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Theo CV 1882, quá trình đàm phán, ký kết Thỏa thuận liên chính phủ theo mô 
hình 1B (‘IGA’) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ đã đạt được những 
thỏa thuận cơ bản. Các TCTD đã đăng ký mã GIIN với Sở thuế vụ Hoa Kỳ (Internal 
Revenue Service – IRS) tiếp tục triển khai các yêu cầu tuân thủ FATCA trên cơ sở 
một số hướng dẫn mới của IRS về thời hạn gửi báo cáo như sau:

1. Về gia hạn thời gian gửi báo cáo cho IRS và xin miễn báo cáo điện tử cho 
năm 2014 
(i) IRS sẽ gia hạn thời hạn gửi báo cáo của các tổ chức tài chính khi thực hiện báo 
cáo theo FATCA trong vòng 90 ngày kể từ ngày 29/6/2015. Các tổ chức tài chính 
để được gia hạn theo thông báo này cần phải nộp đơn theo mẫu của IRS cho IRS 
chậm nhất vào ngày 29/6/2015.

(ii) IRS sẽ cho phép các tổ chức tài chính chưa thể báo cáo điện tử theo FATCA 
tạm chưa phải nộp báo cáo bằng chuyển file điển tử. Các tổ chức tài chính để 
được xin miễn báo cáo điện tử theo thông báo này cần phải nộp đơn theo mẫu 
của IRS cho IRS chậm nhất vào ngày 13/8/2015.

Theo đó, Cơ quan TTGSNH yêu cầu các TCTD:

• Chưa thực hiện báo cáo cho IRS vào thời điểm ngày 30/6/2015;

• Các TCTD đã đăng ký mã GIIN cần nộp đơn theo mẫu của IRS cho IRS đúng 
thời hạn nêu trên để được gia hạn nộp báo cáo bằng bản giấy và tạm thời 
chưa nộp báo cáo bằng chuyển file điện tử.

Ngoài ra, Cơ quan TTGSNH cũng yêu cầu các Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam không được báo cáo thông tin theo yêu cầu của FATCA 
cho Ngân hàng mẹ hoặc đối tác nước ngoài khi chưa có sự chấp thuận của 
Thống đốc NHNN Việt Nam.

Công văn số 1882/
TTGSNH11 (‘CV 1882’)

© 2015 Công ty TNHH KPMG, một công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là một công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với 
Hiệp hội KPMG Quốc tế (“KPMG Quốc tế”), một tổ chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

“Ngày 17 tháng 6 năm 2015, 
Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (NHNN) đã có Công 
văn số 1882/TTGSNH11 (‘CV 
1882’) gửi các Tổ chức tín 
dụng (‘TCTD’) và chi nhánh 
Ngân hàng nước ngoài 
hoạt động tại Việt Nam 
hướng dẫn tiếp tục triển 
khai thực hiện FATCA.” 



BẢN TIN NHANH VỀ FATCA – VIỆT NAM / Dịch vụ Tư vấn Thuế và Hỗ trợ Doanh nghiệp / Tháng 6-2015

BẢN TIN NHANH VỀ FATCA 
Tháng 6 - 2015

DỊCH VỤ TƯ VẤN THUẾ VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
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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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2. Hướng dẫn tạm thời về định dạng thông tin báo cáo theo FATCA

Công văn 1882 cũng hướng dẫn các TCTD triển khai các bước để trao đổi thông 
tin FATCA theo quy trình sau:

• Đăng ký mã GIIN (áp dụng đối với các tổ chức chưa đăng ký tuân thủ FATCA)

• Trang bị chứng thực số để đảm bảo xác thực và bảo mật trong quá trình trao 
đổi thông tin

• Tạo và xác nhận tài khoản thông qua IDES để trao đổi thông tin

• Tạo gói dữ liệu 

• Gửi gói dữ liệu thông qua IDES và nhận thông tin phản hồi

Cơ quan TTGSNH cũng cung cấp đầy đủ các nguồn dữ liệu, tài liệu liên quan đến 
từng bước trong quy trình nêu trên để các TCTD tham khảo.

KPMG lưu ý thời hạn để các TCTD gửi đơn xin gia hạn báo cáo cho IRS chậm nhất là 
29/6/2015. Do vậy, các TCTD có thể cân nhắc gửi đơn xin miễn trừ báo cáo điện tử cho 
IRS cùng với đơn xin gia hạn báo cáo mà không cần chờ đến 13/8/2015 như thông báo 
của IRS. IRS sẽ tự động chấp thuận đơn xin gia hạn báo cáo. Tuy nhiên, đối với đơn xin 
miễn báo cáo điện tử, IRS có thể sẽ cần xem xét trước khi chấp thuận.

Ngoài ra, KPMG cũng lưu ý việc gia hạn báo cáo và miễn báo cáo điện tử theo thông 
báo trên của IRS chỉ áp dụng cho báo cáo năm 2014. Do vậy, các TCTD cần tiếp tục 
nghiên cứu các tài liệu về định dạng báo cáo XML và hướng dẫn theo các nguồn mà Cơ 
quan TTGSNH cung cấp và tại địa chỉ sau: http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/
International-Data-Exchange-Service để hoàn thiện hệ thống phục vụ cho công tác báo 
cáo sau này.
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