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BẢN TIN 

Chúng tôi hy vọng quý độc giả đã khởi đầu năm mới 2011 thuận lợi và đã sẵn sàng đón chào ấn bản 
tiếp theo của Bản tin pháp luật của Công Ty Luật Frasers. 

Trong ấn bản này, chúng tôi sẽ trình bày những điểm mới đáng chú ý trong các văn bản luật vừa được 
ban hành trong khoảng thời gian kể từ ấn bản trước của chúng tôi đến nay. Trong bản tin này, chúng 
tôi sẽ đề cập chủ yếu đến một đạo luật được ban hành và thảo luận rất nhiều. Đó là Luật Chứng 
Khoán 2010, đã được Quốc Hội thông qua và có phạm vi điều chỉnh áp dụng cho cả công ty đại chúng 
lẫn công ty không phải là công ty đại chúng (công ty phi đại chúng). 

Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến các hướng dẫn mới liên quan đến doanh nghiệp, đặc biệt hữu 
ích là định nghĩa rõ ràng hơn về vốn điều lệ và cổ phần được quyền phát hành. 

Chúng tôi cũng sẽ trình bày về một số vấn đề liên quan đến: 

Lệ phí trước bạ: một chủ đề sẽ ảnh hưởng đến công việc kinh doanh lẫn đời sống riêng của phần lớn 
độc giả của chúng ta; 

dự thảo các quy định về cơ sở bán lẻ do nhà đầu tư nước ngoài lập; 

hóa đơn: bãi bỏ hệ thống hiện tại và trao trách nhiệm cho các tổ chức kinh doanh. 

Chúng tôi tin rằng quý độc giả sẽ yêu thích ấn bản này và rất mong đợi phản hồi hoặc thắc mắc của 
quý độc giả, xin gửi về địa chỉ email: info@frasersvn.com 
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Luaät söûa ñoåi chöùng khoaùn 
Nhằm theo kịp xu hướng phát triển nhanh 
chóng của thị trường chứng khoán, Uỷ Ban 
Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam đã tiến 
hành soạn thảo dự thảo luật sửa đổi, bổ sung 
Luật Chứng Khoán hiện hành. Bất chấp những 
khó khăn và bất đồng quan điểm gặp phải 
trong quá trình soạn thảo, ngày 24 tháng 11 
năm 2010, Quốc Hội đã ban hành luật mới số 
62/2010/QH12 (“Luật Chứng Khoán 2010”). 

Thắt chặt quản lý hoạt động chào bán 
riêng lẻ 

Về nguyên tắc, hoạt động chào bán cổ phần 
riêng lẻ có thể được thực hiện bởi cả công ty 
đại chúng và công ty phi đại chúng. Tuy nhiên, 
cho đến nay, các quy định điều chỉnh hai loại 

hình tổ chức phát hành này là khác nhau, tùy 
thuộc vào sự điều chỉnh của Luật Chứng 
Khoán 2006 (“Luật Chứng Khoán 2006”) hay 
Luật Doanh Nghiệp 2005 tương ứng với từng 
loại hình tổ chức phát hành nói trên. 

Để giải quyết vấn đề này, Chính Phủ Việt Nam 
đã ban hành Nghị Định 01/2010/NĐ-CP 
(“Nghị Định 01”) quy định hoạt động chào 
bán cổ phần riêng lẻ của các doanh nghiệp. 
Mặc dù vậy, do giá trị hiệu lực của Nghị Định 
01 không thể vượt trên Luật Chứng Khoán 
2006, động thái này chưa thực sự giải quyết 
được vấn đề một cách thoả mãn, dẫn đến nhu 
cầu cần có Luật Chứng Khoán 2010. Từ tháng 
7 năm 2011, khi Luật Chứng Khoán 2010 có 
hiệu lực, mọi hoạt động chào bán chứng khoán 
riêng lẽ, bao gồm cả những giao dịch đã có 
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trước đây theo Nghị Định 01, sẽ được điều 
chỉnh chung bởi Luật Chứng Khoán 2010. 

Nghị Định 01 được phản ánh trong Luật 
Chứng Khoán 2010 với 3 điểm chính: (i) những 
giới hạn về điều kiện chào bán, (ii) những giới 
hạn về thời điểm chuyển giao, và (iii) cụ thể hoá 
thời điểm chào bán.  
Đáng chú ý, theo Luật Chứng Khoán 2010, cổ 
phiếu và trái phiếu chuyển đổi  không được 
chuyển nhượng trong vòng ít nhất 1 năm từ 
ngày hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ (ngoại 
trừ một số trường hợp ngoại lệ nhất định). Các 
đợt chào bán cổ phần, trái phiếu riêng lẻ phải 
cách nhau ít nhất sáu tháng. 
Quy định mới về công ty chứng khoán 
và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán 

a) Bổ sung quy định về hoạt động kinh doanh của 
công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán 

Điều 61 Luật Chứng Khoán 2006 quy định 
rằng công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 
có thể thực hiện 2 loại hoạt động: quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán và quản lý danh mục đầu 
tư chứng khoán. Tuy nhiên, trên thực tế, để 
thực hiện hiệu quả các hoạt động này, hầu hết 
các công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 
đều phải tiến hành các hoạt động tư vấn: cung 
cấp các phân tích đầu tư và tư vấn đầu tư cho 
khách hàng của họ. 

Nhận ra thực tế này, Luật Chứng Khoán 2010 
quy định rằng hoạt động tư vấn đầu tư chứng 
khoán sẽ được bổ sung thêm vào nghiệp vụ 
kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư 
chứng khoán, theo đó các công ty quản lý quỹ 
đầu tư chứng khoán sẽ được phép thực hiện 

các hoạt động này. 

b) Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp phép hoặc 
phê duyệt để đảm bảo hoạt động kinh doanh chứng 
khoán hợp pháp.  

