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BÁO CÁO  
Nghiên cứu về pháp luật đầu tư của một số nước 

 
 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 

Báo cáo này khảo sát quy định về đầu tư của 8 quốc gia với 5 nước trong 
khu vực Châu Á và 3 nước thuộc các khu vực khác gồm: Trung Quốc, Thái Lan, 
Indonesia, Malaysia và Philippines, Hoa Kỳ, Canada, Australia. Đây là các nước 
được phân thành 2 nhóm: (i) nhóm nước đang phát triển, có điều kiện phát 
triển tương đồng với Việt Nam; (ii) nhóm nước phát triển đã có hệ thống quy 
định về đầu tư hoàn thiện. Với 2 nhóm nước nêu trên, nghiên cứu có thể phản 
ánh một góc nhìn toàn diện đối với chính sách quản lý hoạt động đầu tư nước 
ngoài trên thế giới.  

Trong phạm vi Báo cáo, nhóm nghiên cứu chỉ tập trung khảo sát về hoạt 
động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại các nước nói trên. Các quy định riêng đối 
với hoạt động đầu tư trong nước và hoạt động đầu tư nước ngoài thông qua 
sàn giao dịch chứng khoán không được đề cập trong Báo cáo.  

Nội dung Báo cáo chia làm 2 phần: Phần I là những đánh giá tổng quan về 
pháp luật đầu tư, phần II Báo cáo tập trung nghiên cứu quy định cụ thể của các 
nước được khảo sát trên cơ sở 6 tiêu chí cụ thể như sau:  

(1) Nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài 
(2) Hình thức đầu tư và loại hình doanh nghiệp 
(3) Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư 
(4) Cơ quan quản lý về đầu tư 
(5) Thủ tục đầu tư 
(6) Một số vấn đề khác 

Ngoài việc tập trung nghiên cứu pháp luật về đầu tư nước ngoài của các 
nước được khảo sát theo các tiêu chí nêu trên, trong phần đánh giá tổng quan, 
Báo cáo cũng đề cập đến chính sách đầu tư nước ngoài của một số nước khác 
để có được một cái nhìn bao quát về chính sách quản lý đầu tư nước ngoài trên 
thế giới.   
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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á 

BKPM Hội đồng điều phối đầu tư Indonesia  
BOI  Hội đồng đầu tư 

CJV  Liên doanh hợp tác 

EJV  Liên doanh cổ phần 

FDI  Đầu tư trực tiếp nước ngoài 
IEAT  Ban quản lý các dự án công nghiệp Thái Lan 

JV  Liên doanh 

MIDA Cơ quan phát triển công nghiệp Malaysia 

MOFCOM Bộ Thương mại Trung Quốc 

WFOE Doanh nghiệp toàn bộ vốn ĐTNN 

WTO  Tổ chức Thương mại Thế giới 
ĐTNN Đầu tư nước ngoài 
TNHH Trách nhiệm hữu hạn 
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PHẦN THỨ NHẤT 
ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ 

 

I. NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Tùy thuộc vào nhu cầu quản lý, trình độ lập pháp và hệ thống pháp luật, 
các nước trên thế giới có những quy định khác nhau điều chỉnh hoạt động đầu 
tư nước ngoài. Theo thống kê, trong số 40 quốc gia trên thế giới có một hoặc 
một số đạo luật trực tiếp quy định về hoạt động đầu tư (không kể Việt 
Nam),1có nhiều nước có  đạo luật riêng chỉ áp dụng đối với hoạt động đầu tư 
nước ngoài, như: Albania, Thái lan, Mê-hi-cô, Nga, Ca-ta, Ả-rập Xê-út, 
Venezuela, Maldives, Chi-lê, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Hàn Quốc,Trung 
Quốc, Công hòa Iran, Marshall Islands, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines. 

Căn cứ vào nội dung đạo luật của các nước, có thể chia hệ thống pháp 
luật về đầu tư của các nước thành 3 nhóm:  

- Nhóm 1: Các nước có một đạo luật điều chỉnh toàn diện các vấn đề liên 
quan đến hoạt động đầu tư. Một số nước thuộc nhóm này bao gồm: Canada, 
Indonesia, Đức và Việt Nam. Đối với các nước này, Luật Đầu tư bao gồm các nội 
dung liên quan đến hầu hết các hoạt động của quá trình đầu tư. Ví dụ: Luật Đầu 
tư Indonesia quy định các nội dung như nguyên tắc chung thực hiện đầu tư, các 
hình thức đầu tư, đối xử với nhà đầu tư, lao động, lĩnh vực đầu tư, quyền và 
nghĩa vụ của nhà đầu tư, giấy phép đầu tư, quản lý đầu tư, đặc khu kinh tế, giải 
quyết tranh chấp.2 Đối với Canada, phạm vi điều chỉnh của Luật hẹp hơn, chỉ 
giới hạn trong việc quy định về thẩm quyền quản lý, thủ tục đầu tư, quản lý 
những dự án có khả năng ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, tổ chức và hoạt động 
của pháp nhân thành lập bởi nhà đầu tư, xử lý vi phạm.3 Luật Đầu tư 
Philippines cũng quy định hầu hết các vấn đề về đầu tư, tuy nhiên, các nội dung 
này được quy định rất vắn tắt.4 Luật Đầu tư của Đức ngoài việc quy định những 
nội dung trực tiếp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Đức còn giải quyết mối 
quan hệ giữa các quy định về đầu tư của Đức với các quy định của Liên minh 
Châu Âu.5. Nhìn chung, trong nhóm này, Luật Đầu tư là đạo luật quan trọng 
nhất điều chỉnh các hoạt động liên quan tới quá trình đầu tư. Các đạo luật khác 

 
1 Xem thông tin chi tiết tại Phụ lục I.  
2 Xem thêm Law of the Republic of Indonesia, Number 25 of 2007 concerning Investment đính kèm Phụ lục I.  
3 Xem thêm Investment Canada Act, R.S.C 1985, C.28 (1st Supt) đính kèm Phụ lục I.  
4 Xem thêm Republic Act No 7042 – An Act to promote foreign Investment, prescribe procedure for registering 

enterprises doing business in the Philippines and for other purposes đính kèm Phụ lục I.  
5 Xem thêm German Capital Investment Codeđính kèm Phụ lục I.  
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như Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại hoặc các luật chuyên ngành chỉ quy 
định cụ thể hơn những nội dung đặc thù.  

- Nhóm 2: Các nước có một hoặc một số đạo luật khuyến khích và bảo hộ 
đầu tư, gồm một số đại diện: Hàn Quốc, Malaysia, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, 
Bangladesh, Pakistan và Philippine. Trong nhóm này, quy định về tổ chức, hoạt 
động, trình tự, thủ tục, thẩm quyền quản lý và nhiều nội dung khác liên quan 
đến đầu tư được cụ thể hóa tại pháp luật chuyên ngành. Luật Đầu tư chủ yếu 
tập trung quy định các nội dung liên quan đến khuyến khích và bảo hộ đầu tư. 
Ví dụ: Luật Khuyến khích đầu tư Hàn Quốc quy định các cam kết về bảo đảm 
đầu tư của nhà nước, các biện pháp ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, khu vực khuyến 
khích đầu tư nước ngoài, một số nội dung liên quan đến quản lý hoạt động đầu 
tư, sử dụng công nghệ và xử lý vi phạm trong đầu tư. Đạo luật này cũng quy 
định một vài nội dung cơ bản liên quan đến thủ tục thực hiện đầu tư tại Hàn 
Quốc.6 Tương tự như vậy, Luật khuyến khích đầu tư Malaysia cũng chủ yếu tập 
trung vào các vấn đề về ưu đãi đầu tư, quyết định những lĩnh vực, sản phẩm 
cần khuyến khích đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư.7 Luật khuyến khích và bảo 
hộ đầu tư tư nhân nước ngoài của Pakistan chỉ bao gồm 11 Điều, quy định về 
lĩnh vực đầu tư, phê chuẩn hoạt động đầu tư, bảo hộ đầu tư, chuyển lợi nhuận 
về nước, miễn giảm thuế, tránh đánh thuế hai lần và hỗ trợ giải quyết khó 
khăn. Có thể thấy, đối với các nước thuộc nhóm 2, Luật Đầu tư hầu như chỉ tập 
trung vào việc cam kết bảo hộ và định hướng hoạt động đầu tư vào những lĩnh 
vực, địa bàn, sản phẩm mà nước nhận đầu tư mong muốn thu hút. Những nội 
dung cụ thể liên quan đến quá trình triển khai hoạt động đầu tư được quy định 
trong các luật khác.  

- Nhóm 3: Nhóm thứ 3 gồm các nước còn lại. Những nước này thường 
không có một đạo luật riêng biệt về đầu tư (Ví dụ: Vương quốc Anh8) hoặc nếu 
có cũng chỉ quy định về các hoạt động sáp nhập, mua lại hoặc đầu tư thông qua 
thị trường chứng khoán (Ví dụ: Nhật,9 Australia10, Hoa Kỳ11). Nhà đầu tư cả 
trong nước và nước ngoài phải tuân thủ các quy định của pháp luật về chống 
độc quyền và những giới hạn trong các quy định về hợp nhất, sáp nhập doanh 
nghiệp để đảm bảo duy trì tính cạnh tranh cho môi trường đầu tư. Ngoài ra, để 
bảo hộ nhà sản xuất trong nước, nước sở tại có thể ban hành những danh mục 

 
6 Xem thêm Foreign Investment Promotion Act (Republic of Korea) đính kèm Phụ lục I.  
7 Xem thêm Law of Malaysia, Act 327, Promotion of Investment Act 1986 đính kèm Phụ lục I.  
8 Xem thêm Competition Act 1998, UK đính kèm Phụ lục II. 
9 Xem thêm Act on Investment Trusts and Investment Corporations, Japanđính kèm Phụ lục II.  
10 Xem thêm Foreign Acquisitions and takeover Act 1975,Australia đính kèm Phụ lục II 
11 Xem thêm Foreign  Investment  and National  Security  Act  of  2007 (FINSA), The United States đính kèm 
Phụ lục II. 
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cấm đầu tư, hạn chế đầu tư hoặc những lĩnh vực chưa mở cửa đối với nhà đầu 
tư nước ngoài.  

Như vậy, nếu xét về nguồn luật điều chỉnh hoạt động đầu tư nước ngoài, 
có sự khác biệt lớn giữa các nhóm quốc gia. Nội dung của đạo luật về đầu tư 
thường được thiết kế phù hợp với mục tiêu quản lý, trình độ quản lý và đặc thù 
của hệ thống pháp luật từng quốc gia.  

II. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Đối với hình thức đầu tư, việc phân loại thường dựa vào cách thức nhà 
đầu tư đưa tiền vào thị trường để thu lợi nhuận. Có ba hình thức đầu tư phổ 
biến là đầu tư sở hữu (ownership), đầu tư cho vay (lending) và đầu tư tiền – 
tương đương tiền (Cash – Cash Equivalents). Luật đầu tư của hầu hết các nước 
chỉ quy định về hình thức đầu tư sở hữu. Một số nước quy định hình thức đầu 
tư cho vay (Ví dụ tại Điều 8 Luật Khuyến khích đầu tư của Hàn Quốc) quy định 
về hình thức đầu tư bằng các khoản cho vay dài hạn. Tuy nhiên, những quy 
định như luật Hàn Quốc là không phổ biến. Trong hình thức đầu tư sở hữu có 
hai hình thức cụ thể thường được pháp luật của các nước quy định là đầu tư 
thành lập pháp nhân mới và đầu tư thông qua việc mua lại một phần hoặc toàn 
bộ doanh nghiệp đã tồn tại. Ví dụ, Khoản 3 Điều 5 Luật Đầu tư số 25 năm 2007 
của Indonesia quy định: nhà đầu tư được đầu tư theo hình thức thành lập 
doanh nghiệp hoặc mua cổ phần, trong đó pháp luật nhìn nhận việc thành lập 
doanh nghiệp là trường hợp nhà đầu tư mua cổ phần của công ty vào thời điểm 
công ty được thành lập. Khoản b, Điều 2 Luật Đầu tư trực tiếp của Thổ Nhĩ Kỳ12 
quy định hai hình thức đầu tư: đầu tư thành lập mới một công ty hoặc chi 
nhánh của nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư mua cổ phần của một công ty đã 
được thành lập ở Thổ Nhĩ Kỳ. Quy định này có nhiều điểm tương đồng đối với 
các thức quy định của Luật Đầu tư Việt Nam.  

