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DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ THÀNH LẬP CÔNG TY



01. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có được thành lập công 
ty 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hay 
không? 

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có thể thành lập công ty 100% vốn đầu 
tư nước ngoài tại Việt Nam để hoạt động kinh doanh ngành 
nghề như sản xuất, xuất nhập khẩu, bán buôn bán lẻ hàng hoá, 
dịch vụ tư vấn quản lý doanh nghiệp,…. Tuy nhiên, trong trường 
hợp Công Ty Vốn Nước Ngoài hoạt động trong lĩnh vực mà 
pháp luật yêu cầu phải liên doanh với Nhà Đầu Tư Việt Nam thì 
Nhà Đầu Tư Nước Ngoài bị giới hạn tỷ lệ góp vốn trong Công Ty 
Vốn Nước Ngoài. Tuỳ theo ngành nghề mà giới hạn về vốn này 
có thể thay đổi, ví dụ đối với ngành nghề quảng cáo thì giới hạn 
sở hữu là 99,99%, đối với ngành nghề vận tải đường biển thì giới 
hạn sở hữu là 49%. Trường hợp Công Ty Vốn Nước Ngoài có 
nhiều ngành nghề, giới hạn tỷ lệ góp vốn của ngành nghề thấp 
nhất sẽ được áp dụng đối với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài.

02. Loại hình doanh nghiệp mà Nhà Đầu Tư Nước 
Ngoài có thể lựa chọn?

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 
có thể lựa chọn thành lập bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào 
như doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công 
ty cổ phần, công ty hợp danh. Tuy nhiên, do những ưu điểm của 
công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần mà Nhà Đầu 
Tư Nước Ngoài thường lựa chọn hai loại hình doanh nghiệp này.

03. Ngành nghề kinh doanh mà Công Ty Vốn Nước 
Ngoài được phép hoạt động?

Các Công Ty Vốn Nước Ngoài được phép hoạt động hầu hết 
ngành nghề không cấm đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Tuy 
nhiên, đối với những ngành nghề mà Việt Nam chưa cam kết 
mở cửa thị trường hoặc cho phép Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đầu 
tư kinh doanh như dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị; dịch vụ 
cho thuê lại lao động …, cơ quan cấp phép sẽ hỏi ý kiến của các 
Bộ ngành có liên quan để xin ý kiến chấp thuận cho từng trường 
hợp cụ thể, nếu các Bộ chấp thuận thì cơ quan cấp phép mới 
cấp giấy phép/giấy chứng nhận cho phép Công Ty Vốn Nước 
Ngoài hoạt động.
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04. Công Ty Vốn Nước Ngoài phải có Người đại diện 
theo pháp luật hoặc Giám đốc là người Việt Nam hay 
không? 

Công Ty Vốn Nước Ngoài không cần phải có Người đại diện 
theo pháp luật hay Giám đốc là người Việt Nam. Nhưng cần 
phải lưu ý rằng, Công Ty Vốn Nước Ngoài phải có ít nhất một 
Người đại diện theo pháp luật cư trú ở Việt Nam (có thể là người 
nước ngoài). Trường hợp Công Ty Vốn Nước Ngoài chỉ có một 
người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt 
Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện 
quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất 
cảnh khỏi Việt Nam. 

05. Các giấy phép mà Công Ty Vốn Nước Ngoài cần 
phải có để hoạt động kinh doanh tại Việt Nam?

Trừ trường hợp Nhà Đầu Tư Nước Ngoài góp vốn, mua cổ 
phần/phần vốn góp của một Công Ty Việt Nam đã tồn tại và 
hoạt động trước đó, Công Ty Vốn Nước Ngoài thông thường 
phải có đủ hai giấy phép cơ bản là Giấy Chứng Nhận Đăng Ký 
Đầu Tư và Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp. Tuỳ theo 
ngành nghề đầu tư kinh doanh mà Công Ty Vốn Nước Ngoài 
phải xin cấp thêm một hoặc một vài giấy phép khác theo quy 
định của pháp luật Việt Nam. Ví dụ như trường hợp Công Ty Vốn 
Nước Ngoài hoạt động Sàn giao dịch thương mại điện tử, Công 
Ty Vốn Nước Ngoài phải xin cấp thêm Giấy Phép Kinh Doanh do 
Sở Công Thương cấp và đăng ký website/app di động hoạt 
động sàn giao dịch thương mại điện tử tại Bộ Công Thương. Xin 
lưu ý rằng, nhiều giấy phép/giấy chứng nhận chỉ áp dụng riêng 
cho Công Ty Vốn Nước Ngoài mà không áp dụng cho Công Ty 
Việt Nam (theo ví dụ trên thì Công Ty Việt Nam không cần phải 
xin cấp Giấy Phép Kinh Doanh do Sở Công Thương cấp mà chỉ 
phải đăng ký website/app di động hoạt động sàn giao dịch 
thương mại điện).
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06. Thời gian thành lập Công Ty Vốn Nước Ngoài là 
bao lâu?

Trong trường hợp thành lập công ty hoạt động đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực được Việt Nam mở cửa thị trường và Nhà 
Đầu Tư Nước Ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định, thời 
gian thành lập một Công Ty Vốn Nước Ngoài thông thường là 
18 ngày làm việc (không bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ) kể từ ngày 
nộp đầy đủ hồ sơ cho cơ quan cấp phép. Tuy nhiên, trường hợp 
thành lập Công Ty Vốn Nước Ngoài hoạt động đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực được Việt Nam mở cửa thị trường nhưng 
Nhà Đầu Tư Nước Ngoài không đáp ứng được điều kiện hoặc 
ngành nghề đầu tư kinh doanh chưa được Việt Nam mở cửa thị 
trường, thời gian thành lập Công Ty Vốn Nước Ngoài có thể kéo 
dài khoảng 30 tới 45 ngày làm việc.

