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Chương trình thưởng cổ phiếu cho
nhân viên người Việt Nam

Tóm tắt
Nhân viên người Việt nam được cho
phép tham gia chương trình thưởng cổ
phiếu cho nhân viên. Các doanh
nghiệp Việt Nam phải đăng ký và được
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác
nhận về việc thực hiện các chương
trình thưởng cổ phiếu. Toàn bộ các
giao dịch thu/chi ngoại tệ bắt buộc phải
thông qua một tài khoản ngân hàng đã
được mở bởi doanh nghiệp Việt Nam.

Trước đây các quy định về việc cho phép nhân viên người
Việt Nam tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu cho
nhân viên ở các công ty đa quốc gia chưa đầy đủ và có
nhiều điểm chưa rõ. Nghị định số 58/2012/ND-CP ngày
20/07/2012 cho phép nhân viên người Việt Nam được
tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở
nước ngoài với điều kiện tuân thủ các quy định về quản lý
ngoại hối. Tuy nhiên, quy định về quản lý ngoại hối hạn
chế khả năng nhân viên người Việt Nam chuyển tiền ra
nước ngoài để mua cổ phiếu.
Như vậy có thể hiểu rằng nhân viên người Việt Nam có thể
tham gia các chương trình thưởng cổ phiếu cho nhân viên
phát hành tại nước ngoài nếu không phải chuyển tiền ra
nước ngoài

Những bước tiến gần đây
Vào cuối tháng 6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(“NHNNVN”) đã ban hành Thông tư 10/2016/TT-NHNN
(“Thông tư 10”) về vấn đề trên – vui lòng xem nội dung
chi tiết trong Bản tin PwC Việt Nam ngày 20 tháng 7
năm 2016.
Hai điểm chính trong Thông tư 10 có ảnh hưởng lớn
đến các doanh nghiệp và nhân viên người Việt Nam đó
là:
các doanh nghiệp Việt Nam phải đăng ký với NHNNVN
và được NHNNVN xác nhận về việc thực hiện các
chương trình thưởng cổ phiếu; và
toàn bộ các giao dịch thu/chi ngoại tệ bắt buộc phải
thông qua một tài khoản ngân hàng đã được đăng ký
của doanh nghiệp Việt Nam.
Thông tư 10 đã làm rõ hơn cho các doanh nghiệp Việt
Nam về các thủ tục hành chính cần thiết khi thực hiện
trao quyền mua cổ phiếu thưởng cho nhân viên người
Việt Nam.
Cũng theo Thông tư 10, danh sách nhân viên người
Việt Nam được quyền tham gia chương trình cổ phiếu
cho nhân viên cần được tổng hợp và báo cáo. Không
có yêu cầu cụ thể về việc báo cáo này đối với nhân viên
nước ngoài.
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Dường như qui định vẫn tập trung vào giới hạn việc
chuyển tiền ra nước ngoài đối với người Việt Nam hơn
là quản lý việc thực tế nắm giữ các khoản đầu tư. Các
công dân nước ngoài có thể chuyển tiền lương, tiền
công của mình ra nước ngoài sau khi thực hiện đầy đủ
các nghĩa vụ thuế.
Tuy nhiên vẫn còn chưa rõ ràng ở vấn đề liệu các
chương trình thưởng cổ phiếu mà không cần chuyển
tiền ra nước ngoài thì có yêu cầu phải đăng ký hay
không và liệu một số chương trình ví dụ chương trình
thưởng dựa trên giá trị cổ phiếu/ chương trình cố phiếu
không dùng tiền mặt có cần đăng ký hay không.
Hy vọng NHNNVN sẽ có giải thích rõ hơn về yêu cầu
thủ tục bởi xu hướng nhân viên người Việt Nam tham
gia các chương trình thưởng cổ phiếu phát hành ở
nước ngoài sẽ tăng lên.

Lưu ý: Tài liệu này nhằm đưa đến cho quý vị những
thông tin tổng quát về một số vấn đề đang được quan
tâm, không được xem như ý kiến tư vấn pháp luật cụ
thể. Để biết thêm thông tin, xin quý vị vui lòng liên hệ
với chuyên gia của chúng tôi.
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