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Việt Nam ký Công ước Đa phương về chống xói mòn cơ sở thuế
Ngày 09/02/2022 tại Paris, Việt Nam chính thức tham gia ký Công ước đa phương thực hiện các biện pháp
liên quan đến Hiệp định thuế về ngăn ngừa xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận.
Chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) do Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh
tế (OECD) đã xây dựng 15 chương trình hành động, đưa ra các giải pháp chống xói mòn cơ sở tính thuế và
chuyển lợi nhuận. Hiệp định thuế đa phương là một trong các chương trình hành động nhằm thực hiện các giải
pháp liên quan đến hiệp định thuế, bổ sung các qui tắc thuế quốc tế và giảm thiểu cơ hội trốn thuế, tránh thuế.
Việt Nam đưa 75 trên 76 hiệp định thuế đang có hiệu lực thi hành vào phạm vi áp dụng của Hiệp định Đa
phương, với mục tiêu ngăn chặn các hành vi lợi dụng hiệp định để không nộp thuế hoặc được giảm thuế tại
Việt Nam.
Khi có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, Hiệp định Đa phương sẽ sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng
trong các hiệp định tránh đánh thuế hai lần thuộc phạm vi áp dụng nêu trên.
Vui lòng liên hệ với KPMG để được tư vấn chi tiết về tác động của Công ước Đa phương về chống xói mòn cơ
sở thuế.

Liên hệ với chúng tôi
Hà Nội

Tp. Hồ Chí Minh

Đà Nẵng

Tầng 46, Tòa tháp Keangnam Landmark 72,
E6 Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Tầng 10, Tòa nhà Sun Wah,
115 Nguyễn Huệ, Bến Nghé, Quận 1

D3, Tầng 5, Tòa nhà Indochina Riverside Towers,
74 Bạch Đằng, Hải Châu I, Hải Châu

T: +84 (24) 3946 1600

T: +84 (28) 3821 9266

T: +84 (236) 351 9051

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho 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, chúng
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong
tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù
hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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