07. Địa chỉ hoạt động của Công Ty Vốn Nước Ngoài 
cần lưu ý điều gì?

Các Công Ty Việt Nam được đăng ký thành lập công ty theo 
thông tin tự kê khai và chịu trách nhiệm, cơ quan cấp giấy phép 
không yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh được quyền sử 
dụng/sở hữu đối với địa chỉ trụ sở của Công Ty Việt Nam (trừ 
trường hợp cơ quan cấp phép cho rằng địa chỉ này là chung cư 
hoặc địa điểm không được phép hoạt động kinh doanh). Điều 
này có sự khác biệt so với các Công Ty Vốn Nước Ngoài, họ 
phải chứng minh địa chỉ hoạt động của Công Ty Vốn Nước 
Ngoài được thuê lại/sở hữu một cách hợp pháp và phù hợp với 
ngành nghề đầu tư kinh doanh, cơ quan cấp phép có thể hỏi ý 
kiến của một số cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử 
dụng địa điểm này để thành lập công ty. Ví dụ như Công Ty Vốn 
Nước Ngoài đầu tư kinh doanh nhà hàng ăn uống, cơ quan cấp 
giấy phép sẽ hỏi ý kiến của UBND quận/huyện nơi Công Ty Vốn 
Nước Ngoài đặt trụ sở để xin ý kiến chấp thuận trước khi cấp 
giấy phép/giấy chứng nhận.
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08. Các loại báo cáo dự án đầu tư cần phải thực 
hiện và thời hạn báo cáo?

Công Ty Vốn Nước Ngoài thực hiện dự án đầu tư có nghĩa vụ 
báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư phải nộp các loại 
báo cáo theo bảng dưới đây cho Cơ quan đăng ký đầu tư và Cơ 
quan quản lý nhà nước về thống kê tại địa phương, việc báo cáo 
được thực hiện thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 
tư.

STT Loại báo cáo Nội dung báo cáo Thời hạn 

1 Báo cáo 
tháng 

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong 
trường hợp dự án đầu tư có phát sinh 
vốn đầu tư thực hiện trong tháng. 

12 ngày kể từ 
ngày kết thúc 
tháng báo cáo. 

2 Báo cáo quý Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thu ần, 
xuất khẩu, nhập khẩu, lao động, thuế và 
các khoản nộp ngân sách, tình hình s ử 
dụng đất, mặt nước. 

trước ngày 12 của 
tháng đầu quý 
sau quý báo cáo. 

3 Báo cáo năm Các chỉ tiêu của báo cáo quý và ch ỉ tiêu 
về lợi nhuận, thu nhập của người lao 
động, các khoản chi và đầu tư cho 
nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn 
gốc công nghệ sử dụng. 

Trước ngày 31 
tháng 3 năm sau 
của năm báo cáo. 
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Khi Nhà Đầu Tư Nước Ngoài thành lập Công Ty Vốn Nước Ngoài 
thông qua dự án đầu tư đầu tiên thì vốn góp thực hiện dự án 
của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài sẽ bằng với vốn điều lệ của công 
ty. Như vậy, có thể hiểu thông thường vốn điều lệ của công ty 
cũng đồng thời là vốn góp để thực hiện dự án đầu tư. Tuy nhiên, 
trong trường hợp thiết lập thêm một dự án đầu tư mới tách biệt 
với dự án đầu tư ban đầu, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài cũng có thể 
tăng vốn điều lệ của công ty lên để thực hiện dự án đầu tư mới 
mà không tăng số vốn góp thực hiện dự án trong dự án đầu tư 
đã triển khai trước đó.

01. Sự khác biệt giữa vốn điều lệ và vốn đầu tư dự 
án?

Vốn điều lệ công ty (được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp) được hiểu là tổng giá trị tài sản do các thành 
viên hoặc cổ đông đã góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn 
nhất định khi thành lập công ty và được ghi vào điều lệ công ty. 
Theo quy định của Luật doanh nghiệp, thời hạn góp vốn điều lệ 
tối đa là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp.

Vốn đầu tư dự án (được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư) được hiểu là tổng các nguồn vốn góp vào một dự án 
đầu tư để thực hiện dự án đó, có thể bao gồm vốn góp, vốn vay 
và vốn huy động… 

Một trong những thắc mắc là vốn góp thực hiện dự án có phải 
là vốn điều lệ của công ty hay không?
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02. Mức vốn điều lệ tối thiểu để thành lập Công Ty 
Vốn Nước Ngoài là bao nhiêu?

Hiện tại, không có quy định về mức vốn điều lệ tối thiểu bắt 
buộc Nhà Đầu Tư Nước Ngoài phải góp vào khi thành lập Công 
Ty Vốn Nước Ngoài cũng như không quy định mức vốn điều lệ 
tối đa, trừ các ngành nghề kinh doanh phải đáp ứng điều kiện 
về vốn pháp định như, bán hàng đa cấp là 10 tỷ VNĐ, lữ hành 
quốc tế là 500 triệu VNĐ, … thì vốn điều lệ tối thiểu phải bằng với 
mức vốn pháp định yêu cầu.  

Tuy nhiên, trên thực tế áp dụng pháp luật, tùy từng lĩnh vực và 
dự án mà Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đầu tư tại Việt Nam, cơ quan 
cấp phép sẽ xem xét điều kiện về năng lực tài chính để chấp 
thuận cho phép Nhà Đầu Tư Nước Ngoài hoạt động kinh doanh 
hay không. Ngoài ra, phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, đối 
tượng khách hàng mục tiêu và đối tác mà Nhà Đầu Tư Nước 
Ngoài xác định mức vốn điều lệ góp phù hợp với hoạt động của 
công ty sau khi thành lập.  

