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Tin nổi bật

So sánh Nghị định 20/2017 và Thông tư 66/2010
Ngày 24/02/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2017/NĐ-CP
( Nghị định 20 ) Quy định về qu n lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch
liên kết. Nghị định 20 này sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 05 năm 2017 với
nhiều quy định mới, quy định chi tiết và chặt chẽ hơn. Những quy định tại
Nghị định 20 được hiểu sẽ thay thế cho Thông tư 66/2010/TT-BTC ( Thông
tư 66 ) do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/04/2010 Hướng dẫn thực hiện
việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có
quan hệ liên kết.
Nhìn chung, nội dung của Nghị định 20 đã cập nhật các hướng dẫn mới của
Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Chương trình Chống xói
mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS).
So với những quy định tại Thông tư 66, Nghị định số 20 có các thay đổi và
khác biệt chính như sau:
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Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#
1

Xác định các bên có quan hệ liên kết:

Thông tư 66/2010/TT-BTC
Xác định các bên có quan hệ liên kết:

-

Quy định các trường hợp được xác định các bên có quan hệ liên kết: 10

-

Quy định các trường hợp được xác định các bên có quan hệ liên
kết: 13

-

Liên kết thông qua hình thức tỷ lệ sở hữu vốn (trực tiếp/gián tiếp): >= 25%
vốn góp

-

Liên kết thông qua hình thức tỷ lệ sở hữu vốn (trực tiếp/gián
tiếp): >= 20% vốn góp

-

Liên kết thông qua hình thức b o lãnh hoặc cho vay vốn: vốn vay >= 25% vốn
góp của doanh nghiệp đi vay; và vốn vay > 50% tổng giá trị các kho n nợ
trung và dài hạn của doanh nghiệp đi vay.

-

Liên kết thông qua hình thức b o lãnh hoặc cho vay vốn: vốn vay
>= 20% vốn đầu tư của doanh nghiệp đi vay; và vốn vay > 50%
tổng giá trị các kho n nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp đi
vay.
Không quy định/Không đề cập cụ thể.

Kho n vay bao gồm c các kho n vay từ bên thứ ba được đ m b o từ nguồn
tài chính của bên liên kết và các kho n giao dịch tài chính có b n ch t tương tự.
-

Không quy định.

-

Liên kết thông qua hình thức sử dụng tài s n vô hình hoặc quyền
sở hữu trí tuệ của một doanh nghiệp khác với điều kiện chi phí
ph i tr cho việc sử dụng tài s n vô hình, quyền sở hữu trí tuệ đó
chiếm trên 50% giá vốn (hoặc giá thành) s n phẩm.

-

Không quy định.

-

Liên kết thông qua hình thức một doanh nghiệp cung c p trực
tiếp/gián tiếp trên 50% tổng giá trị nguyên vật liệu, vật tư hoặc
s n phẩm đầu vào (không bao gồm chi phí kh u hao đối với tài
s n cố định).

-

Không quy định.

-

Liên kết thông qua hình thức một doanh nghiệp kiểm soát trực
tiếp/gián tiếp trên 50% s n lượng s n phẩm tiêu thụ (tính theo
từng chủng loại s n phẩm).

-

Không quy định.

-

Liên kết thông qua hình thức hai doanh nghiệp có thỏa thuận
hợp tác kinh doanh trên cơ sở hợp đồng.
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Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#

Thông tư 66/2010/TT-BTC

-

Liên kết thông qua hình thức một hoặc nhiều doanh nghiệp chịu sự kiểm
soát của một cá nhân thông qua vốn góp của cá nhân này vào doanh nghiệp
đó hoặc trực tiếp tham gia điều hành doanh nghiệp.

-

Không quy định.

-

Liên kết thông qua các hình thức khác trong đó doanh nghiệp chịu sự điều
hành, kiểm soát quyết định trên thực tế đối với hoạt động s n xu t kinh
doanh của doanh nghiệp kia.

-

Không quy định.

2

Áp dụng nguyên tắc Bản chất quyết định hình thức nhằm xác định b n ch t
của các giao dịch liên kết để công nhận/không công nhận các giao dịch liên kết.

Không quy định/Không đề cập.

3

Áp dụng thuật ngữ Công ty mẹ tối cao của tập đoàn để chỉ pháp nhân có vốn
chủ sở hữu trực tiếp/gián tiếp tại các pháp nhân khác của một tập đoàn đa quốc
gia và không bị sở hữu bởi b t kỳ pháp nhân nào khác.

