốc, mua dịch vụ 
phòng chờ từ Cảng hàng không quốc tế 
Đà Nẵng của Công ty B để các hành 
khách có thẻ thành viên do Công ty A 
phát hành sử dụng thì: 
- Nếu Công ty A kinh doanh dịch vụ 
phòng chờ của Công ty B tại Cảng hàng 
không quốc tế Đà Nẵng thông qua các thẻ 
thành viên do Công ty A phát hành thì 
Công ty A thuộc đối tượng áp dụng 
Thông tư số 103/2014/TT-BTC. Về đối 
tượng khai thuế, nộp thuế được thực hiện 
theo quy định tại khoản 1, Điều 2 và 
khoản 3, Điều 20 của  Thông tư số 

156/2013/TT-BTC ngày 6.11.2013 của 
Bộ Tài chính. Về việc xác định thuế 
GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ 
lệ % tính trên doanh thu tính thuế được 
thực hiện theo quy định tại Điều 12 và 
Điều 13 Thông tư số 103/2014/TT-BTC. 
- Nếu Công ty A chỉ mua dịch vụ phòng 
chờ của Công ty B tại Cảng hàng không 
quốc tế Đà Nẵng để các hành khách có 
thẻ thành viên do Công ty A phát hành sử 
dụng mà không thu tiền dịch vụ phòng 
chờ của các chủ thẻ thì không thuộc đối 
tượng áp dụng Thông tư số 103/2014/TT-
BTC. 
 

7. Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 

14.07.2020 của Tổng cục Thuế hướng 

dẫn tổ chức thực hiện Nghị định 

68/2020/NĐ-CP (NĐ 68) sửa đổi, bổ 

sung về quản lý thuế đối với các doanh 

nghiệp có giao dịch liên kết 
7.1/ Đối với kỳ quyết toán thuế năm 

2019: 

- Đối với các DN đã kê khai quyết toán 
thuế năm 2019 theo kỳ tính thuế đến hạn 
trước ngày 31.3.2020 thì thực hiện khai 

bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế 
TNDN theo NĐ 68. 
- Đối với các DN chưa đến kỳ kê khai 
quyết toán thuế năm 2019 thì thực hiện 
theo quy định sửa đổi, bổ sung tại NĐ 68. 
7.2/ Đối với việc xử lý hồi tố cho kỳ 

tính thuế TNDN năm 2017, 2018: 
a/ Về phạm vi áp dụng: 

Việc xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống 
chế cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng 
như sau: 
- Nâng ngưỡng khống chế chi phí lãi 

vay từ 20% lên 30%; 
- Áp dụng phương pháp tính chi phí lãi 
vay thuần (lãi đi vay trừ (-) lãi tiền gửi, 
lãi cho vay); 
- Không áp dụng hồi tố đối với quy định 
sửa đổi, bổ sung tại điểm (b) (chuyển tiếp 
chi phí) và (c) (mở rộng đối tượng miễn 
áp dụng) tại NĐ 68. 
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b/ Về việc thực hiện bù trừ số thuế TNDN 

đã nộp trong các năm 2017 và 2018: 

Trường hợp áp dụng tính toán lại phạm vi 
theo quy định tại NĐ 68, nếu số thuế 
TNDN giảm thì sẽ được giảm số tiền 
chậm nộp tương ứng (nếu có), cụ thể: 
- Trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm 

tra: NTT thực hiện bù trừ phần chênh 
lệch số tiền thuế TNDN và tiền chậm nộp 
tương ứng vào số thuế TNDN năm 2020. 
Nếu năm 2020 không đủ bù trừ hết thì 
được bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 
năm tiếp theo. Kết thúc thời hạn trên, 
không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa 
bù trừ hết. 
- Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và 
có kết luận, quyết định xử lý: NNT đề 
nghị Cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác 
định lại số thuế TNDN phải nộp, tiền 
chậm nộp tương ứng để thực hiện bù trừ 
phần chênh lệch vào số thuế TNDN năm 
2020. 

 

 

 

+ Trường hợp cần thiết, cơ quan thuế 
phối hợp với các Đoàn thanh tra, kiểm tra 
rà soát, xác định số liệu của người nộp 
thuế tại trụ sở cơ quan thuế. 
+ Tương tự trường hợp chưa qua thanh 
tra, kiểm tra, nếu năm 2020 không đủ bù 
trừ hết thì được bù trừ vào thuế TNDN 
phải nộp 05 năm tiếp theo. Kết thúc thời 
hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn 
lại chưa bù trừ hết. 
c/ Về địa điểm, hình thức thực hiện: 

- Việc xác định lại số thuế phải nộp được 
thực hiện tại trụ sở cơ quan quản lý thuế. 
- Trường hợp đã xử phạt vi phạm hành 
chính về thuế hoặc đang giải quyết theo 
trình tự khiếu nại thì không điều chỉnh lại 
số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế. 

 

 

------------------------------------------------  ------------------------------------------------ 

 

8. Công văn số 2546/TCT-DNNCN ngày 23.06.2020 của Tổng cục Thuế về việc tổ 

chức triển khai Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ 

gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân 

Theo đó, người nộp thuế áp dụng mức Giảm trừ gia cảnh mới kể từ:  

Khai thuế theo Kỳ áp dụng Hạn nộp 

Tháng Tháng 7/2020 20/08/2020 

Quý Quý III/2020 30/10/2020 

Mức Giảm trừ gia cảnh mới được áp dụng từ kỳ tính thuế TNCN năm 2020. 

Nếu Người nộp thuế đã tạm nộp theo mức cũ thì xác định lại thuế kỳ tính thuế năm 2020 
theo mức giảm trừ gia cảnh mới khi quyết toán thuế TNCN năm 2020. 
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Ông Nguyễn Trọng Hiếu CPA, MBA 
Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Mobile: 0914 015 678 

Email: hieu.nt@afac.com.vn 

 Các thông tin trên Bản tin AFA được chúng tôi 
cập nhật từ các văn bản pháp quy do các cơ quan 
nhà nước ban hành trên các phương tiện thông 
tin đại chúng và cho mục đích tham khảo. Mặc dù 
đã cố gắng cung cấp thông tin một cách chính xác 
cụ thể nhất, việc áp dụng các thông tin này trong 
các trường hợp cụ thể có thể không hoàn toàn phù 
hợp, do đó cần tham khảo ý kiến của các chuyên 
gia tư vấn của chúng tôi. 
 

 

Ông Phạm Quang Trung CPA, MBA 
Tổng Giám đốc 

Mobile: 0935 58 3456 

Email: trung.pq@afac.com.vn/      

            trung.afa@gmail.com 

 

Ông Nguyễn Hải Nam MEng 
Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0916 020 113 

Email: nam.nh@afac.com.vn; 

hainam74@gmail.com 

 

 

Ông Nguyễn Trung Dũng CPA 

Phó Tổng Giám đốc 

Mobile: 0917 705 379 

Email: dungnt.afa@gmail.com 

 
Ông Lê Huy Đông CPA 
Trưởng phòng Tư vấn đào tạo 

Mobile: 0944 322 988 

Email: donglh.afa@gmail.com 

 

  

Bà Nguyễn Thị Hiền Giang MBA,CPA 

Phó phòng Tư vấn đào tạo  

- phụ trách bản tin 

Mobile: 0944 686 905 

Email: hiengiang.afa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 


