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"Qua theo dõi một số vụ án hình sự và

quá trình làm việc thì nhận thấy hiện nay

nổi lên một hiện tượng ngày càng phổ

biến, đó là một số người đứng tên thay,

làm giám đốc dùm, cũng như người đại

diện theo pháp luật cho Doanh nghiệp của

người khác. Vì những lợi ích trước mắt

mà rất nhiều người chưa nhận thấy được

những rủi ro pháp lý đứng đằng sau những

khoản phí, khoản tiền trả công mà mình

nhận được. Việc đứng tên thay để đăng ký

kinh doanh, rõ ràng là hoạt động không

minh bạch, không chính danh, vậy nên

những rủi ro là điều tất yếu sẽ xảy ra."

DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
BẢN � T I N

SỐ � 1 8 � - � T HÁNG � 1 1 . 2 0 2 0

Pháp lý về việc "đứng tên thay", có chức danh

mà không có thực quyền tại doanh nghiệp

- Luật sư Mai Quốc Việt -
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PHÁP LÝ VỀ VIỆC “ĐỨNG TÊN THAY”, CÓ CHỨC DANH 

MÀ KHÔNG CÓ THỰC QUYỀN TẠI CÁC DOANH NGHIỆP 

Luật sư Mai Quốc Việt – Công ty Luật FDVN 

MUÔN VÀN LÝ DO CHO VIỆC 

MƯỢN DANH 

Trong vụ án mà Tòa án quân sự Quân 

chủng Hải quân xét xử liên quan đến Đinh 

Ngọc Hệ (Út “trọc”), trong phần xét hỏi bà 

Vũ Thị Hoan thì làm rõ được sự việc rằng, 

bà Hoan chỉ là giám đốc “bù nhìn”, được 

ông Hệ nhờ đứng tên thành lập Công ty.1 

Bà Hoan làm giám đốc nhưng không 

có thực quyền, mọi việc đều làm theo chỉ 

đạo, điều hành của ông Hệ, và chính từ việc 

là “bù nhìn”, bà Hoan và Công ty mà bà 

đang đứng tên trở thành công cụ cho ông Hệ 

thực hiện các hành vi sai phạm. 

Việc thành lập và nhờ đứng tên trên 

Công ty này, cũng chỉ nhằm mục đích tạo 

“vỏ bọc” cho sự khách quan rằng có một 

doanh nghiệp độc lập, không có mối liên kết 

nào tới cá nhân ông Hệ đang tiến hành các 

hoạt động hợp tác kinh doanh. 

Điều này cũng rất dễ thấy trong các 

hoạt động đấu thầu, khi xuất hiện hiện tượng 

một số doanh nghiệp được thành lập, tham 

gia dự thầu với mục đích là để “trượt thầu”. 

1 https://plo.vn/phap-luat/nu-giam-doc-bu-nhin-do-ut-

troc-dung-len-913410.html 

Theo đó, có một Doanh nghiệp tại thành phố 

Đà Nẵng đã từng đấu 35 gói thầu trong lĩnh 

vực xây dựng cơ bản nhưng vẫn chưa thắng 

gói thầu nào, có đơn vị mua hồ sơ dự thầu 

rất nhiều gói thầu nhưng lại không tham gia 

đấu thầu.2 

Việc các bên không có năng lực, 

nhưng lại tham gia mua hồ sơ dự thầu cũng 

chỉ nhằm mục đích “chiếm suất” mua hồ sơ, 

và khi vào tham gia đấu thầu thì tìm lý do 

để “được loại”. Chính điều này đang làm 

méo mó thị trường kinh doanh, tạo sự cạnh 

tranh không lành mạnh. 