Bên cạnh hình thức đầu tư, loại hình doanh nghiệp cũng được quy định 
trong Luật Đầu tư của nhiều nước. Việc phân loại các loại hình doanh nghiệp 
chủ yếu dựa vào phạm vi trách nhiệm của chủ sở hữu đối với các nghĩa vụ của 
công ty và mức độ tách bạch giữa sở hữu và điều hành quá trình trong quản lý 
và vận hành công ty. Có bốn loại hình doanh nghiệp phổ biến: Doanh nghiệp tư 
nhân (Sole proprietorships), Công ty hợp danh (Parnerships), Công ty cổ phần 
(Corporations) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company - 
LLC). Những loại hình doanh nghiệp này thường được ghi nhận trong Luật 
Doanh nghiệp các nước. Tuy vậy, Luật Đầu tư mỗi nước khác nhau lại có những 
giới hạn khác nhau đối với nhà đầu tư nước ngoài trong việc lựa chọn loại hình 

 
12 Xem Foreign direct Investment Law, Turkey đính kèm Phụ lục I.  
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doanh nghiệp. Ví dụ: Luật Đầu tư Indonesia chỉ cho phép nhà đầu tư nước 
ngoài lựa chọn loại hình Công ty trách nhiệm hữu hạn (Khoản 3 Điều 5 Luật Đầu 
tư số 25). Luật Khuyến khích đầu tư Hàn Quốc không đưa ra một giới hạn cụ 
thể nào về việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài 
trong khi luật doanh nghiệp nước này cũng quy định 4 loại hình doanh nghiệp 
là công ty hợp danh, công ty hợp danh hữu hạn, công ty cổ phần và công ty 
trách nhiệm hữu hạn.  

III. HÌNH THỨC ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

1. Về căn cứ và thể thức áp dụng: 

Về cơ bản các nước đều ban hành chính sách khuyến khích ĐTNN phù 
hợp với chương trình phát triển kinh tế, xã hội và nhu cầu thu hút vốn ĐTNN 
trong từng thời kỳ của mình. Chính sách này được thể hiện dưới hình thức các 
Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư. Một số nước không ban hành Danh 
mục khuyến khích ĐTNN mà chỉ đưa ra các Danh mục lĩnh vực cấm hoặc hạn 
chế đầu tư; ngoài các lĩnh vực này, nhà đầu tư được phép tiến hành hoạt động 
đầu tư và xin được hưởng ưu đãi nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định. 

2. Chính sách ưu đãi đầu tư: 

- Khuyến khích bằng thuế hoặc trợ cấp: đây là một trong những biện 
pháp phổ biến nhất được áp dụng trên thế giới cũng như trong khu vực. Các 
nước có thể ban hành các chính sách miễn, giảm các loại thuế (thuế xuất khẩu, 
thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế 
chuyển lợi nhuận về nước) hoặc hỗ trợ một số chi phí như chi phí xây dựng cơ 
sở hạ tầng kỹ thuật kết nối với nhà máy của doanh nghiệp, chi phí vận hành 
(vận chuyển, điện, nước). Ví dụ: Thái Lan có thể áp dụng giảm 50% thuế thu 
nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực ưu đãi, bổ sung 25% khấu trừ chi phí xây 
dựng và lắp đặt cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp; khấu trừ hai lần chi phí vận 
chuyển, điện và nước hoặc miễn, giảm thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị. 

- Hỗ trợ phi thuế: cho phép đưa vào lãnh thổ của mình công dân nước 
ngoài để nghiên cứu cơ hội đầu tư hoặc đưa vào những người lao động kỹ năng 
cao và chuyên gia để thực hiện việc xúc tiến đầu tư; cho phép sở hữu đất đai; 
cho phép mang lợi nhuận ra nước ngoài bằng ngoại tệ;- 

3. Các chính sách bảo đảm đầu tư 

Những biện pháp bảo đảm đầu tư đang áp dụng phổ biến ở một số nước 
bao gồm:  

- Nhà nước không quốc hữu hóa các tài sản của Nhà đầu tư; 
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- Nhà nước không thực hiện những hoạt động cạnh tranh với hoạt động 
của nhà đầu tư; 

- Nhà nước không độc quyền bán các sản phẩm tương tự như sản phẩm 
của nhà đầu tư; 

- Nhà nước không buộc nhà đầu tư phải điều chỉnh giá bán các sản phẩm 
của mình; 

- Nhà nước cho phép xuất khẩu sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào nhà 
đầu tư có yêu cầu;   

- Nhà nước không cho phép bất kỳ cơ quan nhà nước, tổ chức nhà nước 
hoặc doanh nghiệp nhà nước nào miễn thuế nhập khẩu bất kỳ loại sản phẩm 
nào đang được sản xuất bởi nhà đầu tư vào lãnh thổ nước sở tại. 

Cùng với việc tham gia ngày càng sâu hơn vào tiến trình tự do hóa đầu 
tư, phạm vi, mức độ của các cam kết bảo đảm đầu tư ở các nước đã dần dần 
trở nên tương đồng hơn. Những biện pháp bảo đảm đầu tư nói trên được áp 
dụng ở hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á.- 

4. Một số chính sách ưu đãi đầu tư đặc thù 

4.1. Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Chính sách ưu đãi thuế TNDN ở các nước khá đa dạng. Các hình thức ưu 
đãi thường được áp dụng ở các nước bao gồm: ưu đãi về thuế suất đối với 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (với thuế suất thấp hơn thuế suất phổ thông), ưu đãi 
thuế đối với công nghiệp hỗ trợ, cho phép chuyển lỗ, miễn giảm thuế có thời 
hạn, giảm nghĩa vụ thuế (tax credits), cho phép khấu hao nhanh, hỗ trợ tái đầu 
tư... Các hình thức ưu đãi cụ thể như sau: 

a) Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

Nhiều nước trên thế giới nhìn nhận doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò là 
động lực quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, vừa là nền tảng cho sự 
phát triển của các doanh nghiệp lớn, tạo công ăn việc làm cho người lao động, 
nên có rất nhiều chính sách khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, trong đó có chính sách ưu đãi thuế TNDN. Trên thực tế, chính sách 
thuế TNDN của nhiều nước có quy định các mức thuế suất thấp hơn đối với các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm khuyến khích sự phát triển của đối tượng 
doanh nghiệp này. Cụ thể một số nước như sau- Trung Quốc có chính sách ưu 
đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp công nghệ cao mới, 
theo đó thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ là 20%. Chính sách ưu đãi căn cứ 
theo tiêu chí về số lao động, doanh thu và tổng tài sản. Cụ thể, đối với các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đủ điều kiện, 1 triệu RMB đầu tiên của thu nhập chịu 
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thuế hàng năm đủ điều kiện sẽ được giảm 75% khi tính thuế TNDN và thu nhập 
từ 1 triệu RMB đến 3 triệu RMB sẽ được giảm 50%. Thuế suất thuế TNDN áp 
dụng là 20%. Mức thuế suất hiệu quả cho nhóm thu nhập chịu thuế 1 triệu RMB 
đầu tiên và biên độ thu nhập chịu thuế từ 1 đến 3 triệu RMB thứ hai lần lượt là 
5% và 10%.13 

- Thái Lan áp dụng chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp 
nhỏ và vừa theo đó doanh nghiệp có thu nhập ròng chịu thuế đến 300.000 Baht 
được miễn thuế, doanh nghiệp có thu nhập ròng chịu thuế từ 300.001 đến 
3.000.000 Baht được hưởng thuế suất 15%, doanh nghiệp có thu nhập ròng 
chịu thuế trên 3.000.000 Baht thì áp dụng thuế suất 20% (thuế suất phổ thông 
là 20%).14 

- Pháp áp dụng mức thuế 28% cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với 75.000 
Euro đầu tiên của thu nhập chịu thuế (thuế suất phổ thông là 33.33%). Từ năm 
2019, mức thuế 28% áp dụng cho thu nhập trước thuế không quá 1 tỷ Euro. Từ 
năm 2020, mức thuế 20% áp dụng không phân biệt giá trị của thu nhập trước 
thuế. 15 

- Malaysia có chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ, căn 
cứ theo tiêu chí về doanh thu và lao động, theo đó, doanh nghiệp nhỏ và và 
vừa được hưởng mức thuế suất 17% (so với mức thuế suất phổ thông 24%).16 

- Lithuania có chính sách ưu đãi về thuế suất đối với doanh nghiệp nhỏ, 
căn cứ theo tiêu chí về lao động và thu nhập, theo đó, doanh nghiệp có dưới 10 
lao động và có thu nhập hàng năm không quá 300.000 Euro  thì được hưởng 
thuế suất 5% (so với mức thuế suất phổ thông 15%). Từ 01/01/2018, thuế 
TNDN sẽ giảm còn 0% vào năm đầu tiên đối với SME khi đáp ứng các điều kiện 
theo quy định.17 

b) Về chính sách miễn, giảm thuế có thời hạn (tax holiday):  

Tương tự như các chính sách ưu đãi khác, chính sách miễn, giảm thuế có 
thời hạn của các nước cũng khá khác nhau, ví dụ: 

- Trung Quốc cũng cho phép: (i) miễn thuế trong 1 năm đầu có lãi và giảm 
50% số thuế phải nộp trong 2 năm tiếp theo đối với các ngân hàng nước ngoài, 
ngân hàng liên doanh, các liên doanh góp vốn cổ phần hoạt động tại các khu 
phát triển công nghệ mới và công nghệ cao, hoặc tại các đặc khu kinh tế có thời 

 
13 https://www.aitc-pro.com/new-preferential-tax-policy-small-medium-sized-enterprises-smes-mainland-china/ 
14 Thailand Tax Facts 2018 
15 https://www.primexis.eu/france-lowers-tax-rate-smes/ 
16http://www.smecorp.gov.my/v4/node/14 
17 http://taxsummaries.pwc.com/ID/Lithuania-Corporate-Taxes-on-corporate-income 
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gian hoạt động từ 10 năm trở lên; (ii) miễn thuế trong 2 năm đầu có lãi và 50% 
số thuế phải nộp cho 3 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp có thời gian 
hoạt động từ 10 năm trở lên trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc tại 
các địa bàn có điệu kiện kinh tế khó khăn, hoặc các vùng miền núi, vùng sâu, 
vùng xa; (iii) miễn thuế trong 5 năm đầu có lãi và giảm 50% số thuế phải nộp 
cho 5 năm tiếp theo đối với các doanh nghiệp có thời gian hoạt động từ 15 năm 
trở lên trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cảng, cầu tàu, giao thông vận tải, năng 
lượng, hoạt động trong các đặc khu kinh tế.  

- Ở Thái Lan, số thuế được miễn trong thời kỳ ưu đãi không được vượt quá 
số vốn đầu tư của dự án được khuyến khích và thời gian ưu đãi không quá 8 
năm. Thông thường các dự án hoạt động ở địa bàn xa trung tâm thường được 
áp dụng hình thức ưu đãi này. 

- Ở Malaysia, trong những năm gần đây, Malaysia đã có những điều chỉnh 
chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp nhằm thu hút đầu tư trong lĩnh 
vực: dịch vụ tài chính, giáo dục, y tế, Nghiên cứu & Phát triển, Công nghệ thông 
tin và truyền thông… Các “doanh nghiệp tiên phong” đầu tư vào lĩnh vực, sản 
phẩm khuyến khích đầu tư được hưởng ưu đãi thuế trong vòng 5 năm, kể từ 
ngày bắt đầu hoạt động với mức thuế suất 7,5% so với mức thuế suất phổ 
thông 25%.18 Một số ngành (công nghiệp vũ trụ, công nghệ sinh học…) được 
miễn thuế TNDN trong thời gian từ 10 đến 15 năm.19 Một số doanh nghiệp có 
vốn đầu tư lớn, khó thu hồi vốn trong thời gian ngắn có thể lựa chọn hình thức 
ưu đãi thuế khác như giảm trừ thuế đối với vốn đầu tư (investment tax 
allowance) hoặc giảm trừ tái đầu tư (reinvestment allowance), theo đó doanh 
nghiệp có thể được giảm trừ tới 60% vốn đầu tư trong thời gian 10 năm. Số 
giảm trừ chưa hết có thể được chuyển vào các năm tiếp theo (không khống chế 
số năm). 