-

-

03. Tài sản có thể dùng để góp vốn là gì?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp thì tài sản góp vốn bao 
gồm các tài sản như sau:
 
- Đồng Việt Nam;

- Ngoại tệ có thể chuyển đổi;

- Vàng;

Giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ (bao 
gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, 
quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng 
và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp 
luật về sở hữu trí tuệ);

Công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể 
đánh giá được giá trị bằng Đồng Việt Nam.
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04. Thời hạn góp vốn điều lệ là bao lâu?

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà Nhà Đầu Tư Nước 
Ngoài dự kiến thành lập tại Việt Nam mà thời hạn góp vốn điều 
lệ khác nhau như sau:

Đối với loại hình Công ty TNHH: Trong vòng 90 ngày kể từ 
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 
thành viên góp vốn trong Công ty TNHH hai thành viên trở 
lên hoặc chủ sở hữu trong Công ty TNHH một thành viên 
có nghĩa vụ góp vốn đủ và đúng loại tài sản như đã cam 
kết. Sau khi các thành viên trong Công ty TNHH hai thành 
viên trở lên góp đủ vốn đã cam kết, Công Ty phải cấp Giấy 
chứng nhận phần vốn góp tương ứng với giá trị phần vốn 
đã góp.

-

- Đối với loại hình Công ty Cổ phần: Cổ đông trong Công ty 
Cổ phần có nghĩa vụ thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký 
mua trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ 
công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định 
một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị chịu trách 
nhiệm giám sát, đôn đốc các cổ đông thanh toán đủ và 
đúng hạn các cổ phần đã đăng ký mua.

Lưu ý: Thời hạn góp vốn của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài thường 
được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đối với dự 
án thành lập mới, thời hạn này thông thường đúng bằng thời 
hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày để từ ngày cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp của Công Ty Vốn Nước Ngoài như nêu 
trên.
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05. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có thể góp vốn bằng tiền như thế nào?

Khi góp vốn bằng tiền Đồng Việt Nam hoặc ngoại tự do chuyển đổi vào Công Ty Vốn 
Nước Ngoài, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài bắt buộc phải chuyển khoản thông qua tài 
khoản vốn đầu tư được mở tại ngân hàng thương mại. Tài khoản vốn đầu tư có thể 
là Tài Khoản Vốn Đầu Tư Trực Tiếp hoặc Tài Khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp tùy thuộc 
vào tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài trong Công Ty Vốn Nước 
Ngoài. Cụ thể như sau:

Trường hợp Công Ty Vốn Nước Ngoài mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp: Việc 
góp vốn thông qua tài khoản vốn trực tiếp có thể được thực hiện bằng ngoại tệ, 
Đồng Việt Nam và mức vốn góp của Nhà Đầu Tư căn cứ theo các tài liệu chứng 
minh quyền góp vốn của nhà đầu tư như: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp 
vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp… Đối với mỗi loại tiền góp vốn (Đồng 
Việt Nam, ngoại tệ), Công Ty Vốn Nước Ngoài sẽ phải mở tài khoản vốn đầu tư 
trực tiếp cho loại tiền tệ tương ứng và chỉ được mở một tài khoản vốn đầu tư 
trực tiếp cho một loại tiền tệ tại ngân hàng được phép, trừ trường hợp Nhà Đầu 
Tư Nước Ngoài tham gia nhiều hợp đồng BCC hoặc trực tiếp thực hiện nhiều dự 
án PPP thì phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp riêng biệt tương ứng với mỗi 
hợp đồng BCC, dự án PPP.  

- Trường hợp Nhà Đầu Tư Nước Ngoài mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư 
Gián Tiếp: Mọi hoạt động đầu tư của Nhà Đầu Tư Nước Ngoài 
tại Việt Nam phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và thông 
qua tài khoản vốn đầu tư gián tiếp. Các giao dịch liên quan đến 
hoạt động đầu tư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam của Nhà 
Đầu Tư Nước Ngoài phải được thực hiện thông qua 01 (một) tài 
khoản vốn đầu tư gián tiếp duy nhất mở tại ngân hàng được 
phép.

-
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06. Trường hợp nào Công Ty Vốn Nước Ngoài phải mở Tài Khoản Vốn 
Đầu Tư Trực Tiếp?

Công Ty Vốn Nước Ngoài phải thực hiện mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư Trực Tiếp trong 
các trường hợp sau đây:

Được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có 
Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục 
cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

Có Nhà Đầu Tư Nước Ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào Công Ty 
(hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có 
điều kiện áp dụng đối với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài) dẫn đến Nhà Đầu Tư Nước 
Ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của Công Ty nhưng không phải thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật 
về đầu tư;

Được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến Nhà Đầu Tư 
Nước Ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của Công Ty và không thuộc 
trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 
quy định của pháp luật về đầu tư;

- Được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên 
ngành có Nhà Đầu Tư Nước Ngoài sở hữu từ 51% vốn điều 
lệ trở lên của Công Ty không thuộc trường hợp phải thực 
hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy 
định của pháp luật về đầu tư.

Trong trường hợp Công Ty Vốn Nước Ngoài và các Nhà Đầu Tư 
Nước Ngoài không thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
liên quan đến giao dịch vốn được thực hiện qua Tài Khoản Vốn 
Đầu Tư Trực Tiếp, các Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có thể sẽ gặp 
khó khăn trong việc chuyển lợi nhuận về nước và có thể bị xử 
phạt vi phạm hành chính.

Đối với các Công Ty Vốn Nước Ngoài không thuộc trường hợp 
phải mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư Trực Tiếp, nhà đầu tư nước 
ngoài sẽ mở Tài Khoản Vốn Đầu Tư Gián Tiếp để thực hiện các 
giao dịch vốn.