Hiện nay, pháp luật liên quan đến các 

hoạt động kinh doanh như Luật Đầu tư, Luật 

Doanh nghiệp đang ngày càng khuyến 

2 https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/dau-

hoi-ve-cac-cong-ty-chuyen-truot-thau-tai-da-nang-

93526.html 
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khích, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động 

kinh doanh. Đơn cử như Luật Doanh nghiệp 

2020 đã bỏ quy định về việc doanh nghiệp 

phải thông báo mẫu dấu với cơ quan đăng 

ký kinh doanh trước khi sử dụng; bỏ quy 

định về việc yêu cầu doanh nghiệp phải Báo 

cáo thay đổi thông tin của người quản lý 

doanh nghiệp,…. 

Thủ tục đăng ký xin cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp được chuyển từ 

hồ sơ giấy sang đăng ký online; thời gian 

cấp giấy được rút ngắn chỉ còn 03 ngày, 

trong khi đó, trước đây tại Luật Doanh 

nghiệp 2005 thì thời gian là 05 ngày. 

Tuy pháp luật có sự thay đổi, tạo cơ 

chế mở nhưng rất nhiều nhà đầu tư vẫn 

muốn hoạt động kinh doanh, nhưng lại 

không tự mình đứng tên mà nhờ người khác 

đứng tên giùm để thành lập doanh nghiệp, 

làm người đại diện theo pháp luật. Trong khi 

đó, hoạt động kinh doanh vẫn điều hành trực 

tiếp. Có thể, việc nhờ người khác đứng tên 

giùm, khi có những rủi ro phát sinh thì nhà 

đầu tư sẽ chối bỏ được trách nhiệm và hạn 

chế tổn thất cho mình. Nhưng cũng có 

những lý do mà nhà đầu tư phải nhờ người 

khác đứng tên giùm là vì để rút ngắn thời 

gian và hưởng sự ưu đãi. 

3 Điều 21, Điều 22 và Điều 23 Luật Doanh nghiệp 2014; 

Điều 22 Luật Đầu tư 2014. 

Đơn cử, để doanh nghiệp được thành 

lập, được phép hoạt động thì nhà đầu tư 

trong nước chỉ thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp, với 

những tờ khai, biểu mẫu rất đơn giản, như 

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; Điều lệ 

công ty; Danh sách thành viên/cổ đông sáng 

lập; Bản sao một số giấy tờ tùy thân,… 

 Trong khi đó, với nhà đầu tư nước 

ngoài để doanh nghiệp được phép hoạt động 

thì ngoài những giấy tờ như nhà đầu tư trong 

nước, nhà đầu tư nước ngoài còn phải có 

“Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư”. Do vậy, 

phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư, sau 

đó mới tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp theo Luật 

Doanh nghiệp.3 Như vậy, chỉ riêng việc xin 

thành lập doanh nghiệp thì nhà đầu tư trong 

nước và nhà đầu tư nước ngoài đã có sự 

khác biệt. 
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Rồi việc, đối với nhà đầu tư trong 

nước với phần vốn điều lệ thì nhà đầu tư tự 

chịu trách nhiệm, tự thực hiện việc góp vốn. 

Có nghĩa rằng, nhà nước không quản lý bắt 

buộc ở giai đoạn đầu khi nhà đầu tư xin đăng 

ký thành lập doanh nghiệp, không kiểm tra 

việc nhà đầu tư có góp đủ số vốn cam kết 

hay không. Nếu xảy ra các sự việc liên quan 

đến vốn điều lệ, thì nhà đầu tư tự chịu trách 

nhiệm.4 

Trong khi đó, với nhà đầu tư nước 

ngoài thì nhà đầu tư phải chứng minh được 

năng lực tài chính, lúc đó mới được cơ quan 

nhà nước cấp phép đầu tư, cho phép hoạt 

động.5 Bên cạnh đó, trong một số lĩnh vực, 

ngành, nghề kinh doanh, hình thức đầu tư, 

tỷ lệ sở hữu vốn góp của nhà đầu tư nước 

ngoài bị giới hạn, trong khi đó nhà đầu tư 

trong nước thì không bị giới hạn. Thể hiện 

cụ thể, tại khoản 3 Điều 22 Luật Đầu tư 

2014, có quy định như sau: “Nhà đầu tư 

nước ngoài được sở hữu vốn điều lệ không 

hạn chế trong tổ chức kinh tế, trừ các 

trường hợp sau đây: 

a) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước

ngoài tại công ty niêm yết, công ty đại 

chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán và 

các quỹ đầu tư chứng khoán theo quy định 

của pháp luật về chứng khoán; 