Theo Luật Chứng Khoán 2006, công ty chứng 
khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng 
khoán chỉ được phép thực hiện các hoạt động 
cụ thể tại các Điều 60 và 61. Phạm vi hoạt động 
của các chủ thể này cũng phải tuân theo hệ 
thống các điều kiện kinh doanh nghiêm ngặt. 

Tuy nhiên, gần đây, nhiều công ty không phải là 
công ty chứng khoán đã và đang thực hiện các 
hoạt động mang tính chất tương tự, như môi 
giới chứng khoán hay tham gia giao dịch chứng 
khoán mà không được sự cho phép của Uỷ Ban 
Chứng Khoán Nhà Nước Việt Nam. Dưới góc 
độ pháp lý, khó có thể kết luận việc các công ty 
này thực hiện các hành vi như trên là bất hợp 
pháp vì các quy định hiện hành không xác định 
rõ rằng các hoạt động nói trên chỉ được thực 
hiện bởi công ty chứng khoán. Mặc dầu vậy, 
hoạt động của các công ty này thực tế dẫn tới 
nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư cũng như ảnh 
hưởng không nhỏ đến sự phát triển của thị 
trường chứng khoán Việt Nam. 
Chính vì lẽ đó, Luật Chứng Khoán 2010 đưa ra 
những bổ sung Điều 9 với quy định về hành vi 
bị cấm: thực hiện các hoạt động kinh doanh 
chứng khoán không được sự phê duyệt hay cho 
phép của Uỷ Ban Chứng Khoán Nhà Nước. 
Xuất phát từ mục tiêu ngăn chặn sự mất kiểm 
soát đối với các hoạt động chứng khoán, quy 
định này đã thực sự xây dựng được một hành 
lang pháp lý khá vững chắc cho các nhà kinh 
doanh chứng khoán hợp pháp tham gia hoạt 
động trong lĩnh vực này. 
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c) Quản lý Tài Khoản Giao Dịch Chứng Khoán. 

Bên cạnh phạm vi hoạt động của các công ty 
chứng khoán trong Luật Chứng Khoán 2006, 
Luật Chứng Khoán 2010 bổ sung thêm các quy 
định cho phép công ty chứng khoán trực tiếp 
giao kết với khách hàng các hợp đồng uỷ thác 
để quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của 
khách hàng đó. Các quy định cũng được đưa ra 
nhằm kiểm soát các hợp đồng như vậy. 

Cụ thể hoá hoạt động chào mua công 
khai  

Trước đây, hoạt động chào mua công khai được 
điều chỉnh bởi Luật Chứng Khoán 2006 và 
Thông Tư 194/2009/TT-BTC ngày 02 tháng 
10 năm 2009 (“Thông Tư 194”). 

Trong khi Luật Chứng Khoán 2006 chỉ đưa ra 
một vài quy định cụ thể về hoạt động chào mua 
công khai, Thông Tư 194 đã hoàn thành nhiệm 
vụ lấp đầy các lỗ hổng pháp lý bằng việc đưa ra 
các trường hợp chuyển nhượng cổ phần bắt 
buộc chào mua công khai.  

Nỗ lực xây dựng một khung pháp lý mới cho 
thị trường chứng khoán, Luật Chứng Khoán 
2010 một lần nữa, đưa ra các trường hợp cụ 
thể, trong đó, việc chào mua phải được thực 
hiện một cách công khai, cũng như các trường 
hợp không yêu cầu phải chào mua công khai 
(như thừa kế hoặc tặng cho cổ phiếu). Xin lưu 
ý rằng Luật Chứng Khoán 2010 bắt buộc nhà 
đầu tư nắm giữ từ 25% trở lên cổ phiếu có 
quyền biểu quyết, hoặc chứng chỉ quỹ của 
một công ty đại chúng, quỹ đóng phải chào 
mua công khai trong trường hợp: 

 nhà đầu tư đó mua tiếp từ 5 đến dưới 10% 

cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc chứng 
chỉ quỹ đang lưu hành của công ty đại 
chúng hoặc quỹ đóng trong thời gian dưới 
một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào mua 
công khai trước đó; hoặc  

 mua tiếp từ 10% trở lên cổ phiếu có quyền 
biểu quyết, chứng chỉ quỹ đang lưu hành 
của công ty đại chúng, quỹ đóng. 

Nhằm tránh các rủi ro không phù hợp với quy 
định của pháp luật, các cổ đông nên tham vấn 
trước khi tiến hành mua thêm bất kỳ cổ phần 
hay chứng chỉ quỹ nào. 

Theo Luật Chứng Khoán 2010, Bộ Tài Chính 
có thẩm quyền quy định chi tiết về hoạt động 
chào mua công khai đối với công ty đại chúng 
hay quỹ đóng. Hãy cùng kiên nhẫn chờ đợi sự 
ra đời của các hướng dẫn này trong thời gian 
tới. 

Định nghĩa “chứng khoán” 

Luật Chứng Khoán 2010 mở rộng khái niệm 
chứng khoán và đưa cổ phiếu của các công ty 
phi đại chúng vào phạm vi điều chỉnh của Luật 
Chứng Khoán 2010.   

Theo quy định của Luật Chứng Khoán 2006, 
“chứng khoán” là bằng chứng xác nhận quyền và 
lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài 
sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. 
Theo định nghĩa này, “tổ chức phát hành” là tổ 
chức thực hiện phát hành chứng khoán ra 
công chúng. Như vậy, cổ phiếu của công ty phi 
đại chúng không được xem là “chứng khoán” 
và không chịu sự điều chỉnh bởi Luật Chứng 
Khoán 2006. 
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Tuy nhiên, với Luật Chứng Khoán 2010, quy 
định này đã hoàn toàn thay đổi, “tổ chức phát 
hành” giờ đây là tất cả các tổ chức thực hiện 
chào bán chứng khoán. Điều này có nghĩa rằng 
các công ty phi đại chúng cũng được xem là tổ 
chức phát hành và cổ phiếu của chúng cũng 
được coi là chứng khoán. 