-

-

-
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01. Có sự khác biệt về nghĩa vụ thuế giữa Công Ty Vốn Nước 
Ngoài và Công Ty Việt Nam hay không? 

Công Ty Vốn Nước Ngoài và Công Ty Việt Nam đều là doanh nghiệp 
được đăng ký thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam. Do đó, cả 
Công Ty Vốn Nước Ngoài và Công Ty Việt Nam đều phải thực hiện đầy 
đủ và chính xác các nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật, không có sự 
khác biệt về nghĩa vụ thuế giữa các Công Ty. Tuy nhiên, báo cáo tài chính 
hàng năm của Công Ty Vốn Nước Ngoài phải được kiểm toán bởi một 
đơn vị kiểm toán độc lập được phép hoạt động ở Việt Nam. 

02. Các nghĩa vụ thuế cơ bản mà Công Ty Vốn Nước Ngoài 
cần thực hiện là gì? 

Công Ty Vốn Nước Ngoài có nghĩa vụ thực hiện đối với các loại thuế cơ 
bản như Lệ phí Môn bài, Thuế Thu nhập doanh nghiệp, Thuế Giá trị gia 
tăng. Cụ thể:

Đối với Lệ phí Môn bài, mức đóng của Công Ty Vốn Nước Ngoài có 
vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10.000.000.000 VNĐ là 3.000.000 
VNĐ/năm; mức đóng của Công Ty Vốn Nước Ngoài có vốn điều lệ 
hoặc vốn đầu tư từ 10.000.000.000 VNĐ trở xuống là 2.000.000 
VNĐ/năm.

Đối với Thuế Thu nhập doanh nghiệp, mức thuế suất là 20%. Trường 
hợp hoạt động trong lĩnh vực hoặc địa bàn được hưởng ưu đãi, 
Công Ty Vốn Nước Ngoài sẽ được áp dụng mức thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp thấp hơn.

Đối với Thuế Giá trị gia tăng, Công Ty Vốn Nước Ngoài kinh doanh 
hàng hóa, dịch vụ thông thường sẽ đóng thuế giá trị gia tăng với 
mức thuế suất 10%. Một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt có thể 
được áp dụng mức thuế suất thấp hơn là 5% hoặc 0%.

Ngoài ra, đối với các hoạt động kinh doanh đặc thù, Công Ty Vốn Nước 
Ngoài có thể phải chịu Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất khẩu, Thuế nhập 
khẩu, …

Trong trường hợp Công Ty Vốn Nước Ngoài chi trả tiền lương cho Người 
Lao Động thì có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân thay cho 
Người Lao Động theo tháng, theo quý hoặc theo từng lần phát sinh. 

-

-

-
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03. Các loại báo cáo thuế cần phải nộp và thời hạn 
nộp? 

STT Tờ khai   Hạn nộp 

 
 

Báo Cáo Theo tháng Theo quý 

 
 

Theo năm 

1 Thuế Môn bài 
 

  30/01 

 
 

2 Thuế Giá trị gia 
tăng 

Ngày 20 tháng tiếp 
theo. 

Áp dụng cho Công 
Ty có doanh thu 
năm liền trước trên 
50 tỷ đồng.  

Ngày 30 hoặc 31 tháng 
đầu quý sau. Áp dụng 
cho Công Ty có doanh 
thu năm liền trước từ 
50 tỷ đồng trở xuống 
và Công Ty mới thành 
lập.  

 
 

 

3 Thuế Thu nhập cá 
nhân 

Ngày 20 tháng sau . 
Áp dụng cho Công 
Ty trả thu nhập phát 
sinh số thuế TNCN 
khấu trừ trong tháng 
từ 50 triệu đồng trở 
lên. 

Ngày 30 hoặc 31 tháng 
đầu quý sau. Áp dụng 
cho Công Ty không 
thuộc trường hợp báo 
cáo theo tháng.  

Quyết toán thuế 
chậm nhất vào ngày 
cuối cùng tháng th ứ 4 
kể từ lúc kết thúc 
năm dương lịch đối 
với hồ sơ cá nhân 
trực tiếp quyết toán 
thuế. 

 

Trường hợp, người 
lao động ủy quyền 
cho Công Ty quyết 
toán thuế TNCN thì 
hạn chót là ngày cu ối 
cùng của tháng thứ 3 
kể từ ngày kết thúc 
năm dương lịch hoặc 
năm tài chính.  

 

 

4 Thuế Thu nhập 
doanh nghiệp 

 Tạm tính và nộp thuế 
TNDN trong Quý.  

 

Quyết toán thuế 
chậm nhất vào ngày 
cuối cùng tháng th ứ 3 
kể từ lúc kết thúc 
năm dương lịch hoặc 
năm tài chính.  

 

5 Báo cáo tình hình 
sử dụng hóa đơn 

Ngày 20 tháng sau.  

Áp dụng đối với 
Công Ty sử dụng 
hóa đơn tự in, đặt in 
có hành vi vi ph ạm 
không được sử dụng 
hóa đơn tự in, đặt in, 
Công Ty thuộc loại 
rủi ro cao về thuế 
thuộc diện mua hóa 
đơn của cơ quan 
thuế. 

 

Ngày 30 tháng đầu quý 
sau. 

Áp dụng với Công Ty 
bán hàng hóa, d ịch vụ 
(trừ đối tượng được cơ 
quan thuế cấp hóa đơn 
và đối tượng báo cáo 
theo tháng). 