4 Khoản 5 Điều 17, Điều 48, Điều 74, Điều 111 Luật 

Doanh nghiệp 2014 

b) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước

ngoài trong các doanh nghiệp nhà nước cổ 

phần hóa hoặc chuyển đổi sở hữu theo hình 

thức khác thực hiện theo quy định của pháp 

luật về cổ phần hóa và chuyển đổi doanh 

nghiệp nhà nước; 

c) Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước

ngoài không thuộc quy định tại điểm a và 

điểm b khoản này thực hiện theo quy định 

khác của pháp luật có liên quan và điều ước 

quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam là thành viên.” 

Và rất nhiều lý do khác nữa dẫn đến 

việc nhà đầu tư nước ngoài muốn mượn tên 

của người Việt Nam để đầu tư kinh doanh 

tại Việt Nam. Mục đích để rút ngắn thời 

gian, tránh thực hiện các thủ tục kéo dài, né 

tránh các rào cản, và khi có sự việc xảy ra 

thì cũng nhanh chóng rút lui. 

MIẾNG MỒI NGON ĐI KÈM 

VỚI RỦI RO 

5 Điều 33, Điều 39 Luật Đầu tư 2014; Điều 44 Nghị 

định 118/2015/NĐ-CP. 
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Việc một người không đầu tư, không 

có góp vốn, không có mục đích thực hiện 

hoạt động kinh doanh nhưng lại đứng tên 

thay để đăng ký, thành lập doanh nghiệp và 

chịu sự điều hành của một người khác, thì 

rõ ràng người đứng tên là “con rối”, những 

rủi ro đầu tiên xuất hiện thì người này phải 

gánh chịu. 

Đối với người đứng tên giùm, thì do 

họ phải thực hiện công việc thay cho người 

khác, nên thông thường sẽ được người nhờ 

đứng tên cho trả phí, cho hưởng một khoản 

lợi ích vật chất nhất định. Do đứng tên thay, 

về thực quyền người đứng giùm không có, 

họ sẽ chịu sự điều hành, quản lý từ người 

nhờ đứng tên. Thông thường các bên sẽ thực 

hiện việc ủy quyền để chuyển giao quyền, 

hoạt động kinh doanh và rủi ro phát sinh. 

Bởi lẽ, theo quy định tại Điều 562 Bộ 

luật Dân sự 2015 thì bên được ủy quyền có 

nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên 

ủy quyền. Do vậy, việc ủy quyền không làm 

miễn trừ trách nhiệm của bên ủy quyền 

(người đứng tên giùm) và nếu có phát sinh 

giao dịch do người đại diện xác lập, thực 

hiện với người thứ ba phù hợp với phạm vi 

đại diện thì bên ủy quyền vẫn phải chịu 

trách nhiệm.6 

6 Khoản 1 Điều 139; Khoản 2 Điều 567 Bộ luật Dân sự 

2015 

Do vậy, nếu bên nhờ đứng tên, thông 

qua các thủ thuật, sức ép đã buộc người 

đứng tên thực hiện việc ủy quyền. Khi thực 

hiện các giao dịch, nếu có phát sinh nợ nần, 

rủi ro, bỏ trốn thì người đứng tên giùm sẽ 

phải chịu thực hiện nghĩa vụ với các bên thứ 

ba, do người đứng tên giùm là người đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cũng với tư cách là 

người đại diện theo pháp luật của Doanh 

nghiệp thì người đứng tên giùm còn phải 

chịu trách nhiệm trong hoạt động của doanh 

nghiệp với cơ quan hành chính nhà nước, 
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đại diện doanh nghiệp tham gia tố tụng, giải 

quyết tranh chấp,… Bởi nhà nước không thể 

gọi một doanh nghiệp lên để giải quyết, và 

phải yêu cầu người đại diện của doanh 

nghiệp lên để giải quyết. Mối quan hệ giữa 

người đại diện pháp luật doanh nghiệp với 

doanh nghiệp là mối quan hệ mật thiết, gắn 

bó với nhau. Doanh nghiệp thực hiện giao 

dịch thông qua đại diện là người đại diện 

hợp pháp của mình. 

