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Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 trên toàn cầu đã ảnh hưởng sâu sắc tới quy trình làm việc hiện tại của các doanh nghiệp. Với
việc thực thi các quy định liên quan tới cấm di chuyển nội địa/ quốc tế và cách ly bắt buộc, một số lượng lớn người lao động nước
ngoài (“NLĐNN”) đã và đang không thể tới Việt Nam làm việc. Thay vào đó, họ buộc phải làm việc ở những quốc gia vốn không phải
địa điểm làm việc thường xuyên của họ (đất nước nơi họ sinh sống và làm việc trước khi tới Việt Nam hoặc một địa điểm làm việc
an toàn hơn để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Vào ngày 03/04/2020 vừa qua, ban Thư ký của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã ban hành hướng dẫn chi tiết việc áp
dụng các hiệp định thuế do ảnh hưởng của Covid-19 liên quan tới việc sắp xếp và bố trí NLĐNN làm việc từ xa giữa các quốc gia.

Đứng trên khía cạnh thuế quốc tế và Việt Nam, doanh nghiệp cần phải chú ý tới một số những ảnh hưởng về thuế TNCN và bảo
biểm bắt buộc liên quan đến việc sắp xếp NLĐNN làm việc từ xa nhằm đảm bảo quá trình quản lý nhân sự toàn cầu vận hành trôi
chảy trong bối cảnh hiện nay.

Bối cảnh hiện nay

Hỗ trợ của Deloitte Việt Nam

• Phân tích nghĩa vụ thuế và bảo hiểm tương ứng với từng
trường hợp NLĐNN của doanh nghiệp (áp dụng cụ thể cho 
quốc gia nơi NLĐNN cư trú và quốc gia họ đang làm việc);

• Đưa ra các phương án/ biện pháp phù hợp cho doanh 
nghiệp nhằm tránh đánh trùng thuế TNCN và giảm thiểu
rủi ro liên quan đến cơ sở thường trú ở quốc gia nơi
NLĐNN đang tạm thời làm việc; và

• Đưa ra các đề xuất về việc thuyên chuyển nhân sự toàn
cầu trong bối cảnh Covid 19.

Các vấn đề doanh nghiệp cần lưu ý

• Theo dõi sát sao tình trạng cư trú thuế tại Việt

Nam của NLĐNN và tuân thủ việc kê khai thuế

tương ứng với tình trạng cư trú thuế của họ;

• Nắm rõ quốc gia cư trú hiện tại của NLĐNN để cân

nhắc áp dụng các điều khoản miễn thuế theo hiệp

định (nếu phù hợp); và

• Phối hợp chặt chẽ với các đồng nghiệp nhân sự

trên toàn cầu để theo dõi sát sao tình hình.
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Nghĩa vụ bảo hiểm bắt buộc trong thời gian làm việc từ xa

• Trong trường hợp hợp đồng lao động giữa NLĐNN và người
sử dụng lao động tại Việt Nam vẫn còn hiệu lực trong thời
gian làm việc từ xa thì NLĐNN và người sử dụng lao động vẫn
phải tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế bắt buộc theo
luật.

Rủi ro liên quan tới Cơ sở thường trú (“CSTT”)

• Việc NLĐNN phải làm việc ở quốc gia không phải địa điểm làm

việc thường xuyên trong bối cảnh Covid-19 có thể dẫn tới việc

hình thành CSTT của người sử dụng lao động ở quốc gia đó và sẽ

tạo nên các nghĩa vụ thuế tương ứng cho người sử dụng lao

động.

• Trong trường hợp này, các quy định trong hiệp định tránh đánh

thuế 02 lần có thể được vận dụng để xác định CSTT của người sử

dụng lao động, ví dụ áp dụng theo các hướng dẫn của OECD.

Gia hạn thời hạn kê khai và nộp các nghĩa vụ thuế/ bảo hiểm

trong thời gian làm việc từ xa

• Hiện nay, Chính phủ Việt Nam chưa áp dụng việc gia hạn thời
hạn kê khai và nộp thuế/ bảo hiểm bắt buộc trong thời gian
NLĐNN làm việc từ xa. Các quy định liên quan đến thời hạn
nộp thuế và bảo hiểm bắt buộc vẫn phải được tuân thủ
nghiêm ngặt.

Thay đổi tình trạng cư trú thuế của cá nhân

• Do việc hạn chế di chuyển, tình trạng cư trú thuế tại Việt Nam

của NLĐNN có thể thay đổi. Họ có thể trở thành cá nhân không

cư trú thay vì cá nhân cư trú tại Việt Nam.

• Ngược lại, NLĐNN có thể trở thành cá nhân cư trú đồng thời

của cả 02 quốc gia (Việt Nam và quốc gia nơi họ đang tạm cư

trú). Trong trường hợp này, doanh nghiệp cần lưu ý vận dụng

các quy định trong hiệp định tránh đánh thuế 02 lần để xác

định quyền đánh thuế của một quốc gia, ví dụ như sử dụng bộ

quy tắc xác định tình trạng cư trú thuế.

Ảnh hưởng về thuế TNCN cho NLĐNN là cá nhân không cư trú

của Việt Nam

• Trong trường hợp NLĐNN là cá nhân không cư trú thuế theo
luật Việt Nam, họ sẽ phải chịu thuế TNCN trên phần thu nhập
phát sinh do thực hiện công việc liên quan tới Việt Nam.

• Việc miễn thuế TNCN theo Hiệp định tránh đánh thuế cần phải
được cân nhắc một cách thận trọng khi áp dụng tại Việt Nam do
sự khác biệt trong nguyên tắc áp dụng. Nguyên tắc của Hiệp
định dựa vào nơi công việc của cá nhân được thực hiện trong
khi đó, luật Việt Nam đánh thuế dựa trên nguyên tắc thu nhập
phát sinh liên quan tới Việt Nam, bất kể công việc đó được thực
hiện tại quốc gia nào.

• Các vấn đề thuế phức tạp có thể xảy ra giữa các quốc gia nơi
NLĐNN đang cư trú và quốc gia nơi họ làm việc trước khi Covid-
19 bùng phát liên quan tới quyền đánh thuế và phân bổ thu
nhập chịu thuế. OECD đang làm việc với các quốc gia để giảm
thiểu các gánh nặng về thuế trong những trường hợp tương tự.
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