Không quy định/Không đề cập.

4

Yêu cầu phân tích các yếu tố so sánh đặc thù của tài s n vô hình

Không quy định/Không đề cập.
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Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#
5

6

Quy định chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong một
số trường hợp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù như:
-

Chi phí phát sinh trong giao dịch liên kết không phù hợp với b n ch t giao
dịch độc lập hoặc không góp phần tạo ra doanh thu, thu nhập cho hoạt động
s n xu t, kinh doanh của người nộp thuế;

-

Chi phí phát sinh từ một số trường hợp dịch vụ được cung c p;

-

Chi phí lãi vay trong trường hợp vượt mức giới hạn 20% tổng lợi nhuận thuần
cộng chi phí lãi vay, chi phí kh u hao trong kỳ (EBITDA).

Cơ sở dữ liệu sử dụng trong kê khai, xác định giao dịch liên kết gồm:
-

Thông tin dữ liệu được công bố công khai trên thị trường chứng khoán;

-

Cơ sở dữ liệu do các tổ chức kinh doanh thông tin cung cấp;

-

Thông tin dữ liệu công bố trên các sàn giao dịch hàng hóa, dịch vụ trong
nước và quốc tế;

-

Thông tin do các cơ quan bộ, ngành trong nước công bố công khai hoặc các
nguồn chính thức khác.
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Thông tư 66/2010/TT-BTC
Không quy định/Không đề cập.

Cơ sở dữ liệu sử dụng để xác định giao dịch liên kết gồm:
-

Thông tin dữ liệu được công bố công khai trên thị trường chứng
khoán;

-

Dữ liệu, chứng từ, tài liệu về giao dịch kinh doanh phục vụ cho
mục đích kê khai nộp thuế do doanh nghiệp cung c p và tự chịu
trách nhiệm;

-

Thông tin dữ liệu do các tổ chức, cá nhân hoạt đông trong lĩnh
vực dịch vụ hành nghề độc lập được c p phép hoạt động xác
nhận hoặc công bố công khai;

-

Thông tin dữ liệu do các cơ quan bộ, ngành, hiệp hội và tổ chức
được Nhà nước công nhận công khai hoặc cung c p theo yêu
cầu.
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Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#
7

8

Thông tư 66/2010/TT-BTC

Dữ liệu tài chính của đối tượng so sánh ph i đ m b o độ tin cậy. Đối với các giá
trị tỷ su t, tỷ lệ tương đối, doanh nghiệp làm tròn số đến chữ số thứ hai sau d u
thập phân.

Dữ liệu sử dụng làm căn cứ so sánh ph i nêu rõ nguồn gốc xu t xứ để Cơ
quan thuế có thể kiểm tra, xác minh. Đối với các giá trị tỷ su t, tỷ lệ tương
đối, doanh nghiệp làm tròn số đến chữ số thứ ba sau d u thập phân.

Số lượng tối thiểu đối tượng so sánh độc lập được lựa chọn sau khi phân tích so
sánh và điều chỉnh khác biệt trọng yếu như sau:

Số lượng tối thiểu giao dịch độc lập được lựa chọn để so sánh sau khi
phân tích so sánh và điều chỉnh khác biệt trọng yếu như sau:

-

Một đối tượng trong trường hợp không có khác biệt;

-

Một giao dịch trong trường hợp không có khác biệt trọng yếu;

-

Ba đối tượng trường hợp có khác biệt nhưng đủ thông tin, dữ liệu để làm cơ
sở loại trừ t t c các khác biệt trọng yếu;

-

Ba giao dịch trong trường hợp có khác biệt nhưng có đủ thông
tin, dữ liệu làm cơ sở loại trừ t t c các khác biệt trọng yếu;

-

Năm đối tượng trở lên trong trường hợp chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ sở
để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu.

-

Bốn giao dịch trong trường hợp chỉ có thông tin, dữ liệu làm cơ
sở để loại trừ hầu hết các khác biệt trọng yếu.

Kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết:

Kê khai thông tin về giao dịch liên kết:

-

Kê khai theo Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết tại
Phụ lục ban hành kèm Nghị định 20;

-

Kê khai theo Mẫu số 03-7/TNDN: Thông tin về giao dịch liên kết
(Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC);

-

Kê khai theo Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung c p tại Hồ
sơ quốc gia;

-

Nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

-

Kê khai theo Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung c p tại Hồ
sơ toàn cầu;

-

Kê khai theo Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia
(trong trường hợp Công ty mẹ tối cao có trách nhiệm lập Báo cáo này theo
quy định của Cơ quan thuế nước sở tại);

-

Nộp cùng Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
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Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#

Thông tư 66/2010/TT-BTC

9

Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại Mục III, Mục
IV - Mẫu số 01 trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với bên liên kết là đối
tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế
su t và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế trong kỳ tính thuế. Căn cứ miễn
trừ ph i kê khai tại Mục I, Mục II - Mẫu số 01.

Không quy định.

10

Lập, lưu giữ và cung c p Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

Lập, lưu giữ, cung c p thông tin, tài liệu và chứng từ làm căn cứ xác
định phương pháp giá thị trường:

-

-

11

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết ph i được lập hàng năm và trước thời
điểm kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (90 ngày kể từ ngày kết
thúc năm tài chính);

-

Thông tin, tài liệu, chứng từ và phương pháp xác định giá thị
trường đối với giao dịch liên kết ph i được lập tại thời điểm diễn
ra giao dịch liên kết, được cập nhật bổ sung trong suốt quá trình
thực hiện giao dịch;

-

Thông tin, tài liệu và chứng từ ph i được lưu trữ theo quy định
hiện hành về kế toán, thuế, thống kê và cung c p khi có yêu cầu
của Cơ quan thuế.

Hồ sơ ph i được lưu giữ, xu t trình theo yêu cầu cung c p thông tin của Cơ
quan thuế.

Thời hạn cung c p Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết cho Cơ quan thuế khi có
yêu cầu:
-

Trường hợp 1: Cơ quan thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra: không quá 15
ngày làm việc

-

Trường hợp 2: Trong quá trình tham v n trước khi thanh tra, kiểm tra: không
quá 30 ngày làm việc và được gia hạn thêm không quá 15 ngày làm việc
nếu có lý do chính đáng
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Thời hạn cung c p Thông tin, tài liệu và chứng từ cho Cơ quan thuế
khi có yêu cầu:
-

Không quá 30 ngày làm việc và được gia hạn thêm 30 ngày
nếu có lý do chính đáng

7

Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#
12

Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết gồm:
-

Hồ sơ quốc gia (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20);

-

Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu (theo Mẫu 03 tại Phụ lục ban hành kèm
theo Nghị định 20);

-

Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia của Công ty mẹ tối cao (theo Mẫu số 04 tại
Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20).

Thông tư 66/2010/TT-BTC
Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết về căn b n yêu cầu tương tự
như với Hồ sơ quốc gia ban hành tại Nghị định 20.

Trường hợp người nộp thuế là Công ty mẹ tối cao tại Việt Nam có doanh thu hợp
nh t toàn cầu trong kỳ tính thuế từ 18 nghìn tỷ đồng trở lên (792 triệu Đô la Mỹ
hay 90 tỷ Yên Nhật), có trách nhiệm lập Báo cáo này.
Trường hợp người nộp thuế có Công ty mẹ tối cao tại nước ngoài, người nộp
thuế có trách nhiệm cung c p b n sao Báo cáo này trong trường hợp Công ty mẹ
tối cao ph i nộp Báo cáo này cho Cơ quan thuế nước sở tại. Trong trường hợp
không cung c p được, người nộp thuế ph i có văn b n gi i thích lý do.

13

Công ty kiểm toán độc lập, tư v n hoặc công ty kinh doanh làm thủ tục về thuế
được đại diện cho người nộp thuế lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết.
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Không quy định/Không đề cập cụ thể.

8

Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#
14

Quy định các trường hợp được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:
-

Doanh nghiệp có tổng doanh thu trong năm nhỏ hơn 50 tỷ đồng (2,2 triệu đô
la Mỹ hay 250 triệu Yên Nhật) và tổng giá trị giao dịch liên kết trong năm nhỏ
hơn 30 tỷ đồng (1,32 triệu đô la Mỹ hay 150 triệu Yên Nhật);

-

Doanh nghiệp thực hiện chức năng đơn gi n, không phát sinh doanh thu, chi
phí từ việc sử dụng tài s n vô hình nếu trong năm có doanh thu nhỏ hơn 200
tỷ đồng (8,8 triệu đô la Mỹ hay 1 tỷ Yên) và có tỷ su t lợi nhuận trước thuế và
lãi vay (EBIT) trên doanh thu trong năm đáp ứng các tỷ lệ sau:


Lĩnh vực phân phối: >=5%



Lĩnh vực s n xu t:

>=10%



Lĩnh vực gia công:

>=15%

Thông tư 66/2010/TT-BTC
Không quy định.