Ngoài ra, hiện nay, Bộ luật Hình sự 

hiện hành cũng đã có những quy định mới, 

mở rộng phạm vi để xử lý hành vi vi phạm, 

có quy định truy cứu trách nhiệm hình sự 

của pháp nhân thương mại. Theo đó, pháp 

nhân thương mại có thể chịu trách nhiệm 

hình sự với các tội danh như Tội buôn lậu; 

Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ 

qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng 

cấm,..7 

Theo quy định tại khoản 2, Điều 75 

Bộ luật Hình sự 2015: “Việc pháp nhân 

thương mại chịu trách nhiệm hình sự không 

loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân”. 

Do vậy, nếu có xảy ra hành vi vi phạm thì 

người đứng tên giùm cũng gánh chịu những 

rủi ro về pháp lý mà không có loại trừ trách 

nhiệm của cá nhân. 

Trong khi đó, với những người nhờ 

đứng tên giùm, nếu không có bằng chứng, 

7 Điều 76 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. 

chứng cứ nào khác về mặt pháp lý, họ không 

được ghi nhận là chủ sở hữu, thành viên hay 

cổ đông của Công ty. Vậy nên, khi có rủi ro 

phát sinh rất khó để xử lý các hành vi vi 

phạm của những cá nhân này, mặc dù trên 

thực tế họ chính là người đầu tư vào doanh 

nghiệp. 

CƠ CHẾ XỬ LÝ CHƯA ĐỦ SỨC 

RĂN ĐE 

Mặc dù tiềm ẩn nhiều rủi ro nhưng 

những hoạt động liên quan đến việc đứng 

tên giùm vẫn diễn ra thường xuyên. Bởi lẽ 

nhu cầu, mục đích vẫn luôn hiện hữu, 

thường trực và việc phát hiện rất khó khăn, 

cũng như chế tài xử lý không đủ mạnh. 

Theo đó, hiện nay trong Bộ luật hình 

sự không xem việc một người nhờ người 

khác đứng tên dùm, làm người đại diện theo 

pháp luật giùm là tội phạm. Những sự việc 

bị xử lý vi phạm hình sự đến người đứng tên 

giùm, chỉ liên quan đến hành vi vi phạm khi 

xâm phạm các khách thể mà pháp luật hình 

sự, là những hành vi khi thực hiện công 

việc, chứ không phải là hành vi “đứng tên 

giùm”. 

Theo quy định tại khoản 4, Điều 17 

Luật Doanh nghiệp 2014, quy định về các 

hành vi bị nghiêm cấm: “Kê khai không 

trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp và nội dung hồ sơ 
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đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp.” 

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 

số 50/2016/NĐ-CP thì với hành vi “kê khai 

không trung thực, không chính xác nội dung 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp” người vi phạm 

sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu 

đồng. 

Do đó, hành vi nhờ người khác đứng 

tên giùm, trong trường hợp phát hiện hành 

vi vi phạm thì chỉ có thể xử lý về mặt hành 

chính với việc kê khai không trung thực, 

không chính xác hồ sơ khi đăng ký kinh 

doanh.  

Ngoài việc bị phạt tiền thì người vi 

phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả đó là: Buộc đăng ký thay đổi và 

thông báo lại các thông tin doanh nghiệp đã 

kê khai không trung thực, không chính xác. 