 

 

6 Báo cáo tài chính  
 

  Thời hạn nộp Báo cáo 
tài chính năm chậm 
nhất là 90 ngày kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế 
toán năm. 
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04. Công Ty Vốn Nước Ngoài được hưởng ưu đãi 
thuế không? Được hưởng những ưu đãi thuế nào? 

Nhằm thu hút Nhà Đầu Tư Nước Ngoài đầu tư vào Việt Nam, 
các chính sách ưu đãi đầu tư nói chung và ưu đãi thuế nói riêng 
không ngừng được cập nhật qua từng giai đoạn, tạo thuận lợi 
cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài với nhiều mảng đầu tư khác nhau. 
Các loại thuế áp dụng ưu đãi như thuế Thu nhập doanh nghiệp, 
thuế nhập khẩu, và một số loại thuế khác. Cụ thể:

Ưu đãi thuế TNDN : Công Ty, bao gồm cả Công Ty Vốn Nước 
Ngoài và Công Ty Việt Nam, đáp ứng các điều kiện được áp 
dụng ưu đãi thuế TNDN sẽ được hưởng mức thuế suất thấp hơn 
mức thuế suất thông thường, có thời hạn hoặc toàn bộ thời gian 
thực hiện dự án đầu tư; miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi 
khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp. Ví dụ:

Thuế suất ưu đãi 10% : Áp dụng trong vòng 15 năm tính từ năm đầu tiên 
có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư, đối với các Công Ty thành lập 
mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao, Công Ty thành lập mới từ dự án 
đầu tư thuộc lĩnh vực công nghệ cao, nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà 
nước, sản xuất sản phẩm phần mềm… hoặc áp dụng trong suốt thời 
gian hoạt động đối với Công Ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào 
tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường…

Miễn thuế TNDN : Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 
09 năm tiếp theo đối với TNDN từ thực hiện dự án đầu tư mới được 
hưởng ưu đãi thuế 10% trong 15 năm nêu trên.

Tuy nhiên, để Công Ty Vốn Nước Ngoài được hưởng ưu đãi thuế thì phải thực 
hiện đầy đủ các thủ tục về đăng ký đầu tư, đăng ký thuế, … theo đúng quy định 
pháp luật.

Bên cạnh đó, các Công Ty Vốn Nước Ngoài còn được miễn thuế nhập khẩu 
đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện 
để thực hiện dự án đầu tư. Đồng thời, miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng 
đất, thuế sử dụng đất. 

-

-
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05. Điều kiện để được áp dụng ưu đãi thuế? 

Để được hưởng ưu đãi, Công Ty Vốn Nước Ngoài phải đáp ứng điều kiện theo quy định 
của pháp luật . Cụ thể là thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc các ngành 
nghề ưu đãi đầu tư, tại địa bàn ưu đãi đầu tư; Dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh 
tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Dự án 
đầu tư có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, thực hiện giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ 
đồng trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được quyết định chủ trương đầu tư đối với dự 
án không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc có tổng 
doanh thu tối thiểu đạt 10.000 tỷ đồng mỗi năm trong thời gian chậm nhất sau 03 năm 
kể từ năm có doanh thu hoặc sử dụng trên 3.000 lao động thường xuyên bình quân 
hằng năm trở lên theo quy định của pháp luật về lao động chậm nhất sau 03 năm kể 
từ năm có doanh thu;  Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; dự án đầu tư tại vùng nông 
thôn sử dụng từ 500 lao động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên theo quy định 
của pháp luật về lao động (không bao gồm lao động làm việc không trọn thời gian và 
lao động có hợp đồng lao động dưới 12 tháng); Dự án đầu tư sử dụng từ 30% số lao 
động thường xuyên bình quân hằng năm trở lên là người khuyết tật theo quy định của 
pháp luật về người khuyết tật và pháp luật về lao động; Công Ty công nghệ cao, Công 
Ty khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ;  Dự án đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển,…

Ngoài ra, khi đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, căn cứ văn bản chấp thuận 
chủ trương đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), quy định khác của 
pháp luật có liên quan, Công Ty Vốn Nước Ngoài xác định ưu đãi đầu tư và thực hiện thủ 
tục hưởng ưu đãi đầu tư tại cơ quan thuế, cơ quan tài chính, cơ quan hải quan và cơ quan 
khác có thẩm quyền tương ứng với từng loại ưu đãi đầu tư.  Ví dụ:

Đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ 
trương đầu tư, Công Ty Vốn Nước Ngoài căn cứ nội dung ưu đãi đầu tư quy định tại Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư để hưởng ưu đãi 
đầu tư. Căn cứ áp dụng ưu đãi đầu tư đối với Công Ty khoa học và công nghệ là Giấy 
chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; đối với doanh nghiệp nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao là Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; đối với dự án ứng dụng công nghệ cao là Giấy chứng nhận dự án ứng dụng 
công nghệ cao; đối với dự án công nghiệp hỗ trợ là Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ; đối với dự án có chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công 
nghệ khuyến khích chuyển giao là Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích 
chuyển giao theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với dự án mà Nhà Đầu Tư Nước Ngoài không thuộc trường hợp nêu trên, Công Ty Vốn 
Nước Ngoài tư căn cứ đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư để tự xác định ưu đãi đầu tư và 
thực hiện thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư tại Cơ quan áp dụng ưu đãi đầu tư.

THUẾ



Thời hạn kê khai thuế TNDN : Nhà Đầu Tư Nước Ngoài thực hiện khai thuế theo từng 
lần phát sinh. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn có trách nhiệm xác định, kê 
khai, khấu trừ và nộp thay Nhà Đầu Tư Nước Ngoài số thuế TNDN phải nộp. Trường 
hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo 
Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì Công Ty Vốn Nước Ngoài thành lập theo pháp luật 
Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay 
số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của Nhà Đầu Tư Nước 
Ngoài.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày cơ quan có thẩm 
quyền chuẩn y việc chuyển nhượng vốn, hoặc ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày các bên 
thỏa thuận chuyển nhượng vốn tại hợp đồng chuyển nhượng vốn đối với trường hợp 
không phải chuẩn y việc chuyển nhượng vốn.

