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Ngày 06/03/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông
tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế Tiêu thụ đặc biệt.
Theo đó, số thuế TTĐB không được khấu trừ (không chỉ là trường hợp đặc biệt do nguyên nhân khách quan bất
khả kháng) sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh khi tính thuế TNDN.
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Theo Thông tư số 20/2017/TT-BTC ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính về sửa

đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế

Tiêu thụ đặc biệt:

Người nộp thuế TTĐB đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu (bỏ cụm từ

“trừ xăng các loại”) được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi

xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ

tương ứng với số thuế TTĐB của hàng hóa chịu thuế TTĐB nhập khẩu bán ra và chỉ

được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong

nước. Đối với số thuế TTĐB không được khấu trừ thuế (bỏ cụm từ “do nguyên

nhân khách quan bất khả kháng”), người nộp thuế được hạch toán vào chi phí

để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, số thuế TTĐB không được khấu trừ (không chỉ là trường hợp đặc biệt do

nguyên nhân khách quan bất khả kháng) sẽ được hạch toán vào chi phí kinh doanh

khi tính thuế TNDN.

Thông tư 20/2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2017.
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