- Indonesia áp dụng chính sách ưu đãi thuế có thời hạn từ 5 đến 10 năm 
đối với các ngành công nghiệp: luyện kim, lọc dầu, hóa chất cơ bản, máy công 
nghiệp, tài nguyên tái tạo, thiết bị viễn thông. Doanh nghiệp đáp ứng các điều 
kiện sẽ được miễn thuế trong 10 năm kể từ ngày bắt đầu hoạt động sản xuất 
kinh doanh và được giảm thuế 50% cho 2 năm tiếp theo..  

c) Về chính sách giảm nghĩa vụ thuế (tax credits)20 

Một số quốc gia bên cạnh chính sách miễn, giảm thuế suất còn thực hiện 
chính sách giảm trực tiếp nghĩa vụ thuế (số thuế phải nộp). Ví dụ ở Hàn Quốc, 

 
18 http://www.mia.org.my/new/downloads/circularsandresources/budget/2012/section_b/b16.pdf 
19 http://www.mida.gov.my/ 
20 Tax credit được hiểu là người nộp thuế được giảm trừ một phần nghĩa vụ thuế trong tổng số thuế phải nộp cho 
Nhà nước. Tax credit được coi như khoản hỗ trợ của Nhà nước nhằm khuyến khích đầu tư. 
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nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tăng sản lượng, phát triển công 
nghệ và nguồn nhân lực, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, Hàn Quốc áp 
dụng chính sách giảm nghĩa vụ thuế21 theo đó: giảm nghĩa vụ thuế được cấp 
cho các khoản đầu tư vào các cơ sở bảo vệ môi trường hoặc để cải thiện phúc 
lợi cho nhân viên, đầu tư vào các cơ sở an toàn và đầu tư vào các cơ sở R & D 
hoặc các cơ sở để tiết kiệm năng lượng được điều chỉnh lần lượt là 3%, 1% và 
1% cho các tập đoàn lớn; 5%, 5% và 3%, tương ứng, cho MSLE; và 10%, 10% và 
7%, tương ứng, cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chính sách ưu đãi về thuế 
của Hàn Quốc được thay đổi theo thời kỳ, thông thường là 4-5 năm. 

4.2. Về chính sách chuyển lỗ 

Ưu đãi thông qua chính sách chuyển lỗ cũng được khá nhiều nước áp 
dụng, song phương thức và thời gian chuyển lỗ ở các nước cũng khá đa dạng. 
Hầu hết các nước chỉ cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ sang năm tiếp 
theo (loss carry-forward), song có nước không chế, có nước không khống chế 
số năm được chuyển lỗ. Tuy nhiên, cũng có nước (Pháp, Hàn Quốc) cho phép 
chuyển lỗ trở về trước (loss carry-back) với những điều kiện cụ thể (về số tiền 
tối đa được chuyển lỗ, về thời hạn khai thuế và quyết toán thuế) bởi việc quản 
lý thuế khá phức tạp. Chính sách chuyển lỗ của một số nước cụ thể như sau: 

- Thụy Điển cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ sang các năm tiếp 
theo không giới hạn số năm. 

- Pháp cũng cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ sang các năm tiếp 
theo không giới hạn số năm và trong một số trường hợp đặc biệt kèm theo điều 
kiện được pháp luật quy định (tối đa 1 triệu EUR, trong thời hạn 3 tháng kể từ 
ngày kết thúc kỳ kế toán) thì doanh nghiệp có thể lựa chọn chuyển lỗ trở về 
trước trong vòng 1 năm và sẽ được trừ vào nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp 
trong vòng 5 năm tiếp theo. 

- Nhật Bản cho phép doanh nghiệp được chuyển lỗ trong 9 năm. Doanh 
nghiệp Nhỏ và Vừa được phép chuyển lỗ trở về trước 1 năm (hoàn thuế). Tuy 
nhiên, doanh nghiệp không được chuyển lỗ nếu có sự thay đổi về cổ đông mà 
cổ đông mới nắm giữ trên 50% cổ phiếu đã phát hành (outstanding shares) của 
doanh nghiệp. 

- Hàn Quốc cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ ròng (net operating losses) 
trong 10 năm kể từ 1/1/2009 và chỉ cho phép doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển 

 
21 Nguồnhttps://www.taxathand.com/article/10962/Korea/2019/2019-tax-reform-includes-rules-to-improve-

efficiency-of-tax-law 

 

. 
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lỗ trở về trước 1 năm. 
- Singapore cho phép doanh nghiệp bị lỗ được chuyển lỗ sang năm tiếp 

theo, không giới hạn về thời gian và được chuyển lỗ trở về trước 1 năm tối đa 
100.000 SGD. 

- Thái Lan cho phép chuyển lỗ trong 5 năm tiếp theo nhưng không được 
chuyển lỗ trở về trước đồng thời quy định lỗ của từng doanh nghiệp được hạch 
toán riêng. Sự thay đổi cổ đông không ảnh hưởng tới việc chuyển lỗ của doanh 
nghiệp. 

- Indonesia không cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ trở về trước mà chỉ 
cho phép chuyển lỗ tối đa trong vòng 5 năm tiếp theo, trừ một số trường hợp 
doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn đặc biệt hoặc trong lĩnh vực đặc biệt được 
phép chuyển lỗ trong vòng 10 năm tiếp theo. 

- Philippines không cho phép doanh nghiệp chuyển lỗ trở về trước mà chỉ 
cho phép chuyển lỗ tối đa trong vòng 3 năm tiếp theo. Trường hợp doanh 
nghiệp có sự thay đổi lớn về chủ sở hữu thì không được chuyển lỗ.  

5.3 Ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng 

Về phạm vi ưu đãi, pháp luật thuế TNDN của nhiều nước có quy định về 
việc cho phép áp dụng cơ chế ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đang hoạt 
động thực hiện mở rộng quy mô đầu tư, song phương thức và cách thức áp 
dụng ưu đãi thuế TNDN đối với các dự án đầu tư mở rộng ở các nước cũng khác 
nhau. Từ giác độ lý luận và thức tiễn, việc áp dụng ưu đãi đối với các dự án 
đang hoạt động là phù hợp nếu như hoạt động mở rộng quy mô đầu tư đó vẫn 
được thực hiện ở các ngành và lĩnh vực đang được nhà nước khuyến khích đầu 
tư. Xét về mặt lợi ích kinh tế xã hội tổng thể thì ưu đãi cho các dự án mở rộng 
trong nhiều trường hợp còn hiệu quả hơn so với việc thành lập dự án mới (tiết 
kiệm được nhiều chi phí liên quan như tiếp cận thị trường, quản lý…). Quy định 
ưu đãi thuế TNDN về đầu từ mở rộng ở một số quốc gia như sau: 

- Chính sách thuế TNDN của Malaysia có quy định về ưu đãi thuế đối với 
doanh nghiệp mở rộng, hiện đại hóa hoặc tự động hóa hoạt động sản xuất kinh 
doanh hiện tại nhằm tạo ra sản phẩm hoặc sản phẩm liên quan trong cùng 
ngành công nghiệp hoặc đa dạng hóa hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại để 
tạo ra sản phẩm liên quan trong cùng ngành công nghiệp, theo đó, doanh 
nghiệp thuộc các trường hợp này được hưởng hỗ trợ tái đầu tư (Re-investment 
Allowance) tương đương 60% chi phí đầu tư. Phạm vi hỗ trợ tái đầu tư áp dụng 
cho cả các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực nông nghiệp (Hợp tác xã nông 
nghiệp, công ty, hiệp hội) thực hiện mở rộng, hiện đại hóa hoặc đa dạng hóa 
cây trồng và/hoặc dự án nông nghiệp. 
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- Thái Lan có chính sách ưu đãi về thuế đối với đầu tư, kể cả đầu tư mở 
rộng, theo đó, Cơ quan Quản lý Đầu tư Thái Lan (Board of Investment) xét 
duyệt đối với từng dự án đầu tư cụ thể, căn cứ vào các tiêu chí: (i) Giá trị gia 
tăng tối thiểu bằng 20% doanh thu, trừ các dự án sản xuất sản phẩm và linh 
kiện điện tử, sản suất và sản phẩm nông nghiệp; (ii) Doanh nghiệp mới thành 
lập có tỷ lệ vốn vay trên vốn chủ sở hữu không quá 3 lần (tỷ lệ 3:1); (iii) Có quy 
trình sản xuất hiện đại, máy móc mới; (iv) Có hệ thống bảo vệ môi trường phù 
hợp; (v) Các dự án có vốn đầu tư trên 80 triệu Baht (không kể tiền đất và vốn 
lưu động) phải có báo báo nghiên cứu khả thi được Cơ quan Quản lý Đầu tư 
phê duyệt. Hình thức ưu đãi gồm: (i) Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu đối với 
máy móc, nguyên liệu nhập khẩu; (ii) Miễn thuế TNDN từ 3 đến 8 năm đồng 
thời được chuyển lỗ 5 năm sau khi hết thời hạn ưu đãi thuế; (iii) Cổ tức từ 
doanh nghiệp ưu đãi trong thời gian ưu đãi thuế được miễn thuế. 

- Nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư mở rộng, Singapore cho phép 
doanh nghiệp được hưởng mức thuế suất thấp hơn 5% (so với mức thuế suất 
phổ thông 17%) trong thời gian 10 năm và có thể được gia hạn thêm 5 năm đối 
với thu nhập từ đầu tư mở rộng, căn cứ vào các điều kiện như: tạo ra giá trị gia 
tăng cao, mở rộng quy mô, mua sắm máy móc và thiết bị hiện đại. 

- Philippines có chính sách ưu đãi thuế trong thời gian 3 năm đối với dự án 
mở rộng và làm tăng sản lượng thực tế. 

Tham khảo kinh nghiệm các nước về ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng 
cho thấy tùy thuộc vào phương thức ưu đãi mà pháp luật về thuế các nước có 
quy định doanh nghiệp có phải thực hiện hạch toán riêng phần doanh thu và 
chi phí của  hoạt động đầu tư mở rộng. Đối với các hình thức ưu đãi như thuế 
suất, kỳ miễn thuế, giảm thuế thì nhìn chung là các doanh nghiệp phải hạch 
toán riêng doanh thu và chi phí. Riêng đối với các hình thức ưu đãi thuế TNDN 
như hỗ trợ tái đầu tư (như trường hợp của Malaysia) thì không phải hạch toán 
riêng (do mức hỗ trợ được xác định theo mức vốn đầu tư).  

Về điều kiện của các dự án đầu tư mở rộng, pháp luật về thuế TNDN của 
các nước cũng có đưa ra một số điều kiện nhất định, song quy định các nước 
cũng có sự khác biệt, có nước đưa ra các điều kiện định tính (ví dụ như Thái 
Lan..), song có nước các điều kiện đưa ra cũng chỉ ở dưới dạng định tính (ví dụ 
như làm tăng sản lượng, quy mô sản xuất) như trường hợp của Singapore hay 
Philippines. 

5.4 Chính sách ưu đãi thuế nhằm khuyến khích phát triển khoa học và 
công nghệ (KHCN) trong doanh nghiệp  

Hầu hết các quốc gia đều có chính sách ưu đãi thuế đặc thù cho các doanh 
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nghiệp có hoạt động KHCN. Mặc dù mỗi nước có một chính sách khuyến khích 
riêng phù hợp với điều kiện của mỗi nước nhưng nhìn chung các nước đều theo 
xu hướng hỗ trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp để khuyến khích phát triển 
KHCN mà không thông qua hình thức gián tiếp như Quỹ KHCN trong doanh 
nghiệp. Một số nước quy định cụ thể tỷ lệ đối với doanh nghiệp lớn và doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, theo hướng hỗ trợ nhiều hơn cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ để tạo động lực cho các doanh nghiệp này thực hiện Nghiên cứu & Phát 
triển (như Nhật Bản, Ba Lan, Hàn Quốc…). Một số hình thức ưu đãi cụ thể được 
áp dụng là: 

- Thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp trong nghiên cứu phát triển thông qua 
cho phép khấu trừ bổ sung: Đây là cơ chế cho phép khấu trừ chi phí Nghiên cứu 
& Phát triển từ thu nhập chịu thuế ở mức cao hơn mức thực chi (Ấn Độ: 150%; 
Australia: 125%, 175%); 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp cho nghiên cứu phát triển thông qua chính sách 
giảm nghĩa vụ thuế (tax credits): Giảm thu nhập tính thuế TNDN; hỗ trợ qua 
khấu trừ thuế cho chi phí Nghiên cứu & Phát triển trong tương lai. 