So với lợi ích, và mục đích mà các 

bên đã thỏa thuận thì dường như mức phạt 

mà pháp luật đang quy định còn thấp, chưa 

đủ sức răn đe. Bên cạnh đó, việc phát hiện 

kê khai không trung thực rất khó bị phát 

hiện, nếu các bên “đồng thuận”, không có 

tranh chấp, hoặc không bị cơ quan chức 

năng xử lý gián tiếp thì mới phát hiện được. 

Vậy nên, để hạn chế tình trạng đứng 

tên giùm, bảo đảm quá trình hoạt động kinh 

doanh đúng thực chất, tránh việc xảy ra 

tranh chấp, xung đột thì cần phải tăng mức 

xử phạt với hành vi này. Đơn cử, khi phát 

hiện hành vi vi phạm thì ngoài phạt tiền có 

thể cấm các bên liên quan thành lập, hoặc 

quản lý doanh nghiệp trong một khoảng thời 

gian cụ thể như 5 năm, hoặc 10 năm. Bên 

cạnh đó, xem xét, tình tiết “khai báo gian 

dối, không trung thực” trong việc đứng tên 

giùm là tình tiết tăng năng để xử lý hành vi 

vi phạm hình sự trong trường hợp cơ quan 

chức năng xử lý người đứng tên giùm với 

hành vi vi phạm pháp luật về hình sự liên 

quan tới doanh nghiệp. 

DANH SÁCH TÀI LIỆU KÈM THEO 

1. https://plo.vn/phap-luat/nu-giam-

doc-bu-nhin-do-ut-troc-dung-len-

913410.html

2. https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-

thi-xay-dung/dau-hoi-ve-cac-cong-

ty-chuyen-truot-thau-tai-da-nang-

93526.html

3. Luật Doanh nghiệp 2014

4. Luật Đầu tư 2014.

5. Bộ luật Dân sự 2015

6. Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ

sung 2017.

7. Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng

dẫn Luật đầu tư

8. Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định

về xử phạt vi phạm hành chính trong

lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

https://plo.vn/phap-luat/nu-giam-doc-bu-nhin-do-ut-troc-dung-len-913410.html
https://plo.vn/phap-luat/nu-giam-doc-bu-nhin-do-ut-troc-dung-len-913410.html
https://plo.vn/phap-luat/nu-giam-doc-bu-nhin-do-ut-troc-dung-len-913410.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/dau-hoi-ve-cac-cong-ty-chuyen-truot-thau-tai-da-nang-93526.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/dau-hoi-ve-cac-cong-ty-chuyen-truot-thau-tai-da-nang-93526.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/dau-hoi-ve-cac-cong-ty-chuyen-truot-thau-tai-da-nang-93526.html
https://baovephapluat.vn/kinh-te/do-thi-xay-dung/dau-hoi-ve-cac-cong-ty-chuyen-truot-thau-tai-da-nang-93526.html


Vận chuyển quả thuốc phiện khô có bị xử

lý hình sự hay không?

Có được sử dụng mã vạch nước ngoài?

Tiền trúng thường có phải là tài sản
chung vợ chồng?

PHÁP LUẬT & THỰC TIỄNPHÁP LUẬT & THỰC TIỄNPHÁP LUẬT & THỰC TIỄN
BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
SỐ 18 -  THÁNG 11.2020
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TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ. VẬN 

CHUYỂN QUẢ THUỐC PHIỆN KHÔ 

CÓ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ HAY KHÔNG? 

Vừa qua, em trai tôi trên đường vận 

chuyển 04 kg quả thuốc phiện khô thì bị 

công an bắt. Tuy nhiên, em trai của tôi mua 

số quả thuốc phiện khô này là để về ngâm 

rượu để uống chứ không hề có việc mua 

bán loại quả này. Vậy mong Luật sư FDVN 

(FDVN) có thể tư vấn cho tôi được biết là 

đối với việc vận chuyển 04 kg thuốc này 

thì em trai tôi có bị truy cứu trách nhiệm 

hình sự hay không? Tôi xin chân thành 

cảm ơn Quý Công ty đã tư vấn! 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 

yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau: 

