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• Định nghĩa về “cơ sở thường trú” theo Khoản 1, Điều 5 của Hiệp định nói 
chung
Theo các Hiệp định, thuật ngữ “cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh 
doanh cố định mà qua đó xí nghiệp (nước ngoài) thực hiện toàn bộ hay một 
phần hoạt động kinh doanh của mình. 

• Quan điểm xử lý của cơ quan thuế Việt Nam về “cơ sở thường trú” trong 
thời gian gần đây 
Theo hướng dẫn tại Thông tư 205/2013/TT-BTC cũng như các công văn của 
Tổng cục thuế, ngoài các trường hợp đặc thù khác, cơ quan thuế thường xác 
định cơ sở thường trú căn cứ  trên ba (03) điều kiện dưới đây: 

1) Sự tồn tại của một “cơ sở kinh doanh”;

2) Cơ sở kinh doanh có tính chất “cố định”;

3) Việc tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông qua cơ sở kinh 
doanh cố định này.

Xác định sự tồn tại của một “cơ sở kinh doanh”
Một cơ sở kinh doanh không nhất thiết phải gắn với một cơ sở hoàn chỉnh 
như tòa nhà, văn phòng với bộ máy quản lý. Cơ sở kinh doanh có thể chỉ đơn 
giản là một phương tiện, máy móc hay thiết bị hoặc thậm chí đơn thuần là một 
không gian nhất định để doanh nghiệp sử dụng.

Xác định tính “cố định” của cơ sở kinh doanh
Tính cố định của cơ sở kinh doanh được xem xét ở tiêu chí thường xuyên và 
ổn định trong hoạt động của cơ sở kinh doanh tại một địa điểm của Việt Nam 
trong một khoảng thời gian nhất định.

XÁC ĐỊNH CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ TRONG ÁP DỤNG 
HIỆP ĐỊNH TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN

Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế 
hai lần (“Hiệp định”) là một biện pháp 
giúp các doanh nghiệp giảm được 
chi phí thuế trong giao dịch với các 
bên là đối tượng cư trú của quốc gia 
ký kết Hiệp định với Việt Nam. Tuy 
nhiên, hiểu và áp dụng đúng Hiệp 
định là yếu tố tiên quyết giúp người 
nộp thuế giảm thiểu rủi ro bị truy thu 
thuế. Một trong những vấn đề khó 
trong áp dụng miễn giảm thuế theo 
Hiệp định là xác định xem đối tác 
nước ngoài có cơ sở thường trú tại 
Việt Nam trong quá trình thực hiện 
giao dịch. Trong quá trình xét duyệt 
hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định, 
hiện nay cơ quan thuế có xu hướng 
đưa ra các quan điểm chặt chẽ hơn 
về cơ sở thường trú. Trong bản tin 
này, chúng tôi xin phân tích quan 
điểm của cơ quan thuế về cơ sở 
thường trú, đặc biệt là đối với một số 
giao dịch phổ biến. 
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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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Xác định có “tiến hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thông 
qua cơ sở kinh doanh cố định”
Việc cơ sở kinh doanh thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh 
(ví dụ: cung cấp dịch vụ, bán hàng hóa v.v.) tại cơ sở kinh doanh cố định nêu trên 
trong thời gian thực hiện hợp đồng được coi là tiến hành hoạt động kinh doanh 
tại Việt Nam thông qua cơ sở kinh doanh cố định. Việc xác định có thực hiện một 
phần hoạt động kinh doanh có thể gắn với diễn giải chủ quan vì khái niệm “một 
phần” hiện nay không gắn với yêu cầu về định lượng, định tính cụ thể.

• Một số trường hợp cụ thể đã được coi là tạo thành “cơ sở thường trú tại 
Việt Nam”
(i) Thiết bị, máy móc, tàu dỡ hàng của công ty nước ngoài lắp đặt, hoạt động 
tại vùng biển Việt Nam;

(ii) Tàu, giàn khoan thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ của công ty nước 
ngoài tại Việt Nam;

(iii) Sử dụng kho bãi của người mua tại Việt Nam;

(iv) Giao dịch xuất nhập khẩu tại chỗ thường xuyên;

(v) Giao dịch mua bán hàng hóa thông qua kho ngoại quan; 

(vi) Bán hàng hóa/ dịch vụ thông qua đại lý độc quyền. 

Với quan điểm về xác định cơ sở thường trú chặt chẽ hơn của cơ quan thuế nêu 
trên, chúng tôi nhận thấy việc xem xét những trường hợp giao dịch trên thực tế 
sẽ phức tạp hơn. Chúng tôi khuyến nghị các quý vị có các giao dịch liên quan đến 
vấn đề này cần phân tích thấu đáo các yếu tố để xác định bên nước ngoài có cơ 
sở thường trú tại Việt Nam hay không để có thể áp dụng đúng Hiệp định. Nếu quý 
vị cần trao đổi thêm trong trường hợp cụ thế, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để 
được chia sẻ kinh nghiệm thực tế. 
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