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Chương trình và
diễn giả

Nguyễn Thị Loan

(CMA Úc, CTA, CPA Việt Nam）

- Tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân

- Trưởng bộ phận tư vấn kế toán, thuế tại Hà Nội
của công ty tư vấn kế toán, thuế của Nhật, chịu
trách nhiệm xây dựng và quản lý hoạt động tư vấn
kế toán, thuế cho hơn 120 khách hàng

- Tham gia đầu tư vào Công ty Manabox Việt Nam 
và trở thành giám đốc tư vấn, phát triển mạng đào
tạo nguồn nhân lực

- Thành lập Gonnapass – website tự học, tự ôn thi 
chứng chỉ kế toán, thuế đầu tiên tại Việt Nam

※ Giảng viên môn thuế - F6, chứng chỉ kế toán viên
công chứng của Anh Quốc (ACCA)



Nguyễn Việt Anh   
(MBA, CTA, CPA)

- Tốt nghiệp Học viện tài chính.

- Hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn kế
toán, thuế cho doanh nghiệp Nhật.

- Thủ khoa chứng chỉ Đại lý Thuế năm
2016

- Giảng viên của các khóa Kế toán, Đại
lý thuế, thực hành Kế toán tổng hợp

- Hiện đang là Giám đốc điều hành tại
Manabox Việt Nam



Văn bản pháp lý về thuế TNDN
Nguồn: https://gonnapass.com/cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-moi-nhat/

https://gonnapass.com/cac-van-ban-phap-luat-ve-thue-moi-nhat/


Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNDN



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

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

+ Các khoản điều chỉnh tăng TNCT

- Các khoản điều chỉnh giảm TNCT

= TNCT

※ Khi quyết toán thuế TNDN, Thu nhập chịu thuế (TNCT) được
xác định theo phương pháp gián tiếp như sau:

Quyết toán thuế TNDN



Phương trình tính thuế TNDN

TNCT = (Doanh thu – Chi phí được trừ)  +  Các khoản TN khác

Thuế TNDN =  [Thu nhập tính thuế (TNTT) – Quỹ KHCN] x Thuế suất

TNTT = TN chịu thuế (TNCT) – TN được miễn thuế - Lỗ được kết chuyển



Một số lỗi sai thường gặp đối với LNKTTT

※ Mức độ rủi ro đảnh giá theo bản chất, mức độ ảnh hưởng và khả năng bị cơ quan 

thuế chỉ ra:  H: rủi ro cao; M: Rủi ro trung bình; L: Rủi ro thấp

Chỉ tiêu

Mức độ rủi ro

Sản xuất
Dịch vụ/ 

Thương mại
IT

Doanh thu

(DT)

Thời điểm ghi nhận doanh thu H H L

Giảm trừ DT L M-H L

Giá vốn

Nguyên vật liệu H N/A N/A

Tiền lương, thưởng của người NN H H H

Tiền lương, thưởng của người VN M H H

Chi phí khấu hao H L L

Chi phí bán 

hàng

Chi quảng cáo, tiếp thị M H L

Chi hoa hồng L H L

Chi phí chung

Tiền lương, thưởng M M M

Chi phí khấu hao M L L

Thu nhập khác Ưu đãi thuế M M M

Chuyển giá Giao dịch với các bên liên kết H H H

Thuế suất Ưu đãi thuế H H H



3 nguyên tắc tính chi phí được trừ:

2

Hình thức:

- Có hóa đơn, chứng

từ hợp lệ theo quy

định của pháp luật.

- Có chứng từ thanh 

toán không dùng 

tiền mặt đối với 

khoản chi từ 20 

triệu trở lên (*)

1

Nội dung/Bản chất: 

Khoản chi thực tế

phát sinh liên quan

đến hoạt động

SXKD của DN.

