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Mục đích của MLI, nói một ngắn gọn, là nhằm thực hiện các biện pháp liên quan đến áp dụng hiệp định tránh đánh thuế để ngăn ngừa các hành vi xói mòn 
cơ sở tính thuế và chuyển dịch lợi nhuận. 

Các bên ký kết MLI có thể cập nhật một cách hiệu quả các biện pháp kết hợp đối với áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế ("DTA"), mà không cần phải đàm 
phán lại cho từng DTA. 

Việt Nam đã đệ trình danh sách 75 hiệp định tránh đánh thuế mà Việt Nam mong muốn lựa chọn là những Hiệp định thuế được áp dụng ("CTA"), tức là sẽ 
được sửa đổi thông qua MLI. Danh sách trong bảng dưới đây:

Ngày 09/02/2021, Việt Nam đã ký kết và chính thức trở thành thành viên thứ 99 của Hiệp định thuế đa phương ("MLI") để 
thực hiện các biện pháp liên quan đến việc áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế nhằm ngăn chặn xói mòn cơ sở tính thuế 
và chuyển dịch lợi nhuận ("BEPS")

1 Úc 20 Hồng Kông 39 Malta 58 Ả Rập Saudi

2 Áo 21 Hungary 40 Mông Cổ 59 Serbia

3 Azerbaijan 22 Iceland 41 Maroc 60 Seychelles

4 Bangladesh 23 Ấn Độ 42 Mozambique 61 Singapore

5 Belarus 24 Indonesia 43 Myanmar 62 Slovakia

6 Bỉ 25 Iran 44 Hà Lan 63 Tây Ban Nha

7 Brunei Darussalam 26 Ireland 45 New Zealand 64 Sri-Lanka

8 Bulgaria 27 Israel 46 Na Uy 65 Thụy Điển

9 Campuchia 28 Ý 47 Oman 66 Thụy Sĩ

10 Canada 29 Nhật Bản 48 Pakistan 67 Thái Lan

11 Trung Quốc 30 Kazakhstan 49 Palestine 68 Tunisia

12 Croatia 31 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 50 Panama 69 Thổ Nhĩ Kỳ

13 Cuba 32 Hàn Quốc 51 Philippines 70 Ukraina

14 Cộng hòa Séc 33 Kuwait 52 Ba Lan 71 Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất

15 Đan Mạch 34 Lào 53 Bồ Đào Nha 72 Vương quốc Anh

16 Estonia 35 Latvia 54 Qatar 73 Uruguay

17 Phần Lan 36 Luxembourg 55 Romania 74 Uzbekistan

18 Pháp 37 Ma Cao 56 Nga 75 Venezuela

19 Đức 38 Malaysia 57 San Marino

Trong khuôn khổ lễ ký kết MLI vào ngày 09/02/2022, Chính phủ Việt Nam đã công bố danh sách tạm thời các điều khoản bảo lưu và các điều khoản được 
thông báo áp dụng theo quy định tại điều 28(7) và 29(4) của MLI. Các điều khoản được bảo lưu và được thông báo áp dụng sẽ được xác nhận khi hoàn 
thành việc phê chuẩn theo hướng dẫn điều 28(6) và 29(3) của MLI.
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STT. Điều khoản của Hiệp định MLI Ghi chú thực hiện của Việt Nam

1 Điều 3 (Thực thể minh bạch) • Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 3 cho các Hiệp định thuế được áp dụng.

2 Điều 4 (Thực thể cư trú kép) • Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 4 cho các Hiệp định thuế được áp dụng.

3
Điều 5 (Áp dụng phương pháp xóa bỏ

thuế hai lần)

• Việt Nam có quyền cho toàn bộ điều 5 không áp dụng cho các Hiệp định thuế được bảo đảm của

mình.

4 Điều 8 (Giao dịch chuyển nhượng cổ tức) • Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 8 cho các Hiệp định thuế được áp dụng.

