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Quy định về thuế trong lĩnh vực
bất động sản
Xin đề cập đến quý vị các quy định thuế trong lĩnh vực
bất động sản sau đây:
1. Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 hướng
dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số 68/2020/NĐ-CP
(“Nghị định 68”)
2. Công văn số 60992/CT-TTHT ngày 02/07/2020 hướng
dẫn chính sách thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với
hoạt động chuyển nhượng dự án
3. Công văn số 1316/TCT-CS ngày 30/03/2020 hướng dẫn
chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chuyển
nhượng một phần dự án
4. Công văn 1971/CT-TTHT ngày 15/01/2020 hướng dẫn
về chênh lệch khi đánh giá lại bất động sản
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1. Công văn số 2835/TCT-TTKT ngày 14/07/2020 hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị định số
68/2020/NĐ-CP (“Nghị định 68”)
Theo Công văn 2835/TCT-TTKT ban hành bởi Tổng Cục thuế, một số nội dung của Nghị định 68
được hướng dẫn như sau:


Đối với kỳ quyết toán thuế năm 2019: Nếu doanh nghiệp 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 thu nhập doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa đến kỳ kê khai quyết toán thuế năm 2019
thì thực hiện theo quy định tại Nghị định 68.



Xử lý hồi tố chi phí lãi vay khống chế cho các năm 2017, 2018 chỉ áp dụng với việc nâng ngưỡng
khống chế chi phí lãi vay từ 20% lên 30% và phương pháp tính chi phí lãi vay thuần, 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 Nghị định số 68.



Thực hiện bù trừ số thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đã nộp trong các năm 2017 và 2018
đối với các trường hợp như sau:
o Trường hợp chưa qua thanh tra, kiểm tra: thực hiện bù trừ với số thuế TNDN năm 2020, nếu
không hết thì bù trừ vào thuế TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời
hạn trên, không xử lý số thuế TNDN còn lại chưa bù trừ hết.
o Trường hợp đã thanh tra, kiểm tra và đã có kết luận, quyết định xử lý: Người nộp thuế đề nghị
Cục thuế, Chi Cục thuế quản lý trực tiếp xác định lại số thuế TNDN phải nộp để thực hiện bù trừ
phần chênh lệch vào số thuế TNDN năm 2020, nếu không bù trừ hết thì được bù trừ vào thuế
TNDN phải nộp 05 năm tiếp theo kể từ năm 2020. Kết thúc thời hạn trên, không xử lý số thuế
TNDN còn lại chưa bù trừ hết.

2. Công văn số 60992/CT-TTHT ngày 02/07/2020 hướng dẫn chính sách thuế Giá trị gia tăng
(“GTGT”) đối với hoạt động chuyển nhượng dự án
Theo Công văn số 60992/CT-TTHT ban hành bởi Cục thuế TP Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp
thực hiện chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu
thuế GTGT cho đơn vị khác để tiếp tục thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật thì hoạt
động chuyển nhượng dự án đầu tư này không thuộc trường hợp hướng dẫn tại khoản 4 Điều 5
Thông tư số 219/2013/TT-BTC, doanh nghiệp thực hiện lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT theo
quy định.
3. Công văn số 1316/TCT-CS ngày 30/03/2020 hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với hoạt
động chuyển nhượng một phần dự án
Theo hướng dẫn tại Công văn số 1316/TCT-CS ban hành bởi Tổng cục Thuế, trường hợp giao
dịch chuyển nhượng một phần dự án đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo quy định tại
Điều 49, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì áp dụng chính sách thuế GTGT với chuyển
nhượng dự án hoặc chuyển nhượng bất động sản, doanh nghiệp chuyển nhượng phải lập hóa
đơn GTGT khi thu tiền của doanh nghiệp nhận chuyển nhượng.
Trường hợp giao dịch chuyển nhượng một phần dự án chưa đáp ứng điều kiện chuyển nhượng
một phần hoặc toàn bộ dự án bất động sản thì doanh nghiệp chuyển nhượng chưa phải lập hóa
đơn GTGT.

Công Ty TNHH Kiểm toán FAC (“FAC”) là tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập và là một trong những Công ty kiểm toán được Bộ Tài
Chính, Hội Kiểm Toán Viên Hành Nghề Việt Nam “VACPA” công nhận đủ điều kiện hành nghề cung cấp dịch vụ kiểm toán.
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4. Công văn 1971/CT-TTHT ngày 15/01/2020 hướng dẫn về chênh lệch khi đánh giá lại bất động
sản
Theo hướng dẫn tại Công văn số 1971/CT-TTHT ban hành bởi Cục thuế Hà Nội, trường hợp Công
ty mua bất động sản về để bán lại (là quyền sử dụng đất và nhà ở), đến cuối năm giá trị bất động
sản này bị giảm giá so với giá gốc ban đầu mua về nhưng không thuộc đối tượng được trích lập
dự phòng theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/9/2019 thì Công
ty không được trích lập dự phòng giảm giá bất động sản trên để tính vào chi phí được trừ khi xác
định thu nhập chịu thuế TNDN.

Liên hệ
Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan
tâm, không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ thể. Để biết thêm thông tin hoặc cần chúng tôi
hỗ trợ, xin quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia của FAC.
Hãy trao đổi với chúng tôi các vấn đề của bạn và tìm hiểu rõ hơn về chúng tôi bằng cách truy cập
trang web http://kiemtoan.net.vn
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