3

Giới hạn:

- Không vượt qua mức 

giới hạn trong một số 

trường hợp đặc biệt: 

đồng phục, phúc lợi 

trực tiếp…

- Không nằm trong danh 

mục các khoản chi 

không được trừ đặc 

biệt theo quy định

※ Lưu ý: Điều kiện chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ chỉ áp dụng từ ngày
TT78/2014/TT-BTC có hiệu lực - ngày 2/8/2014. Các khoản chi trong năm chưa thanh toán vẫn
tạm được khấu trừ. Đến thời điểm thanh toán, nếu dùng tiền mặt sẽ phải tiến hành điều chỉnh
vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán.

7.1 Quy định chung về chi phí được trừ



7.1 Nguyên tắc ứng xử chi phí khi
vi phạm pháp luật chuyên ngành

5476/BTC-CST



Giai đoạn SXKD: hạch toán

vào DT hoặc CP tài chính

trong năm.

Giai đoạn đầu tư xây dựng:

phản ánh riêng biệt. Khi

hoàn thành: phân bổ vào

DT hoặc CP (không quá 5

năm)

Chi trả tiền lãi vay tương

ứng với phần vốn còn thiếu

theo tiến độ góp vốn

Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ 

lãi tiền gửi và lãi cho vay vượt

quá 30% EBITDA. Phần vượt 

trên có thể được chuyển sang kỳ 

tính thuế tiếp theo nhưng khong 

vượt quá 5 năm.

Do đánh giá lại số dư cuối

năm của các khoản: tiền và

nợ phải thu

Khoản Chi 

Không Được

Trừ

CP lãi vay

Lỗ chênh lệch

tỷ giá

Lãi tiền vay của đối tượng

không phải là tổ chức tín

dụng hoặc tổ chức kinh tế

vượt quá 150% mức lãi

suất cơ bản do NHNN 

công bố tại thời điểm vay

Được trừ: chênh lệch giữa tỷ

giá tại thời diểm phát sinh

thu hồi với tỷ giá tại thời

điểm ghi nhận của khoản

phải thu và cho vay

Khoản chi liên quan trực tiếp đến việc

phát hành cổ phiếu và cổ tức, mua bán cổ

phiếu quỹ và các khoản chi liên quan đến

tăng giảm VCSH

Chi liên quan

đến vốn

Chi phí tài chính



Doanh nghiệp có giao dịch liên kết từ
hoạt động đi vay?

l) …….; vay, cho vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời 

điểm phát sinh giao dịch trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, 

kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá nhân thuộc trong một các mối 

quan hệ theo quy định tại điểm g khoản này.

※ Các mối quy định tại điểm g bao gồm: vợ, chồng, cha, mẹ, con……

d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay 

vốn dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm cả các khoản vay từ bên thứ 

ba được đảm bảo từ nguồn tài chính của bên liên kết và các giao dịch 

tài chính có bản chất tương tự) với điều kiện khoản vốn vay ít nhất 

bằng 25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp đi vay và

chiếm trên 50% tổng giá trị các khoản nợ trung và dài hạn của 

doanh nghiệp đi vay



Vay ngân hàng có phải là giao dịch liên 
kết?

Theo luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12:
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc 
tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân 
hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và 
quỹ tín dụng nhân dân.
➔ Ngân hàng cũng là doanh nghiệp và thuộc đối tượng điều 
chỉnh của điểm d), khoản 2, Điều 5, Nghị định 132/2020/NĐ-CP

1

khoản vốn vay ít nhất 

bằng 25% vốn góp 

của chủ sở hữu của 

doanh nghiệp đi vay

2
chiếm trên 50% tổng 

giá trị các khoản nợ 

trung và dài hạn của 

doanh nghiệp đi vay





Sử dụng thông tin về Vốn chủ sở hữu và tổng 
giá trị các khoản nợ trung và dài hạn tại thời 
điểm nào để xác định mối quan hệ liên kết?
Tham khảo CV5244/TCT-TTKT trả lời cho cục 

thuế BNI



Lưu ý một số trường hợp đặc biệt

Vay của nhiều bên, khoản 
vay mỗi bên chưa đủ mức 

xác định GDLK, nhưng tổng 
khoản vay các bên thoả mãn 

điều kiện?