- Hỗ trợ bằng tiền, miễn thuế đối với xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu, 
thiết bị nghiên cứu và nhân lực nghiên cứu: i) hỗ trợ chi phí cho hoạt động 
Nghiên cứu & Phát triển; ii) hỗ trợ cho phát triển nhân lực ); iii) miễn thuế cho 
cơ sở hạ tầng nghiên cứu. 

IV. MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

 Trừ Việt Nam và Trung Quốc là những nước thành lập cơ quan quản lý 
nhà nước về đầu tư ở các cấp khác nhau để thực hiện chức năng thẩm định, 
cấp Giấy phép đầu tư, xem xét áp dụng ưu đãi đầu tư và quản lý hoạt động 
ĐTNN, hầu hết các nước trong khu vực Đông Nam Á và Đông Á đều thành lập 
cơ quan phụ trách về đầu tư ở cấp Trung ương (và có thể có văn phòng đại diện 
tại địa phương) với nhiệm vụ chủ yếu là xem xét, rà soát, cấp chứng nhận đầu 
tư (nếu có), xem xét, cấp chứng nhận ưu đãi cho nhà đầu tư trong nước và nhà 
đầu tư nước ngoài (như BOI của Thái Lan, Philippines, BKPM của Indonesia, 
EDB của Singapore, MIDA và MITI của Malaysia).   

V. THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

Thủ tục đầu tư tại các nước khác nhau có thể chia làm hai nhóm:  

- Nhóm 1: các nước cấp Giấy phép đầu tư hoặc các hình thức chấp thuận 
đầu tư. Trong 8 nước thuộc phạm vi nghiên cứu của Báo cáo, có 4 nước thuộc 
Nhóm 1, gồm: Việt Nam (Giấy chứng nhận đầu tư) và Trung Quốc (Chấp thuận 
đầu tư), Thái Lan (Giấy phép kinh doanh nước ngoài), Malaysia (Giấy phép sản 
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xuất), Philippines (Phê chuẩn của Ban đầu tư). Đối với nhóm này, Nhà đầu tư 
nước ngoài khi tiến hành đầu tư phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý 
về đầu tư nước ngoài trước khi hoặc đồng thời với việc thành lập doanh nghiệp 
để triển khai hoạt động. Đối với trường hợp Malaysia và Philippines, sau khi 
thành lập doanh nghiệp, trong một số trường hợp Nhà đầu tư phải làm các thủ 
tục lần lượt là cấp Giấy phép sản xuất hoặc Phê chuẩn của Ban đầu tư.  

- Nhóm 2: không áp dụng thủ tục riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài. 
Nhóm này bao gồm các nước còn lại là Hoa Kỳ, Canada, Australia và Indonesia. 
Ở các nước này hệ thống quy định về đầu tư xác định rõ điều kiện mà nhà đầu 
tư nói chung và nhà đầu tư nước ngoài nói riêng phải đáp ứng khi thực hiện 
đầu tư vào một lĩnh vực, sản xuất một sản phẩm hoặc trên một địa bàn xác 
định. Nếu nhà đầu tư đáp ứng được các điều kiện đó thì tiến hành đăng ký 
thành lập doanh nghiệp hoặc góp vốn, mua cổ phần vào các doanh nghiệp đang 
hiện hữu để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Có một số nước có thể 
yêu cầu nhà đầu tư thông báo về việc tiến hành đầu tư trong một số trường 
hợp nhất định (Canada).  

Các bước của quá trình thực hiện đầu tư có thể khác nhau ở các quốc gia 
nhưng nhìn chung đều trải qua một số bước chính gồm chuẩn bị dự án, xin các 
chấp thuận hoặc giấy phép (nếu có), thành lập doanh nghiệp, xin các giấy phép 
chuyên ngành để đi vào hoạt động. 
 

PHẦN THỨ HAI 
QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ CỦA MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 

I. NGUỒN LUẬT ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

Trung Quốc 

- Luật Công ty (PRC Company Law) - sửa đổi năm 2018 

- Luật Doanh nghiệp hợp danh (Partnership Enterprise Law);  

- Luật Đầu tư nước ngoài 2019 (Foreign Investment Law); 

- Danh mục các lĩnh vực, ngành nghề thuộc Danh mục các biện pháp 
quản lý đặc biệt đối với tiếp cận thị trường của đầu tư nước ngoài (2019) 

- Danh mục các biện pháp quản lý hành chính đặc biệt đối với tiếp cận thị 
trường của đầu tư nước ngoài tịa khu vực thương mại tự do (2019). 

- Danh mục các ngành công nghiệp khuyến khích đầu tư nước ngoài 
(2019) 
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 Indonesia 

Hoạt động đầu tư tại Indonesia được điều chỉnh bởi những quy định sau: 
- Luật Đầu tư số 25 năm 2007;  
- Luật Công ty trách nhiệm hữu hạn 2007. 
- Quy định của Tổng thống số 36 năm 2010 ban hành danh mục lĩnh vực 

cấm đầu tư và lĩnh vực kêu gọi đầu tư có điều kiện;  
- Quy định của Tổng thống số 76 năm 2007 ban hành tiêu chí xác định 

lĩnh vực cấm đầu tư, lĩnh vực kêu gọi đầu tư có điều kiện;  
Thái Lan 

Hoạt động đầu tư tại Thái Lan được điều chỉnh bởi những quy định sau: 
- Luật Kinh doanh nước ngoài (Foreign Business Act of 1999) - FBA 

- Luật Công ty TNHH đại chúng (Public Limited Company Act B.E.2535 
1992)- PLCA 

- Luật Khuyến khích đầu tư. 
Malaysia 

Malaysia không có đạo luật riêng về đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài được điều chỉnh bởi các đạo luật về doanh nghiệp và 
đăng ký doanh nghiệp chung với các doanh nghiệp trong nước. 

- Luật Công ty năm 2016, có hiệu lực năm 2017 (Companies Act 2016);  
- Luật Ủy ban doanh nghiệp Malaysia số 614, sửa đổi lần cuối năm 2001 

(Companies Commission of Malaysia Act); 

- Luật Đăng ký kinh doanh số 197, sửa đổi lần cuối năm 2001 
(Registration of Business Act); 

- Luật Công ty TNHH hợp danh, ban hành năm 2012 (Limited Liability 
Parnership Act); 

- Luật Công ty Ủy thác của đảo Labuan số 442, ban hành năm 1990 
(Labuan Trust Companies Act).  

- Luật hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp năm 1975 (Malaysia's Industrial 
Co-ordination Act 1975 (ICA)) 

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi đầu tư được quy định trong các đạo luật 
sau:  
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- Luật Xúc tiến đầu tư năm 1986 (the Promotion of Investments Act 
1986) 

- Luật Khu thương mại tự do năm 1990 (Free Zones Act 1990). 
Philippines 

Hoạt động đầu tư tại Philippines được điều chỉnh bởi những quy định 
sau: 

- Luật Cộng hòa số 7042, còn được gọi là Luật Đầu tư nước ngoài năm 
1991 (Republic Act No. 7042).  

- Đạo luật Đầu tư Omnibus năm 1987- ban hành kèm theo Lệnh số 226 – 
The Omnibus Investment Code of 1987 

- Luật cộng hòa số 8756 quy định về thuật ngữ, điều kiện và yêu cầu cấp 
phép đối với Trụ sở chính khu vực, trụ sở chính điều hành khu vực hoặc kho 
hàng khu vực của các tập đoàn đa quốc gia, sửa đổi quy định của Đạo luật Đầu 
tư Omnibus 1987  

Hoa Kỳ 

- Luật Exon-Florio năm 1988 

- Byrd Amendment: Section 837(a) of the National 

- Defense Authorization Act for Fiscal Year 1993 (P.L. 102-484); 

- Luật Đầu tư nước ngoài và An ninh quốc gia (Foreign Investment and 
National Security Act of 2007 (FINSA)) 

- Luật Hiện đại hóa đánh giá rủi ro đầu tư nước ngoài (Foreign 
Investment Risk Review Modernization Act of 2018 (FIRRMA)), có hiệu lực từ 
13/8/2018. 

Canada 

- Luật Đầu tư Canada, R.S.C. 1985, c. 28 (Bổ sung lần 1).22 

- Luật Đầu tư tại Canada, SC 2017, c 20, s 44223 

- Luật về xác định sở hữu và kiểm soát của người Canada (Canadian 
Ownership and Control Determination Act) 

- Quy định về đầu tư tại Canada SOR/85-611 (Registration 1985-06-27, 
Regulations Respecting Investment in Canada, P.C. 1985-2044 1985-06-27). 

Australia24 
 

22 https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/rsc-1985-c-28-1st-supp/latest/rsc-1985-c-28-1st-supp.html 
23 https://www.canlii.org/en/ca/laws/stat/sc-2017-c-20-s-442/latest/sc-2017-c-20-s-442.html 
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- Luật Nhập cư (Migration Act 1958) 
- Luật Doanh nghiệp (Incorporation Act 2001)  
- Luật Mua lại và Sáp nhập nước ngoài (Foreign Acquisitions and 

Takeovers Act 1975 - FATA)  

- Luật quy định về lệ phí bắt buộc đối với hoạt động mua lại và sáp nhập 
nước ngoài (Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Act 2015)   - 
Luật Đăng ký sở hữu nước ngoài về nước và đất nông nghiệp (Register of 
Foreign Ownership of Water or Agricultural Land Act 2015)  

- Quy chế Mua lại và Sáp nhập nước ngoài (Foreign Acquisitions and 
Takeovers Regulation 2015)  

- Chính sách áp dụng với Nhà đầu tư nước ngoài vào Australia (Australia’ 
Foreign Investment Policy)  

- Quy chế về Lệ phí bắt buộc đối với hoạt động sáp nhập, mua lại nước 
ngoài (Foreign Acquisitions and Takeovers Fees Imposition Regulation 2015)  

- Quy chế về đăng ký sở hữu nước ngoài đối với nước và đất nông nghiệp 
(Register of Foreign Ownership of Water or Agricultural Land Rules 2017)   

II. QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC ĐẦU TƯ VÀ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

1. Trung Quốc 

Theo Luật Đầu tư nước ngoài 2019, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư 
trực tiếp thông qua các hình thức:  

- Thành lập Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (100% vốn đầu tư 
nước ngoài hoặc liên doanh với nhà đầu tư khác);  

- Mua cổ phần, phần vốn góp, các loại tài sản có các quyền và nghĩa vụ 
tương tự của các doanh nghiệp Trung Quốc;  

- Đầu tư dự án mới (tự mình đầu tư hoặc liên kết với các nhà đầu tư 
khác);  

- Đầu tư theo các hình thức khác theo quy định của Luật, văn bản hướng 
dẫn và văn bản của Hội đồng nhà nước.  

2. Indonesia 

2.1. Hình thức đầu tư 

Nhà đầu tư được phép lựa chọn một trong những hình thức đầu tư sau 
đây: 

 
24 https://www.legislation.gov.au/Details/F2018C00016 
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- Đầu tư thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn mới (mua toàn bộ cổ 
phần của cổ phần của công ty trách nhiệm hữu hạn ngay khi công ty này vừa 
thành lập);  

- Mua cổ phần của các công ty đang tồn tại;  

2.2. Loại hình doanh nghiệp 

- Nhà đầu tư trong nước có thể lựa chọn đầu tư thành lập pháp nhân 
hoặc không thành lập pháp nhân, hoặc thành lập doanh nghiệp tư nhân theo 
quy định của luật.  

- Nhà đầu tư nước ngoài buộc phải đầu tư theo hình thức công ty trách 
nhiệm hữu hạn  

3. Thái Lan 

- Tại Thái Lan, có 3 loại hình doanh nghiệp được áp dụng đối với đầu tư 
nước ngoài: Doanh nghiệp tư nhân đơn nhất, công ty hợp danh và công ty 
trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Hình thức phổ biến nhất đối với đầu tư nước 
ngoài là Công ty TNHH tư nhân.  

- Thành viên sáng lập (Promoters): Thành viên sáng lập có trách nhiệm 
đăng ký thành lập công ty với Bộ Thương mại. Thành viên sáng lập phải là cá 
nhân (không được là pháp nhân) bằng hoặc hơn 20 tuổi và sẵn sàng ký vào các 
văn bản trong quá trình thành lập. Đối với Công ty TNHH tư nhân, phải có tối 
thiểu 3 thành viên sáng lập, đối với công ty TNHH đại chúng, phải có ít nhất 15 
thành viên sáng lập.  