Sự thay đổi về khái niệm chứng khoán này gây 
ra một hiệu ứng dây chuyền, trong đó có sự 
thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp 
(TNDN). Đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu của 
các công phi đại chúng và chứng khoán của 
công ty đại chúng hay công ty niêm yết chịu 
mức thuế suất TNDN khác nhau, tức tương 
ứng lần lượt là 25% cho tổng thu nhập chịu 
thuế và 0,1% tổng doanh thu chịu thuế.  

Mặc dù vậy, theo Luật Chứng Khoán 2010, mọi 
hoạt động chuyển nhượng cổ phiếu của cả công 
ty đại chúng hay “phi đại chúng” đều bị điều 
chỉnh bởi một khung pháp lý chung nhất về 
chuyển nhượng chứng khoán. Hiện tại, pháp 
luật chưa thể hiện rõ liệu sẽ có những thay đổi 
cho phù hợp hay không, chẳng hạn thuế suất sẽ 
thay đổi thế nào. Một lần nữa, chúng ta cần chờ 
đợi những hướng dẫn cụ thể từ cơ quan có 
thẩm quyền 

Điều kiện niêm yết 

Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước trước đây đã 
ban hành công văn quy định lộ trình đăng ký cổ 
phiếu của công ty đại chúng chưa niêm yết trên 
thị trường đặc biệt dành cho các công ty đại 
chúng chưa niêm yết (UPCoM). Thực tế cho 
thấy, các quy chế này vẫn chưa được thực hiện 
và rất nhiều cổ phiếu của công ty đại chúng 
chưa niêm yết vẫn chưa được đăng ký. 

Theo Luật Chứng Khoán 2010, các công ty đại 
chúng phải cam kết đưa chứng khoàn vào giao 
dịch trên thị trường có tổ chức trong vòng 1 
năm từ ngày kết thúc đợt chào bán. 

Đây là lần đầu tiên việc đăng ký trở thành một 
nghĩa vụ, đánh dấu bước ngoặt mới cho các 
nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu liên quan. 
Công ty đại chúng chưa niêm yết muốn chào 
bán công khai cần bắt tay xem xét lại các lựa 
chọn của mình, để phù hợp với Luật Chứng 
Khoán mới sẽ có hiệu lực trong năm tới. 

Luật Chứng Khoán 2010 sẽ có hiệu lực áp dụng 
chính thức kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. 

Nghò ñònh 102/2010/NĐ-CP-höôùng 
daãn boå sung veà Luaät Doanh 
Nghieäp 
Ngày 1 tháng 10 năm 2010, Chính Phủ đã ban 
hành Nghị Định 102/2010/NĐ-CP (Nghị 
Định 102). Nghị Định này thay thế Nghị Định 
139/2007/NĐ-CP (Nghị Định 139) quy định 
chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Doanh 
Nghiệp. Có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 
năm 2010, Nghị Định 102 bao gồm cả những 
điều khoản mới chưa được quy định trước đây 
lẫn một số vấn đề có thể gây quan ngại trong 
quá trình thực thi và áp dụng. 

Tăng loại tài sản có thể được sử dụng 
để góp vốn 

Theo Nghị Định 102, quyền sở hữu trí tuệ 
(Quyền SHTT) nay được xếp vào loại tài sản 
có thể được sử dụng để góp vốn. Đặc biệt, cá 
nhân hoặc tổ chức sở hữu Quyền SHTT (ví dụ, 
quyền tác giả và các quyền có liên quan đến 
quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, bằng 
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sáng chế) sẽ có quyền sử dụng Quyền SHTT 
này để góp vốn. 

Tuy nhiên, trong khi công đồng doanh nghiệp 
tỏ ra hoan nghênh quy định nói trên, chúng tôi 
phải lưu ý rằng giá trị các tài sản dùng góp vốn 
này sẽ phụ thuộc vào việc đánh giá của Bộ Tài 
Chính và quy trình này chưa được Nghị Định 
làm rõ. Chúng tôi rất mong đợi các hướng dẫn 
cụ thể hơn sẽ được ban hành sắp tới. 

Định nghĩa mới liên quan đến vốn của 
công ty cổ phần 

Nghị Định 102 cũng đưa ra định nghĩa mới về 
vốn điều lệ của công ty cổ phần. Những năm 
vừa qua, đã có một số nhầm lẫn giữa định nghĩa 
“vốn điều lệ” và “số cổ phần công ty được 
quyền phát hành”. Ngoài ra, cũng phát sinh vấn 
đề về vốn điều lệ “giả tạo” (nghĩa là cổ phần 
công ty đã đăng ký và phát hành nhưng chưa 
được thanh toán). 

Để chấm dứt sự nhầm lẫn này, Nghị Định 102 
làm rõ các định nghĩa: 

Vốn điều lệ tại thời điểm đăng ký kinh doanh công 
ty cổ phần được định nghĩa là tổng giá trị mệnh 
giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các 
cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua. Các 
cổ phần này phải được thanh toán đủ trong 
vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Số cổ phần công ty cổ phần được quyền phát hành 
nghĩa là số cổ phần mà Đại hội đồng cổ đông 
quyết định sẽ phát hành để huy động thêm vốn. 

Số cổ phần mà công ty cổ phần được quyền phát 
hành tại thời điểm đăng ký kinh doanh là số cổ 
phần tương ứng với số vốn điều lệ tại thời điểm 
đăng ký công ty cổ phần và số cổ phần sẽ phát 
hành thêm trong thời hạn 3 năm kể từ khi được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

Chào bán cổ phần  

Theo Nghị Định 102, công ty cổ phần có thể 
chào bán cổ phần theo một trong các phương 
thức sau: 

 Thông qua phương tiện thông tin đại 
chúng, kể cả internet; 

 Chào bán cho từ một trăm nhà đầu tư trở 
lên, không kể nhà đầu tư chứng khoán 
chuyên nghiệp;; 

 Chào bán cho một số lượng nhà đầu tư 
không xác định; và 

 Chào bán cho dưới một trăm nhà đầu tư đã 
được xác định. 