[1]. Quy định của pháp luật về việc 

vận chuyển trái phép ma túy 

Căn cứ vào Điều 250 Bộ luật Hình sự 

2015, sửa đổi 2017 quy định về việc vận 

chuyển trái phép chất ma túy như sau: 

“1. Người nào vận chuyển trái phép 

chất ma túy mà không nhằm mục đích sản 

xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma 

túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, 

thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 

từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;” 

Đồng thời, tại Mục 3.6 Phần II Thông 

tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-

VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định 

người nào tàng trữ, vận chuyển trái phép 

hoặc chiếm đoạt chất ma túy với số lượng 

sau đây không nhằm mục đích mua bán hay 

sản xuất trái phép chất ma túy khác thì áp 

dụng khoản 4 Điều 8 Bộ luật Hình sự, theo 

đó không truy cứu trách nhiệm hình sự 

nhưng phải bị xử lý hành chính như sau: 

“…. d) Quả thuốc phiện khô có trọng 

lượng dưới năm kilôgam”. 

Do đó, trong trường hợp em trai của 

Quý Khách bị cơ quan chức năng bắt trong 

khi đang vận chuyển quả thuốc phiện với 

trọng lượng là 04kg đồng thời không nhằm 

mục đích mua bán hoặc sản xuất mà để 

ngâm rượu thì không truy cứu trách nhiệm 

hình sự theo Điều 250 Bộ luật Hình sự nêu 

trên. 

[2]. Xử lý vi phạm hành chính về 

hành vi vận chuyển 04 kg quả thuốc 

phiện khô 
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Căn cứ vào Điều 21 Nghị định số 

167/2013/NĐ-CP quy định về việc xử phạt 

vi phạm hành chính trong việc vi phạm các 

quy định về phòng, chống và kiểm soát ma 

túy như sau: 

“1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 

500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến

2.000.000 đồng đối với một trong những 

hành vi sau đây: 

a) Tàng trữ, vận chuyển hoặc chiếm

đoạt chất ma túy trái phép; 

b) Tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc

chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc sản xuất 

trái phép chất ma túy; 

c) Sản xuất, mua, bán những dụng cụ sử

dụng chất ma túy trái quy định của pháp 

luật. 

[…] 

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính đối với hành vi quy định tại 

Khoản 1, 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều này.” 

Trên đây là ý kiến pháp lý của FDVN 

dựa trên các tài liệu, hồ sơ đã được cung 

cấp, tiếp cận. Ý kiến pháp lý có thể thay đổi 

phụ thuộc vào các tài liệu, thông tin được 

cung cấp thêm, tiếp cận và phát sinh về sau. 

Theo Đinh Thị Thông 

Công ty Luật FDVN 

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ. CÓ 

ĐƯỢC SỬ DỤNG MÃ VẠCH NƯỚC 

NGOÀI? 

Công ty tôi muốn nhập khẩu sữa từ 

nước ngoài vào Việt Nam, trên mỗi hộp sữa 

đã có các mã vạch quốc tế GS1, tôi muốn sử 

dụng mã vạch của đơn vị nữa ngoài mà 

không cần đăng ký mã vạch sản phẩm tại 

Việt Nam có được không? Tôi xin chân 

thành cảm ơn! 

Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 

yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau: 
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Theo quy định tại Khoản 2 Điều 19b 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định về 

trách nhiệm của tổ chức sử dụng mã số, 

mã vạch: 

“2. Đối với tổ chức hoạt động trên lãnh 

thổ Việt Nam sử dụng mã nước ngoài theo 

chuẩn của tổ chức mã số, mã vạch quốc tế 

GS1: 

a) Phải được cơ quan có thẩm quyền 

của nước ngoài cấp hoặc được chủ sở hữu 

của mã nước ngoài ủy quyền sử dụng; 

b) Trường hợp được chủ sở hữu mã 

nước ngoài ủy quyền sử dụng, tổ chức phải 

thông báo với cơ quan quản lý nhà nước có 

thẩm quyền để được xác nhận việc sử dụng 

mã nước ngoài.” 