4. Malaysia 

Việc kinh doanh ở Malaysia có thể được thực hiện theo một trong những 
hình thức sau:  

- Cá nhân điều hành một doanh nghiệp tư nhân (Sole Proprietor); 
- Hai hoặc nhiều hơn 2 người (nhưng không quá 20 người) thành lập một 

công ty hợp danh (Parnership); 
- Bởi một công ty thành lập tại Malaysia hoặc một công ty nước ngoài 

nhưng đăng ký theo quy định của Luật Công ty Năm 1965.  
Các doanh nghiệp tư nhân hoặc liên doanh phải được đăng ký với Ủy ban 

Doanh nghiệp của Malaysia (The Companies Commission of Malaysia) theo quy 
định của Luật Đăng ký kinh doanh năm 1965. Trong trường hợp công ty hợp 
danh, các thành viên hợp danh chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ 
của công ty một cách liên đới hoặc riêng biệt nếu tài sản của công ty không đủ 
để trả các nghĩa vụ này.  
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Luật Công ty năm 2016 điều chỉnh hoạt động của tất cả các công ty ở 
Malaysia. Theo đó, một công ty phải đăng ký với Ủy ban Doanh nghiệp Malaysia 
để thực hiện bất kỳ hoạt động kinh doanh nào. Công ty được thành lập dưới 
các hình thức sau (1) Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty trách nhiệm vô 
hạn (limited and unlimited liability companies); và (2) công ty đại chúng và công 
ty tư nhân (public and private companies) 

5. Philippines 

Nhà đầu tư nước ngoài có hai tùy chọn: (1) Thành lập một công ty 
Philippines; (2) Đăng ký để hoạt động với tư cách là một công ty nước ngoài.  

5.1. Thành lập một công ty Philippines 

* Doanh nghiệp tư nhân;  

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp sở hữu bởi một cá 
nhân, người có toàn quyền quản lý, điều hành doanh nghiệp và sở hữu tất cả 
tài sản của công ty đồng thời chịu trách nhiệm về tất cả các nghĩa vụ của công 
ty bằng tài sản cá nhân của mình.  

Doanh nghiệp tư nhân phải đăng ký Tên doanh nghiệp tại Cục Thương 
mại và Công nghiệp vùng thủ đô quốc gia (The Department of Trade and 
Industry – National Capital Region).  

* Công ty hợp danh;  

 Theo Luật Dân sự, công ty hợp danh có tư cách pháp nhân, có trách 
nhiệm pháp lý tách biệt so với các thành viên. Thành viên hợp danh có thể là 
các thành viên chung, người phải chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của 
công ty và thành viên giới hạn, người chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm 
vi số vốn họ góp. Công ty hợp danh có từ 2 thành viên trở lên. Những công ty 
có trên 3000 thành viên phải đăng ký với Ủy ban chứng khoán Philippines.  

* Công ty 

 Công ty là một pháp nhân được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và 
được Ủy ban chứng khoán quản lý. Trách nhiệm của cổ đông dối với doanh 
nghiệp giới hạn trong số cổ phần mà họ sở hữu. Công ty phải có tối thiểu 5 
thành viên, nếu có từ 15 thành viên trở lên thì phải đăng ký với Ủy ban chứng 
khoán. Vối điều lệ tối thiểu là 5.000 Pesos.  

 Việc xác định một doanh nghiệp có phải là là doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài hay không tùy thuộc vào quốc tịch của nhà đầu tư. Ví dụ: Nếu nhà 
đầu tư Philippine sở hữu 60% vốn thì công ty đó được coi là Công ty 
Philippines. Nếu Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 40% vốn thì công ty đó 
được coi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.  
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5.2. Đăng ký để hoạt động với tư cách là một doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài 

* Chi nhánh 

Văn phòng chi nhánh của một doanh nghiệp nước ngoài là đơn vị tiến 
hành thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và nhận sự tài trợ về tài 
chính của công ty mẹ tại Philippines. Điều kiện để thành lập chi nhánh tại 
Philippine là phải đầu tư tối thiểu 200.000 USD vốn thực góp. Số vốn này có thể 
giảm xuống 100.000 USD nếu hoạt động của chi nhánh tập trung vào công nghệ 
cao hoặc sử dụng tối thiểu từ 50 lao động trực tiếp. Việc thành lập Chi nhánh 
phải được đăng ký với cơ quan quản lý.  

* Văn phòng đại diện 

Một văn phòng đại diện được tổ chức và hoạt động theo pháp luật của 
nước ngoài. Văn phòng đại diện không thể tạo ra doanh thu trực tiếp tại 
Philippines và được công ty mẹ đảm bảo toàn bộ nguồn tài chính để hoạt động. 
Để thành lập văn phòng đại diện, Nhà đầu tư phải đầu tư tối thiểu 30.000 USD 
và phải được đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.  

* Trụ sở chính của khu vực (RHQ) hoặc Trụ sở điều hành chính của khu 

vực (ROHQ) 

Theo quy định của Luật Cộng hòa 8756, một tập đoàn đa quốc gia có thể 
thành lập RHQ hoặc ROHQ trong suốt thời gian tồn tại của tập đoàn này.  

Trụ sở chính của khu vực (RHQS) 

- Một RHQ thực hiện các hoạt động được giới hạn trong vai trò một giám 
sát viên làm đầu mối kết nối thông tin và trung tâm điều phối cho các công ty 
con hoặc các chi nhánh của công ty mẹ trong khu vực Châu Á Thái bình dương. 

- Hoạt động như một chi nhánh quản lý hành chính của tập đoàn để thúc 
đẩy các hoạt động thương mại quốc tế;  

- Không tạo ra doanh thu từ những nguồn lực trong phạm vi lãnh thổ 
Philippines và không tham gia trực tiếp theo bất kỳ cách nào vào việc điều hành 
quản lý của các công ty con hoặc chi nhánh tại Philippines.  

- Tối thiếu phải có một khoản ký quỹ 50.000 USD để trang trải chi phí.  
Trụ sở điều hành chính của khu vực (ROHQs) 

Một ROHQ thực hiện các hoạt động sau đây phục vụ cho các công ty con 
và chi nhánh của tập đoàn trên lãnh thổ Philippines: 

- Lập kế hoạch và quản lý hành chính chung;  



Hồ sơ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 
Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn | 21  

 

- Lập kế hoạch kinh doanh và làm điều phối viên;  
- Cung cấp nguyên liệu thô; 
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp;  
- Xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm; 
- Quản trị nhân lực và đào tạo; 
- Cung cấp các dịch vụ hậu cần, vận tải;  
- Nghiên cứu và phát triển;  
- Hỗ trợ kỹ thuật và thông tin liên lạc;  
- Phát triển kinh doanh;  
- Có thể tạo ra doanh thu tại Philippines; 
- Yêu cầu tối thiểu khoản ký quỹ một lần là 200.000 USD.  
6. Hoa Kỳ: 
Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư thông qua: 
- Thành lập doanh nghiệp: gồm các hình thức công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần. 
- Thành lập chi nhánh tại Hoa Kỳ. 
- Mua cổ phần của các công ty đang hoạt động. 
7. Canada: 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư thông qua: 
- Liên danh với nhà đầu tư Canada 

- Thành lập chi nhánh tại Canada 

- Mua cổ phần của các công ty đang hoạt động tại Canada 

- Thành lập công ty (có thể lựa chọn thành lập công ty cấp liên bang thì 
sẽ được hoạt động tại tất cả các bang và được duy trì tên doanh nghiệp ở tất cả 
các bang, hoặc thành lập công ty cấp bang thì hoạt động tại bang đó)25 

8. Australia: 

- Đầu tư thông qua thành lập doanh nghiệp (doanh nghiệp tư nhân, công 
ty cổ phần, liên danh).26 

 
25 https://www.careeraddict.com/start-a-business-in-canada-as-a-foreigner 
26 https://legalvision.com.au/business-structures-infographic/ 
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- Mua cổ phần doanh nghiệp đang hoạt động tại Australia. Về nguyên 
tắc, nhà đầu tư nước ngoài phải thông báo cho Hội đồng rà soát đầu tư nước 
ngoài (Foreign investment review Board) khi mua/sở hữu từ 20% lợi nhuận 
(interest) lên trong doanh nghiệp có giá trị hơn 252 triệu đô-la.27 

III. ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ 

1.Các nội dung chính liên quan đến ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: 
  (i) Danh mục ưu đãi đầu tư 

  (ii) Các yếu tố/nội dung cần xem xét trong quá trình thẩm tra ưu đãi 
  (iii) Cơ quan xác nhận ưu đãi đầu tư 

  (iv) Hình thức ưu đãi 
 Nội dung cụ thể về ưu đãi của các nước được cụ thể hoá trong bảng so 

sảnh dưới đây:  

Tên nước Nội dung quy định Nguồn luật 

Có danh mục ưu đãi đầu tư hay không 

Trung Quốc Có ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, nhưng không 
quy định cụ thể danh mục tại Luật. 

Có thể do cấp TW hoặc địa phương 
quy định. 

Điều 9 Luật Đầu tư 
nước ngoài 2019.  

Indonesia Có ưu đãi đầu tư (dự án sử dụng sản 
phẩm nội đia, dự án đầu tư tại vùng 
kém phát triển, vùng hạn chế về cơ sở 
hạ tầng…) 
 

Ưu đãi đầu tư được cấp phụ thuộc vào 
chính sách quốc gia do Chính phủ ban 
hành trong từng thời kỳ. 

Chương 10 Luật 
Đầu tư 2007 

Khoản 3 Điều 18 
Luật Đầu tư 

 

Điều 19 Luật Đầu 
tư 

Thái Lan Hội đồng đầu tư (Board of Investment) 
do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch 
có thẩm quyền quy định về ưu đãi đầu 
tư, bao gồm điều kiện để nhận ưu đãi, 

Điều 16 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư (Investment 
Promotion Act). 

 
27 https://www.homeloanexperts.com.au/business-loans/business-firb-approval/ 
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trong đó có quốc tịch và nguồn vốn. 
Điều kiện về ưu đãi đầu tư có thể được 
Hội đồng đầu tư thay đổi bất kỳ lúc 
nào. 

Hội đồng Đầu tư công bố địa bàn hoặc 
các khu được coi là địa bàn ưu đãi đầu 
tư. (Công bố trên Công báo) 

Có cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư 

 

 

 

- Điều 35 Luật 
Khuyến khích 
đầu tư 

Malaysia  - Bộ trưởng Bộ Thương mại và công 
nghiệp quốc tế có quyền quyết định về 
việc cho hưởng ưu đãi đầu tư, trong 
đó có thể bao gồm điều kiện về quốc 
tịch nhà đầu tư 

- Địa bàn ưu đãi đầu tư: Đầu tư vào 
địa bàn sau sẽ được ưu đãi: Sabah, 
Sarawak, the Federal Territory of 
Labuan* và Eastern Corridor of 
Peninsular Malaysia [gồm Kelantan, 
Terengganu, Pahang và các quận của 
Mersing ở Johor]  

*Riêng Labuan chỉ dành ưu đãi khi đầu 
tư vào khách sạn và du lịch. 

-Các lĩnh vực ưu đãi: 
- Công nghệ cao. 

- Sản phẩm được khuyến khích trong 
chương trình liên kết công nghiệp đã 
được phê duyệt. 

- Sản phẩm / hoạt động được khuyến 
khích có tầm quan trọng quốc gia và 
chiến lược bao gồm các công ty trạng 
thái MSC và sản phẩm / hoạt động 
trong liên kết được phê duyệt được 
lập trình để đạt được đẳng cấp thế 
giới. 

- cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phát 

Điều 4 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư (Promotion of 
Investment Act) 
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triển. 

- trồng cây, tái chế, bảo tồn năng 
lượng, phát triển nguồn năng lượng 
mới… 

- Dịch vụ liên quan đến sản xuất. 