Vay của một bên nhưng chia 
ra làm nhiều lần vay?



Mượn tiền của vợ giám đốc có phải là
giao dịch liên kết?

https://gonnapass.com/vay-muon-tien-giam-doc-co-xac-dinh-giao-dich-lien-ket-k/

https://gonnapass.com/vay-muon-tien-giam-doc-co-xac-dinh-giao-dich-lien-ket-k/


Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu 

nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và 

lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế 

được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu 

nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của 

tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền 

gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí 

khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;

b) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy 

định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ 

tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi 

vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi 

vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo 

thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. 

Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục 

không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát 

sinh chi phí lãi vay không được trừ;



Phần chi phí lãi vay vượt trên mức khống 
chế?

1. Tổng chi phí lãi vay làm cơ sở so sánh với mức 
khống chế bao gồm cả chi phí lãi vay trích 
trước.

2. Phần vượt trên mức khống chế được xác định

3. Phần vượt trên mức khống chế được kê khai 
trên chỉ tiêu B11 của tờ khai 03/TNDN theo 
TT80/2021/TT-BTC

= Tổng chi phí lãi vay  – Lãi tiền gửi, tiền cho vay - 30% EBITDA

EBITDA = LN thuần từ HĐKD + (Tổng chi phí lãi vay  – Lãi tiền gửi, tiền cho vay) + CP khấu hao 



Ví dụ minh hoạ

Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022

(1) Lợi nhuận thuần từ HĐKD
20,000 - 30,000 30,000 

(2) Chi phí lãi vay 30,000 25,000 20,000 

(3) Lãi tiền gửi, tiền cho vay 5,000 5,000 6,000

(4) Lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và 

lãi cho vay = (2) – (3)
25,000 20,000 14,000

(5) Chi phí khấu hao 5,000 6,000 6,000 

(6) EBITDA = (1) + (4) + (5) 50,000 -4,000 50,000 

(7) 30% EBITDA 15,000 -1,200 15,000 

(8) Mức chi phí lãi vay không được trừ 

trong kỳ, và được chuyển kỳ sau = 

if((6)<=0,(4),if((4)>(7),(4) - (7),0)) 10,000 20,000 -

(9) Chi phí lãi vay từ kỳ trước chuyển 

sang được trừ trong kỳ này = (7) - (4) - - 1,000 



Nếu EBITDA âm?



Sơ đồ hạch toán ĐGL

331,341... 413(4131)

111(1112),112 (1122),131...111(1112),112(1122),131...

331,341..

Chênh lệch lãi tỷ giá do đánh 

giá tăng số dư gốc ngoại tệ 

TK tiền và TK các khoản phải 

thu vào cuối năm

Chênh lệch lỗ tỷ giá do đánh 

giá tăng số dư gốc ngoại tệ 

TK Nợ phải trả vào cuối năm 

tài chính

Chênh lệch lỗ tỷ giá do đánh 

giá giảm số dư gốc ngoại tệ 

TK tiền và TK các khoản phải 

thu vào cuối năm

Chênh lệch lãi tỷ giá do đánh 

giá giảm số dư gốc ngoại tệ 

TK Nợ phải trả vào cuối năm 

tài chính

635515

Cuối năm, kết 

chuyển khoản lãi tỷ 

giá

Cuối năm, kết 

chuyển khoản lỗ tỷ 

giá
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Chi dịch vụ
• Chi phí trả cho cá nhân kinh doanh, cá nhân cho thuê tài sản
(Thông tư 40/2021/TT-BTC,100/2021/TT-BTC, )

• Hộ khoán và hộ kê khai? Chứng từ khi mua từ hộ khoán?

• Chi phí trả thưởng dại lý, chiết khấu…

• Thuê tài sản kèm người lái?



