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In Vietnamese 
 
Chúng tôi kêu gọi Bộ Tài chính (MOF) và Tổng cục Thuế (GDT) không đưa ra các biện pháp thuế nhắm 
vào các dich vụ của nền kinh tế kỹ thuật số.  Thay vào đó, Bộ nên tiếp tục tham gia vào các cuộc đàm 
phán đa phương do OECD dẫn đầu để có một giải pháp dựa trên sự đồng thuận đối với việc đánh thuế 
cho nền kinh tế số trên toàn cầu. Một số điều khoản trong Dự thảo Thông tư có liên quan đến nền kinh 
tế số quá phức tạp. Nó có thể sẽ tạo ra gánh nặng, khó khăn và không cần thiết trong toàn bộ chuỗi giá 
trị, bao gồm cả đối với khách hàng Việt Nam. 
 
Bộ Tài chính (BTC) và Tổng cục thuế (TCT)  nên ưu tiên việc tạo ra một cơ chế thuế quốc tế hỗ trợ các 
doanh nghiệp Việt Nam và sự tăng trưởng của nền kinh tế của đất nước. Nếu BTC và TCT chọn theo đuổi 
việc xây dựng các quy tắc mới được mô tả trong Dự thảo Thông tư thì Bộ nên có một quá trình tham vấn 
mạnh mẽ với Ngành để Ngành và Chính phủ cùng hướng tới một kết quả là thúc đẩy sự tăng trưởng của 
nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam. 

 

### 

 
In English 

 
We urge the Ministry of Finance (MOF) and the General Department of Taxation (GDT) not to introduce 
tax measures that target the digital economy and to instead remain committed to the OECD-led 
multilateral negotiations for a consensus-based solution to the taxation of the digitalization of the global 
economy. Certain provisions in the Draft Circular are concerning and overly complex, which will likely 
result in onerous and unnecessary burdens throughout the value chain, including on Vietnamese 
customers.  
 
The MOF and GDT should prioritize creating an international tax regime that supports Vietnamese 
businesses and the growth of the country’s economy.  Should the MOF and GDT choose to pursue 
development of the new rules described in the Draft Circular, there should be a robust consultation 
process so that Industry and Government can work towards an outcome that advances the growth of 
Vietnam’s digital economy.  
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