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        10 điể pháp lý cần lưu ý cho doanh nghiệp 
khởi nghiệp kinh doanh

"Các Start-up thường có rất nhiều ý tưởng kinh  
doanh hấp dẫn và đa dạng, bởi vậy mà khi bắt đầu 
khởi nghiệp, họ thường tập trung nhiều vào việc xây 
dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển ý tưởng. Các 
vấn đề pháp lý phát sinh khi muốn triển khai dự án 
dường như chưa được chú trọng lắm.

Nhiều dự án có ý tưởng kinh doanh rất tốt, rất phù 
hợp với xu hướng của xã hội, nhưng do cách tiếp cận 
thị trường chưa thực sự quan tâm đến các vấn đề pháp 
lý nên bước đầu tổ chức, vận hành doanh nghiệp, 
triển khai kế hoạch kinh doanh gặp nhiều khó khăn 
trên thực tế.

Thông qua bài viết này, FDVN chỉ ra và phân tích 
rõ 10 Điểm pháp lý cần lưu ý cho Doanh nghiệp khởi 
nghiệp kinh doanh để các start-up có cái nhìn tổng 
quan khi bắt đầu khởi nghiệp, loại bỏ những rủi ro 
pháp lý cho bước đầu hội nhập với thị trường."

3.

              Tình huống pháp lý: Mua đất đấu giá đã 04 năm nhưng chưa được cấp Giấy chứng 
nhận thì phải làm như thế nào?

        Cuối 2015 gia đình tôi có tham gia và trúng đấu giá mảnh đất nhà văn hóa thôn báy 
xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Sau 03 ngày UBND xã có bảo gia đình tôi 
phải hoàn thành nghĩa vụ nộp đủ số tiền 65 triệu đồng giá đấu mảnh đất đó, gia đình tôi đã 
hoàn thành . Nhưng cho đến nay gia đình tôi vấn chưa được cấp sổ đỏ. Nhiều lần xuống gặp 
địa chính xã thì chỉ được giải thích là hồ sơ đang gửi trên huyện chờ cấp giấy

          Tình huống pháp lý: Người lao động phải làm gì khi không được đóng Bảo 
hiểm xã hội?

        Em đã ký hợp đồng chính thức được gần 2 năm mà không được đóng bảo hiểm xã 
hội. Bây giờ em muốn nghỉ và kiện lại công ty thì có được quyền lợi gì không?

            Tình huống pháp lý: Thủ tục xem xét, thẩm định, định giá trong vụ án tranh 
chấp đất đai?     

        Tôi có tranh chấp ranh giới đất, diện tích 3m2 đã làm đơn từ 2013. Tôi đã cung cấp 
hồ sơ, bản vẽ từ 2014. Đến nay, tòa yêu cầu gia đình làm thẩm định diện tích tranh chấp. Xin 
hỏi luật sư là việc thẩm định tự làm, thì cần có văn bản của tòa không? Tòa đã kéo dài nhiều 
năm, như vậy, Tòa có hủy vụ án không? 

               Tổ chức, cá nhân không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp Việt Nam.

15.

16.   

17.

18.
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10 ĐIỂM PHÁP LÝ CẦN LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP KINH DOANH

Hoàng Thúy Quỳnh – Công ty Luật FDVN

Các Start-up thường có rất nhiều ý 
tưởng kinh doanh hấp dẫn và đa 
dạng, bởi vậy mà khi bắt đầu khởi 

nghiệp, họ thường tập trung nhiều vào việc 
xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển 
ý tưởng. Các vấn đề pháp lý phát sinh khi 
muốn triển khai dự án dường như chưa được 
chú trọng lắm.

Nhiều dự án có ý tưởng kinh doanh rất 
tốt, rất phù hợp với xu hướng của xã hội, 
nhưng do cách tiếp cận thị trường chưa thực 
sự quan tâm đến các vấn đề pháp lý nên 
bước đầu tổ chức, vận hành doanh nghiệp, 
triển khai kế hoạch kinh doanh gặp nhiều 
khó khăn trên thực tế.

Thông qua bài viết này, FDVN chỉ ra và 
phân tích rõ 10 Điểm pháp lý cần lưu ý cho 
Doanh nghiệp khởi nghiệp kinh doanh để 
các start-up có cái nhìn tổng quan khi bắt 
đầu khởi nghiệp, loại bỏ những rủi ro pháp 
lý cho bước đầu hội nhập với thị trường.

1. LỰA CHỌN HÌNH THỨC KINH 
DOANH PHÙ HỢP VỚI TỔ CHỨC 
HOẠT ĐỘNG VÀ QUY MÔ KINH  
DOANH

Việc lựa chọn hình thức kinh doanh phụ 
thuộc vào quy mô, tính chất và mục đích 
kinh doanh. Vì vậy đứng giữa các hình thức 
kinh doanh, startup nên chọn hình thức kinh 
doanh nào, FDVN xin liệt kê các hình thức 
kinh doanh với những đặc trưng cụ thể như 
sau:

(i) Hộ kinh doanh: Do một cá nhân hoặc 
các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập 
và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 
mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. 
Hộ kinh doanh không có tư cách pháp nhân.

Ưu điểm:
- Thủ tục thành lập đơn giản, nhanh 

chóng;
- Phù hợp với quy mô kinh doanh nhỏ, lẻ;
- Được áp dụng chế độ thuế khoán.
Nhược điểm:
- Không có tư cách pháp nhân, không có 

con dấu pháp nhân;
- Chủ hộ kinh doanh và các thành viên 

hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh  
doanh chịu trách nhiệm đối với hoạt động kinh  
doanh;

- Hộ kinh doanh không được khai, tính 
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên 
không được hoàn thuế, không xuất được 
hóa đơn VAT.

(ii) Doanh nghiệp tư nhân: Là doanh 
nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự 
chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của 
mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp tư nhân không được phát 
hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Ưu điểm:
- Thủ tục thành lập đơn giản, nhanh 

chóng;
- Cơ cấu tổ chức đơn giản;
- Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn 

quyền quyết định đối với tất cả hoạt động 
kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân, việc 
sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và 
thực hiện nghĩa vụ tài chính khác theo quy 
định của pháp luật.

Nhược điểm:
- Không có tư cách pháp nhân;
- Chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách 

nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của  
doanh nghiệp trước pháp luật dù đang cho 
thuê doanh nghiệp hoặc thuê người làm 
Giám đốc quản lý doanh nghiệp;

- Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng 
cả tài sản của mình nên dù doanh nghiệp 
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phá sản thì chủ doanh nghiệp vẫn phải trả 
các khoản nợ bằng toàn bộ tài sản cá nhân 
của mình.