Luật chứng khoán hiện hành (nghĩa là Luật 
Chứng Khoán 2006, Luật Chứng Khoán 2010 
và Nghị Định 01/2010/NĐ-CP về chào bán cổ 
phần riêng lẻ) sẽ điều chỉnh thủ tục chào bán 
cổ phần. 

Theo Nghị Định 102, khi giai đoạn chào bán cổ 
phần đã hoàn tất, công ty cổ phần phải đăng ký 
lại số vốn điều lệ của mình theo Luật Doanh 
Nghiệp 2005 và Nghị Định 43/2010/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 4 năm 2010 về đăng ký doanh 
nghiệp.   

Nhà đầu tư nước ngoài/ Nhà đầu tư 
trong nước theo Nghị Định 102 

Nghị Định 102 cũng mang đến những lợi ích 
nhất định cho nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, 
một doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam 
với số vốn của nhà đầu tư nước ngoài không 
vượt quá 49% trong vốn điều lệ sẽ được xem là 
nhà đầu tư trong nước với quyền lợi tương ứng. 
Điều này sẽ giúp đơn giản hóa các thủ tục đăng 
ký. Mặt khác, một doanh nghiệp đã được thành 
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lập tại Việt Nam với số vốn của nhà đầu tư 
nước ngoài hơn 49% trong vốn điều lệ sẽ được 
xem là nhà đầu tư nước ngoài và phải nộp đơn 
xin giấy chứng nhận đàu tư khi muốn tham gia 
vào việc mua cổ phần hay góp vốn. 

Bảo vệ quyền lợi của cổ đông thiểu số 

Nghị Định 102 trao cho cổ đông và thành viên 
góp vốn quyền được thông báo về người có liên 
quan và các giao dịch của họ với công ty (Điều 
28) và quyền khởi kiện những người quản lý 
công ty khi họ thực thi không đúng trách nhiệm 
quản lý của mình (Điều 19, 25).  

Các quy định này được thiết lập để bảo vệ 
quyền lợi của cổ đông thiểu số khỏi việc những 
người quản lý và những người có liên quan của 
họ lợi dụng hoặc lạm dụng quyền quản lý của 
mình. Mặc dù đáng được hoan nghênh, điều 
này cũng đồng thời tạo thêm các thủ tục rườm 
rà mà công ty phải tuân thủ. Hiên tại, theo Điều 
28, trừ phi điều lệ công ty có quy định khác, 
công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách 
những người có liên quan và các giao dịch 
tương ứng của họ với công ty; danh sách này 
phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty; 
và mọi cổ đông, người quản lý, thành viên ban 
kiểm soát của công ty và những người đại diện 
theo ủy quyền của họ đều có thể xem, trích lục 
thông tin và sao chép trong giờ làm việc. Định 
nghĩa thế nào là “giao dịch tương ứng” vẫn còn 
bị bỏ ngỏ và chúng tôi hy vọng định nghĩa này 
sẽ sớm được làm rõ. Trong hoàn cảnh thiếu 
vắng sự giải thích rõ ràng, chúng tôi buộc phải 
cho rằng đó có thể là những giao dịch có liên 
quan đến công ty, dù có ‘quan trọng’ hay 
không. 

 

Làm rõ về số lượng cổ đông sáng lập tối 
thiểu  

Trước kia, theo quy định thiết lập trong Nghị 
Định 139, dù rằng công ty cổ phần phải có tối 
thiểu 3 cổ đông, số cổ đông sáng lập của công 
ty cổ phần không được quy định rõ. Tại Nghị 
Định 102, Điều 23 quy định chặt chẽ rằng công 
ty cổ phần mới thành lập phải có tối thiểu ba 
(03) cổ đông sáng lập. 

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký 
mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông 
được quyền phát hành tại thời điểm đăng ký 
doanh nghiệp. 

Quy ñònh môùi veà cô sôû baùn leû 
Trong thời gian ba năm kể từ khi Việt Nam gia 
nhập Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), 
lĩnh vực phân phối nói chung và hoạt động bán 
lẻ hàng hóa nói riêng đã có những bước chuyển 
mình mạnh mẽ. Chính phủ đã nhận ra sự cần 
thiết của việc quy định rõ hơn về thủ tục mở 
rộng khu vực bán lẻ thông qua bản dự thảo đầu 
tiên của Nghị Định về Hoạt động Bán lẻ Hàng 
hóa (Dự Thảo) để xây dựng trách nhiệm của 
các chủ thể kinh doanh trong hoạt động bán lẻ 
cũng như điều kiện và yêu cầu cần thiết cho 
việc thành lập cơ sở bán lẻ mới… 

Trong giai đoạn hiện nay, do bản Dự Thảo vẫn 
thiếu nhiều quy định chi tiết, Công ty Luật 
Frasers chúng tôi chưa thể trình bày đầy đủ, tuy 
nhiên, có thể nói bản Dự Thảo đã xác nhận 
quyền thành lập các doanh nghiệp bán lẻ của 
các nhà đầu tư nước ngoài theo Bản Cam Kết 
Gia Nhập WTO của Việt Nam. Đó là một tín 
hiệu đáng chờ đợi khi bản Dự Thảo chính thức 
được ban hành, mặc dù với hình thức hiện nay 
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cho thấy Dự Thảo vẫn chứa nhiều rào cản cho 
việc tiếp cận thị trường. 

Bài viết này sẽ làm sáng rõ một số quy định về 
việc thành lập cơ sở bán lẻ mới: tiêu chí nào 
Chính phủ đang áp dụng cho việc thành lập và 
cơ quan nhà nước nào sẽ chịu trách nhiệm đưa 
ra quyết định. 

Kiểm Tra Nhu Cầu Kinh Tế - sân chơi 
công bằng hay nhiều rào cản? 

Bản Dự Thảo đã đưa ra những quy định mới 
cho việc quyết định việc thành lập cơ sở bán lẻ: 
quy định về Kiểm Tra Nhu Cầu Kinh Tế 
(ENT) áp dụng cho cả doanh nghiệp trong 
nước và nước ngoài. 

