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Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội ban hành Luật Đầu tư số 
67/2014/QH13 ("Luật Đầu tư số 67") thay thế Luật đầu tư số 
59/2005/QH11 và Nghị quyết số 49/2010/QH13. Luật đầu tư mới có 
hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 với một số thay đổi 
đáng lưu ý như sau: 

Về khái niệm nhà đầu tư nước ngoài 

Luật Đầu tư 2014 quy định Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có 
quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài 
thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. 

Quy định hiện hành: Tổ chức, cá nhân nước ngoài bỏ vốn để thực 
hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 

Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư 
kinh doanh có điều kiện 

Luật đầu tư 2014 bổ sung quy định cụ thể 6 ngành nghề cấm đầu tư 
kinh doanh: ma túy; một số loại hóa chất, khoáng vật; kinh doanh 
mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã; hoạt động mại dâm; 
hoạt động mua, bán người, mô, bộ phận cơ thể người; và hoạt động 
kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người. 

Ngoài ra, Luật đầu tư 2014 bổ sung quy định về ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện: ngành, nghề đáp ứng điều kiện vì lý do quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức 
khỏe của cộng đồng. 

Về bảo đảm đầu tư kinh doanh trong trường hợp thay đổi pháp 
luật 

Trong trường hợp văn bản pháp luật mới ban hành thay đổi quy 
định về ưu đãi đầu tư thì nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư theo 
quy định của văn bản pháp luật mới cho thời gian hưởng ưu đãi còn 
lại của dự án. 

Quy định hiện hành: nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi 
theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới có hiệu 
lực, trừ trường hợp thay đổi quy định của văn bản pháp luật vì lý do 
quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, 
sức khỏe của cộng đồng, bảo vệ môi trường. Biện pháp bảo đảm đầu 
tư đối với việc thanh toán, bồi thường tài sản chỉ được áp dụng khi 
nhà đầu tư có yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 năm kể từ 
ngày văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành. 

Thay đổi về ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế 

Luật đầu tư 2014 có quy định về ưu đãi đầu tư và ưu đãi thuế đối với 
dự án có quy mô vốn từ 6,000 tỷ đồng trở lện, bổ sung ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư mới: sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao; sản 
xuất sản phẩm có giá trị gia tăng từ 30% trở lên; sản phẩm tiết kiêm 
năng lượng.. Và ưu đãi đầu tư được áp dụng đối với dự án đầu tư 
mới và dự án đầu tư mở rộng. 

 

Luật Đầu tư số 67 
hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2015 
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Luật Đầu tư số 67 
hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2015 
 
Quy định về nhà đầu tư nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh 
doanh  (“BCC”) 

Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC được thành lập văn 
phòng điều hành tại Việt Nam để thực hiện hợp đồng. Văn phòng 
điều hành có con dấu, được mở tài khoản, tuyển dụng lao động, ký 
hợp đồng và tiến hành các hoạt động kinh doanh trong phạm vi 
quyền và nghĩa vụ quy định tại hợp đồng BCC và giấy chứng nhận 
đăng ký thành lập văn phòng điều hành. 

Về chế độ báo cáo hoạt động đầu tư 

Luật đầu tư 2014 bổ sung quy định về đối tượng thực hiện chế độ 
báo cáo: Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cơ quan 
đăng ký đầu tư; Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư. 

Về triển khai hoạt động đầu tư nước ngoài 

Luật đầu tư 2014 bổ sung quy định giao dịch chuyển tiền liên quan 
đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài phải được thực hiện thông qua 
một tài khoản vốn riêng mở tại một tổ chức tín dụng được phép tại 
Việt Nam và phải đăng ký tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo 
quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối. Trong thời hạn 06 tháng 
kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý 
tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư, 
nhà đầu tư phải chuyển toàn bộ lợi nhuận thu được và các khoản 
thu nhập khác từ đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam (trừ trường hợp 
sử dụng lợi nhuận để đầu tư ở nước ngoài). 

 

Cùng với đó, Luật đầu tư số 67 đã đơn giản hóa hồ sơ, trình tự, thủ 
tục và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, từ 45 ngày xuống 
còn 15 ngày. Grant Thornton Việt Nam hiểu rằng thời gian thực 
hiện thủ tục cấp dự án đầu tư thực tế còn tùy thuộc vào địa điểm, 
ngành nghề, vốn đầu tư đối với đặc thù của từng dự án của Nhà 
đầu tư nước ngoài. 