(iii) Công ty hợp danh: Là doanh nghiệp, 
trong đó: Phải có ít nhất 02 thành viên là 
chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau 
kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi 
là thành viên hợp danh). Ngoài các thành 
viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành 
viên góp vốn; Thành viên hợp danh phải là 
cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài 
sản của mình về các nghĩa vụ của công ty; 
Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và 
chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của 
công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp 
vào công ty. Công ty hợp danh không được 
phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

Ưu điểm:
– Có tư cách pháp nhân;
– Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm 

bằng toàn bộ tài sản của mình nên dễ thuyết 
phục đối tác và khách hàng hơn khi kinh  
doanh.

Nhược điểm:
– Do phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng 

toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ 
của công ty nên đối với các thành viên hợp 
danh của công ty có rủi ro hơn khi kinh  
doanh;

– Công ty không được phát hành cổ 
phiếu để huy động vốn.

(iv) Công ty TNHH MTV: Là doanh 
nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân 
làm chủ sở hữu. Chủ sở hữu công ty chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác của công ty trong phạm vi số vốn 
điều lệ của công ty.

Ưu điểm:
- Có tư cách pháp nhân;
- Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm 

hữu hạn đối với các khoản nợ và nghĩa vụ 
tài sản khác của doanh nghiệp

- Được phát hành trái phiếu theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và quy định khác 
của pháp luật có liên quan.

Nhược điểm:
-  Khó khăn trong việc huy động vốn;
- Không được phát hành cổ phần, trừ 

trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ 
phần .

(v) Công ty TNHH hai thành viên trở 
lên: 

Là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành 
viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu 
trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài 
sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi 
số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường 
hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật 
Doanh nghiệp.

Ưu điểm:
- Có tư cách pháp nhân;
- Có nhiều thành viên, dễ dàng trong việc 

huy động vốn;
- Thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn 

đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản 
khác của doanh nghiệp;

- Được phát hành trái phiếu theo quy định 
của Luật Doanh nghiệp và quy định khác 
của pháp luật có liên quan.

Nhược điểm:
- Không được phát hành cổ phần, trừ 

trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ 
phần.

- Chịu sự quản lý của pháp luật chặt 
chẽ  hơn so với các công ty hợp danh hay 
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doanh nghiệp tư nhân.
(iv) Công ty cổ phần: Là doanh nghiệp, 

trong đó: Vốn điều lệ được chia thành nhiều 
phần bằng nhau gọi là cổ phần; Cổ đông có 
thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông 
tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng 
tối đa; Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về 
các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của  
doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào  
doanh nghiệp; Cổ đông có quyền tự do 
chuyển nhượng cổ phần của mình cho người 
khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 
Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật Do-
anh nghiệp. Công ty cổ phần có quyền phát 
hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng 
khoán khác của công ty.

Ưu điểm:
- Có tư cách pháp nhân;
- Không giới hạn số cổ đông;
- Cổ đông chịu trách nhiệm hữu hạn đối 

với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác 
của doanh nghiệp;

- Có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu 
và các loại chứng khoán khác của công ty.

Nhược điểm:
- Do công ty cổ phần không hạn chế 

cổ đông do đó dễ có sự phân hóa các nhóm 
cổ đông đối kháng nhau về mặt lợi ích nên 
việc quản lý, điều hành công ty sẽ phức tạp 
hơn;

- Việc thành lập công ty cổ phần cũng 
phức tạp hơn các loại hình công ty khác 
do bị ràng buộc bởi pháp luật về chế độ tài 
chính, kế toán.

Như vậy, để tiến hành hoạt động kinh  
doanh, cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn hình 
thức kinh doanh phù hợp với quy mô, tổ 
chức, mục tiêu của mình.

2. XÁC ĐỊNH NGÀNH NGHỀ KINH 
DOANH KHI ĐĂNG KÝ DOANH  
NGHIỆP

Hiện nay, để xác định ngành nghề kinh 
doanh phù hợp với định hướng hoạt động 

của doanh nghiệp mình, các cá nhân, tổ 
chức căn cứ vào Danh mục hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết 
định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 
của Thủ thủ tướng Chính phủ. Một số 
người thành lập doanh nghiệp vẫn gặp lúng 
túng trong việc xác định ngành, nghề kinh  
doanh. Do vậy FDVN đưa ra một số lưu ý 
về nguyên tắc chung giúp người thành lập 
doanh nghiệp bớt phần nào khó khăn trong 
việc xác định ngành nghề kinh doanh như 
sau:

Thứ nhất, khi xác định ngành, nghề kinh 
doanh, cần dựa vào đặc trưng hoạt động kinh 
doanh thể hiện bằng quy trình hoạt động 
(sản xuất, mua bán, cung cấp dịch vụ,…), 
nguyên liệu đầu vào là gì và sản phẩm đầu 
ra như thế nào.

Thứ hai, khi đăng ký doanh nghiệp, 
người thành lập doanh nghiệp phải lựa chọn 
ngành kinh tế cấp 4 trong Hệ thống ngành 
kinh tế của Việt Nam. Khi chọn mã ngành 
để đăng ký, doanh nghiệp đăng ký bằng mã 
ngành cấp 4 (có 4 số); phần tên ngành ghi 
tên ngành tương ứng với mã ngành cấp 4 và 
diễn giải chi tiết dựa theo Nội dung hệ thống 
ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 
27/2018/QĐ-TTg.

Ví dụ:
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Tên ngành Mã 
ngành

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại, Các khoá dạy về phê 
bình, đánh giá chuyên môn; Đào tạo nghề, giáo dục kỹ năng

8559

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 
hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê mặt bằng, căn hộ, kho bãi, nhà 
xưởng

6810

Thứ ba, xác định ngành nghề kinh doanh 
chính. Khi đăng ký kinh doanh, người thành 
lập doanh nghiệp được yêu cầu xác định 
ngành nghề kinh doanh chính trong đơn đề 
nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu. Pháp 
luật không có quy định gì về vấn đề này, tuy 
nhiên việc xác định ngành nghề kinh doanh 
chính là bắt buộc khi đăng ký kinh doanh 
nhằm giúp cho cơ quan nhà nước thống kê, 
phân loại các đối tượng doanh nghiệp để có 
chính sách vi mô, vĩ mô phù hợp với nền 
kinh tế.