CHI PHÍ 
DỊCH VỤ

Lưu ý chi phí dịch vụ mua của nước ngoài



CHI PHÍ 
DỊCH VỤ

Lưu ý chi phí trích trước

• Cần xét điều kiện về

• Chi phí thực tế phát sinh trong kỳ chưa?

• Chứng từ và thanh toán?



CP phạt
Khoản tiền phạt về vi phạm

hành chính (vi phạm luật, tiền

chậm nộp thuế)

Khoản Chi 

Không Được

Trừ

Các khoản

thuế

CP mua HHDV (không

có hóa đơn, được phép

lập bảng kê) nhưng

không lập bảng kê kèm

theo chứng từ thanh toán

(không bắt buộc phải

dùng chứng từ thanh toán

không dùng tiền mặt)

Gồm: 

• Nông lâm thủy sản; SP thủ

công; đất đá cát sỏi; phế liệu…

• Trực tiếp sản xuất/ khai thác/ 

bán ra

• Hộ KD có mức DT dưới

ngưỡng DT chịu thuế GTGT 

(100 triệu/ năm)

Thuế GTGT đầu vào đã

được khấu trừ/ hoàn thuế

Thuế GTGT đầu vào của ô 

tô <9 chỗ ngồi vượt mức

160 triệu/ xe

Thuế TNDN, trừ T H DN 

nộp thay thuế của nhà thầu

nước ngoài theo thỏa thuận

hợp đồng

Thuế TNCN trừ TH hợp

đồng lao động quy định

tiền lương không gồm thuế

TNCN

Chi khác

Dự phòng

Không đúng quy định(dự

phòng giảm giá HTK, dự

phòng phải thu khó đói, dự

phòng bảo hành sản phẩm…)



Rủi ro Công ty vay tổ
chức, cá nhân

nước ngoài

Công ty vay
công ty trong

nước

Công ty vay
cá nhân

Bên cho vay: Ấn
định doanh thu từ
lãi vay

Truy thu thuế nhà
thầu từ lãi vay

Truy thu thuế TNDN 
từ doanh thu tài
chính

Truy thu thuế TNCN 
với thu nhập từ đầu
tư vốn

Bên đi vay: Chi phí
lãi vay

Các chi phí lãi vay theo quyết định cơ quan thuế sẽ không phải là
chi phí được trừ do không có thỏa thuận, hồ sơ liên quan hợp lệ

8. Thu nhập khác



❖ CV 7032/ CT-TTHT

❖ CV 338/ CT-TTHT



8. Thu nhập khác

❖ Không phải lúc nào cũng là thu nhập khác được hạch toán
theo nguyên tắc của TK 711 của Kế toán tài chính

❖ Nguyên tắc bù trừ một số thu nhập khác

❖ Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn bao gồm cả tiền lãi trả
chậm, lãi trả góp, phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác
trong hợp đồng cho vay vốn – Bù trừ với các khoản chi trả lãi
tiền vay

❖ Thu nhập từ thu về tiền phạt, tiền bồi thường – Bù trừ với chi 
tiền phạt, tiền bồi thường do vi phạm hợp đồng (không thuộc các 
khoản tiền phạt về vi phạm hành chính)

❖ Thu nhập từ thanh lý tài sản cố định



❖ CV 244/BXD-QLN ngày 3/10/2018 Bộ xây
dựng, không bắt buộc bổ sung ngành “kinh
doanh BĐS”

⬧ CV 66131/CT-TTHT Doanh nghiệp phải lập hóa đơn, kê khai nộp thuế GTGT



Bán hàng thấp hơn giá vốn



Thu nhập từ đầu tư vốn

❖ Lãi được chia từ công ty tại Việt Nam – Miễn thuế

Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết 
kinh tế với doanh nghiệp trong nước, sau khi bên nhận góp vốn, phát hành cổ 
phiếu, liên doanh, liên kết đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của 
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, kể cả trường hợp bên nhận góp vốn, phát 
hành cổ phiếu, bên liên doanh, liên kết được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh 
nghiệp