Canada - Ưu đãi theo Địa bàn ưu đãi đầu tư:  
Tại một số khu vực của Canada (Ví dụ: 
Tỉnh Atlantic, vòng Gaspé và vùng lân 
cận Atlantic), mức thuế thu nhập 
doanh nghiệp ưu đãi (10%) được áp 
dụng cho nhiều trường hợp (xây dựng 
toà nhà mới, mua sắm máy móc thiết 
bị, sử dụng trang thiết bị dùng năng 
lượng sạch trong quá trình sản xuất, 
khai hoang, nông trại, đánh bắt cá).  
Một số tỉnh, vùng lãnh thổ 
(Newfoundland and Labrador, Nova 
Scotia, Ontario, đảo Prince Edward,  
và Quebec) thực hiện việc miễn thuế 
thu nhập để khuyến khích hoạt động 
đầu tư trong một số lĩnh vực cụ thể (ví 
dụ: ở Ontario và Quebec ưu đãi cho 
hoạt động thương mại hoá các sản 
phẩm sở hữu trí tuệ; ở đảo Prince 
Edward ưu đãi cho công nghệ hàng 
không và hàng hải; ở Newfoundland 
và Labrador ưu đãi trong trường hợp 
doanh nghiệp tạo thêm nhiều việc 
làm). 

- Ưu đãi theo Lĩnh vực ưu đãi đầu tư:  
Canada giành nhiều ưu đãi thuế cả ở 
cấp liên bang, cấp tỉnh, cấp vùng cho 
rất nhiều ngành nghề và hoạt động 
liên quan đến các nhóm sau:  
(i) Nghiên cứu và phát triển, cụ thể:  
Bất cứ doanh nghiệp nào ở bất kỳ lĩnh 
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vực nào tham gia chương trình nghiên 
cứu khoa học và thực nghiệm phát 
triển đều có thể được hưởng 2 ưu đãi 
sau: tất cả các chi phí sử dụng cho 
nghiên cứu và phát triển đều có thể 
được sử dụng để giảm trừ khi tính 
thuế thu nhập của năm hiện tại hoặc 
các năm tiếp theo; tuỳ thuộc vào việc 
thực hiện R&D, doanh nghiệp có thể 
được tích luỹ tín dụng thuế và có thể 
sử dụng để giảm trừ số thuế phải trả, 
trong một số trường hợp khi số thuế 
phải trả không đủ để đối trừ, doanh 
nghiệp có thể được nhà nước hoàn 
một khoản tiền tương ứng với số thuế 
không được giảm. Mức tín dụng thuế 
có thể là 15% hoặc lên tới 35% chi phí 
sử dụng cho hoạt động R&D. Số tiền 
này có thể được dùng để đối trừ số 
thuế phải nộp 3 năm về trước hoặc 20 
năm về  sau.  
(ii) kinh doanh về phim ảnh, truyền 
thông, đồ hoạ và hiệu ứng đặc biệt, 
truyền thông số tương tác, và các sản 
phẩm truyền thông đa phương tiện;  
(iii) Sản xuất và chế biến;  
(iv) các hoạt động đảm bảo môi 
trường bền vững.  
- Ưu đãi đối với các khoản thu nhập ở 
nước ngoài.  

Philippines - Có Danh mục lĩnh vực ưu tiên trong 
từng thời kỳ ban hành kèm theo Kế 
hoạch ưu tiên đầu tư (Investment 
Priorities Plan - IPP)28 

- Doanh nghiệp vẫn có thể được 

 

 
28 Omnibus-investment-code-of-1987 
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hưởng các ưu đãi ngay cả khi hoạt 
động không được liệt kê trong IPP 
miễn là:  
(1) ít nhất 50% sản lượng là dành cho 
xuất khẩu, nếu doanh nghiệp thuộc sở 
hữu của Philippines; và 

(2) ít nhất 70% sản xuất là dành cho 
xuất khẩu, nếu phần lớn là doanh 
nghiệp nước ngoài (nhiều hơn 40% 
vốn nước ngoài).  
- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, 
thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu; giảm 
nghĩa vụ thuế… 

Australia - Không có danh mục địa bàn/lĩnh 
vực ưu đãi đầu tư ban hành tại Luật. 
- Hỗ trợ đầu tư dựa theo địa bàn và 
lĩnh vực đầu tư (chủ yếu là hỗ trợ 
mang tính tư vấn về địa bàn, lĩnh vực 
đầu tư, thủ tục đầu tư...)29 

- Ưu đãi thuế cho doanh nghiệp đạt 
tỷ lệ về nghiên cứu và phát triển 
(R&D). 

- Ngoài ra, Chính phủ Bang còn cung 
cấp ưu đãi về thuế dựa trên tính chất 
và quy mô của dự án, như ưu đãi về 
tiền thuế đất.30 

 

Hoa Kỳ - Không có danh mục địa bàn/lĩnh 
vực ưu đãi đầu tư. 
- Ưu đãi đầu tư phụ thuộc vào từng 
chương trình cụ thể do từng Bang ban 
hành, như Chương trình mở rộng tín 
dụng thuế R & D tích lũy; Tín dụng đầu 
tư thiên thần; Chương trình khuyến 

 

 
29 https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Investment-Specialists/How-Austrade-can-help 
30 https://www.austrade.gov.au/International/Invest/Guide-to-investing/Investing-in-Australia 
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khích phát triển, tăng trưởng và mở 
rộng (EDGE); Miễn thuế bán lẻ và sử 
dụng chung cho thiết bị trung tâm dữ 
liệu; Thí điểm khuyến khích giảm thiểu 
năng lượng của các nhà sản xuất nhỏ 
(SMEWRIP); Khu vực doanh nghiệp ưu 
tiên (PEZ); Chương trình đầu tư sữa 
Pennsylvania (PDIP)…31  

Các yếu tố/nội dung cần xem xét trong quá trình thẩm tra ưu đãi 

Trung Quốc Luật Đầu tư nước ngoài 2019 không 
quy định cụ thể về ưu đãi, chỉ quy định 
tùy theo nhu cầu kinh tế và phát triển 
xã hội, Nhà nước khuyến khích đầu tư 
theo quy định và nhà đầu tư được 
hưởng ưu đãi theo văn bản pháp luật 
và của Hội đồng Nhà nước. 

Điều 9 Luật Đầu tư 
nước ngoài. 

Indonesia Ưu đãi đầu tư có thể được cấp cho 
một khoản đầu tư trong 2 trường hợp 
sau: 

(i) Dự án đầu tư mở rộng; hoặc  

(ii) Dự án đầu tư mới. 

- Các yếu tố để xem xét ưu đãi: 
(i) sử dụng nhiều lao động; 

(ii) thuộc phạm vi ưu tiên cao; 
(iii) có tham gia vào các công trình cơ 
sở hạ tầng; 

(iv) chuyển giao công nghệ; 

(v) có tham gia vào một ngành công 
nghiệp tiên phong; 

(vi) nằm ở một khu vực hẻo lánh, một 
khu vực kém phát triển, một khu vực 
tiếp giáp hoặc một khu vực khác được 

Khoản 2 Điều 18 
Luật Đầu tư 

 

 

 

Khoản 3 Điều 18 
Luật Đầu tư 

 
31 http://selectusa.stateincentives.org/?referrer=selectusa 
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coi là cần thiết; 

(vii) giữ môi trường bền vững; 

(viii) tiến hành các hoạt động nghiên 
cứu, phát triển và đổi mới; 

(ix) hợp tác với các doanh nghiệp siêu 
nhỏ, nhỏ và vừa hoặc hợp tác xã; hoặc  

(x) có tham gia vào một ngành công 
nghiệp sử dụng hàng hóa hoặc máy 
móc hoặc thiết bị sản xuất trong nước. 

Thái Lan Các hoạt động đó phải là: 

- Hoạt động quan trọng và có lợi cho 
sự phát triển kinh tế và xã hội và an 
ninh của đất nước; 

-  Các hoạt động liên quan đến sản 
xuất xuất khẩu, các hoạt động có mức 
độ cao; 

-  Các hoạt động có vốn lớn, nhiều lao 
động hoặc nhiều dịch vụ; 

- Các hoạt động sử dụng nông nghiệp 
sản xuất hoặc tài nguyên thiên nhiên 
làm nguyên liệu,  

với điều kiện là theo ý kiến của Hội 
đồng đầu tư, các hoạt động này không 
tồn tại trong Vương quốc Thái lan, 
hoặc tồn tại nhưng không đầy đủ, hoặc 
sử dụng các quy trình sản xuất lỗi thời. 

- Và đầu tư tại khu vực khuyến khích 
đầu tư. 
Hội đồng xem xét ưu đãi trên các nội 

dung sau: 

(i) số lượng nhà sản xuất và năng lực 
sản xuất hiện có tại Thái Lan và quy mô 
của năng lực sản xuất sẽ được tạo ra 
so với dự toán nhu cầu; 

Điều 16 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Điều 18 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư 
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(ii) triển vọng mà hoạt động đó sẽ mở 
rộng thị trường cho các sản phẩm hoặc 
hàng hóa được sản xuất hoặc lắp ráp 
trong nước và sẽ khuyến khích sản 
xuất hoặc lắp ráp trong nước; 

(iii) số lượng và tỷ lệ của các tài 
nguyên có sẵn trong nước bao gồm cả 
thủ đô. Nguyên liệu thô hoặc thiết yếu 
và  lao động hoặc các dịch vụ khác sử 
dụng; 

(iv) số lượng ngoại tệ có thể tiết kiệm 
được hoặc đạt được cho Thái Lan; 

(v) sự phù hợp của quy trình sản xuất 
hoặc lắp ráp; 

(vi) các yêu cầu khác mà BOI xét thấy 
cần thiết và thích hợp. 

Malaysia Các yếu tố để xem xét ưu đãi đầu tư: 
- Có hay không bất kỳ hoạt động nào 
đang được thực hiện hoặc bất kỳ sản 
phẩm nào đang được sản xuất tại 
Malaysia ở quy mô thương mại phù 
hợp với yêu cầu kinh tế hoặc sự phát 
triển của Malaysia hay ở tất cả; hoặc 

- Liệu có (i) những triển vọng thuận lợi 
để phát triển hơn nữa của hoạt động 
hoặc sản phẩm hay không; hoặc (ii) 
không đủ cơ sở tại Malaysia để cho 
phép hoạt động được thực hiện hoặc 
sản phẩm được sản xuất ở quy mô 
thương mại phù hợp với yêu cầu kinh 
tế. 

Tuy nhiên, Bộ trưởng có quyền sửa đổi, 
bổ sung quy định về hoạt động, sản 
phẩm được hưởng ưu đãi đầu tư. 

Khoản 3 Điều 4 
Luật Khuyến khích 
đầu tư 

 

 

 

 

 

 

 

Khoản 5 Điều 4 
Luật Khuyến khích 
đầu tư 

 

Australia - Để đủ điều kiện cho Ưu đãi thuế  
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R&D, nhà đầu tư phải đáp ứng các 
điều kiện sau: 

(1) là một công ty chịu trách nhiệm 
nộp thuế thu nhập tại Úc. 

(1) tiến hành ít nhất một hoạt động 
đáp ứng định nghĩa đã được luật hóa 
của hoạt động R & D cốt lõi, trong đó: 
+ Các hoạt động R & D cốt lõi liên quan 
đến ít nhất một thí nghiệm hướng dẫn 
giả thuyết được thực hiện để tạo ra 
kiến thức mới. 

+ Các hoạt động phi thử nghiệm khác 
hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động R & D 
cốt lõi có thể đủ điều kiện là hỗ trợ các 
hoạt động R & D. 

- Đối với ưu đãi đầu tư khác ở cấp 
Bang thì thực hiện theo quy định của 
từng Bang. 

Canada    Canada chủ yếu cung cấp ưu đãi đầu 
tư đối với các dự án đầu tư vào nghiên 
cứu và phát triển (R&D). Nhà đầu tư 
được miễn thuế ít nhất 15% và có thể 
được hưởng bằng 35% chi tiêu SR & ED 
(Scientific Research and Experimental 
Development) có đủ điều kiện. Khi 
được miễn thuế đầu tư SR & ED (ITC), 
nhà đầu tư có thể sử dụng việc miễn 
thuế này để giảm thuế thu nhập phải 
nộp. Trong một số trường hợp, Cơ quan 
Doanh thu Canada (CRA) có thể hoàn 
trả ITC còn lại. 32 

 

Hoa Kỳ Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ đầu tư ở cấp 
Liên bang và cấp bang. Tuy nhiên, các 
ưu đãi đầu tư cụ thể như giảm thuế, 

 

 
32 https://www.investcanada.ca/incentives 
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miễn thuế… chủ yếu phụ thuộc vào 
từng Chương trình về ưu đãi đầu tư của 
mỗi Bang. Theo số liệu thống kê, Hoa Kỳ 
có 2.080 chương trình ưu đãi đầu tư 
trải rộng ở 50 bang.33 Như vậy, các dự 
án thuộc Chương trình ưu đãi đầu tư sẽ 
được hưởng ưu đãi khi đáp ứng các 
điều kiện nêu tại Chương trình đó (ví 
dụ: Bang Washington có chương trình 
miễn thuế khi đầu tư vào công nghiệp 
vũ trụ; Bang Florida có chương trình hỗ 
trợ tài chính đối với dự án đầu tư vào 
giao thông tại Bang Florida). Như vậy, 
các yếu tố để xem xét ưu đãi đầu tư 
phụ thuộc vào từng Chương trình cụ 
thể. 

