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Chuẩn bị hồ s∝/

thông tin

Nhà đầu tư cá nhân:

-  Nhà đầu tư:  Hộ chiếu & Xác nhận số dư tài khoản.
-  Đại diện pháp luật:  Hộ chiếu.
-  Trụ sở công ty: Ghi nhớ thỏa thuận thuê đất & Tài liệu pháp lý của trụ sở.

Nhà đầu tư tổ chức:

-  Nhà đầu tư: Giấy phép kinh doanh; Điều lệ hoạt động; Báo cáo tài chính 02 năm                    
gần nhất; Hộ chiếu của người đại diện. 

-  Đại diện pháp luật: Hộ chiếu.
-  Trụ sở công ty: Ghi nhớ thỏa thuận thuê đất và Tài liệu pháp lý của trụ sở.
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Thuê ơất/văn phòng

Thuê đất hoặc nhà xưởng để sản xuất: Nhà 
Đầu Tư được quyền thuê đất/nhà xưởng trong 
thời hạn tối đa 50 năm để hoạt động sản xuất. 
Tuy nhiên, Nhà Đầu Tư phải tìm kiếm địa điểm 
sản xuất phù hợp với quy hoạch của Việt Nam, 
chúng tôi khuyến nghị thuê đất/nhà xưởng 
trong các Khu Công Nghiệp.

Thuê văn phòng để làm việc: Biên Bản Ghi Nhớ 
Thuê Văn Phòng Làm Việc để thực hiện thủ tục 
thành lập Doanh nghiệp. 
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Đăng ký ơầu tư

Dựa theo cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các Điều Ước Quốc Tế, Cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thẩm định lĩnh vực đầu tư mà Nhà Đầu Tư đã đăng ký có được 
Việt Nam cam kết mở cửa thị trường hay không. 

Nếu có, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương sẽ cấp Giấy Chứng Nhận Đăng 
Ký Đầu Tư trong vòng 15 ngày làm việc. 

Nếu không hoặc dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc thù, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
sẽ xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan có liên quan, thời gian giải quyết là 30 ngày làm 
việc.
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Đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 03 ngày kể 
từ được cấp Giấy Chứng 
Nhận Đăng Ký Đầu Tư, 
Cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền sẽ cấp Giấy 
Chứng Nhận Đăng Ký 
Doanh Nghiệp cho Nhà 
Đầu Tư. Ngay sau đó, 
Nhà Đầu Tư tiến hành 
khắc con dấu của Doanh 
Nghiệp và đăng ký mẫu 
dấu.

Vào thời điểm này, 
Doanh Nghiệp đã được 
hình thành và Nhà Đầu 
Tư được quyền ký kết các 
văn bản, hợp đồng với 
danh nghĩa của Doanh 
Nghiệp.
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Mở tài khoản ngân hàng

Doanh Nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải mở 02 loại tài khoản ngân hàng 
sau:

-   Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp;
-   Tài khoản thanh toán.
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Đăng ký thuế

Doanh Nghiệp phải đăng ký một số thông tin cơ bản về hình thức 
kế toán, phương pháp tính thuế giá trị gia tăng, đăng ký mẫu hóa 
đơn và đặt in hóa đơn … trước khi bắt đầu hoạt động.
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Góp vốn ơầu tư

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh 
Nghiệp, Nhà đầu tư phải góp đúng và đầy đủ số vốn đã cam kết tại thời điểm 
thành lập Doanh Nghiệp. Tài sản góp vốn có thể là tiền mặt, giá trị quyền sử 
dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ … Nhà Đầu Tư đã đăng ký góp bằng loại 
tài sản nào thì thực hiện góp theo đúng loại tài sản đó.

Xin lưu ý rằng, nếu góp vốn bằng tiền mặt thì phải được chuyển qua Tài 
khoản vốn đầu tư trực tiếp, nếu góp vốn bằng tài sản có đăng ký sở hữu thì 
phải thực hiện thủ tục chuyển quyền sử hữu cho Doanh Nghiệp tại cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.
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Tùy theo lĩnh vực kinh doanh của Doanh Nghiệp có điều 
kiện hoặc không có điều kiện theo quy định của pháp 
luật Việt Nam, Doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các điều 
kiện và xin các loại giấy phép hoạt động khác nhau. 

Xin các giấy phép 
hoạt ơộng (nếu có)
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Hoạt ơộng kinh doanh

Doanh nghiệp hoạt động sau khi hoàn thành thủ tục.
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