Doanh nghiệp đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá.

n định thuế:

15

Cơ quan thuế có quyền n định mức giá/ tỷ su t lợi nhuận/ tỷ lệ phân bổ lợi
nhuận sử dụng để kê khai tính thuế và n định thu nhập chịu thuế/ số thuế thu
nhập doanh nghiệp ph i nộp nếu:
-

Doanh nghiệp không kê khai đầy đủ hoặc không nộp Mẫu số 01;

-

Doanh nghiệp cung cấp không đầy đủ thông tin tại Mẫu số 02, Mẫu số 03;

-

Doanh nghiệp sử dụng các thông tin về giao dịch độc lập không đúng thực tế
hoặc không nêu rõ nguồn gốc xu t xứ;
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n định thuế:
Cơ quan thuế có quyền n định mức giá được sử dụng để kê khai
tính thuế, n định thu nhập chịu thuế hoặc số thuế thu nhập doanh
nghiệp ph i nộp nếu:
-

Doanh nghiệp không kê khai đầy đủ hoặc không nộp Mẫu số 037/TNDN;

-

Doanh nghiệp dựa vào các tài liệu, dữ liệu và chứng từ không
hợp pháp, không hợp lệ hoặc không nêu rõ nguồn gốc xu t xứ;

9

Tin nổi bật

Nghị định 20/2017/NĐ-CP

#

Doanh nghiệp có hành vi vi phạm các quy định về xác định giá giao dịch liên kết
tại Điều 11 Nghị định 20 (như trao đổi tại Điểm 14 ở trên)

Thông tư 66/2010/TT-BTC
-

Doanh nghiệp tạo ra các giao dịch độc lập gi mạo hoặc sắp đặt
lại các giao dịch liên kết thành giao dịch độc lập;

Cơ quan thuế nghi ngờ doanh nghiệp không áp dụng hoặc cố tình
không áp dụng đúng quy định tại Thông tư 66 và doanh nghiệp
không chứng minh được trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận
Thông báo của Cơ quan thuế.

Đánh giá: Các nội dung tại Nghị định 20 có tính nh t quán cao với các nội dung được OECD hướng dẫn và khuyến nghị tại BEPS. Sự nh t quán này
sẽ giúp cho các công ty đa quốc gia đang hoạt động tại Việt Nam thuận tiện trong việc tuân thủ các quy định về giao dịch liên kết nhưng đồng thời
cũng tăng thêm gánh nặng về nghĩa vụ tuân thủ pháp luật thuế cho các công ty con tại Việt Nam.
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10

Thuế Giá trị Gia tăng

Chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ
quỹ phúc lợi
Ngày 14 tháng 3 năm 2017, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 834/TCTDNL hướng dẫn về chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc
lợi. Theo đó:


Trường hợp doanh nghiệp sử dụng s n phẩm do chính doanh nghiệp
s n xu t ra hoặc hàng hóa do doanh nghiệp mua về với mục đích để
bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên
của Doanh nghiệp trong dịp lễ, tết và trang tr i bằng quỹ phúc lợi thì
doanh nghiệp được kê khai kh u trừ thuế GTGT theo quy định và ph i
xu t hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho
khách hàng.



Trường hợp doanh nghiệp sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên
ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của doanh nghiệp trong
dịp lễ, tết không phục vụ hoạt động s n xu t kinh doanh thì không được
kh u trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xu t hàng hóa nêu trên để cho, biếu,
tặng cán bộ, công nhân viên, doanh nghiệp không ph i lập hóa đơn và
không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
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Khác

Kho n tiền BHYT trong công thức xác định thu
nhập làm căn cứ quy đổi
Tại Công văn 2037/BTC-TCT ngày 16 tháng 02 năm 2017, Bộ tài chính đã có
ý kiến về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập cá nhân (thuế
TNCN) của người lao động nước ngoài.
Theo đó, trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động với
Công ty nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được Công ty tr thay
tiền b o hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN, khi xác định thu nhập
làm căn cứ quy đổi thì kho n tiền b o hiểm y tế được Công ty tr thay là thu
nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định
thu nhập làm căn cứ quy đổi do kho n b o hiểm y tế là kho n gi m trừ.

