
Việc các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn cấu trúc đầu tư vào Việt Nam thông qua các 
công ty quản lý vốn (holding company) hoặc các công ty con cùng tập đoàn ở các 
nước là khá phổ biến. Gần đây đã có rất nhiều thương vụ chuyển nhượng phần vốn 
gián tiếp diễn ra ở nước ngoài và chúng tôi muốn đề cập đến nghĩa vụ thuế tại Việt 
Nam đối với các chuyển nhượng gián tiếp này. Ví dụ, trong trường hợp công ty A ở 
Anh thành lập công ty B ở Hồng Kông để đầu tư vào công ty C tại Việt Nam, nếu công 
ty A chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty B cho một công ty D tại Anh thì công 
ty A có phải chịu thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam hay không?

Theo quy định tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP (“Nghị Định 12”) có hiệu lực từ năm 
2015, thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam của các doanh nghiệp ở nước ngoài 
được bổ sung bao gồm thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn, không phụ 
thuộc vào địa điểm tiến hành kinh doanh.

Ngày 26/2/2016 Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BTC (“Thông 
Tư 36”) hướng dẫn về chính sách thuế đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò và 
khai thác dầu khí. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp được thành lập ở nước ngoài 
chuyển nhượng cổ phần, vốn đầu tư hay các lợi ích tương tự khác trong một doanh 
nghiệp được thành lập ở nước ngoài mà doanh nghiệp có phần vốn bị chuyển 
nhượng này nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp các tài sản, quyền lợi tham gia trong 
các dự án dầu khí tại Việt Nam thì cũng được coi là chuyển nhượng quyền lợi tham 
gia hợp đồng dầu khí và phải chịu thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam. 

Ngoài Thông Tư 36, Bộ Tài Chính chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về áp dụng thuế 
chuyển nhượng vốn đối với thu nhập chuyển nhượng vốn gián tiếp diễn ra ở nước 
ngoài.  Tuy nhiên, trong một số công văn và giao dịch chuyển nhượng lớn gần đây, 
Tổng Cục thuế đã xác nhận quan điểm và kết luận áp thuế chuyển nhượng vốn. 
Theo đó, trong giao dịch chuyển nhượng vốn gián tiếp diễn ra ở nước ngoài (như 
giữa Công ty A và Công ty D trong ví dụ nêu trên), bên có thu nhập từ chuyển 
nhượng (Công ty A) được coi là phát sinh thu nhập chịu thuế tại Việt Nam, và do đó 
thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam.
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Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật 
nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông 
tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên viên.
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Điểm đáng lưu ý là các trường hợp chuyển nhượng bị đánh thuế nêu trên diễn ra cả 
trước và sau thời điểm ban hành Nghị Định 12.  Tuy nhiên, trong các công văn hướng 
dẫn các trường hợp này, Tổng Cục Thuế dựa vào nguyên tắc chung tại các quy định 
thuế thu nhập doanh nghiệp, không phải trên cơ sở pháp lý của Nghị Định 12.  

Đây được xem là quan điểm mới của cơ quan thuế Việt Nam đối với các giao dịch 
chuyển nhượng vốn gián tiếp diễn ra ở nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài cần lưu ý 
để hoạch định các kế hoạch về thuế một cách hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy 
định thuế hiện hành tại Việt Nam và tránh các khiếu nại liên quan. Với đội ngũ tư vấn 
thuế chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm, KPMG luôn sẵn sàng trao đổi cụ thể vấn 
đề công ty đang quan tâm. 