Thứ tư, ghi ngành nghề trong trường hợp 
không có trong danh mục Hệ thống ngành 
nghề kinh tế Việt Nam. Hệ thống ngành 
nghề kinh tế Việt Nam được quy định hầu 
như toàn diện tại Quyết định số 27/2018/
QĐ-TTg. Khoản 1 Điều 7 Luật doanh 
nghiệp 2020 quy định “Tự do kinh doanh 
ngành, nghề mà luật không cấm”, do vậy 
doanh nghiệp vẫn có thể kinh doanh nghành 
nghề ngoài hệ thống nganh nghề kinh tế Việt 
Nam, miễn là luật không cấm. Như vậy, khi 
cho rằng ngành nghề mà doanh nghiệp dự 
định kinh doanh không có trong danh mục 
Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam thì 
người thành lập doanh nghiệp có thể liên hệ 
cơ quan đăng ký kinh doanh để lấy ý kiến 
hoặc làm văn bản giải trình đến cơ quan này 
để trình bày về sự tồn tại ngành nghề này 
trên thực tế.

Thứ năm, đăng ký ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện. Sau khi xác định ngành 

nghề kinh doanh của doanh nghiệp mình, 
người thành lập doanh nghiệp đối chiếu với 
danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh 
có điều kiện được quy định tại Luật đầu tư 
2020 để xác định ngành nghề đó có phải là 
ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện 
hay không. Mặc dù trong hồ sơ thành lập 
doanh nghiệp không bắt buộc phải nộp thêm 
các giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ điều 
kiện kinh doanh ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện, tuy nhiên doanh nghiệp cũng 
phải xác định trước để thực hiện các thủ tục 
sau khi thành lập doanh nghiệp. Một điểm 
đáng lưu ý là, khi nộp hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp trực tuyến, nếu đăng ký ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện thì người nộp hồ 
sơ có thể được cơ quan đăng ký kinh doanh 
yêu cầu ghi thêm câu “Doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh ngành nghề có điều kiện khi 
đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định 
của pháp luật” trong trường nhập thông 
tin “Ngành nghề kinh doanh” tại trang web  
dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thứ sáu, có giới hạn ngành nghề kinh 
doanh được đăng ký không? Pháp luật 
không quy định về số lượng ngành nghề kinh 
doanh mà doanh nghiệp được phép đăng ký. 
Tuy nhiên khi tiến hành kinh doanh ngành 
nghề đó trên thực tế, doanh nghiệp cần phải 
đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh 
nếu có.

3. XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI VỐN CỦA 
DOANH NGHIỆP, TÀI SẢN GÓP VỐN, 
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ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ, TÊN CỦA DOANH 
NGHIỆP

Các loại vốn của doanh nghiệp
Có 04 loại vốn cơ bản mà người thành 

lập doanh nghiệp cần biết đến gồm: (i) Vốn 
điều lệ, (ii) Vốn pháp định, (iii) Vốn ký quỹ 
và (iv) Vốn đầu tư nước ngoài. Không phải 
tất cả các doanh nghiệp đều phải có các loại 
vốn này, đối với một số doanh nghiệp có 
ngành nghề kinh doanh nhất định, hoặc có 
nhà đầu tư nước ngoài

Vốn điều lệ
Khoản 34 Điều 4 Luật doanh nghiệp 

2020 quy định: “Vốn điều lệ là tổng giá 
trị tài sản do các thành viên công ty, chủ 
sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp 
khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần 
đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành 
lập công ty cổ phần”. Như vậy vốn điều lệ 
có thể được góp đủ hoặc góp sau khi thành 
lập doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với Công 
ty TNHH, công ty cổ phần thì chủ sở hữu, 
thành viên góp vốn, cổ đông phải góp vốn 
đủ và đúng loại tài sản đã cam kết trong 
thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không 

kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản 
góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để 
chuyển quyền sở hữu tài sản.

Pháp luật không quy định về mức tối 
thiểu hay tối đa của vốn điều lệ mà người 
đăng ký doanh nghiệp đăng ký với cơ quan 
đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên ở một số địa 
phương do có tính đặc thù về đặc điểm kinh 
doanh, tình hình phát triển, cơ quan quan 
đăng ký kinh doanh có thể gợi ý hoặc yêu 
cầu mức vốn điều lệ tối thiểu đối với một số 
ngành nghề đặc biệt là ngành nghề kinh do-
anh có điều kiện hoặc đối với một số doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Việc này 
nhằm đảm bảo cho những doanh nghiệp này 
có mức vốn đủ để hoạt động tại địa phương 
này.

Vốn pháp định
Quy định về vốn pháp định được áp dụng 

đối với một số doanh nghiệp có ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện. Tùy theo lĩnh vực, 
ngành nghề, vốn pháp định sẽ được quy 
định trong các văn bản chuyên ngành, theo 
đó doanh nghiệp cần phải đảm bảo có mức 
vốn tối thiểu mới đủ điều kiện để được hành 
lập.

Ví dụ:

Ngành nghề Vốn pháp định Căn cứ pháp lý

1 Hoạt động bán 
hàng đa cấp 10 tỷ đồng Điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định 40/2018/

NĐ-CP

2
Thành lập sở 
giao dịch hàng 
hóa

50 tỷ đồng Điều 8 Nghị định 158/2006/NĐ-CP được sửa 
đổi, bổ sung bởi Nghị định 51/2018/NĐ-CP

3
Thành lập 
trường trung cấp 
sư phạm

50 tỷ đồng 
(vốn đầu tư xây 

trường)
Khoản 4 Điều 79 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

4
Thành lập 
trường cao đẳng 
sư phạm

100 tỷ đồng 
(vốn đầu tư xây 

trường)
Khoản 4 Điều 79 Nghị định 46/2017/NĐ-CP

5 Kinh doanh sản 
xuất phim 200 triệu đồng

Khoản 1 Điều 11 Nghị định 54/2010/NĐ-
CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 
142/2018/NĐ-CP
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Vốn ký quỹ
Tương tự như vốn pháp định, đối với 

một số doanh nghiệp có ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, để đăng ký kinh doanh, 

doanh nghiệp phải có một tài khoản tiền ký 
quỹ thực tế tại ngân hàng bất kỳ, nhằm bảo 
đảm tình trạng hoạt động hay nghĩa vụ tài 
chính của doanh nghiệp đó.