-  Thuế TNCN:

Đối với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân, khi thực hiện chuyển nhượng vốn/cổ 
phần trong Công Ty Vốn Nước Ngoài phải nộp thuế thu nhập cá nhân , cụ thể:

06. Khi chuyển nhượng vốn/cổ phần, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài có các 
nghĩa vụ nộp thuế gì không?

Khi chuyển nhượng vốn/cổ phần, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là tổ chức hoặc cá nhân sẽ 
phải thực hiện các nghĩa vụ thuế khác nhau:

-  Thuế TNDN:

Đối với Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu đối với thu 
nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn/cổ phần trong Công Ty Vốn Nước Ngoài , 
thuế suất áp dụng là 20%, cách tính thuế như sau: 

Thuế TNDN phải nộp = (Giá chuyển nhượng - Giá mua của phần    
vốn chuyển nhượng - Chi phí chuyển nhượng) x Thuế suất 20%

Lưu ý: Nếu hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá chuyển nhượng hoặc cơ 
quan thuế có cơ sở để xác định giá chuyển nhượng không phù hợp theo giá thị 
trường, cơ quan thuế có quyền kiểm tra và ấn định giá chuyển nhượng. Căn cứ ấn 
định giá chuyển nhượng dựa vào tài liệu điều tra của cơ quan thuế hoặc căn cứ giá 
chuyển nhượng vốn của các trường hợp khác ở cùng thời gian, cùng tổ chức kinh tế 
hoặc các hợp đồng chuyển nhượng tương tự tại thời điểm chuyển nhượng.

THUẾ



(ii) Trường hợp chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần/ cổ phiếu theo luật 
chứng khoán, gọi chung là chuyển nhượng chứng khoán:

Nếu Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân cư trú thì thuế suất áp dụng là 0,1%, cách tính 
thuế như sau: 

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần x 
Thuế suất 0,1%

Nếu Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân không cư trú thì cách tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng vốn (không trừ bất kỳ khoản chi 
phí nào) x Thuế suất 0,1%

Thời hạn kê khai thuế TNCN : Nhà Đầu Tư Nước Ngoài chuyển nhượng chứng khoán 
khai thuế theo từng lần phát sinh. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế là ngày thứ 10 (mười) 
kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực. Trường hợp Công Ty 
Vốn Nước Ngoài nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm 
nhất là trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công Ty Vốn Đầu Tư Nước Ngoài thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ 
đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng 
minh Nhà Đầu Tư Nước Ngoài chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ 
thuế thì Công Ty Vốn Đầu Tư Nước Ngoài có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho 
Nhà Đầu Tư Nước Ngoài này. 

(i)  Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH:

INếu Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân cư trú thì thuế suất áp dụng là 20%, cách tính 
thuế như sau: 

Thuế TNCN phải nộp = (Giá chuyển nhượng - Giá mua của phần vốn 
chuyển nhượng - Chi phí chuyển nhượng) x Thuế suất 20%

Nếu Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân không cư trú thì cách tính thuế như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng vốn (không trừ bất kỳ khoản chi phí 
nào) x Thuế suất 0,1%

Lưu ý: Nếu hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá chuyển nhượng hoặc giá thanh 
toán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định 
giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế .

Thời hạn kê khai thuế TNCN : Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân cư trú chuyển nhượng 
vốn góp khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh 
thu nhập. Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng 
vốn góp tại Việt Nam không phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân 
nhận chuyển nhượng thực hiện khấu trừ thuế và khai thuế. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế 
là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.

Ngoài ra, Công Ty Vốn Đầu Tư Nước Ngoài làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp 
vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh Nhà Đầu Tư 
Nước Ngoài chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì Công Ty Vốn Đầu Tư 
Nước Ngoài có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài này. 

THUẾ



07. Nghĩa vụ của Công Ty Vốn Nước Ngoài khi chuyển nhượng bất 
động sản

Khi có phát sinh chuyển nhượng bất động sản, Công Ty Vốn Nước Ngoài phải thực 
hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo từng lần phát sinh (trường hợp Công Ty không có 
chức năng kinh doanh bất động sản) . Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là 
ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế . Thuế TNDN được tính như 
sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Doanh thu thu được từ hoạt động chuyển nhượng 
bất động sản - Giá vốn của bất động sản - Chi phí chuyển 
nhượng - Các khoản lỗ của hoạt động chuyển nhượng bất động sản của 
các năm trước (nếu có) x Thuế suất 20%

Lưu ý: Trường hợp giá chuyển quyền sử dụng đất theo hợp đồng chuyển nhượng, mua 
bán bất động sản thấp hơn giá đất tại bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất 
động sản thì tính theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quy định tại thời điểm ký hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Ngoài ra, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc đối tượng không chịu thuế 
GTGT . Tuy nhiên, khi thực hiện hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm cả 
nhà và quyền sử dụng đất thì giá đất sẽ được trừ khi tính thuế GTGT , thuế suất thuế 
GTGT đối với phần còn lại khi tính thuế GTGT là 10% đối với hàng hóa, dịch vụ thông 
thường không thuộc dạng không chịu thuế, 0%, 5% . Thuế GTGT được tính như sau: 

Thuế GTGT phải nộp = (Giá chuyển nhượng bất động sản - Giá đất 
được trừ) x Thuế suất 

THUẾ
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08. Khi chuyển nhượng Bất động sản, Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá 
nhân có các nghĩa vụ nộp thuế gì không?