5

Điều 9 (Lợi nhuận chuyển nhượng vốn từ 

việc chuyển nhượng cổ phần hoặc lợi ích

của các tổ chức/ cá nhân mà giá trị chủ

yếu đến từ bất động sản)

• Việt Nam có quyền không áp dụng điều 9(1) (b) cho các Hiệp định thuế được áp dụng. Ngoài ra, Việt

Nam có quyền không áp dụng Điều 9(4) cho các Hiệp định thuế được áp dụng, vì đã được quy định

tại Điều 9(5) và danh sách 66 hiệp định, cùng với các điều khoản có chứa các nội dung nằm trong

phạm vi bảo lưu này.

6

Điều 10 (Quy tắc chống lạm dụng đối với

các cơ sở thường trú nằm ở khu vực pháp

lý thứ ba)

• Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 10 cho các Hiệp định thuế được áp dụng.

7

Điều 11 (Áp dụng các thỏa thuận thuế để

hạn chế quyền đánh thuế của tổ chức/cá

nhân cư trú bên mình)

• Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 11 cho các Hiệp định thuế được áp dụng.

8 Điều 14 (Chia tách hợp đồng) • Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 14 cho các Hiệp định thuế được áp dụng;

9

Điều 16 (Thủ tục thỏa thuận chung) • Việt Nam có quyền chọn câu đầu tiên của điều 16(1) không áp dụng cho các Hiệp định thuế được áp

dụng trên cơ sở dự kiến đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu để cải thiện quá trình giải quyết tranh chấp

theo Chương trình BEPS của OECD/G20.

10

Điều 17 (Điều chỉnh tương ứng) • Việt Nam có quyền không áp dụng toàn bộ điều 17 cho các Hiệp định thuế được áp dụng trên cơ sở

không có điều khoản được đề cập trong Điều 17(2) trong Hiệp định thuế được áp dụng. Theo đó:

o Điều khoản này sẽ được điều chỉnh phù hợp quy định tại khoản 1; hoặc

o cơ quan có thẩm quyền sẽ nỗ lực giải quyết vụ việc theo quy định của Hiệp định thuế được

áp dụng liên quan đến thủ tục thỏa thuận chung.

11 Điều 35 (Có hiệu lực) • Việt Nam có quyền không áp dụng điều 35(4) đối với các Hiệp định thuế được áp dụng.

Danh sách các điều khoản bảo lưu dự kiến:
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STT. Điều khoản của Hiệp định MLI Ghi chú thực hiện của Việt Nam

1
Điều 2 (Giải thích các điều khoản) • Việt Nam đã liệt kê 75 hiệp định mà họ muốn được quy định trong Hiệp định thuế đa phương

MLI – xem danh sách ở trên.

2

Điều 6 (Mục đích của Hiệp định thuế được

áp dụng)

• Việt Nam chọn áp dụng điều 6(3). Việt Nam liệt kê 75 hiệp định mà Việt Nam cho là không nằm

trong phạm vi loại trừ theo điều 6(4) và đoạn mở đầu được mô tả trong điều 6(2). Ngoài ra, Việt

Nam liệt kê 65 hiệp định mà Việt Nam cho là không có đoạn mở đầu với mong muốn phát triển

mối quan hệ kinh tế hoặc tăng cường hợp tác trong các vấn đề thuế.

3
Điều 7 (Phòng chống lạm dụng hiệp định) • Việt Nam liệt kê 8 hiệp định, cùng với các điều và các đoạn, xem xét không phải tuân thủ quy định

tại Điều 7(15)(b) và có một điều khoản được mô tả tại Điều 7(2).

4

Điều 9 (Lợi nhuận chuyển nhượng vốn từ 

chuyển nhượng cổ phần hoặc lợi ích của các

tổ chức/cá nhân mà giá trị chủ yếu từ bất

động sản)

• Việt Nam chọn áp dụng điều 9(4). Ngoài ra, Việt Nam liệt kê 66 hiệp định, cùng với số điều và số

đoạn, việt nam xem xét có một điều khoản được mô tả tại điều 9(1).

5

Điều 12 (Tránh tình trạng thành lập cơ sở

thường thú không xác thực thông qua các

sắp xếp được thỏa thuận và các chiến lược

tương tự)

• Việt Nam liệt kê 75 hiệp định, cùng với số điều và số đoạn, xem xét có một điều khoản được mô

tả trong điều 12(3)(a). Việt Nam cũng liệt kê 75 hiệp định, cùng với số điều và số đoạn, việt nam

xem xét có một điều khoản được mô tả tại điều 12(3)(b).