Ví dụ:

Ngành nghề Vốn ký 
quỹ Căn cứ pháp lý

1 Kinh doanh dịch vụ việc làm 300 triệu 
đồng

Khoản 2 Điều 14 Nghị định 
23/2021/NĐ-CP

2 Kinh doanh cho thuê lại lao động 2 tỷ đồng Khoản 2 Điều 21 Nghị định 
145/2020/NĐ-CP

3 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng 
thực phẩm đông lạnh

10 tỷ 
đồng

Khoản 1 Điều 23 Nghị định 
69/2018/NĐ-CP

4 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 
có thuế tiêu thụ đặc biệt 7 tỷ đồng Điều 24 Nghị định 69/2018/

NĐ-CP

5 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa 
đã qua sử dụng 7 tỷ đồng Điều 25 Nghị định 69/2018/

NĐ-CP

Vốn đầu tư nước ngoài
Vốn đầu tư nước ngoài là vốn do nhà đầu 

tư nước ngoài đầu tư vào các tổ chức kinh 
tế của Việt Nam. Khi đó, doanh nghiệp chịu 
sự điều chỉnh chính của Luật đầu tư 2020 và 
pháp luật chuyên ngành khác. Những doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ có điều 
kiện hạn chế trong việc kinh doanh tại Việt 
Nam.

Ví dụ:
- Phụ lục A Mục I ban hành kèm theo 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định 
về 25 ngành, nghề chưa được tiếp cận thị 
trường đối với nhà đầu tư nước ngoài. Như 
vậy những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài không được kinh doanh những ngành 
nghề theo quy định này.

- Đối với những doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài muốn kinh doanh phân phối 
bán lẻ thì phải xin cấp giấy phép kinh doanh 
đối với lĩnh vực này theo quy định tại Nghị 
định 09/2018/NĐ-CP

- Đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, 

nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài phải là vốn 
chủ sở hữu, trong đó không bao gồm vốn 
góp để thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam. (Điều 70 Nghị định 31/2021/NĐ-CP).

Tài sản góp vốn
Khoản 1 Điều 34 Luật Doanh nghiệp 

2020 liệt kê về các tài sản góp vốn gồm: 
Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, 
vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí 
tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản 
khác có thể định giá được bằng Đồng Việt 
Nam. Lưu ý là Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ 
sở hữu hợp pháp hoặc có quyền sử dụng hợp 
pháp đối với tài sản này mới mới có quyền 
sử dụng tài sản đó để góp vốn.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, 
công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ 
phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp 
vốn cho công ty theo Khoản 1 Điều 35 Luật 
Doanh nghiệp 2020 như sau:

- Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu 
hoặc quyền sử dụng đất thì người góp vốn 
phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài 
sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty 
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theo quy định của pháp luật. Việc chuyển 
quyền sở hữu, chuyển quyền sử dụng đất 
đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ 
phí trước bạ;

- Đối với tài sản không đăng ký quyền sở 
hữu, việc góp vốn phải được thực hiện bằng 
việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận 
bằng biên bản, trừ trường hợp được thực 
hiện thông qua tài khoản.

Khi có thành viên, cổ đông là nhà đầu tư 
nước ngoài, doanh nghiệp cần chú ý: Việc 
thanh toán đối với mọi hoạt động mua, bán, 
chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp, 
nhận cổ tức và chuyển lợi nhuận ra nước 
ngoài của nhà đầu tư nước ngoài đều phải 
được thực hiện thông qua tài khoản theo 
quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối, 
trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản và 
hình thức khác không bằng tiền mặt.

Địa chỉ trụ sở chính
Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên 

lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của 
doanh nghiệp và được xác định theo địa 
giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số 
fax và thư điện tử (nếu có). Ngoài ra, Luật 
Doanh nghiệp 2020 không có quy định nào 
đáng chú ý hơn với địa chỉ trụ sở chính, tuy 
vậy, chúng tôi vẫn có lưu ý cho các cá nhân, 
tổ chức thành lập doanh nghiệp. Luật đầu tư 
2020 có các quy định siết chặt hơn đối với 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện, dự án 
có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy những 
doanh nghiệp này, thậm chí là doanh nghiệp 
Việt Nam có người nước ngoài làm đại diện 
theo pháp luật có thể bị cân nhắc nếu địa chỉ 
trụ sở chính của họ được đặt trong các khu 
vực được xem là ảnh hưởng đến an ninh, 
quốc phòng của quôc gia. Điều này sẽ gây 
một chút khó khăn đối với một số đối tượng 
doanh nghiệp được liệt kê trên.

Tên của doanh nghiệp
Đối với tên của doanh nghiệp, FDVN có 

một số lưu ý sau, giúp người thành lập doanh 

nghiệp dễ dàng hơn trong việc đặt tên.
Thứ nhất, cấu trúc tên doanh nghiệp: 

<Loại hình doanh nghiệp> <Tên riêng>
Trong đó:
- Loại hình doanh nghiệp được viết là 

“công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công 
ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu 
hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc 
“công ty CP” đối với công ty cổ phần; được 
viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty 
HD” đối với công ty hợp danh; được viết 
là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc 
“doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp 
tư nhân.

- Tên riêng được viết bằng các chữ cái 
trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, 
Z, W, chữ số và ký hiệu.

Thứ hai, tên doanh nghiệp thì không được 
trùng hoặc gây nhầm lẫn. Để biết được tên 
doanh nghiệp mà mình lựa chọn có trùng 
với tên của hệ thống doanh nghiệp đang 
hoạt động tại Việt Nam hay không, các bạn 
có thể sử dụng trang web dangkykinhdoanh.
gov.vn để kiểm tra trước khi nộp hồ sơ. Việc 
này sẽ giảm thiểu tình trạng sửa đổi hồ sơ do 
đặt tên doanh nghiệp bị trùng.

Thứ ba, không được sử dụng tên cơ quan 
nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân 
dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính 
trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề 
nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề 
nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên 
riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có 
sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ 
chức đó.

4. ĐĂNG KÝ KINH DOANH ĐÚNG 
NGHĨA

Các hoạt động kinh doanh phải đăng 
ký kinh doanh 

Tại Việt Nam, để kinh doanh thì hầu hết 
các cá nhân, tổ chức phải tiến hành đăng ký 
kinh doanh, trừ một số cá nhân hoạt động 
thương mại không thuộc đối thưởng phải 
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đăng ký kinh doanh theo khoản 1 Điều 3 
Nghị định 39/2007/NĐ-CP như sau:

(i) Buôn bán rong (buôn bán dạo) là các 
hoạt động mua, bán không có địa điểm cố 
định (mua rong, bán rong hoặc vừa mua 
rong vừa bán rong), bao gồm cả việc nhận 
sách báo, tạp chí, văn hóa phẩm của các 
thương nhân được phép kinh doanh các sản 
phẩm này theo quy định của pháp luật để 
bán rong;

(ii) Buôn bán vặt là hoạt động mua bán 
những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không có địa 
điểm cố định;

(iii) Bán quà vặt là hoạt động bán quà 
bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có hoặc 
không có địa điểm cố định;

(iv) Buôn chuyến là hoạt động mua hàng 
hóa từ nơi khác về theo từng chuyến để bán 
cho người mua buôn hoặc người bán lẻ;

(v) Thực hiện các dịch vụ: đánh giày, bán 
vé số, chữa khóa, sửa chữa xe, trông giữ xe, 
rửa xe, cắt tóc, vẽ tranh, chụp ảnh và các 
dịch vụ khác có hoặc không có địa điểm cố 
định;

(vi) Các hoạt động thương mại một cách 
độc lập, thường xuyên không phải đăng ký 
kinh doanh khác.

