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Tháng 3 năm 2016 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực 
hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp 
Giấy phép kinh doanh 
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Trong thời gian qua, có nhiều vướng mắc về quy định pháp luật đối với trường 
hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh 
nghiệp Việt Nam để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.  

Grant Thornton Việt Nam tổng hợp ý kiến của Bộ Công Thương qua 
Công văn số 12933/BCT-KH ngày 18 tháng 12 năm 2015 để Quý vị tham 
khảo như sau: 

1. Cơ sở pháp lý:  

Việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ 
phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt Nam thực hiện theo 
quy định của Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 
118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 
hành một số Điều của Luật Đầu tư. Thêm vào đó, việc góp vốn, mua 
cổ phần, phần vốn góp trong các trường hợp này ngoài việc thực 
hiện thủ tục theo quy định của pháp luật đầu tư còn phải tuân thủ 
các cam kết và bảo lưu của Việt Nam tại các Điều ước quốc tế. 

2. Hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp 
đến mua bán hàng hóa (gọi tắt là hoạt động mua bán hàng hóa) của 
nhà đầu tư nước ngoài thuộc danh Mục ngành nghề đầu tư kinh 
doanh có Điều kiện.  

Do đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm doanh 
nghiệp trở thành doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ hoạt 
động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài) để được 
thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa phải đáp ứng Điều kiện và 
thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại các 
văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. 

 

3. Bộ Công Thương hiện đang chủ trì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 23/2007/NĐ-CP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ tại Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2015 của 
Chính phủ.  

Do vậy, đối với các vấn đề có liên quan đến việc nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong doanh nghiệp Việt 
Nam để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên 
quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục 
hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan sau khi Nghị 
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 23/2007/NĐ-CP được Chính phủ 
ban hành và có hiệu lực thực hiện. 

Vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Grant Thornton Việt Nam để 
được tư vấn chi tiết nếu Quý vị muốn đề nghị được cấp Giấy phép 
kinh doanh với các cơ quan cấp phép đối với hoạt động mua bán hàng 
hoá. 

 



Bản tin số 4/2016 

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. 

Grant Thornton Việt Nam không chịu trách nhiệm về 

các sai sót trong bản tin này, cũng như các tổn thất 

gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này 

mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Grant 

Thornton Việt Nam trước khi thực hiện. 

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp 

của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các 

thông tin từ Bản tin này hoặc cần sự trợ giúp của 

Grant Thornton Việt Nam. 

 

 

Văn phòng Hà Nội 

Tầng 18, Tòa tháp Quốc tế Hòa Bình 

106 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy 

Hà Nội, Việt Nam 
ĐT + 84 4 3850 1686 

F    + 84 4 3850 1688 

Hoàng Khôi 
Partner Tư vấn thuế 
ĐT +84 4 3850 1618 
E Khoi.Hoang@vn.gt.com  

Nguyễn Đình Du 
Partner Tư vấn thuế 
ĐT +84 4 3850 1620 
E Du.Nguyen@vn.gt.com 

Kaoru Okata 
Giám đốc - Khách hàng Nhật Bản 
ĐT +84 4 3850 1680 
E Kaoru.Okata@vn.gt.com 

Phạm Ngọc Long 

Giám đốc Tư vấn Thuế 
ĐT +84 4 3850 1684 
E Long.Pham@vn.gt.com  

 

Để tải xuống các bản tin này: 

Xin vui lòng đăng nhập vào trang web của chúng tôi  

wwww.grantthornton.com.vn 

Văn phòng Hồ Chí Minh 

Tầng 14, Tòa nhà Pearl Plaza 

561A đường Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam  
ĐT + 84 8 3910 9100 

F    + 84 8 3914 9101 

Nguyễn Hùng Du 
Partner Tư vấn thuế 
ĐT +84 8 3910 9231 
E HungDu.Nguyen@vn.gt.com 

Valerie – Teo Liang Tuan 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
ĐT +84 8 3910 9235 
E Valerie.Teo@vn.gt.com  

Trần Hồng Mỹ 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
ĐT +84 8 3910 9275 
E HMy.Tran@vn.gt.com  

Tomohiro Norioka 
Giám đốc - Khách hàng Nhật Bản 
ĐT +84 8 3910 9205 
E Tomohiro.Norioka@vn.gt.com 

Trần Nguyễn Mộng Vân 
Giám đốc Tư vấn Thuế 
ĐT +84 8 3910 9233 
E MongVan.Tran@vn.gt.com 

mailto:Khoi.Hoang@vn.gt.com
mailto:Du.Nguyen@vn.gt.com
mailto:Kaoru.Okata@vn.gt.com
mailto:Kaoru.Okata@vn.gt.com
mailto:Valerie.Teo@vn.gt.com
mailto:HMy.Tran@vn.gt.com
mailto:Tomohiro.Norioka@vn.gt.com
mailto:Thai.Nguyen@vn.gt.com