Philippines Các yếu tố cần xem xét gồm:34 

- Nâng cao phúc lợi vật chất của người 
nghèo và người thiệt thòi. 

- Tăng cường khả năng cạnh tranh toàn 
cầu của các ngành công nghiệp 
Philippines 

- Để đảm bảo sự phát triển bền vững 

- Tận dụng lợi thế của sự phát triển 
toàn cầu và quốc tế. 

Omnibus 
Investments Code 
of 1987 

Cơ quan xác nhận ưu đãi đầu tư 

Trung Quốc Luật Đầu tư 2019 không quy định cụ 
thể, chỉ quy định tùy từng trường hợp, 
nhà đầu tư có thể được hưởng ưu đãi 
đầu tư theo luật, quy định hành chính 
hoặc theo quy định của Hội đồng Nhà 
nước. 

Điều 14 Luật Đầu 
tư 

 
33 http://selectusa.stateincentives.org/?referrer=selectusa 
34 Omnibus Investments Code of 1987 
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Indonesia Nhà đầu tư nộp đơn đến Ban điều phối 
đầu tư để được xem xét. 

 

 

 

Chính phủ cấp phép ưu đãi đầu tư. 

Khoản 10 Điều 1 
Luật Đầu tư và 
theo quy định của 
Tổng thống về cơ 
chế một cửa. 

 

Khoản 1 Điều 18 
Luật Đầu tư 

Thái Lan Nhà đầu tư nộp đơn đến Văn phòng 
BOI. 

 

 

Tổng thư ký (Secretary General) của BOI 
có quyền ký ban hành Giấy chứng nhận 
ưu đãi đầu tư 

 

Điều 17 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư 

 

Điều 23 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư. 

Malaysia Nộp đơn tại văn phòng điều phối và 
hợp tác về ưu đãi (Incentives 
Coordination and Collaboration Office 
(ICCO) thuộc Cơ quan phát triển đầu tư 
Malaysia (MIDA). 

Bộ trưởng Bộ Thương mại và công 
nghiệp quyết định ưu đãi; trong một số 
trường hợp nhất định cần có sự đồng ý 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Theo cơ chế một 
cửa 

 

 

 

Điều 4A, 4B Luật 
Khuyến khích đầu 
tư 

Australia - Để nộp hồ sơ ưu đãi thuế R&D tại 
Tổng cục thuế Australia, trước đó, nhà 
đầu tư phải đăng ký về đáp ứng điều 
kiện R&D tai Bộ Công nghiệp, đổi mới 
và khoa học của Úc.35  

- Ưu đãi đầu tư ở cấp Bang thực hiện 
theo quy định của Bang. 

 

 
35 https://www.business.gov.au/assistance/research-and-development-tax-incentive 
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Canada Nhà đầu tư nộp hồ sơ miễn thuế đến 
CRA (Canada Revenue Agency) để được 
xem xét miễn thuế.36 

 

Hoa Kỳ Mỗi chương trình ưu đãi đầu tư của 
từng Bang quy định cụ thể về việc 
nhận ưu đãi đầu tư (nhà đầu tư nộp hồ 
sơ để Bang xem xét hoặc chỉ cần kê 
khai để được hưởng ưu đãi đầu tư). 

 

Philippines - Tùy từng trường hợp, nhà đầu tư 
gửi hồ sơ đến Ban đầu tư (Board of 
Investment), Cơ quan quản lý khu kinh 
tế (Philippine Economic Zone 
Authority)…   để được xem xét ưu đãi 
đầu tư.37 

 

Hình thức ưu đãi đầu tư 

Trung Quốc - Luật Đầu tư nước ngoài không quy 
định cụ thể về ưu đãi thuế. 

Hiện nay Trung Quốc đang áp dụng 
những chính sách ưu đãi sau: 
- Ưu đãi về thuế (thuế VAT, thuế thu 
nhập doanh nghiệp, thuế xuất khẩu - 
nhập khẩu).  

- Mức thuế thông thường là 25%.  

- Mức thuế ưu đãi tại vùng kinh tế 
trọng điểm (5 vùng kinh tế trọng điểm) 
là 15%, bên cạnh đó nhà đầu tư còn 
được hưởng các lợi ích:  

(i) Được miễn thuế 2 năm, giảm thuế 
(về mức 12,5%) trong 3 năm;  
(ii) nhà đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đầu 
tư dự án bảo vệ môi trường hoặc năng 

Luật Đầu tư 

Luật Thuế thu 
nhập doanh 
nghiệp. 

 
36 https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/scientific-research-experimental-development-tax-

incentive-program/claim-sred-tax-incentive-after-claim.html 
37 http://boi.gov.ph/how-to-setup-business/incentives-to-investors/ 
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lượng được miễn thuế 3 năm, giảm 
thuế (về mức 12,5%) trong 3 năm;  
(iii) nhà đầu tư đầu tư vào sản xuất 
mạch tích hợp được miễn thuế 5 năm, 
giảm thuế (về mức 12,5%) trong 5 
năm.  
 

Indonesia - Ưu đãi thuế thu nhập thông qua 
việc giảm thu nhập ròng đến một mức 
nhất định trong tổng số các khoản đầu 
tư được thực hiện trong một khoảng 
thời gian xác định; 

- Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu 
hàng hóa vốn sản xuất, máy móc, hoặc 
thiết bị trong nước chưa sản xuất 
được; 

 -  Miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu 
nguyên liệu sản xuất hoặc linh kiện 
trong một thời gian xác định và với các 
yêu cầu cụ thể; 

- Miễn hoặc hoãn thuế giá trị gia tăng 
trong một thời gian xác định nhập 
khẩu hàng hóa vốn sản xuất hoặc máy 
móc hoặc thiết bị trong nước chưa sản 
xuất được; 

- Khấu hao nhanh hoặc khấu hao; và 

- Giảm thuế đối với thuế đất và công 
trình, đặc biệt đối với các lĩnh vực kinh 
doanh được chỉ định trong các khu vực 
hoặc khu vực hoặc khu vực cụ thể; 

- Tuy nhiên, miễn hoặc giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp với số lượng và 
thời gian xác định chỉ có thể được cấp 
cho một khoản đầu tư mới là ngành 
công nghiệp tiên phong, với một ngành 
có liên kết rộng, mang lại giá trị gia 

Khoản 5, 6, 7 Điều 
18 Luật Đầu tư 
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tăng và tính ngoại lệ cao, giới thiệu 
mới công nghệ, cũng như có các giá trị 
chiến lược cho nền kinh tế quốc gia. 

- Các khoản đầu tư đang thực hiện 
thay thế máy móc hoặc tài sản thuộc 
vốn đầu tư khác có thể được cấp dưới 
hình thức giảm hoặc miễn thuế hải 
quan. 

Thái Lan - Các biện pháp ưu đãi bằng thuế 

(i) Miễn, giảm thuế nhập khẩu máy 
móc, thiết bị; 
(ii) Giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu 
thô và những nguyên liệu cần thiết; 

(iii) Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp 
và thuế lợi tức; 

(iv) Giảm 50% thuế thu nhập doanh 
nghiệp;  

(v) Khấu trừ hai lần chi phí vận chuyển, 
điện và nước; 

(vi) Bổ sung 25% khấu trừ chi phí xây 
dựng và lắp đặt cơ sở hạ tầng của 
doanh nghiệp;  

(vii) Miễn thuế nhập khẩu đối với 
nguyên liệu thô và nguyên liệu thiết 
yếu sử dụng để sản xuất hàng xuất 
khẩu.  

- Các biện pháp ưu đãi không bằng 
thuế:  

(i) Cho phép công dân nước ngoài vào 
Thái Lan để nghiên cứu cơ hội đầu tư;  
(ii) Cho phép đưa vào Thái Lan những 
người lao động kỹ năng cao và chuyên 
gia để thực hiện việc xúc tiến đầu tư; 
(iii) Cho phép sở hữu đất đai; 

Điều 36 Luật 
Khuyến khích đầu 
tư 

Luật Thuế 
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(iv) Cho phép mang lợi nhuận ra nước 
ngoài bằng ngoại tệ;  

- Biện pháp bảo đảm đầu tư 

Cũng giống như nhiều nước, chính 
sách bảo đảm đầu tư của Thái Lan tập 
trung vào một số nội dung cơ bản như 
không quốc hữu hóa, nhà nước không 
cạnh tranh với doanh nghiệp, không 
độc quyền bản sản phẩm, không buộc 
điều chỉnh giá bán, đảm bảo quyền 
xuất, nhập khẩu cho nhà đầu tư hoặc 
không tạo ra những điều kiện cạnh 
tranh không bình đẳng khác.  

- Biện pháp bảo vệ nhà đầu tư sản xuất 
tại Thái Lan 

(i) Áp một khoản thuế nhập khẩu tăng 
thêm đối với những hàng hóa nhập 
khẩu vào Thái Lan mà mặt hàng đó 
tương tự với những mặt hàng do các 
nhà đầu tư sản xuất trong nước. Mức 
thuế sẽ không quá 50% giá của bảo 
hiểm và phí vận chuyển cho hàng hóa 
đó. Thời gian áp dụng mức thuế tăng 
thêm này không quá một năm.  
(ii) Trong trường hợp Ủy ban Đầu tư 
cho rằng việc áp mức thuế nhập khẩu 
tăng thêm nói trên không đủ mạnh để 
bảo vệ hoạt động sản xuất trong nước 
thì có thể áp dụng biện pháp cấm nhập 
khẩu. 

(iii) Trong trường hợp các nhà đầu tư 
gặp bất kỳ khó khăn hoặc vướng mắc 
nào trong quá trình triển khai hoạt 
động đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Đầu tư 
sẽ đưa ra các biện pháp hỗ trợ cần 
thiết cho nhà đầu tư.  
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Malaysia - Miễn thuế. 

Có 2 ưu đãi thuế lớn cho lĩnh vực sản 
xuất và dịch vụ: 

+ Pioneer Status (PS) - Miễn thuế thu 
nhập 70% - 100% thu nhập theo luật 
định trong 5 đến 10 năm. Các khoản 
trợ cấp vốn chưa được xử lý và các 
khoản lỗ lũy kế phát sinh trong giai 
đoạn pioneer có thể được chuyển tiếp 
và khấu trừ khỏi tình trạng tiên phong 
của công ty. 

+ Investment Tax Allowance (ITA) - Trợ 
cấp 60% - 100% cho chi phí vốn đủ 
điều kiện (nhà máy, nhà máy, máy móc 
hoặc thiết bị khác được sử dụng cho 
dự án được phê duyệt) phát sinh trong 
vòng 5 đến 10 năm kể từ ngày chi tiêu 
vốn đầu tiên đủ điều kiện phát sinh . 

- Miễn thuế nhập khẩu đối với máy 
móc, thiết bị nguyên vật liệu của dự án 
đầu tư trong lĩnh vực du lịch, nghiên 
cứu và phát triển, giáo dục. 

- Sử dụng cơ sở hạ tầng miễn phí. 

Phần II, Luật 
Khuyến khích đầu 
tư 

Philippines Hiện nay Philippines đang áp dụng 
những chính sách ưu đãi sau: 
- Ưu đãi về thuế:  

(i) Miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp;  

(ii) Miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu;  

- Khấu hao tài sản cố định;  

-Chuyển lỗ;  

- Hỗ trợ đầu tư:  
(i) Cho phép sử dụng lao động nước 

 



Hồ sơ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 
Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn | 38  

 

ngoài;  

(ii) Đơn giản hóa thủ tục hải quan;  

(iii) Hoàn thuế nhập khẩu đối với hàng 
nhập khẩu làm tài sản cố định sau đó 
tái xuất trong thời hạn 10 năm.  