 

Theo quy định trên, nếu công ty ban 

muốn sử dụng sản phẩm có mã nước ngoài 

theo quy chuẩn của tổ chức mã số, mã vạch 

quốc tế GST thì phải được cơ quan có thẩm 

quyền của nước ngoài cấp hoặc được chủ sở 

hữu của mã nước ngoài ủy quyền sử dụng. 

Trong trường hợp được chủ sở hữu ủy 

quyền sử dụng mã nước ngoài, công ty bạn 

phải thông báo với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền để được xác nhận việc 

sử dụng mã nước ngoài.  

Hồ sơ cho việc thông báo với cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để được xác nhận 

mã nước ngoài được quy định tại Điều 19c 

Nghị định số 74/2018/NĐ-CP: 

- Giấy ủy quyền của Công ty nước ngoài 

cho phép công ty Việt Nam sử dụng mã 

vạch nước ngoài gắng lên sản phẩm. 

- Đơn đề nghị xác nhận việc sử dụng mã 

nước ngoài 

- Danh mục mã nước ngoài đề nghị xác 

nhận.  

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 Ngô Thị Mỹ Trâm 

Công ty Luật FDVN 

 

TÌNH HUỐNG PHÁP LÝ. TIỀN 

TRÚNG THƯỞNG CÓ PHẢI LÀ TÀI 

CHUNG CỦA VỢ CHỒNG? 

Nếu như tôi trúng thưởng xổ số thì đó 

có được xem là tài sản chung của cả hai vợ 

chồng không? Khi ly hôn thì tôi có phải chia 

cho người còn lại hay không? Mong Quý 

công ty tư vấn giúp. 
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Trả lời: 

Cảm ơn Qúy Khách đã gửi câu hỏi đến 

Công ty Luật FDVN (FDVN). Đối với các 

yêu cầu tư vấn của Qúy Khách, sau khi 

nghiên cứu các quy định pháp luật liên 

quan, FDVN có một số trao đổi như sau:  

Điều 33 Luật hôn nhân và gia đình 2014 

quy định về tài sản chung của vợ chồng như 

sau: 

“1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài 

sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao 

động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa 

lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu 

nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, 

trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 

Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng 

được thừa kế chung hoặc được tặng cho 

chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa 

thuận là tài sản chung”. 

Căn cứ theo Điều 9 Nghị định 

126/2014/NĐ-CP quy định về thu nhập hợp 

pháp khác của vợ, chồng trong thời kỳ hôn 

nhân như sau: 

“1. Khoản tiền thưởng, tiền trúng 

thưởng xổ số, tiền trợ cấp, trừ trường hợp 

quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Nghị định 

này. 

2. Tài sản mà vợ, chồng được xác lập 

quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật Dân 

sự đối với vật vô chủ, vật bị chôn giấu, bị 

chìm đắm, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, gia 

súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước. 

3. Thu nhập hợp pháp khác theo quy 

định của pháp luật.” 

Khoản 11 Điều 3 Nghị định 

126/2014/NĐ-CP quy định đối với khoản 

trợ cấp, ưu đãi mà vợ, chồng nhận được theo 

quy định của pháp luật về ưu đãi người có 

công với cách mạng được xác định là tài sản 

riêng vợ chồng. 

 

Như vậy, thu nhập từ tiền trúng thưởng 

xổ số của vợ hoặc chồng nếu không có thỏa 

thuận về chế độ tài sản trước khi kết hôn thì 

được coi là tài sản chung của vợ và chồng.  

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 Lan Anh 

Công ty Luật FDVN 
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PHẦN III.
QUY ĐỊNH
CẦN BIẾT

BẢN TIN DIỄN ĐÀN NGHỀ LUẬT
SỐ 18 THÁNG 11/2020
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Chịu trách nhiệm xuất bản: Luật sư Lê Cao

FDVN LAW FIRM
Feel free to go with the truth
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