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân có các nghĩa vụ nộp thuế TNCN khi có thu nhập 
từ giao dịch chuyển nhượng bất động sản, trừ trường hợp thuộc đối tượng được miễn 
thuế TNCN được quy định tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC . 

(i)  Trường hợp Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân cư trú. thuế TNCN được tính như 
sau: 

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản từng lần x 
Thuế suất 2%

Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng bất sản là đồng sở hữu thì nghĩa vụ thuế được xác 
định riêng cho từng người nộp thuế theo tỷ lệ sở hữu bất động sản. Căn cứ xác định 
tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thoả thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết 
định phân chia của toà án,... Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế 
của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ lệ bình quân. 

(ii)  Trường hợp Nhà Đầu Tư Nước Ngoài là cá nhân không cư trú. thuế TNCN được 
tính như sau: 

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng bất động sản (không trừ bất kỳ 
khoản chi phí nào) x Thuế suất 2%

Thời hạn kê khai thuế TNCN: 

Nếu hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế 
thay cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ 
thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Nếu hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay 
cho bên bán thì nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký 
quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản. Trường hợp cá nhân nhận chuyển 
nhượng nhà, công trình xây dựng tương lai là thời điểm cá nhân nộp hồ sơ khai 
thuế với cơ quan thuế.

THUẾ
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01. Các quy định về lao động mà Công Ty Vốn Nước Ngoài cần đáp 
ứng là gì?

Công Ty Vốn Nước Ngoài cần lưu ý và thực hiện đúng các quy định pháp luật về lao 
động như dưới đây:

Thứ nhất, các quy định chung về lao động tại Việt Nam, Công Ty cần xác định sử 
dụng người lao động đủ độ tuổi theo quy định pháp luật. Thực hiện đúng các quy 
định về thủ tục tuyển dụng, thời hạn và mức lương thử việc, giao kết hợp đồng lao 
động. Các quy định về trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động cũng là một điểm 
quan trọng Công Ty cần nghiêm túc thực hiện đúng, đặc biệt là các trường hợp phát 
sinh quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công Ty và trình tự thủ tục 
đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Ngoài ra, quy định về bảo hiểm xã hội, 
mức lương tối thiểu và chế độ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động cũng được 
pháp luật quy định rõ, Công Ty cần kiểm tra và thực hiện đúng theo quy định.

Thứ hai, đối với việc sử dụng người lao động nước ngoài nói riêng, Công Ty Vốn 
Nước Ngoài cần tuân thủ các quy định về điều kiện tuyển dụng Người Lao Động 
Nước Ngoài làm việc tại Việt Nam, các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để giải trình việc sử dụng lao động nước ngoài và cấp giấy phép lao động cho 
người nước ngoài làm việc tại Công Ty. Nếu Công Ty sử dụng lao động nước ngoài 
không đúng theo quy định pháp luật sẽ bị xử lý đối với hành vi vi phạm.

02. Điều kiện để Người Nước Ngoài làm việc tại Việt Nam? 

Người Nước Ngoài muốn vào làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng đủ các điều 
kiện sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công 
việc;

Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

Có Giấy Phép Lao Động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp, trừ các trường hợp được miễn giấy phép lao động theo quy định 
pháp luật. 

Ngoài ra, Người Lao Động Nước Ngoài làm việc tại Việt Nam phải tuân theo 
pháp luật lao động Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có 
quy định khác và được pháp luật Việt Nam bảo vệ.

-

-

-

-
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04. Việc ký kết Hợp đồng lao động thực hiện như thế nào?

Khi sử dụng lao động, Công Ty cần tuân thủ các quy định pháp luật về giao kết hợp 
đồng lao động với Người Lao Động.

Công Ty có thể giao kết hợp đồng thử việc với Người Lao Động trước khi giao kết 
hợp đồng lao động nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật về hợp đồng thử việc 
về thời hạn, lương….

Trước tiên, việc giao kết hợp đồng lao động phải được dựa trên nguyên tắc tự 
nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực, tự do nhưng không được trái 
pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội. Tiếp theo, các bên thực 
hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin một cách trung thực để giao kết hợp đồng, doanh 
nghiệp cung cấp thông tin về công việc, địa điểm và điều kiện làm việc, thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả 
lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, … người lao động 
cung cấp thông tin về nhân thân, trình độ học vấn, sức khỏe,…

Sau đó, các bên lựa chọn hình thức hợp đồng, loại hợp đồng lao động và tiến hành 
giao kết với nội dung hợp đồng không trái quy định pháp luật và đạo đức xã hội.  

Cuối cùng, thẩm quyền giao kết hợp đồng cũng là các điểm quan trọng cần lưu ý 
thực hiện để hợp đồng lao động có hiệu lực, Công Ty có thể giao kết hợp đồng lao 
động bởi người đại diện pháp luật hoặc người được ủy quyền theo quy định pháp 
luật.

03. Công Ty Vốn Nước Ngoài muốn tuyển dụng Người Lao Động Nước 
Ngoài thì cần thực hiện những thủ tục gì? 

Công Ty Vốn Nước Ngoài được quyền tuyển dụng Người Lao Động Nước Ngoài vào 
làm công việc quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật mà lao 
động Việt Nam chưa đáp ứng được theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh.  

Để được tuyển dụng người lao động nước ngoài làm việc, Công Ty Vốn Nước Ngoài 
phải thực hiện thủ tục giải trình nhu cầu sử dụng lao động trước ít nhất 30 ngày kể 
từ ngày dự kiến sử dụng Người Lao Động Nước Ngoài và được sự chấp thuận bằng 
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Sau khi có chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền, Công Ty Vốn Nước Ngoài thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép lao động 
hoặc thủ tục miễn Giấy phép lao động cho Người Lao Động Nước Ngoài tại cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền.

