BẢN TIN NGÀY 01/09/2020
CẬP NHẬT THAY ĐỔI LUẬT
DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU
TƯ NĂM 2020
Ngày 17/06/2020, Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã
thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật
59/2020) và Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 (Luật
61/2020) với những thay đổi quan trọng từ ngày
01/01/2021.
Dưới đây là tóm tắt một số nội dung đáng chú ý của
Luật 59/2020 và Luật 61/2020.

LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 59/2020
Luật 59/2020 giới thiệu một số nội dung quan trọng
sau:

Luật 59/2020 dự kiến sẽ tạo nhiều thuận lợi cho
hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt
giảm chi phí và thời gian cho khởi sự kinh doanh.
Ngoài ra, các nhà làm luật cũng hy vọng khi thực
thi, Luật 59/2020 sẽ nâng cao đẩy phát triển thị
trường vốn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn cho doanh nghiệp sản xuất và đầu tư kinh doanh, đồng
thời góp phần cơ chế bảo vệ hiệu quả quyền và lợi
ích hợp pháp của các nhà đầu tư, cổ đông, thành
viên của doanh nghiệp, theo thông lệ tốt và phổ
biến trong khu vực và quốc tế, thúc nâng cao hiệu
lực quản trị và hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp thuộc sở hữu nhà nước.

► Luật 59/2020 bổ sung thêm 01 đối tượng không
được thành lập và quản lý doanh nghiệp, đó là Tổ
chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh,
cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo
quy định của Bộ luật Hình sự.

► Từ năm 2021, Luật 59/2020 bổ sung thêm yêu cầu
đối về việc tên địa điểm kinh doanh phải bao gồm
tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Địa điểm kinh
doanh” (hiện nay chỉ áp dụng với chi nhánh, văn
phòng đại diện).

► Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước
khi dùng với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

► Doanh nghiệp Nhà nước bao gồm các doanh
nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ,
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thay vì 100%
vốn điều lệ như hiện nay.

► Luật Doanh nghiệp năm 2020 đã bỏ quy định cổ
đông hoặc nhóm cổ đông phải sở hữu cổ phần phổ
thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng tại
khoản 2 Điều 114 Luật hiện hành

► Doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Cơ
quan đăng ký kinh doanh chậm nhất là 03 ngày làm
việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục
kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

► Bổ sung quy định về Chứng chỉ lưu ký không có
quyền biểu quyết (NVDR) nhằm đa dạng hóa thêm
sản phẩm giao dịch cho thị trường chứng khoán
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LUẬT ĐẦU TƯ SỐ 61/2020
Chúng tôi xin lưu ý Quý độc giả một số điểm nổi
bật của Luật 61/2020 như sau:
► Luật 61/2020 chính thức chuyển kinh doanh
dịch vụ đòi nợ vào Danh mục nghành, nghề
cấm đầu tư kinh doanh, thay vì nằm trong
Danh mục nghành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện trong Luật Đầu tư 2014.
► Từ năm 2021, Luật 61/2020 bãi bỏ nhiều
nghành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
từ 243 xuống còn 227 nghành nghề.
► Bổ sung nhiều nghành, nghề ưu đãi đầu tư so
với quy định cũ gồm có: giáo dục đại học, bảo
quản thuốc, sản xuất trang thiết bị y tế, sản
xuất sản phẩm thộc Danh mục sản phẩm công
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển và một số
nghành, nghề khác.
► Bổ sung điều kiện để NĐT nước ngoài được
góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của
tổ chức kinh tế tại Việt Nam bao gồm: điều
kiện tiếp cận thị trường, đảm bảo quốc phòng
an ninh và quy định về đất đai, về điều kiện
nhuận quyền sử dụng đất.
► Quy đinh mới 2 nhóm đối tượng không được

LIÊN HỆ
phép thực hiện gia hạn dự án đầu tư bao gồm Dự án đầu
tư sử dung công nghệ lạc hâu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường và Dự án đầu tư mà Nhà đầu tư phải
chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt
Nam hoặc bên Việt Nam.
►

►

►

►

Công Ty TNHH Kiểm Toán & Tư Vấn UHY
Nguyễn Trung Thành - Phó Tổng Giám Đốc
E: thanhnt@uhyvietnam.com.vn

Luật 61/2020 bổ sung nhiều điểm mới về nơi nộp hồ sơ dự
án đầu tư. Cụ thể, đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp
thuận của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ : Nhà đầu tư
nộp hồ sơ dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đối với dự
án thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, Nhà đầu tư nộp
hồ sơ dự án cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trần Thị Bộ - Giám Đốc

Bãi bỏ quy định về giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo
Quy định của Luật Đầu tư 2014 nhằm thực hiện thống nhất
thủ tục điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo quy
định của Luật 61/2020 và đảm bảo tính đồng bộ của Luật
Đất đai.

E: muraishik@uhyvietnam.com.vn

Nhà đầu tư phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về
nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có đề
nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển
đổi mục.

ĐT: +84 245 678 3999

Bổ sung các nghành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều
kiện bao gồm: Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán, Báo
chỉ, phát thanh, truyền hình & Kinh doanh bất động sản.

46 Trương Quyền, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Có thể thấy Luật Đầu tư 61/2020 đã bổ sung, sửa đổi nhiều quy
định tạo nhiều điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh
nghiệp đăng ký đầu tư, đồng thời giúp doanh nghiệp cắt giảm
chi phí và thủ tục hành chính cồng kềnh, hướng tới mục tiêu
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN và thúc
đẩy phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân.
Ngoài ra, Luật 61/2020 cũng tạo ra sự thống nhất trong quy định
của pháp luật về đầu tư kinh doanh. Điều này được kỳ vọng sẽ
trở thành động lực mạnh mẽ giúp huy động thêm được nhiều
nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước đồng thời thúc đẩy phát
triển kinh tế xã hội thời gian tới.
Trường hợp Quý độc giả cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ
với chúng tôi.
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E: bott@uhyvietnam.com.vn
Franklin Bak - Giám Đốc
E: bakjw@uhyvietnam.com.vn
K. Muraishi - Giám Đốc
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