• Lãi được chia từ công ty ngoài Việt Nam – Tính thuế riêng

Doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ở nước ngoài chuyển phần thu nhập sau khi đã 
nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở nước ngoài của doanh nghiệp về Việt Nam
cần lưu ý

• Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

• Thu phần chênh lệch thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 

• Được trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như 
thuế thu nhập doanh nghiệp) ở nước ngoài (…)



Thu nhập từ chuyển nhượng vốn



Năm N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6

Quý I Quý II Quý III Quý IV

Lưu ý: Lỗ chỉ được chuyển khi doanh nghiệp có lãi

Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì
được bù trừ số lỗ của quý trước vào lợi nhuận các quý tiếp theo

Khi quyết toán, lỗ của cả năm được chuyển toàn bộ và liên tục vào thu 
nhập chịu thuế của những năm sau và không quá 5 năm kể từ năm tiếp sau 
năm phát sinh lỗ

36

Chuyển lỗ

Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm (-) về thu nhập tính thuế



11. Ưu đãi thuế
Đối tượng xem xét hưởng ưu đãi thuế TNDN

- Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với dự án đầu tư mới thuộc 
các lĩnh vực, địa bàn khuyến khích đầu tư hoặc dự án có quy mô 
lớn. 

- Các dự án đầu tư mở rộng (bao gồm các dự án đầu tư mở rộng đã 
được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu 
tư trong giai đoạn 2009 - 2013 mà chưa được hưởng ưu đãi thuế 
TNDN) thỏa mãn một số điều kiện nhất định cũng sẽ được hưởng 
ưu đãi thuế TNDN từ năm 2015. 

- Dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng không bao gồm các dự 
án được hình thành từ việc sáp nhập hoặc tái cơ cấu. 

※ Các ưu đãi về thuế TNDN chỉ áp dụng đối với DN thực 
hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định và đăng 
ký, nộp thuế TNDN theo kê khai.



Có bắt buộc phải có 
giấy chứng nhận dự án 
đầu tư để được hưởng 

ưu đãi thuế TNDN 
không?



11. Ưu đãi thuế
Điều kiện để xem xét hưởng ưu đãi

Ưu đãi thuế TNDN

Ngành 
nghề

Địa 
bàn

Quy 
mô



11. Ưu đãi thuế
Điều kiện để xem xét hưởng ưu đãi

1. Những lĩnh vực được Chính phủ Việt Nam khuyến khích đầu tư bao gồm giáo dục, y tế, văn 
hóa, thể thao, công nghệ cao, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 
phát triển cơ sở hạ tầng, chế biến nông sản, thủy sản, sản xuất sản phẩm phần mềm và năng 
lượng tái sinh.

Các dự án đầu tư mới hoặc mở rộng trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm thuộc danh mục sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển cũng được ưu đãi thuế TNDN nếu đáp ứng một 
trong các tiêu chí sau: 

i. Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao; hoặc 

ii. ii. Một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt – may; da 
– giày; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô và cơ khí chế tạo. 

2. Những địa bàn được khuyến khích đầu tư bao gồm khu kinh tế, khu công nghệ cao, một số 
khu công nghiệp và các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. 

3. Những dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu 
thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản): 

✔ Dự án có quy mô vốn từ 6 nghìn tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ 
thời điểm được phép đầu tư lần đầu, và đáp ứng thêm được một trong hai tiêu chí sau: ii. có 
tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất năm thứ tư kể từ năm có doanh 
thu; hoặc iii. sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất năm thứ tư kể từ năm có doanh thu. 

✔ Dự án có quy mô vốn từ 12.000 tỷ đồng trở lên, giải ngân trong vòng 5 năm kể từ ngày cấp 
phép và sử dụng công nghệ được thẩm định theo các quy định liên quan. 