Như vậy tất cả các hoạt động kinh doanh 
ngoại trừ các hoạt động được liệt kê nêu trên 
thì đều phải tiến hành đăng ký kinh doanh.

Đăng ký kinh doanh đúng nghĩa
Nhiều người thường lầm tưởng rằng sau 

khi thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp 
xong thì đã đủ điều kiện để tiến hành hoạt 
động mua bán, sản xuất, dịch vụ. Tuy nhiên 
đó mới chỉ là điều kiện cần đối với một số 
doanh nghiệp.

Đối với một số lĩnh vực hoặc các doanh 
nghiệp có ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện, doanh nghiệp phải đảm bảo thêm 
các điều kiện chứng nhận, chứng chỉ, hay 
giấy phép con được quy định tại các văn 
bản chuyên ngành. Hoạt động thành lập hộ 

kinh doanh hoặc thành lập doanh nghiệp, 
sau đó xin cấp chứng nhận, chứng chỉ, giấy 
phép gọi chung là hoạt động “đăng ký kinh 
doanh”.

Ví dụ:
- Để kinh doanh dịch vụ nhà hàng, sau 

khi thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh 
doanh, chủ doanh nghiệp phải tiến hành xin 
cấp Giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn 
thực phẩm thì mới đủ điều kiện hoạt động.

- Để buôn bán trang thiết bị y tế loại 
B,C,D, sau khi đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh hoặc doanh nghiệp, bạn phải thực 
hiện thủ tục Công bố đủ điều kiện mua bán 
trang thiết bị y tế loại B,C,D.

- Để kinh doanh dịch vụ môi giới bất 
động sản, thì cá nhân, tổ chức đó phải đủ 
điều kiên được cấp chứng chỉ hành nghề 
môi giới bất động sản.

Như vậy, đối với một số lĩnh vực, các hộ 
kinh doanh, doanh nghiệp có ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, sau khi thành lập 
phải thực hiện việc xin cấp chứng nhận, 
chứng chỉ, giấy phép hoạt động,… để được 
tiến hành kinh doanh trên thực tế.

5. LÀM CON DẤU DOANH NGHIỆP, 
MỞ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Làm con dấu doanh nghiệp
Từ ngày 01/1/2021 khi Luật Doanh  

nghiệp 2020 bắt đầu có hiệu lực, thay thế 
cho Luật Doanh nghiệp 2014, thủ tục về 
công bố mẫu dấu của doanh nghiệp đã bị 
bãi bỏ. Theo đó, doanh nghiệp tự quyết định 
loại dấu, số lượng, hình thức, nội dung của 
con dấu và tự chịu trách nhiệm về con dấu 
của mình

Doanh nghiệp có thể sử dụng 02 loại dấu: 
(i) Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc (ii) 
Dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định 
của pháp luật về giao dịch điện tử.

Mở tài khoản ngân hàng
Hiện nay không có bất kỳ quy định nào 

cho thấy hộ kinh doanh hay doanh nghiệp 
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bắt buộc phải mở tài khoản ngân hàng. 
Nhưng trên thực tế, đối với hộ kinh doanh 
hoạt động với quy mô nhỏ có thể không 
mở tài khoản ngân hàng, nhưng đối với hầu 
hết các doanh nghiệp đều cần mở tài khoản 
ngân hàng mở các lý do sau:

1. Tài khoản ngân hàng là điều kiện cần 
để doanh nghiệp có thể đăng ký nộp thuế 
điện tử

2. Đối với những giao dịch trên 20 triệu, 
để được hạch toán vào chi phí hợp lý thì  
doanh nghiệp phải thanh toán qua ngân 
hàng.

3. Giúp doanh nghiệp thanh toán dễ dàng, 
nâng cao tính chuyên nghiệp trong giao dịch 
với khách hàng.

Với ba lý do trên, các doanh nghiệp nên 
mở tài khoản ngân hàng sau khi thành lập 
doanh nghiệp. Trước đây, khi mở tài khoản 
ngân hàng, doanh nghiệp phải thực hiện thủ 
tục thông báo nội dung đăng ký thuế đến Sở 
Kế hoạch đầu tư. Nhưng từ ngày 01/5/2021, 
Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT bắt đầu có 
hiệu lực thì thông tin về tài khoản ngân hàng 
trong các biểu mẫu đề nghị đăng ký doanh 
nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng 
ký doanh nghiệp đã được bãi bỏ. Vì vậy, 
khi mở tài khoản ngân hàng, doanh nghiệp 
không cần phải thực hiện thủ tục thông báo 
với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

6. MUA CHỮ KÝ SỐ VÀ THIẾT KẾ 
MẪU HÓA ĐƠN

Chữ ký số không còn xa lạ với doanh 
nghiệp, với hình dáng giống USB được 
xem như là dấu của doanh nghiệp, là công 
cụ quan trọng để thực hiện các thủ tục qua 
mạng điện tử như ký hợp đồng online, giao 
dịch qua ngân hàng, bảo hiểm xã hội mà 
không mất thời gian đi lại, in ấn, đóng dấu.

Hóa đơn là chứng từ kế toán do tổ chức, 
cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ lập, 
ghi nhận thông tin bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ. Từ nay đến ngày 30/6/2022, doanh 

nghiệp có thể sử dụng 3 hình thức hóa đơn 
sau: (i) Hóa đơn tự in là hóa đơn do các tổ 
chức kinh doanh tự in ra trên các thiết bị tin 
học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác 
khi bán hàng hóa, dịch vụ; (ii)  Hóa đơn 
điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu 
điện tử về bán hàng hóa, dịch vụ, được khởi 
tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý theo 
quy định tại Luật giao dịch điện tử và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; (iii)  Hóa đơn 
đặt in là hóa đơn do các tổ chức kinh doanh 
đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động 
kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, hoặc do cơ 
quan thuế đặt in theo mẫu để cấp, bán cho 
các tổ chức, cá nhân.