Gi m mức đóng BHXH cho người sử dụng lao
động từ ngày 01/6/2017
Ngày 14 tháng 4 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2017/NĐCP quy định về mức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ B o hiểm tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp. Theo đó tỷ lệ mà người sử dụng lao động hàng
tháng đóng vào Quỹ b o hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được
điều chỉnh như sau:


Gi m từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng
BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h
kho n 1 Điều 2 Luật BHXH 2014 (trừ đối tượng là người giúp việc).



Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn
từ đủ 01 đến dưới 03 tháng sẽ thực hiện quy định nêu trên kể từ
ngày 01/01/2018.

Theo đó, tổng mức BHXH do người sử dụng lao động ph i đóng hàng tháng
sẽ gi m từ 18% xuống còn 17,5%.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2017.
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Khác

Bổ sung hướng dẫn hạch toán TSCĐ là nhà hỗn hợp
Ngày 12 tháng 4 năm 2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 28/2017/TTBTC ( Thông tư 28 ) sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 147/2016/TTBTC ( Thông tư 147 ) và Thông tư 45/2013/TT-BTC ( Thông tư 45 ) về chế độ
qu n lý, sử dụng và trích kh u hao tài s n cố định. Nội dung Thông tư 28
như sau:
Bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư 147
(Khoản 1 Điều 1 Thông tư 147 quy định như sau: Đối với các tài sản là nhà hỗn
hợp vừa sử dụng làm tài sản hoạt động của doanh nghiệp vừa để bán, để cho
thuê theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp phải xác định, tách riêng
phần tài sản (diện tích) tài sản để bán, để cho thuê và không được hạch toán là
TSCĐ và không được trích khấu hao. Trường hợp không xác định, tách riêng
được phần tài sản để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không hạch toán toàn
bộ tài sản là TSCĐ và không được trích khấu hao. ).
Sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư
45 như sau:
Đối với các tài s n là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động s n xu t
kinh doanh của doanh nghiệp, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy
định của pháp luật thì doanh nghiệp ph i xác định và hạch toán riêng phần
giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng căn cứ vào tỷ trọng giá
trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết
toán công trình, hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục
đích sử dụng.


Đối với phần giá trị tài s n (diện tích) dùng để phục vụ hoạt động s n
xu t kinh doanh của doanh nghiệp và dùng để cho thuê (trừ trường
hợp cho thuê tài chính): ghi nhận là tài s n cố định, qu n lý, sử dụng
và trích kh u hao tài s n cố định theo quy định.



Đối với phần giá trị tài s n (diện tích) dùng để bán thì không được
hạch toán là TSCĐ và không được trích kh u hao, ph i theo dõi như
một tài s n để bán.
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Khác

Đối với các doanh nghiệp có nhà hỗn hợp mà không xác định tách riêng
được phần giá trị tài s n (diện tích) phục vụ cho hoạt động s n xu t kinh
doanh của doanh nghiệp, vừa để bán, để cho thuê thì doanh nghiệp không
hạch toán toàn bộ phần giá trị tài s n (diện tích) này là tài s n cố định và
không được trích kh u hao theo quy định.
Đối với các tài s n được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp
như sân chơi, đường đi, nhà để xe việc xác định giá trị của từng loại tài s n
và giá trị kh u hao các tài s n dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu
thức để xác định giá trị từng loại tài s n và phân bổ kh u hao nhà hỗn hợp.
Thông tư 28 có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 05 năm 2017 và áp dụng
từ năm tài chính 2016.
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Lưu ý: B n tin tổng hợp hàng tháng của chúng tôi không
ràng buộc trách nhiệm pháp lý. Nội dung b n tin chỉ bao gồm
thông tin chung về v n đề đang được quan tâm và, do đó,
không c u thành các tư v n chuyên môn. Các văn b n dạng
hành chính Công văn chỉ có tính ch t tham kh o và không có
giá trị áp dụng chung cho mọi trường hợp. Quý khách hàng
vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.
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