Theo các qui định liên quan đến ENT, việc 
thành lập cơ sở bán lẻ bởi bất kỳ chủ thể kinh 
doanh nào phải được thực hiện theo: 

 thủ tục quy định tại Dự Thảo; và 

 Quy hoạch cơ sở bán lẻ vùng được công bố
(Quy Hoạch) của vùng dự định thành lập 
cơ sở bán lẻ. 

Việc thành lập cơ sở bán lẻ (ngoài cơ sở bán lẻ 
thứ nhất) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài, theo quy định mới này, được xem xét 
trên theo các tiêu chí:  

 số lượng cơ sở bán lẻ (tuy nhiên vẫn chưa 
rõ tiêu chí này áp dụng cho các cơ sở bán 
lẻ dự kiến hay các cơ sở bán lẻ hiện 
hành); 

 sự ổn định của thị trường; và  

 mật độ dân cư. 

Hiện tại, Dự thảo vẫn chưa có quy định về thủ 
tục cho ENT, vì vậy chúng ta chưa thể khẳng 

định tiêu chí nào (ngoài những tiêu chí theo yêu 
cầu của Quy Hoạch) sẽ là tiêu chí bắt buộc để 
thành lập cơ sở bán lẻ thứ nhất của doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, Dự 
Thảo cũng chưa quy định rõ các cơ quan nhà 
nước địa phương có thẩm quyền ban hành các 
thủ tục cho thành lập các cơ sở bán lẻ này hay 
không. Chúng tôi hy vọng rằng Nghị Định 
chính thức sẽ làm sáng tỏ những quy định này. 

Sự ổn định thị trường, như quy định trong bản 
Dự Thảo, sẽ được xác định dựa vào sự ảnh 
hưởng của một cửa hàng bán lẻ nếu được thành 
lập đối với các cửa hàng đang tồn tại có kinh 
doanh lĩnh vực ngành hàng tương tự trong cùng 
một khu vực thị trường địa lý, ở các cập độ là 
thành phố, thị xã, thị tứ, thị trấn. 

Đối với mật độ dân cư, Dự Thảo quy định rằng 
cơ sở bán lẻ chỉ có thể thành lập tại khu vực 
địa lý (thành phố, thị xã, thị tứ, thị trấn) nơi có 
mật độ dân cư lớn hơn năm lần mật độ dân cư 
trung bình của tỉnh đó. Điều này trên thực tế 
có vẻ sẽ hạn chế việc tiếp cận thị trường của 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các 
khu vực nông thôn. 

Quy hoạch cơ sở bán lẻ 

Như một phần của các tiêu chí được đặt ra 
trong các qui định liên quan đến ENT, các do-
anh nghiệp phải tuân theo các quy định của 
Quy Hoạch. Quy hoạch cơ sở bán lẻ được chia 
thành quy hoạch cấp quốc gia và quy hoạch cấp 
vùng/tỉnh (Quy hoạch cấp tỉnh). Quy hoạch 
cơ sở bán lẻ được xây dựng phù hợp với: 

 mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
quốc gia và của địa phương; 

 mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông 
công cộng; 
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 cơ sở hạ tầng và cho phép sử dụng phương 
tiện bốc dỡ hàng hóa; 

 phát triển bền vững, phù hợp với tốc độ 
tăng dân số, nhu cầu hàng hoá; 

 xu hướng phát triển của của các loại hình 
tổ chức bán lẻ; 

Hội Đồng Kiểm Tra Nhu Cầu Kinh Tế  

Bản Dự Thảo còn quy định thêm rằng Ủy ban 
nhân dân các cấp tỉnh phải thành lập hội đồng 
kiểm tra nhu cầu kinh tế (Hội đồng ENT) để 
xác định sự phù hợp của việc lập một cơ sở bán 
lẻ đối với các điều kiện thành lập quy định như 
trên. Trong giai đoạn hiện nay, chúng tôi không 
nghĩ rằng Nghị Định chính thức có những quy 
định thêm về ENT và Hội Đồng ENT, vì vậy 
sẽ cần những văn bản pháp luật khác đưa ra 
hướng dẫn chi tiết và cho đến thời điểm đó, có 
vẻ rằng Hội Đồng ENT sẽ tự đưa ra các quy 
định cho riêng mình. 

Hơn nữa, Dự Thảo còn quy định rằng việc 
thành lập các cơ sở bán lẻ  bao gồm chợ, trung 
tâm thương mại, và các cửa hàng bán lẻ với 
diện tích nhất định phải được sự chấp thuận 
của Hội đồng ENT. Chúng tôi lưu ý rằng diện 
tích của những cơ sở bán lẻ vẫn chưa được xác 
định trong Dự Thảo, nhưng đó sẽ là một tiêu 
chí cần được chú ý khi Dự Thảo được ban 
hành. 

Tuy nhiên, dù Hội Đồng ENT có thể tạo ra các 
quy định riêng để quyết định việc cấp phép 
chấp thuận, quyết định của họ còn phải được 
xem xét bởi Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh và gửi 
đến Bộ Công Thương để lấy ý kiến chấp 
thuận. 

Tuy  những quy định này được ban hành để 

hạn chế sự quan liêu trong việc ra quyết định 
của Hội Đồng ENT, nhưng việc tăng thủ tục 
hành chính cho nhà đầu tư và kéo dài thời gian 
cấp phép thành lập các cơ sở bán lẻ là điều 
không tránh khỏi. 

Cuối cùng 

Dự Thảo cũng đã phác họa các quy định về: 
bán hàng trực tiếp, bán hàng lưu động, và bán 
hàng qua mạng internet. Chúng tôi sẽ trình bày 
đầy đủ hơn khi những quy định chi tiết được 
ban hành. 