Cuối cùng, sau khi có Giấy phép lao động hoặc quyết định miễn Giấy phép lao động 
đối với người lao động nước ngoài, Công Ty Vốn Nước Ngoài và Người Lao Động 
Nước Ngoài thực hiện giao kết Hợp đồng lao động và nộp Hợp đồng này đến cơ 
quan cấp Giấy phép lao động để quản lý.
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05. Sau khi chấm dứt hợp đồng với người lao động, Công Ty cần thực 
hiện những thủ tục gì?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nước ngoài, Công Ty cần:

Thứ nhất, thanh toán đầy đủ tiền lương, trợ cấp (nếu có) theo quy định pháp 
luật hoặc thỏa thuận trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng 
hoặc thời hạn khác do các bên thỏa thuận.

Thứ hai, hoàn thành thủ tục xác nhận và trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ 
khác liên quan cho người lao động.

06. Công Ty có phải thành lập công đoàn không và phải nộp quỹ 
công đoàn như thế nào?

Theo quy định pháp luật, công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội của người lao động 
được thành lập trên cơ sở tự nguyện. Do đó, Công Ty không bắt buộc phải thành 
lập công đoàn cơ sở. 

Tuy nhiên, Công Ty là đối tượng phải nộp kinh phí công đoàn theo quy định pháp 
luật, không phân biệt Công Ty đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở. Mức 
đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 
cho người lao động. Công Ty thực hiện đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần 
cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.
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07. Sa thải NLĐ có khó khăn không? Nếu sa thải sai thì sẽ phải chịu 
trách nhiệm gì?

Để sa thải Người lao động, Công Ty cần có đủ các yếu tố, điều kiện sau:

Công Ty cần phải có Nội quy lao động có hiệu lực pháp luật có quy định rõ các 
hành vi vi phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật sa thải;

Người lao động vi phạm một trong các hành vi được áp dụng hình thức kỷ luật 
sa thải theo quy định pháp luật và Nội quy lao động của Công Ty , và Công Ty 
có trách nhiệm phải chứng minh được lỗi của người lao động đã vi phạm;

Việc xử lý kỷ luật lao động phải tuân theo nguyên tắc và trình tự của pháp luật:

Công Ty chứng minh được lỗi của người lao động và tiến hành thông báo 
họp xử lý kỷ luật sa thải người lao động trong thời hiệu xử lý kỷ luật. 

Việc xử lý kỷ luật sa thải phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể 
lao động, người lao động và cha, mẹ, hoặc người đại diện theo pháp luật 
nếu người lao động dưới 18 tuổi, trường hợp một trong các thành phần 
này không dự họp phải nêu rõ lý do. 

Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được thông báo trước đến các thành 
phần dự họp, và lập thành biên bản. 

Quyết định xử lý kỷ luật sa thải phải được ban hành bởi người có thẩm 
quyền của Công Ty, trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động 
hoặc thời hạn kéo dài thời hiệu xử lý kỷ luật lao động và phải được gửi 
đến người lao động, cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật của 
người dưới 18 tuổi và tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

(i)

(ii)

(iii)
-

-

-

-
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Trong trường hợp Công Ty thực hiện sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng 
lao động với người lao động trái quy định pháp luật thì có trách nhiệm:

Nhận lại người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết 
và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày 
người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương 
theo hợp đồng lao động;

Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản 
tiền bồi thường quy định tại điểm (i) thì Công Ty phải trả trợ cấp thôi việc 
theo quy định pháp luật;

Trường hợp Công Ty không muốn nhận lại người lao động và người lao 
động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường quy định tại điểm (i) và trợ cấp 
thôi việc, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải 
bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng 
lao động;

Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động 
mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường quy 
định tại điểm (i), hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao 
động.

Trên đây là các câu hỏi Apolat Legal thường giải đáp cho Khách Hàng để giải 
quyết những khúc mắc trong quá trình tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam, Nhà Đầu Tư 
Nước Ngoài có thể tham khảo khi gặp những trường hợp tương tự trên. Tuy nhiên, 
với mỗi trường hợp cụ thể, sẽ có những giải pháp áp dụng mang tính phù hợp và 
đem lại hiệu quả cao nhất, Apolat Legal khuyến nghị Nhà Đầu Tư Nước Ngoài tham 
vấn ý kiến luật sư trong các trường hợp cụ thể để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích 
hợp pháp của mình.

(i)

(ii)

(iii)

(iv)
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08. Bảo hiểm xã hội phải đóng cho Người Lao Động như thế nào?

Công Ty sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm thất nghiệp bắt buộc cho Người Lao Động theo quy định pháp luật với tỷ lệ đóng 
như sau:

- Đối với Người Lao Động Việt Nam: - Đối với Người Lao Động Nước Ngoài:

Các khoản Bảo hiểm trích 
theo lương 

BHXH BHYT BHTN Tổng cộng 

17.5% 3% 1% 21.5% 

Trích vào lương của NLĐ 8% 1.5% 1% 10.5% 

Tổng 22.5% 4.5% 2% 32% 

 

Các khoản Bảo 
hiểm trích theo 

lương 

Quỹ ốm đau, 
thai sản 

Quỹ BH tai 
nạn lao 

động, bệnh 
nghề nghiệp 

Quỹ hưu 
trí và tử 

tuất 

 

Trích vào Chi phí 
của Công Ty 

3% 0.5% -  3.5% 

Trích vào lương 
của NLĐ 

-  -  -  -  

Tổng 

 

3% 0.5% - 3.5% 

 

Trích vào Chi phí của Công Ty
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