Ưu đãi 
thuế 

TNDN

1. Thuế suất ưu đãi 
(kể từ khi có doanh 

thu)

2. Ưu đãi miễn, 
giảm thuế (kể từ 
khi có TNCT, hoặc 

từ năm thứ tư kể từ 
khi có doanh thu)

3. Ưu đãi thuế theo 
quy định đặc biệt

(Giảm 30% thuế 
TNDN năm 2021 
theo NĐ92/2021)

11. Ưu đãi thuế
Loại ưu đãi thuế



11. Ưu đãi thuế
Ưu đãi thuế cho dự án đầu tư mở rộng

Dự án đầu tư mở rộng (nâng cao quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi 
mới công nghệ sản xuất) thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi được lựa chọn hưởng ưu 
đãi thuế thu nhập DN theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc được áp 
dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm (không được 
hưởng mức thuế suất ưu đãi) nếu thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn với dự án đang hoạt 
động VÀ đáp ứng một trong ba tiêu chí:

(i) Nguyên giá TSCĐ tăng tối thiểu từ 20 tỷ (hoặc 10 tỷ với địa bàn khó khăn) 

(ii) Nguyên giá TSCĐ tăng thêm đạt tối thiểu từ 20% 

(iii) Cống suất thiết kế tăng thêm tối thiểu từ 20% theo luận chứng trước khi đầu tư

Các trường hợp dự án đầu tư mở rộng không đáp ứng điều kiện về quy mô mở rộng 
nêu trên thì được hưởng ưu đãi thuế theo dự án đầu tư lần đầu cho thời gian còn lại
(nếu có).

(Tham khảo sơ đồ đính kèm)

※ Thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng được hạch toán riêng hoặc xác định theo tỷ 
lệ TSCĐ tăng thêm nếu không hạch toán riêng được 



Giảm 30% thuế TNDN năm 2021 theo
NĐ92/2021

I. Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 đối 
với trường hợp doanh nghiệp quy định tại khoản 1 
Điều 1, NĐ 92/2021, 

(1) có doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 không quá 
200 tỷ đồng, và 

(2) doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với 
doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019.

※ Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế 
năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 
2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp 
nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và 
năm 2021.

https://gonnapass.com/giam-30-thue-tndn-nam-2021/

https://gonnapass.com/giam-30-thue-tndn-nam-2021/


12. Trích lập Quỹ phát triển KH&CN

DN chưa có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng

không hết quỹ PT KH&CN

Doanh nghiệp nhà nước

- Nếu Quỹ không được sử dụng, sử
dụng không hết 70% trong thời hạn 5
năm kể từ khi trích lâp:
- Phải nộp tối thiểu bằng 20% số Quỹ
đã trích lập không được sử dụng, sử
dụng không hết 70% số Quỹ đã trích
lập kể cả nhận điều chuyển (nếu có)
về Quỹ phát triển KH&CN của các bộ
chủ quản, tỉnh, thành phố nơi DN
đăng ký nộp thuế

Các doanh nghiệp còn lại
- Nếu Quỹ không được sử
dụng, sử dụng không hết 70% 
trong thời hạn 5 năm kể từ khi
trích lâp:
- Được quyền đóng góp vào
các quỹ phát triển KH&CN của
tỉnh, thành phố nơi doanh
nghiệp đăng ký nộp thuế



Không xác định

được mức lãi suất

do Kho bạc không

phát hành tín phiếu

Mức thuế suất khác

nhau nếu thay đổi

mục đích sử dụng

Sự khác biệt trong

quy định pháp luật

⬧ CV 911/KBTV-KTNN kho bạc nhà nước Trà Vinh ngày 9/3/2020

⬧ CV 2425/BKHCN-KHTC Bộ KH&CN ngày 14/8/2020



13. LƯU Ý VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, 
CTA

VĂN BẢN PHÁP LÝ



LƯU Ý VỀ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

I. Xác định doanh nghiệp có thuộc đối tượng điều chỉnh của
“Giao dịch liên kết không”

1. Khái niệm về giao dịch liên kết? Các bên được coi là có Giao dịch liên kết

2. Xác định bên liên kết trước

3. Xác định các giao dịch trọng yếu của doanh nghiệp với bên liên kết

II. Nếu có, doanh nghiệp có thuộc trường hợp 
1. Miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mục III và IV của Mẫu 01

2. Miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết?

III. Nếu không, doanh nghiệp phải
1. Kê khai thông tin trong hồ sơ quyết toán thuế TNDN và

2. Lập hồ sơ giao dịch liên kết

3. Lưu ý về chi phí giữa các bên liên kết: Dịch vụ, lãi vay

IV. Rủi ro bị ấn định thuế

MBA Nguyễn Việt Anh – CPA, 
CTA



Chuẩn bị hồ sơ

➢ Chuẩn bị Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hàng năm trước
thời điểm quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

➢ Mẫu 01: Thông tin chung

➢ Mẫu 02: Hồ sơ quốc gia (Local File)

➢ Mẫu 03: Hồ sơ toàn cầu (Master File)

➢ Mẫu 04: Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia (CbCR)



Cơ quan thuế thường yêu cầu?

• Thông tin về các bên liên kết 

• Danh sách các GDLK

• Chính sách xác định giá cùa các GDLK

• Báo cáo bán hàng chi tiết hàng mua – bán từ bên độc lập và bên liên kết

• Danh sách hồ sơ hải quan

• Danh sách các khoản vay nợ và chi phí đi vay

• Hồ sơ xác định giá GDLK bao gồm Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ toản cầu và Báo 
cáo lợi nhuận liên quốc gia…



Rủi ro?

✓ Người nộp thuế không kê khai, kê khai không đầy đủ thông tin hoặc không nộp Mẫu
biểu cùng tờ khai quyết toán thuế TNDN

✓ Cung cấp không đầy đủ thông tin Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định
hoặc không xuất trình Hồ sơ xác định giá trị giao dịch liên kết và các dữ liệu, chứng từ
và tài liệu được sử dụng làm căn cứ phân tích, so sánh

✓ Sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không đúng thực tế, không trung thực hoặc
dự vào các dữ liệu không hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xuất xứ

✓ Có các hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết

✓ Các trường hợp bị ấn định thuế khác

Cơ quan thuế có quyền ấn định mức giá; tỷ suất 

lợi nhuận; tỷ lệ phân bổ lợi nhuận được sử dụng 

để kê khai tính thuế, ấn định thu nhập chịu thuế 

hoặc số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp



Giao dịch liên kết, chuyển giá

•Có phát sinh các giao dịch nhượng, nhận chuyển nhượng vốn góp ít nhất 
25% vốn góp của chủ sở hữu của doanh nghiệp trong kỳ tính thuế; vay, cho 
vay ít nhất 10% vốn góp của chủ sở hữu tại thời điểm phát sinh giao dịch 
trong kỳ tính thuế với cá nhân điều hành, kiểm soát doanh nghiệp hoặc với cá 
nhân thuộc trong một các mối quan hệ của các đơn vị có giao dịch liên két

Bổ sung trường
hợp xác định có

QHLK

•Cơ quan thuế quản lý, kiểm tra, thanh tra đối yới giá giap dịch liên kết của 
người nộp thuế theo nguyên tắc giao dịchđộc lập và bản chất hoạt động, giao 
dịch quyết định nghĩa vụ thuế tương ứng với giá trị tạo ra từ bản chất giao 
dịch, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế, không công nhận 
các giao dịch liên kết không theo nguyên tắc giao dịch độc lập làm giảm nghĩa 
vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước và thực hiện điều chỉnh 
giá giao dịch liên kết đó để xác định đúng nghĩa vụ thuế.

Lưu ý nguyên
tắc kê khai

• Không dược trừ vào chi. phí tính thuể TNDN trong kỳ đối với 
các khoản chi phí phát sinh của các giao dịch liên kết không 
phù hợp bản chất giao dịch độc lập hoặc không góp phần 
tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh.

Chi phí được
trừ



Câu hỏi thảo luận

Thank you!