Chúng tôi hiểu rằng bản Dự Thảo dự định ban 
hành các quy định để khuyến khích sự phát 
triển của sản xuất trong nước, bảo vệ quyền lợi 
cho người tiêu dùng cũng như đảm bảo kênh 
lưu thông ổn định, gắn kết giữa sản xuất, phân 
phối và tiêu dùng.  

Một số nhà phê bình cho rằng việc thực hiện 
ENT trên thực tế sẽ tạo ra nhiều cản trở đối 
với nhà đầu tư nước ngoài muốn tiếp cận thị 
trường hoặc mở rộng hệ thống bán lẻ hiện 
hành. Các quy định của dự thảo chắc chắn sẽ 
làm tăng các thủ tục hành chính để thực hiện 
điều này. Chính Phủ hiện đang đón nhận các ý 
kiến đóng góp từ các bên quan tâm cho bản Dự 
Thảo. Đây cũng là một lĩnh vực khá quan trọng 
đối với một số khách hàng của Frasers, do đó 
nếu quý vị muốn thảo luận thêm, đóng góp ý 
kiến hoặc cần sự tư vấn về sự ảnh hưởng của 
quy định này đối với việc kinh doanh của mình, 
xin hãy liên lạc với chúng tôi. 

Quy ñònh môùi veà leä phí tröôùc baï 
Ngày 26 tháng 04 năm 2010, Bộ Tài Chính đã 
ban hành Thông tư số 68/2010/TT-BTC 
(Thông Tư 68) quy định chi tiết và hướng dẫn 
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thi hành một số quy định về lệ phí trước bạ. 
Thông tư 68 có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 06 
năm 2010 và thay thế một số văn bản hiện hành 
liên quan đến lĩnh vực này, bao gồm Thông tư 
95/2005/TT-BTC, Thông tư 02/2007/TT-
BTC và các quy định khác về lệ phí trước bạ 
trái với Thông Tư 68. 

Các quy định của Thông Tư 68 được áp dụng 
cho cả các cá nhân, tổ chức Việt Nam và nước 
ngoài, bao gồm các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, phải nộp lệ phí trước bạ trước khi 
đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

Dù không phải là chủ đề hấp dẫn nhưng lệ phí 
trước bạ lại được quan tâm rất nhiều do ảnh 
hưởng của nó lên tất cả các cá nhân và tổ chức 
hoạt động tại Việt Nam. 

Bao nhiêu? 

Mức thu lệ phí trước bạ được xác định theo tỷ 
lệ (%) trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ, cụ 
thể như sau: 

 Nhà, đất : 0,5% 

 Phương tiện vận tải cơ giới đường thuỷ, 
phưong tiện đánh bắt và vận chuyển thuỷ 
sản: 1%, tàu đánh cá xa bờ: 0,5% 

 Súng săn, súng thể thao: 2% 

 Xe máy: đăng ký lần đầu: 5% (các thành 
phố trực thuộc Trung ương, thành phố 
thuộc tỉnh và thị xã nơi Ủy ban nhân dân 
tỉnh đóng trụ sở) và 2% (những khu vực 
còn lại), từ lần đăng ký thứ hai trở đi: 1%  

 Xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (không 
bao gồm: xe lam; xe ôtô thiết kế vừa chở 
người, vừa chở hàng hoá): 10 đến 15% 

 Các loại phương tiện khác (kể cả rơ moóc, 
sơ mi rơ moóc): 2%  

Việc áp dụng lệ phí trước bạ cao cho xe ô tô 
chở người dưới 10 chỗ ngồi được xem như biện 
pháp của Chính Phủ để hạn chế việc gia tăng 
phương tiện vận chuyển cá nhân ở Việt Nam 
nhằm giảm tải nạn kẹt xe – một vấn đề nghiêm 
trọng của các thành phố lớn. 

Ngoài ra, Thông Tư 68 còn cho thấy những nỗ 
lực của Chính phủ trong việc khuyến khích tái 
sử dụng các loại tài sản qua việc giảm lệ phí 
trước bạ theo thời gian sử dụng. Chẳng hạn 
như các tài sản đã qua sử dụng 1 năm chỉ phải 
chịu lệ phí trước bạ bằng 85% của giá trị tài sản 
và chỉ còn 20% sau 10 năm. 

Giá trị nhà ở được tính theo căn cứ khác, dựa 
vào loại nhà và thời gian sử dụng: (đến 50 năm 
kể từ khi xây dựng) để xác định giá trị còn lại 
xuống còn 20 tới 30% vào cuối giai đoạn. 

Tính toán như thế nào? 

Vậy cách nào để tính giá trị tài sản? Thông 
thường sẽ căn cứ vào giá chuyển nhượng khi tài 
sản được bán trong thị trường nội địa, tuy 
nhiên, giá trị đất tính lệ phí trước bạ sẽ được 
xác định bằng diện tích đất chịu lệ phí trước bạ 
nhân với giá một mét vuông đất. 

Đặc biệt, khi người nộp thuế kê khai không 
đúng giá thực tế chuyển nhượng thì xác định 
giá đất căn cứ vào giá một mét vuông đất do 
Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy định. Do đó, nếu giá chuyển 
nhượng thấp hơn giá trị do Ủy Ban Nhân Dân 
xác định thì lệ phí trước bạ sẽ căn cứ vào giá 
đất của Ủy Ban Nhân Dân. 
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Ngoại lệ 

Thông Tư 68 quy định một số loại tài sản được 
miễn lệ phí trước bạ. Trong phạm vi bài viết 
này chúng tôi không thể trình bày đầy đủ danh 
sách nhưng có thể kể đến một vài loại tài sản 
đặc biệt sau: 

 Nhà, đất và tài sản (bao gồm phương tiện 
vận tải) của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ 
quan lãnh sự, 

 Đất được nhà nước giao để sử dụng vào 
các mục đích công cộng; thăm dò, khai thác 
khoáng sản, nghiên cứu khoa học, sản xuất 
nông nghiệp, lâm nghiệp,  

 Đất sử dụng vào mục đích cộng đồng của 
các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng như 
chùa, nghĩa trang, nhà thờ…  

 Việc chuyển nhượng của một số chủ thể 
kinh doanh (xem chi tiết bên dưới). 

