
Đầu tư vào việt nam và 3 quy định bạn cần hiểu rõ 
 

Trong thời buổi kinh tế thị trường hội nhập như hiện nay, viêc đầu tư vào Việt Nam thì khách hàng 

cần phải hiểu rõ các quy định của pháp luật liên quan đến: Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và các 

quy định về thuế. Bài viết này sẽ cung cấp cho quý khách một số phân tích liên quan đến vấn đề 

được đề cập. 

1. Về luật đầu tư 

Hiểu rõ về luật đầu tư sẽ giúp cho Nhà đầu tư biết được ở Việt Nam có hai hình thức đầu tư là trực 

tiếp và gián tiếp. Hình thức đầu tư trực tiếp là việc nhà đầu tư sẽ tiến hành những thủ tục đăng ký 

nhận giấy chứng nhận đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hình thức thứ hai – đầu tư 

gián tiếp là tìm một công ty có vốn Việt Nam để thực hiện mua lại vốn hoặc cổ phần của công ty đó 

thông qua thủ tục đăng ký góp vốn. Ngoài ra, tìm hiểu luật đầu tư giúp khách hàng biết được mình 

đầu tư vô những ngành nghề được quy định tại Điều 16 của luật Đầu tư như: Sản xuất sản phẩm 

điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư. Đồng thời 

Luật đầu tư giúp Nhà đầu tư hiểu rõ những ngành nghề nào bị cấm đầu tư ở Việt Nam. 

2. Về luật doanh nghiệp 

Nhà đầu tư cần hiểu rõ về luật doanh nghiệp để biết thành lập công ty tại Việt Nam thì cần những 

điều kiện gì, để biết được quy định tại Việt Nam có 05 loại hình doanh nghiệp có thể thành lập: 

Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Nắm rõ hơn cách đặt tên cho doanh nghiệp, tài 

sản góp vốn là những tài sản nào, cách thành lập chi nhánh, nhiệm vụ và quyền hạn của từng chức 

vụ trong từng loại hình công ty theo luật định như: Giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản 

trị, chủ tịch hội đồng thành viên… 

3. Về luật thuế 

Tùy vào từng ngành nghề mà số lượng thuế của một doanh nghiệp phải đóng trong một tháng là 

khác nhau. Nhưng Thuế thu nhập doanh nghiệp (mức đóng cho đa số trường hợp là 20%) và lệ phí 

môn bài (mức đóng mỗi năm là từ 01 triệu đến 03 triệu đồng ). Tùy vào quy mô công ty là hai loại 

thuế mà doanh nghiệp nào của phải khai báo. Ngoài ra còn các loại thuế như thuế thu nhập cá 

nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên là những loại thuế mà doanh 

nghiệp phải nắm để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật cũng như thực hiện tránh thuế. 

https://phuoc-associates.com/vi/practice/dau-tu-vao-viet-nam/
https://phuoc-associates.com/vi/dau-tu-truc-tiep-ra-nuoc-ngoai-la-gi-nhung-dieu-can-luu-y-khi-dau-tu-truc-tiep-ra-nuoc-ngoai-tu-viet-nam/
https://phuoc-associates.com/vi/dau-tu-gian-tiep-ra-nuoc-ngoai-va-nhung-dieu-can-luu-y/
https://phuoc-associates.com/vi/dau-tu-gian-tiep-ra-nuoc-ngoai-va-nhung-dieu-can-luu-y/


Hiểu rõ các quy định về thuế giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, có nguồn vốn tiết kiệm để tái 

đầu tư. 

Đối với nhà đầu tư nước ngoài đứng trước nhiều quy định của pháp luật Việt Nam thì trước khi 

thành lập nên thuê một công ty luật chuyên nghiệp để tiến hành tư vấn, thực hiện các thủ tục đầu 

tư, cũng như tư vấn một cách kỹ càng về các quy định của Luật thuế. 

P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có 

gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P 

& Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh 

doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý 

như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang 

đến dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài, thuế và các vấn đề lao động cho chủ doanh nghiệp một 

cách hiệu quả nhất. 

 

https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/lao-dong-va-viec-lam/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/mua-ban-sap-nhap/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/tranh-tung/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/tu-van-dau-tu-ra-nuoc-ngoai/
https://phuoc-associates.com/vi/practice/thue/