Nhưng từ ngày 01/7/2022 khi Nghị định 
số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, 
chứng từ bắt đầu có hiệu lực, hóa đơn được 
áp dụng là hóa đơn điện tử hoặc hóa đơn do 
cơ quan thuế đặt in. Hiện nay dịch vụ cung 
cấp chữ ký số và thiết kế hóa đơn điện tử 
thường đi chung với nhau rất thuận tiện, bạn 
có thể liên hệ đơn vị dịch vụ để thực hiện 
cùng lúc hai công việc này.

7. LƯU TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ SỞ HỮU 
TRÍ TUỆ

Khi bắt đầu kinh doanh, các start-up 
thường có rất nhiều ý tưởng kinh doanh, có 
thể là các ý tưởng thương hiệu, nhãn hiệu, 
tác phẩm, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp 
của sản phẩm, quy trình vận hành, bí mật 
kinh doanh… Đây là những tài sản vô hình, 
khó có thể thấy giá trị ngay trước mắt nhưng 
là những tài sản rất có giá trị cho doanh  
nghiệp trong tương lai.

Những doanh nghiệp có tầm nhìn chiến 
lược và tiềm năng phát triển cao thường 
lưu tâm đến vấn đề sở hữu trí tuệ ngay sau 
khi thành lập doanh nghiệp và song song 
với quá trình triển khai dự án bằng cách 
đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu 
dáng công nghiệp, tác phẩm,… Tuy nhiên 
một số doanh nghiệp vừa và nhỏ thì không 
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quan tâm lắm về vấn đề này, đến khi xảy ra  
tranh chấp thì không có căn cứ, cơ sở để bảo 
vệ quyền lợi của mình. Vì vậy, để tạo tính 
độc quyền, khác biệt và đặt nền móng trong 
việc xây dựng thương hiệu, tên tuổi, doanh 
nghiệp nên bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của 
mình khi bắt đầu kinh doanh.

8. KHÔNG LOẠI TRỪ MỐI QUAN 

TÂM CÁC VẤN ĐỀ VỀ THUẾ SAU 
KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Các loại thuế liên quan đến hoạt động 
của doanh nghiệp

Để cho người thành lập doanh nghiệp 
có cái nhìn tổng quan về nghĩa vụ thuế mà 
doanh nghiệp cần phải lưu ý, FDVN liệt kê 
hệ thống các loại thuế như sau:

Các loại thuế mà hầu hết các doanh 
nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng

Các loại thuế ảnh hưởng đến một số hoạt 
động nhất định của doanh nghiệp

Thuế môn bài (Lệ phí môn bài) Thuế tiêu thụ đặc biệt
Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyên
Thuế nhà thầu nước ngoài Thuế áp dụng đối với bất động sản
Thuế chuyển nhượng vốn Thuế xuất khẩu

Thuế giá trị gia tăng Thuế bảo vệ môi trường
Thuế nhập khẩu Thuế sử dụng đất/tiền thuê đất

Thuế thu nhập cá nhân Thuế vãng lai

Sau khi thành lập doanh nghiệp, người 
thành lập doanh nghiệp cần phải xác định 
rõ các loại thuế mà doanh nghiệp phải nộp, 
các nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp cần phải 
thực hiện để tránh các trường hợp bị xử phạt 
theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP. Trong đó 
có 02 loại thuế mà doanh nghiệp cần phải 
lưu tâm ngay sau khi được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, đó là: thuế môn 
bài và thuế giá trị gia tăng.

Theo Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu 
lực từ ngày 25/2/2020 thì doanh nghiệp mới 
thành lập sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 
năm đầu tiên thành lập hoặc ra hoạt động 
sản xuất, kinh doanh (từ 01/01 đến 31/12). 
Như vậy doanh nghiệp bắt đầu khai và nộp 
lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 31/1 của 
năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt 
động sản xuất, kinh doanh.

Về thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp hết 
sức lưu ý đến thời hạn nộp tờ khai thuế giá 
trị gia tăng như sau: (i) Tờ khai quý 1: Hạn 
chậm nhất là ngày 30/4; (ii) Tờ khai quý 2: 
Hạn chậm nhất là ngày 31/7; (iii) Tờ khai 

quý : Hạn chậm nhất là ngày 31/10; (iv) Tờ 
khai quý 4: hạn chậm nhất là ngày 31/1 năm 
sau.

Ví dụ: Doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh và bắt 
đầu đi vào hoạt động ngày 26/4 thì doanh  
nghiệp phải tiến hành lập tờ khai thuế giá trị 
gia tăng nộp cho cơ quan quản lý thuế trước 
ngày 30/4.

“Nắm trong lòng bàn tay” các vấn đề về 
thuế

Thuế là vấn đề cốt cán đi cùng doanh  
nghiệp trong suốt quá trình vận hành và phát 
triển. Việc nắm rõ về thuế sẽ giúp doanh  
nghiệp hoạt động ổn định, có kế hoạch kinh 
doanh hợp lý và tránh các rủi ro về tài chính 
và pháp lý. Tuy nhiên thuế là lĩnh vực rộng 
và phức tạp, nhiều doanh nghiệp không 
nắm rõ nên đã từ bỏ một số ưu đãi mà doanh  
nghiệp mình đáng lẽ được hưởng hay phải 
chịu những khoản phạt vô cùng lớn. Do vậy 
để giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn khái 
quát về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp 
mình, FDVN liệt kê đầu mục các vấn đề mà 



13

doanh nghiệp cần đầu tư làm rõ ngay từ khi 
mới thành lập cho từng loại thuế như sau:

(i) Phạm vi áp dụng, đối tượng chịu thuế;
(ii) Thuế suất, cách tính thuế;
(iii) Ưu đãi thuế;
(iv) Các trường hợp miễn thuế
(v) Các trường hợp không phải kê khai, 

không phải nộp thuế;
(vi) Thủ tục, thời hạn kê khai, nộp thuế;
(vii) Hoàn thuế (nếu có);
 Ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp
Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh  

nghiệp chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp 
thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ 
và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo kê 
khai. Như vậy, để được hưởng ưu đãi, doanh  
nghiệp cần thực hiện kê khai, nộp thuế đầy 
đủ, thực hiện lưu trữ hóa đơn, chứng từ hợp 
lệ.