Chuyển nhượng giữa các chủ thể kinh 
doanh 

Trong một số trường hợp, việc chuyển nhượng 
giữa các tổ chức kinh doanh có thể được miễn 
lệ phí trước bạ, bao gồm: 

 Xã viên hợp tác xã góp vốn bằng tài sản 
vào hợp tác xã,  

 Tổ chức, cá nhân đem tài sản của mình góp 
vốn vào tổ chức liên doanh, hợp doanh có 
tư cách pháp nhân, 

 Tổng công ty, công ty, doanh nghiệp, hợp 
tác xã điều động tài sản của mình cho các 
đơn vị (như giữa công ty con, công ty mẹ) 
theo hình thức ghi tăng, ghi giảm vốn. 

Cần chú ý rằng việc điều động tài sản giữa các 

đơn vị như trên sẽ không được miễn lệ phí 
trước bạ nếu các tài sản được chuyển nhượng 
giữa các đơn vị thành viên theo phương thức 
mua bán, chuyển nhượng, trao đổi hoặc điều 
động tài sản. Trong trường hợp này, lệ phí 
trước bạ được áp dụng bình thường. 

Lệ phí trước bạ tối đa phải nộp 

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp trong một (01) 
lần/một (01) tài sản không quá năm trăm (500) 
triệu đồng (trừ xe ô tô chở người dưới 10 chỗ 
ngồi). Quý vị nào sở hữu xe Ferrari nên chú ý 
điều này. 

Các nhà xưởng trong cùng khuôn viên 

Nếu một tổ chức hay cá nhân có giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho một khuôn viên 
đất, khi đăng ký quyền sở hữu toàn bộ nhà 
xưởng sản xuất kinh doanh trên khuôn viên đất 
đó một lần hoặc chia ra đăng ký nhiều lần, thì 
số tiền lệ phí trước bạ tối đa phải nộp chỉ ở 
mức 500 triệu đồng. 

Quy định này có thể giúp các chủ xưởng giảm 
bớt số tiền lệ phí trước bạ phải nộp nhưng 
không phải tất cả trường hợp đều được giảm. 
Khoản tiền lệ phí trước bạ tối đa chỉ áp dụng 
đối với “nhà xưởng” mà theo chúng tôi hiểu có 
thể bao gồm cả khu vực văn phòng, nhưng đối 
với công trình chỉ có công năng duy nhất là làm 
văn phòng thì không được áp dụng với khoản 
lệ phí tối đa này. 

Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng lợi ích mà khoản 
lệ phí trước bạ tối đa mang lại không thể chia 
sẻ giữa các đơn vị trong một tổng công ty hoặc 
tập đoàn, chẳng hạn như công ty mẹ sở hữu 
hoàn toàn một công ty phụ thuộc. Nếu công ty 
mẹ sở hữu phần đất thì quy định này không thể 
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được áp dụng khi công ty phụ thuộc xây dựng 
nhà xưởng trên phần đất đó. Cả trường hợp khi 
khuôn viên đất được mở rộng, như việc một 
công ty mua thêm mảnh đất mới liền kề nhà 
xưởng hiện tại nhằm mở rộng sản xuất và xây 
dựng thêm nhà xưởng mới, thì khi đăng ký sở 
hữu nhà xưởng mới đó cũng không được giảm 
tiền lệ phí trước bạ. 

Kết luận 

Các phương pháp tính toán lệ phí trước bạ có 
vẻ đã được quy định một cách rõ ràng, khi cơ 
cấu lại (đặc biệt trong nội bộ tổng công ty, tập 
đoàn) việc chuyển nhượng các công ty có thể 
muốn tham khảo thêm Thông Tư 68 này để có 
thể giảm tiền lệ phí trước bạ trong một vài 
trường hợp. Cũng như các chủ xưởng có thể 
căn cứ quy định của Thông Tư 68 để tiết kiệm 
chi phí khi lựa chọn địa điểm cho nhà xưởng 
của mình.  

Hãy liên lạc với chúng tôi để cùng thảo luận về 
bài viết này nếu Quý vị muốn biết thêm thông 
tin chi tiết. 

Chuyeån bieán lôùn trong quy ñònh veà 
hoùa ñôn 

Nghĩa vụ mua hóa đơn từ cơ quan thuế là công 
việc phiền toái đối với nhiều doanh nghiệp và 
gây ra nhiều rắc rối đó chưa kể đến việc trì trệ 
vì các cơ quan thuế liên quan bị quá tải do phải 
đáp ứng theo yêu cầu. Tuy nhiên, kể từ ngày 01 
tháng 01 năm 2011, thủ tục phiền toái này sẽ 
chỉ còn là quá khứ khi Nghị Định 51/2010/
NĐ-CP về việc phát hành hóa đơn bán 
hànghoặc cung ứng dịch vụ (Nghị Định 51) 
bắt đầu có hiệu lực. 

Nghị Định 51 thay thế Nghị định 89/2002/

NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 2002 về việc in, 
phát hành, sử dụng và quản lý hóa đơn (Nghị 
Định 89) và đã đưa ra những thay đổi quan 
trọng, trong đó chủ yếu nhất là chuyển giao 
trách nhiệm chính trong hoạt động tạo và phát 
hành hóa đơn từ cơ quan thuế sang cho doanh 
nghiệp. 

Doanh nghiệp sẽ tự tạo hóa đơn chứ 
không phải cơ quan thuế 

Theo Nghị Định 89 và những văn bản hướng 
dẫn thi hành, Tổng Cục Thuế, dưới sự ủy 
quyền của Bộ Tài Chính, là cơ quan có thẩm 
quyền in và phát hành hóa đơn mặc dù doanh 
nghiệp cũng được quyền tự in hóa đơn, doanh 
nghiệp phải được cơ quan thuế có thẩm quyền 
cho phép, tùy thuộc vào một số điều kiện nhất 
định. 