6

Điều 13 (Tránh tình trạng thành lập cơ sở

thường trú không xác thực thông qua miễn

trừ hoạt động cụ thể)

• Việt Nam chọn áp dụng phương án A theo điều 13(1). Ngoài ra, Việt Nam liệt kê 75 hiệp định, 

cùng với điều và số đoạn văn, việt Nam xem xét có một điều khoản được mô tả tại điều 13(5)(a).

Danh sách các điều khoản được thông báo áp dụng dự kiến:
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STT. Điều khoản của Hiệp định MLI Ghi chú thực hiện của Việt Nam

7

Điều 16 (Thủ tục thỏa thuận chung) • Việt Nam liệt kê như sau:

o 4 thỏa thuận, cùng với điều khoản và số đoạn văn, xem xét điều khoản quy định rằng một 

trường hợp được đề cập trong câu đầu tiên của Điều 16(1) phải được trình bày trong một 

khoảng thời gian cụ thể ngắn hơn 3 năm kể từ khi thông báo đầu tiên về hành động dẫn đến 

đánh thuế không phù hợp với các quy định của Hiệp định thuế được áp dụng;

o 70 thỏa thuận, cùng với điều khoản và số đoạn, xem xét điều khoản quy định rằng một 

trường hợp được đề cập trong câu đầu tiên của Điều 16(1) phải được trình bày trong một 

khoảng thời gian cụ thể ít nhất là 3 năm kể từ khi thông báo đầu tiên về hành động dẫn đến 

thuế theo các quy định của tại Hiệp định thuế được áp dụng;

o 11 thỏa thuận mà hiệp định xem xét không có một điều khoản được mô tả trong điều 

16(4)(b)(ii);

o 19 thỏa thuận mà hiệp định đang xem xét không có một điều khoản được mô tả trong điều 

16(4)(c)(i); và

o 9 thỏa thuận mà hiệp định đang xem xét không có điều khoản được mô tả tại Điều 

16(4)(c)(ii);

8 Điều 18 (Lựa chọn áp dụng Phần VI) • Việt Nam chọn không áp dụng Phần VI; và

9
Điều 35 (Có hiệu lực) • Việt Nam chọn thay thế cụm từ "thời hạn chịu thuế bắt đầu vào hoặc sau khi hết thời hạn" bằng cụm

từ "thời hạn chịu thuế bắt đầu hoặc sau ngày 01/01 năm sau khi bắt đầu hoặc sau khi hết thời hạn".

Danh sách các điều khoản được thông báo áp dụng dự kiến: (cont.): 
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• MLI là một bước tiến lớn trong quá trình thực hiện BEPS. Việc ký kết MLI thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện các kế hoạch hành động 
BEPS và phản ánh quyết tâm của Việt Nam trong việc áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và chống trốn thuế quốc tế. 

• Với việc ký kết MLI, Việt Nam đã thể hiện cam kết thực hiện bốn tiêu chuẩn tối thiểu theo dự án BEPS trong các lĩnh vực thực tiễn đánh thuế bất lợi, 
lạm dụng hiệp ước thuế, yêu cầu báo cáo lợi nhuận liên quốc gia và cải thiện giải quyết tranh chấp thuế xuyên biên giới. 

• Một lưu ý khác, song song với việc ký MLI, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2072/QĐ-TTg ngày 10/12/2021 phê duyệt Đề án rà soát hiệu 
lực của các điều ước quốc tế thuế. Điều này tác động đến chính sách thuế của Việt Nam và điều chỉnh các điều ước quốc tế về thuế phù hợp hơn với 
các cam kết quốc tế có liên quan như MLI.

• Bước tiếp theo của MLI, Việt Nam sẽ hướng tới việc phê chuẩn MLI. Do đó, điều quan trọng đối với các tập đoàn đa quốc gia là cần hiểu rõ các vị thế 
khác nhau của các quốc gia trong các Hiệp định thuế để xác định các ảnh hưởng liên quan của MLI đối với từng hiệp định thuế cụ thể.

Những điểm cần lưu ý:
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