Ưu đãi thuế TNDN được áp dụng đối với 
dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực, địa bàn 
khuyến khích đầu tư hoặc dự án có quy mô 
lớn. Các dự án đầu tư mở rộng (bao gồm các 

dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có 
thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực 
hiện đầu tư trong giai đoạn 2009 – 2013 
mà chưa được hưởng ưu đãi thuế TNDN) 
thỏa mãn một số điều kiện nhất định cũng 
sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN từ năm 
2015. Dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở 
rộng không bao gồm các dự án được hình 
thành từ việc sáp nhập hoặc tái cơ cấu.

9. XÂY DỰNG HỆ THỐNG VĂN 
BẢN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY, QUẢN 
LÝ NHÂN SỰ

Khi các giấy tờ pháp lý của doanh nghiệp 
gần như đã hoàn thiện, doanh nghiệp cần 
tiến hành xây dựng hệ thống văn bản điều 
hành công ty và quản lý nhân sự để hoạt 
động kinh doanh được vận hành một trách 
trật tự, suôn sẻ, không bị rắc rối trong khâu 
quản lý.

FDVN xin liệt kê hệ thống tên một số văn 
bản nội bộ mà doanh nghiệp có thể tham 
khảo để xây dựng cho hoạt động điều hành, 
quản lý của mình như sau:

STT TÊN VĂN BẢN STT TÊN VĂN BẢN
Quy chế quản lý nhân sự Hợp đồng lao động
Quy chế tài chính Đơn xin nghỉ phép
Thỏa ước lao động tập thể Đơn xin nghỉ việc riêng
Nội quy lao động Đơn xin nghỉ việc
Phiếu đăng ký nhu cầu nhân sự Biên bản bàn giao công việc
Danh sách ứng viên tham gia phỏng 
vấn

Biên bản bàn giao tài sản công 
cụ

Phiếu ghi chép phỏng vấn Biên bản bàn giao hồ sơ tài liệu
Hợp đồng thử việc Bản cam kết nghỉ việc
Bảng đánh giá sau thử việc Bảng nhu cầu đào tạo
Hợp đồng Cộng tác viên_kinh doanh Bản tự kiểm điểm cá nhân
Hợp đồng Cộng tác viên_chung Bản cam kết bảo mật thông tin

10. QUAN TÂM ĐẾN VẤN ĐỀ 
PHÁP LÝ TRONG MỌI HOẠT 
ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

Trong quá trình từ khi thành lập doanh 

nghiệp đến khi đi vào hoạt động kinh doanh, 
sản xuất, doanh nghiệp không thể tránh được 
các vấn đề phát sinh liên quan đến pháp lý 
trình tự thủ tục đăng ký thành lập, hoạt động, 
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giao dịch, mua bán, thương thảo với đối tác, 
hoạt động quản lý doanh nghiệp, lao động,…

Để giảm thiểu tối đa những vấn đề pháp 
lý sẽ xảy ra trong quá trình hoạt động kinh 
doanh, doanh nghiệp cần chủ động làm đúng 
và tuân thủ pháp luật ngày từ những bước 
đầu tiên. Để doanh nghiệp được hoạt động 
ổn định và tránh những rủi ro về vấn đề pháp 
lý thì doanh nghiệp cần có bộ phận pháp chế 

nội bộ hoặc Luật sư tư vấn thường xuyên.
FDVN là Công ty luật có kinh nghiệm 

dày dặn, chuyên môn vững và hoạt động 
lâu lâu trong lĩnh vực tư vấn, hỗ trợ doanh  
nghiệp. Làm việc với nhiều đối tác trong và 
ngoài nước, FDVN hiểu rõ doanh nghiệp 
Việt Nam hiện đang thiếu gì và cần gì trong 
quá trình xây dựng, vận hành và phát triển. 
FDVN hi vọng được đồng hành cùng các 
Qúy Doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.
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Tình huống pháp lý: Mua đất đấu giá 
đã 04 năm nhưng chưa được cấp Giấy 
chứng nhận thì phải làm như thế nào?

Cuối 2015 gia đình tôi có tham gia và 
trúng đấu giá mảnh đất nhà văn hóa thôn 
báy xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 
Thanh Hóa. Sau 03 ngày UBND xã có bảo 
gia đình tôi phải hoàn thành nghĩa vụ nộp 
đủ số tiền 65 triệu đồng giá đấu mảnh đất 
đó, gia đình tôi đã hoàn thành . Nhưng cho 
đến nay gia đình tôi vấn chưa được cấp sổ 
đỏ. Nhiều lần xuống gặp địa chính xã thì chỉ 
được giải thích là hồ sơ đang gửi trên huyện 
chờ cấp giấy. Rất mong được luật sư tư vấn? 

Trả lời:
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi 

vấn đề cần tư vấn đến Công ty Luật FDVN 
(“FDVN”). Đối với yêu cầu của Quý khách, 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi như 
sau:

Căn cứ quy định tại Khoản 5, Điều 9 của 
Thông tư 24/2014/TT-BTNMT, sửa đổi bổ 
sung bởi Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì 
sau khi người trúng đấu giá đất hoàn thành 
việc nộp tiền vào kho bạc Nhà nước thì sẽ 
được cấp sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất), 

Điểm a Khoản 40 Điều 2 Nghị định 
01/2017/NĐ-CP bổ sung, sửa đổi quy định 
thời hạn cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá 
như sau: Việc đăng ký đất đai và tài sản gắn 
liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở cùng tài sản 
khác gắn liền với đất trong thời hạn không 
quá 30 ngày.

Như vậy, thời gian cấp sổ đỏ đối với đất 
trúng đấu giá là không quá 30 ngày. Đồng 
thời theo quy định hiện hành, việc cấp sổ đỏ 
cho đất trúng đấu giá cũng là lần cấp Giấy 
chứng nhận lần đầu tiên.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất đấu giá:

Để xin cấp sổ đỏ cho đất trúng đấu giá, 
người sử dụng đất cần chuẩn bị đầy đủ các 
loại giấy tờ sau:

- Đơn đăng ký biến động đất đai và tài 
sản gắn liền với đất

- Sổ hộ khẩu, CMND của người sử dụng 
đất đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

- Bản sao giấy tờ chứng minh việc đã 
thực hiện các nghĩa vụ tài chính về đất đai 
khi được Nhà nước cho thuê đất, giao đất 
thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng 
đất.

- Sơ đồ hoặc trích đo địa chính đối với 
thửa đất trúng đấu giá đang xin cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Văn bản kết quả đấu giá quyền sử dụng 
đất và tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu 
của chủ sở hữu tài sản, người sử dụng đất 
hoặc yêu cầu của cơ quan thi hành án, tòa án 
nhân dân đã được thi hành.