Tuy nhiên, do thủ tục tương đối phức tạp, đa số 
doanh nghiệp đã lựa chọn việc mua hóa đơn 
của Bộ Tài Chính và do đó đã dẫn đến tình 
trạng các cơ quan thuế địa phương, cơ quan 
bán loại hóa đơn này, luôn ở trong tình trạng 
quá tải. Nghị Định 51 cơ bản đã thay đổi tình 
trạng này thông qua việc quy định doanh 
nghiệp sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc tạo 
và phát hành hóa đơn, chẳng hạn như  in ấn 
trực tiếp từ máy tính, máy tính tiền hoặc các 
máy móc khác khi bán hàng hoặc cung cấp dịch 
vụ hoặc bằng cách in hóa đơn theo đơn đặt 
hàng cho các doanh nghiệp khác theo mẫu quy 
định.  

Theo Nghị Định 51 và Thông Tư 153/2010/
TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị Định 51 
(Thông Tư 153), chỉ một số ít chủ thể (như các 
doanh nghiệp có từ mười lao động trở xuống, 
hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hay tổ chức  

11



 13 

 

 

 

không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt 
động kinh doanh) có thể tiếp tục mua hóa đơn 
do Cục Thuế đặt in. 

Một loại hóa đơn mới - hóa đơn xuất 
khẩu và một hình thức hóa đơn mới - 
hóa đơn điện tử  

Bên cạnh đó, Nghị Định 51 cũng chính thức 
quy định một loại hóa đơn mới là hóa đơn xuất 
khẩu và một hình thức hóa đơn mới là hóa đơn 
điện tử. 

Nhận thấy rằng hoạt động xuất khẩu là một 
hoạt động rất khác biệt so với các hoạt động 
kinh doanh khác, Nghị Định 51 quy định một 
loại hóa đơn mới - hóa đơn xuất khẩu - sẽ được 
sử dụng khi xuất khẩu hàng hoá và cung ứng 
dịch vụ ra nước ngoài, hoặc vào khu phi thuế 
quan hoặc các trường hợp khác được xem là 
xuất khẩu theo các quy định pháp luật có liên 
quan. Để phù hợp với tập quán quốc tế cũng 
như tạo sự thuận lợi cho doanh nghiệp, hóa 
đơn xuất khẩu có thể được lập bằng một ngoại 
ngữ duy nhất là tiếng Anh, không bắt buộc phải 
bằng tiếng Việt với một bản dịch bằng ngôn 
ngữ khác kèm theo. 

Ngoài ra, Nghị Định 51 còn quy định một hình 
thức hóa đơn mới là hóa đơn điện tử. Hóa đơn 
điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện 
tử về bán hàng và cung cấp dịch vụ, được tạo 
lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo quy định 
của pháp luật về giao dịch điện tử. Hơn nữa, 
Nghị Định còn khuyến khích việc sử dụng hình 
thức hóa đơn này thông qua việc quy định “Nhà 
nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử”. Liệu 
chính phủ có thêm sáng kiến nào nữa nhằm 
khuyến khích thương mại điện tử và hướng dẫn 
thi hành các quy định pháp luật tạo điều kiện 
thuận lợi cho thương mại điện tử hay không. 
Chúng tôi sẽ báo cáo các tiến triển ngay khi  

 

 

 

những điều này diễn ra.  

Việc sử dụng hóa đơn điện tử rõ ràng sẽ giúp 
khách hàng thuận tiện hơn khi tiến hành 
thương mại điện tử bằng cách đơn giản hóa 
công việc giấy tờ và góp phần gia tăng hiệu quả 
trong hoạt động quản lý tài chính của doanh 
nghiệp. 

Hóa đơn - một phương tiện mới để 
quảng cáo công ty của bạn? 

Ngoài những nội dung bắt buộc, Nghị Định 51 
và Thông Tư 153 còn quy định doanh nghiệp 
có thể bổ sung thêm các thông tin không bắt 
buộc vào hóa đơn của mình như lô-gô, hình 
ảnh trang trí hoặc ngay cả quảng cáo. Quy định 
trên có thể sẽ tạo ra thêm cơ hội cho doanh 
nghiệp để quảng cáo các dịch vụ của mình hoặc 
tăng sự nhận biết nhãn hiệu. 

Đơn giản hóa thủ tục tạo và phát hành 
hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng 
hóa đơn 

Điều cuối cùng nhưng không kém phần quan 
trọng, Nghị Định 51 làm đơn giản hóa thủ tục 
tạo, phát hành và báo cáo tình hình sử dụng 
hóa đơn. Theo quy định trước đây, doanh 
nghiệp sử dụng hóa đơn tự in phải được cơ 
quan thuế có liên quan cho phép và phải đăng 
ký ký hiệu, số lượng, số thứ tự hóa đơn và nơi 
in hóa đơn đó với cơ quan thuế trước mỗi đợt 
in hóa đơn. Tuy nhiên, theo Nghị Định 51, do-
anh nghiệp chỉ phải gửi thông báo phát hành 
hoá đơn đến cơ quan thuế và có thể tự quyết 
định số lượng hóa đơn mà doanh nghiệp phát 
hành. 

Các yêu cầu báo cáo cũng được kéo dài từ định 
kỳ hàng tháng (theo Nghị Định 89) thành định 
kỳ hàng quý theo Nghị Định 51.  
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Doanh nghiệp của bạn đã tiến hành tự tạo hóa đơn chưa? 

Các doanh nghiệp hiện vẫn chưa tiến hành việc tự tạo hóa đơn cần nhanh chóng thực hiện nhằm tuân 
thủ Nghị Định 51. Hy vọng rằng Nghị Định này sẽ đơn giản hóa việc quản lý nội bộ trong công ty và 
các thủ tục báo cáo trao cho doanh nghiệp quyền tự quyết về tài chính lớn hơn và cho phép doanh 
nghiệp tăng hiệu quả hoạt động quản lý tài chính trong thời gian tới. 
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