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Luật Doanh nghiệp 2020
Ngày 17/06/2020, Quốc hội ban hành Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Luật Doanh
nghiệp 2020 có một số điểm nổi bật như sau:
1.

Đăng ký doanh nghiệp trực tuyến (thông qua Cổng thông tin quốc
gia với bộ hồ sơ điện tử) và đăng ký doanh nghiệp ngoại tuyến
(sử dụng hồ sơ bằng bản giấy) có giá trị pháp lý như nhau. Do đó,
Doanh nghiệp không phải nộp hồ sơ bằng bản giấy như quy định
hiện tại

2.

Mẫu dấu doanh nghiệp có thể được làm dưới dạng con dấu và
chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử

3.

Trong trường hợp công ty có nhiều hơn một đại diện theo pháp
luật, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật
cần được quy định cụ thể trong Điều lệ công ty. Nếu không có
quy định cụ thể, mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty
đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ
ba và chịu trách nhiệm liên đới cho thiệt hại của doanh nghiệp

4.

Trường hợp góp vốn bằng tài sản, thời gian cho việc vận chuyển,
nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để
chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho công ty không được tính là
một phần trong thời hạn 90 ngày góp vốn

5.

Cổ đông thiểu số sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên
(thay vì 10% theo Luật Doanh nghiệp 2014) hoặc một tỷ lệ khác
thấp hơn (theo Điều lệ của công ty) có quyền tiếp cận thông tin về
hoạt động công ty, triệu tập họp Đại hội cổ đông v.v.

6.

Thay vì quy định cụ thể các trường hợp công ty bị cấm hoặc bắt
buộc phải thông báo trước khi tiến hành hợp nhất hoặc sáp nhập,
Luật Doanh nghiệp 2020 chỉ tham chiếu đến Luật Cạnh tranh về
các yêu cầu tuân thủ khi tiến hành hợp nhất hoặc sáp nhập

7.

Thời gian doanh nghiệp phải thông báo trước cho Cơ quan đăng
ký kinh doanh về tạm ngừng và tiếp tục kinh doanh được rút ngắn
từ 15 ngày xuống còn 03 ngày làm việc trước thời điểm tạm
ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh

8.

Doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước
nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết
thay vì 100% vốn điều lệ như quy định tại Luật Doanh nghiệp
2014

Luật Đầu tư 2020
Ngày17/06/2020, Quốc hội thông qua Luật đầu tư 2020 số 61/2020/QH14. Luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Luật đầu tư 2020 có
một số thay đổi đáng chú ý như sau:
1.

Khái niệm “Điều kiện tiếp cận thị trường
đối với nhà đầu tư nước ngoài” lần đầu
được giới thiệu như một cách tiếp cận mới
về gia nhập thị trường của nhà đầu tư
5.
(NĐT) nước ngoài. Điều kiện này được
xác định dựa trên tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ
của NĐT nước ngoài, hình thức đầu tư,
phạm vi hoạt động đầu tư, năng lực của
NĐT; đối tác tham gia thực hiện hoạt động
đầu tư

8.
đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới,
xã, phường, thị trấn ven biển theo quy định
về pháp luật về đất đai

NĐT nước ngoài thành lập doanh nghiệp
nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định
không bắt buộc phải có dự án đầu tư và
thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư

NĐT nước ngoài phải được chấp thuận
góp vốn, mua cổ phần đối với việc đầu tư
vào công ty mục tiêu ở Việt Nam nếu việc 9.
góp vốn, mua cổ phần dẫn đến (i) tăng tỷ
lệ sở hữu của các NĐT nước ngoài tại tổ
chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp
cận thị trường có điều kiện đối với NĐT
10.
nước ngoài hoặc (ii) tăng tỷ lệ sở hữu vốn
điều lệ của NĐT nước ngoài từ dưới hoặc
bằng 50% lên trên 50%; hoặc (iii) tăng tỷ lệ
sở hữu vốn điều lệ của NĐT nước ngoài
khi NĐT nước ngoài đã sở hữu trên 50%
11.
vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế

3.

Ngưỡng xác định sở hữu nước ngoài của 6.
NĐT nước ngoài giảm từ “51%” xuống chỉ
còn “50%”. Ngưỡng này dùng để xác định
công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho việc
tuân thủ các điều kiện và thủ tục đầu tư áp
dụng cho nhà đầu tư nước ngoài

Yêu cầu NĐT nước ngoài phải được chấp
thuận góp vốn, mua cổ phần vào các công
ty mục tiêu nếu có sử dụng đất ở các vùng
biển đảo, biên giới, ven biển hoặc các khu
vực khác có thể ảnh hưởng đến quốc
phòng, an ninh

4.

NĐT nước ngoài phải đảm bảo các điều
7.
kiện bổ sung mới (i) không làm ảnh hưởng
đến việc bảo đảm quốc phòng, an ninh của
Việt Nam và (ii) tuân thủ điều kiện sử dụng

“Kinh doanh dịch vụ đòi nợ” được thêm
vào Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư
kinh doanh

2.

Một số ngành, nghề được xóa bỏ khỏi
danh sách ngành nghề kinh doanh có điều
kiện như: Nhượng quyền thương mại;
Kinh doanh dịch vụ logistic; Kinh doanh
dịch vụ đại lý tàu biển v.v.
Kinh doanh nước sạch (nước sinh hoạt),
dịch vụ kiến trúc, phát hành báo chí nhập
khẩu v.v. được bổ sung vào danh sách
ngành nghề kinh doanh có điều kiện
Một số dự án, lĩnh vực kinh doanh mới
thuộc danh mục ưu đãi đầu tư như dự án
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trung tâm
đổi mới sáng tạo, dự án quy mô vốn từ
6.000 tỷ đồng trở lên, v.v.
Bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ
được thêm vào để đảm bảo thực hiện dự
án đầu tư của những dự án đầu tư có đề
nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất, trừ
một số trường hợp khác theo quy định
(bên cạnh trường hợp NĐT tự ký quỹ như
quy định hiện hành)
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