Các khoản thuế, phí phải nộp khi cấp sổ 
đỏ cho đất trúng đấu giá

Lệ phí trước bạ: Theo Điều 7 Nghị định 
140/2016/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí 
trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu nhà, đất 
là 0,5% và giá tính lệ phí trước bạn là giá 
do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương ban hành.

Do đó, nếu bạn đã nộp đủ hồ sơ và các 
khoản thuế, phí trên nhưng sau 04 năm 
vẫn chưa được cấp sổ đỏ là không phù hợp 
với quy định của pháp luật. Do vậy bạn có 
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quyền khiếu nại hoặc khởi kiện UBND xã, 
Văn phòng đăng ký đất đai huyện thực hiện 
hành vi không cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho bạn.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo luật sư Duyên Trần - Công ty 
Luật FDVN

Tình huống pháp lý: Người lao động 
phải làm gì khi không được đóng Bảo 
hiểm xã hội?

Em đã ký hợp đồng chính thức được gần 
02 năm mà không được đóng Bảo Hiểm Xã 
Hội. Bây giờ em muốn nghỉ và kiện lại công 
ty thì được quyền lợi gì không ạ? 

Trả lời:
Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và gửi 

vấn đề cần tư vấn đến Công ty Luật FDVN 
(“FDVN”). Đối với yêu cầu của Quý khách, 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi như 
sau:

1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 
2, Điều 124 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì 
từ ngày 01/01/2018, người làm việc theo 
hợp đồng lao động lao động có thời hạn từ 
đủ 01 tháng đã thuộc đối tượng tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc. Do vậy với trường 
hợp của bạn đã được ký hợp đồng lao động 
chính thức được gần 02 năm nên công ty có 
trách nhiệm phải đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc theo quy định pháp luật.

Pháp luật cũng có các quy định xử phạt 
với Công ty trong trường hợp trốn đóng bảo 
hiểm xã hội, tùy mức độ vi phạm, tính chất 
của hành vi mà Công ty có thể bị xử phạt vi 
phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm 

hình sự.
2. Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp 

của mình, bạn có thể thực hiện theo các 
phương án sau:

Thứ nhất,  khiếu nại đến Ban giám đốc 
Công ty về hành vi không đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc.

Trường hợp Ban Giám đốc Công ty không 
giải quyết hoặc bạn không đồng ý với quyết 
định giải quyết khiếu nại của Công ty, bạn 
có quyền khiếu nại đến Chánh Thanh tra Sở 
Lao động - Thương và Xã hội nơi Công ty 
đặt trụ sở.

Thứ hai, trường hợp không lựa chọn 
phương án khiếu nại, bạn có thể khởi kiện 
đến Tòa án nhân dân cấp huyện nơi Công ty 
đóng trụ sở hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện 
nơi bạn cư trú, làm việc để giải quyết. Yêu 
cầu khởi kiện buộc Công ty phải thực hiện 
truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
cho bạn trong thời gian vi phạm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Hải Nhi - Công ty 
Luật FDVN
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Tình huống pháp lý: Thủ tục xem xét, 
thẩm định, định giá trong vụ án tranh 
chấp đất đai?

Tôi có tranh chấp ranh giới đất, diện tích 
3m2 đã làm đơn từ 2013. Tôi đã cung cấp 
hồ sơ, bản vẽ từ 2014. Đến nay, tòa yêu cầu 
gia đình làm thẩm định diện tích tranh chấp. 
Xin hỏi luật sư là việc thẩm định tự làm, thì 
cần có văn bản của tòa không? Tòa đã kéo 
dài nhiều năm, như vậy, Tòa có hủy vụ án 
không? Xin chân thành cảm ơn luật sư!

Trả lời:
Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và gửi 

câu hỏi đến Công ty Luật FDVN (“FDVN”), 
sau khi tìm hiểu các quy định pháp luật, 
chúng tôi có những thông tin trao đổi sau:

Theo quy định pháp luật, đương sự có 
yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của mình thì phải thu thập, cung cấp, 
giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để 
chứng minh cho yêu cầu có căn cứ và hợp 
pháp. Các hồ sơ tài liệu này có thể được nộp 
kèm theo đơn khởi kiện hoặc trong quá trình 
Tòa án giải quyết vụ án để Tòa án lấy đó 
làm căn cứ giải quyết vụ án khách quan. 

Tuy nhiên, theo Điều 192, 193,195 Bộ 
luật Tố tụng dân sự 2015 thì việc đương 
sự không cung cấp được tài liệu, chứng cứ 
không thuộc trường hợp Tòa án trả lại đơn 
khởi kiện. Tòa án sẽ thụ lý giải quyết vụ án 
trên cơ sở tài liệu, chứng cứ hiện có.

Về thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ, 
theo Điều 101 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 
thì thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ được 
thực hiện theo yêu cầu của đương sự hoặc 
yêu cầu của Thẩm phán khi xét thấy cần 
thiết. Hoạt động xem xét, thẩm định tại chỗ 
tiến hành với sự có mặt của đại diện Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, 
thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối 
tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo 
trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để 

đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, 
thẩm định đó.

Việc xem xét, thẩm định tại chỗ phải 
được ghi thành biên bản. Biên bản phải ghi 
rõ kết quả xem xét, thẩm định, mô tả rõ hiện 
trường, có chữ ký của người xem xét, thẩm 
định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự 
nếu họ có mặt, của đại diện Ủy ban nhân 
dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị 
trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng 
được xem xét, thẩm định và những người 
khác được mời tham gia việc xem xét, thẩm 
định. Sau khi lập xong biên bản, người xem 
xét, thẩm định phải yêu cầu đại diện Ủy ban 
nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, 
thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối 
tượng được xem xét, thẩm định ký tên và 
đóng dấu xác nhận.

Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ sẽ 
là nguồn chứng cứ để giải quyết vụ án. Do 
vậy với trường hợp của Qúy Khách cần tiến 
hành theo thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ 
theo quy định pháp luật nêu trên để đảm bảo 
thủ tục tố tụng và có căn cứ giải quyết vụ án.

Trên đây là ý kiến tư vấn của FDVN liên 
quan đến yêu cầu tư vấn của Qúy Khách trên 
cơ sở nghiên cứu các quy định pháp luật. Hy 
vọng ý kiến tư vấn của FDVN sẽ hữu ích 
cho Qúy Khách.

Theo Nguyễn Thị Huyền Trang - 
Công ty Luật FDVN
*Hình ảnh minh họa: Nguồn internet
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