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ ban hành các văn bản dưới luật 
hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư 2014, chúng tôi sẽ cập 
nhật tới Quý vị khi các văn bản này được ban hành. 
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Luật Nhà ở  
hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2015 

Luật số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về 
nhà ở (“Luật số 65”). Luật số 65 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 
tháng 7 năm 2015. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam gồm có: 

• tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án 

• doanh nghiệp FDI, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 
nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam 

• cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam 

Theo quy định hiện hành thì chỉ tổ chức, cá nhân nước ngoài có dự 
án đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê mới được sở hữu nhà ở tại 
Việt Nam 

Ngoài hình thức đầu tư xây dựng nhà ở, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
còn được sở hữu nhà ở thông qua các hình thức sau: mua, thuê mua, 
nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ 
chung cư và nhà ở riêng lẻ trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở. 

Tuy nhiên, tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được sở hữu tối đa 30% 
số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư; nếu là nhà ở riêng lẻ tại 
khu vực có số dân tương đương một đơn vị hành chính cấp phường 
thì chỉ được sở hữu tối đa 250 căn nhà. 
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Xác định giá thị trường 

Vừa qua, Tổng Cục thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn về cách 
xác định lợi nhuận thuần trước thuế thu nhập doanh nghiệp 
(“TNDN”) để áp dụng phương pháp so sánh lợi nhuận và cách xác 
định bên liên kết trong quan hệ vay và bảo lãnh vốn. Grant 
Thornton (Việt Nam) tổng hợp để Doanh nghiệp tham khảo như 
sau: 

• Về cách xác định lợi nhuận thuần trước thuế TNDN để áp 

dụng phương pháp so sánh lợi nhuận 

- Theo đó, Tổng Cục thuế cho rằng việc xác định cần tuân thủ 
theo quy  định của chế độ kế toán và báo cáo tài chính. Tùy 
thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, 
khi so sánh giữa giao dịch độc lập được chọn để so sánh và 
giao dịch liên kết, doanh nghiệp phải thực hiện phân tích và 
đánh giá các tiêu thức ảnh hưởng và điều chỉnh các khác biệt 
trọng yếu (nếu có) để làm rõ tính tương đương.  Việc điều 
chỉnh khác biệt, trong từng trường hợp cụ thể có thể cộng thêm 
(+) hoặc trừ đi (-) để loại trừ yếu tố khác biệt làm ảnh hưởng tới 
lợi nhuận 

- Tổng Cục thuế cũng cho rằng trong thực tế rất khó có thể tìm 
được doanh nghiệp độc lập tương đồng với doanh nghiệp liên 
kết về cơ cấu vốn chủ sơ hữu và vốn vay và rất khó có thể tìm 
kiếm được doanh nghiệp độc lập tương đồng với doanh 
nghiệp liên kết về sự tác động của hoạt động tài chính và hoạt 
động khác đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy, 
khi thực hiện loại trừ khác biệt trọng yếu tác động đến tỷ 
suất sinh lời của doanh nghiệp trong quá trình so sánh, xác 
định giá thị trường sản phẩm trong giao dịch liên kết thì nên 

loại trừ hoạt động tài chính và hoạt động khác để đảm bảo tính 
tương đồng cao trong việc so sánh tỷ suất sinh lời 

- Tổng Cục thuế xác nhận rằng việc loại trừ trên là phù hợp với 

quy định tại Thông tư 66/2010/TT-BTC và thông lệ quốc tế. 

• Về xác định bên liên kết trong quan hệ vay và bảo lãnh vốn: 

- Tổng Cục thuế hướng dẫn rằng khoản cho vay để xác định 
quan hệ liên kết theo điểm e, khoản 4, Điều 3 của Thông tư 
66/2010/TT-BTC được xác định theo khoản cho vay thực tế 
(không phải theo hạn mức vay cao nhất). 

Trong thời gian qua, Tổng Cục thuế đã phối hợp với các Cục thuế 
địa phương thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế tập trung vào vấn đề 
chuyển giá của Doanh nghiệp. Qua đó nhấn mạnh việc yêu cầu các 
Doanh nghiệp tuân thủ với các quy định về xác định giá thị trường 
bao gồm:  

- kê khai đủ và đúng các thông tin trên tờ khai Thông tin giao 
dịch liên kết 

- cung cấp kịp thời hồ sơ chứng minh giá thị trường trong các 
giao dịch liên kết các năm.  

Trong trường hợp Doanh nghiệp cung cấp thông tin không chính 
xác hoặc không kịp thời có thể dẫn tới bị Cơ quan thuế điều chỉnh 
lợi nhuận từ đó làm tăng nghĩa vụ thuế và các khoản phạt.   

Xin vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn về xác định giá thị 
trường của Grant Thornton (Việt Nam) nếu Doanh nghiệp cần 
sự hỗ trợ. 
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