Hoa Kỳ Mỗi chương trình ưu đãi đầu tư của 
từng Bang quy định cụ thể về việc 
nhận ưu đãi đầu tư (nhà đầu tư nộp hồ 
sơ để Bang hoặc chỉ cần kê khai để 
được hưởng ưu đãi đầu tư). Tính đến 
nay, Hoa Kỳ có 2.080 chương trình ưu 
đãi đầu tư. 

 

Canada - Miễn thuế đối với dự án R&D: Nhà 
đầu tư được miễn thuế ít nhất 15% và 
có thể được hưởng bằng 35% chi tiêu 
SR & ED (Scientific Research and 
Experimental Development) có đủ 
điều kiện 

- Hỗ trợ cho dự án đầu tư sử dụng 
công nghệ sạch (Clean technology). 

 

Australia - Miễn thuế (Cung cấp một khoản bù 
thuế cho một số chi phí của một công 
ty để thực hiện các hoạt động nghiên 
cứu và phát triển (R & D) đủ điều kiện 
bằng cách giảm trách nhiệm thuế thu 
nhập của công ty. Giảm thuế 43,5% 
hoặc 38,5% có sẵn cho các chi phí phát 
sinh cho các hoạt động đủ điều kiện 
tùy thuộc vào doanh thu tổng hợp 
hàng năm của một công ty.38 

- Miễn thuế theo quy định của từng 
Bang (miễn thuế đất…) 
- Các hỗ trợ mang tính tư vấn, hỗ trợ 
thực hiện dự án theo quy định của 

 

 
38 https://www.business.gov.au/assistance/research-and-development-tax-incentive 
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Chính phủ hoặc của từng Bang với 
điều kiện do Bang quy định. 

IV. MÔ HÌNH TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

1. Trung Quốc 

Tại Trung Quốc, có ba hệ thống cơ quan quản lý hoạt động đầu tư:  
- Bộ Thương mại  

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Sở Công nghiệp, thương mại và Sở quản lý thị trưởng 

 Sự tham gia cụ thể của các cơ quan nêu trên được mô tả trong phần thủ 
tục đầu tư tại Phần V  

2. Indonesia 

- Cơ quan thống nhất quản lý về đầu tư (cả đầu tư trong nước và đầu tư 
nước ngoài) là Ban điều phối đầu tư Indonesia – BKPM. Đây là một cơ quan độc 
lập trực thuộc Tổng thống mà không nằm dưới bất kỳ cơ quan nào khác của 
Chính phủ.  

Đây là cơ quan có nhiệm vụ điều phối hoạt động đầu tư giữa Chính phủ, 
các cơ quan của Chính phủ, Ngân hàng Indonesia và chính quyền địa phương 
cũng như giữa các chính quyền địa phương với nhau. Hơn thế nữa, BKPM còn 
được biết tới như một cơ quan ủy nhiệm của các nhà đầu tư, cung cấp cho họ 
những đảm bảo cần thiết để tiến hành hoạt động đầu tư;  

- Về tổ chức, cơ quan này có trụ sở chính ở Jakata và có văn phòng đại 
diện ở các địa phương. Mỗi văn phòng đều có bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ 
dự án đầu tư.  

- BKPM có trách nhiệm thụ lý hồ sơ đối với các dự án đầu tư vào hầu hết 
các lĩnh vực ở Indonesia. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực chuyên ngành hồ sơ 
được nộp và xử lý tại bộ chủ quản, cụ thể như sau:  

+ Ngân hàng - nộp tại Ngân hàng trung ương Indonesia;  
+ Tài chính phi ngân hàng – nộp tại Tổng giám đốc Các tổ chức tài chính; 

+ Một số lĩnh vực đặc thù khác;  

Đối với một số lĩnh vực thuộc lĩnh vực cấm và hạn chế đầu tư, nhà đầu tư 
cần được phê chuẩn từ bộ quản lý trong lĩnh vực  

3. Thái Lan 
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Thái Lan có hai cơ quan liên quan đến việc quản lý đầu tư:  
- Cục Phát triển kinh doanh (Department of Business development – 

DBD) trực thuộc Bộ Thương mại: Đây là cơ quan đầu mối trong việc tiến hành 
các thủ tục đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh nước ngoài và đăng ký thành lập 
doanh nghiệp tại Thái Lan.  

- Cơ quan Quản lý đầu tư (Board of Investment – BOI) trực thuộc Bộ 
Công nghiệp: Đây là cơ quan quản lý về đầu tư của Thái Lan. Cơ quan này có vai 
trò chủ trì trong việc xây dựng các danh mục khuyến khích, hạn chế đầu tư. Cơ 
quan này cũng tham gia vào việc xúc tiến đầu tư và hỗ trợ các dự án đầu tư 
nước ngoài thuộc lĩnh vực được khuyến khích đầu tư tại Thái Lan.  

4. Malaysia 

- Cơ quan quản lý về đầu tư của Malaysia là Cục Phát triển đầu tư 
Malaysia (MIDA) trực thuộc Bộ Thương mại quốc tế và Công nghiệp.  

- Cơ quan quản lý về đăng ký kinh doanh của Malaysia là là Ủy ban doanh 
nghiệp Malaysia (Companies Commission of Malaysia - Viết tắt là SSM trong 
tiếng Malaysia) trực thuộc Bộ Thương mại nội địa, hợp tác xã và bảo vệ người 
tiêu dùng.  

5. Philippines 

- Ủy ban Đầu tư– Board of Investment (BOI). Đây là cơ quan trực tiếp 
quản lý về hoạt động đầu tư và tiến hành đăng ký cho các dự án đầu tư tại 
Philippines.  

- Ủy ban Chứng khoán -the Securities and Exchange Commission. Đây là 
cơ quan quản lý về đăng ký doanh nghiệp tại Philippines.  

6. Hoa Kỳ 

- Uỷ ban Đầu tư nươc ngoài của Hợp chủng quốc Hoà Kỳ (The Committee 
on Foreign Investment in the United State - CFIUS) 

7. Canada 

- Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài: thủ tục Thông báo đầu tư;  
- Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, Khoa học và Sáng tạo: thủ tục Thẩm tra 

đầu tư.  
- Bộ trưởng Bộ Công nghiệp hoặc Bộ trưởng Bộ Di sản Canada.  

8. Australia 

Ủy ban đánh giá đầu tư nước ngoài (FIRB) là một cơ quan thẩm tra các 
đề xuất của người nước ngoài thực hiện đầu tư trực tiếp vào Úc và khuyến nghị 
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Chính phủ về những đề xuất phù hợp để phê duyệt. FIRB cũng cung cấp thông 
tin về nước Úc hướng dẫn chính sách đầu tư và, khi cần thiết, cung cấp hướng 
dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ Chính sách của Chính 
phủ. 

Bộ Tài chính sẽ thụ lý các đề xuất liên quan đến đầu tư nước ngoài vào 
đất thương mại, đất nông nghiệp hoặc một doanh nghiệp Úc sẽ do Bộ Tài chính 
xử lý. 

Cục Thuế Úc thụ lý các đề xuất liên quan đến đầu tư nước ngoài vào bất 
động sản nhà ở sẽ được xử lý. 

Đối với các đề xuất thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ủy quyền cho FIRB đưa ra quyết định về các đề xuất đầu tư nước ngoài 
phù hợp với Chính sách đầu tư nước ngoài và không liên quan đến bất kỳ vấn 
đề nhạy cảm nào (chủ yếu là các đề xuất liên quan đến bất động sản). 

V. THỦ TỤC ĐẦU TƯ 

1. Trung Quốc 

Luật Đầu tư nước ngoài của Trung quốc không quy định về việc nhà đầu 
tư nước ngoài muốn đầu tư phải thành lập doanh nghiệp trước hoặc sau khi đã 
có dự án đầu tư thì phải thành lập doanh nghiệp. 

Quá trình thành lập một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Trung 
Quốc có thể thực hiện theo 8 bước:  

Bước 1: Xem xét về tập trung kinh tế và an ninh quốc gia 

Xem xét sự tuân thủ quy định về tập trung kinh tế chỉ bắt buộc đối với 
trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Trung Quốc thông qua hợp nhất, 
sáp nhập. Trong trường hợp hợp nhất, sáp nhập trong một số lĩnh vực như 
quốc phòng, an ninh, công nghệ chủ chốt, máy móc chính, sản phẩm công 
nghiệp quan trọng hoặc liên quan đến nguồn năng lượng, tài nguyên, hạ tầng 
giao thông, nhà đầu tư còn phải nộp hồ sơ tại Bộ Thương mại để xem xét sự 
tuân thủ quy định về an ninh quốc gia..  

Bước 2: Đăng ký tên doanh nghiệp 

Để chuẩn bị cho quá trình thành lập doanh nghiệp nhà đầu tư phải nộp 
hồ sơ tới Tổng cục quản lý hành chính và thương mại Trung Quốc (SIAC) hoặc 
cơ quan cấp dưới của cơ quan này để đăng ký tên doanh nghiệp. Việc đăng ký 
này thường chỉ mất một ngày.  

Bước 3: Xin ý kiến các cơ quan có liên quan về địa điểm thực hiện dự án 
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Trước khi nộp hồ sơ để xin chấp thuận việc thực hiện dự án, Nhà đầu tư 
phải nhận được ý kiến bằng văn bản của các cơ quan sau đây liên quan đến địa 
điểm thực hiện dự án:  

- Chấp thuận sử dụng đất –bởi Sở Đất đai và tài nguyên;  
- Đánh giá tác động môi trường – bởi Cơ quan bảo về môi trường cấp 

tỉnh hoặc cấp Trung ương;  
- Sự phù hợp với quy hoạch – bởi Sở quy hoạch 

- Ý kiến về việc sử dụng tài sản nhà nước hoặc quyền sử dụng đất thuộc 
nhà nước nếu như dự án có sử dụng những tài sản này – bởi Ủy bản quản lý và  
giám sát tài sản quốc gia 

Bước 4: Xin Chấp thuận đầu tư của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia 

Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia có quyền thông qua hoặc từ chối 
bất kỳ dự án đầu tư nước ngoài nào vào Trung Quốc thông qua quá trình chấp 
thuận đầu tư. Tuy nhiên, thông thường, quá trình chấp thuận dự án chỉ yêu cầu 
với những dự án đầu tư tài sản cố định, đầu tư vào sản xuất, hoặc đầu tư sử 
dụng nguồn năng lượng hoặc tài nguyên đặc biệt.  

Nhà đầu tư sẽ được yêu cầu nộp hồ sơ tại cơ quan cấp dưới của Ủy ban 
này. Tùy thuộc vào quy mô dự án và lĩnh vực đầu tư, dự án có thể được gửi lên 
xử lý tại Ủy ban.  

* Hồ sơ  

Hồ sơ phải bao gồm các thông tin cơ bản về dự án như tên, quy mô, thời 
hạn, vốn, địa điểm, giá phí hàng hóa, dịch vụ và các tài liệu thể hiện tư cách 
pháp lý, năng lực tài chính, cam kết cấp vốn của ngân hàng và những tài liệu có 
liên quan khác.  

* Việc xem xét dự án sẽ tập trung vào các nội dung sau:  

- Sự phù hợp với lĩnh vực kêu gọi đầu tư;  
- Sự phù hợp với kế hoạch trung và dài hạn cho phát triển kinh tế, xã hội 

quốc gia, quy hoạch phát triển ngành mà dự án đầu tư;  
- Phù hợp với lợi ích công và những quy định của chính quyền trung ương 

và luật về chống độc quyền.  

- Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và bảo về môi trường;  

- Phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về công nghệ;  

- Phù hợp với quy định về quản lý vốn và nợ nước ngoài;  



Hồ sơ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 
Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn | 43  

 

Bước 5:Xin chấp thuận của Bộ hoặc sở thương mại 

Sau khi dự án được thông qua bởi Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia, 
nhà đầu tư cần xin chấp thuận của Bộ hoặc Sở thương mại. Cơ quan này sẽ xem 
xét các vấn đề liên quan tới hình thức của doanh nghiệp FDI dự kiến hình thành 
thông qua việc xem xét các thỏa thuận về việc thành lập công ty. Kết quả của 
quá trình này là một Giấy chứng nhận.  

* Phân định thẩm quyền 

(i) Dự án không thuộc danh mục cấm, hạn chế đầu tư: 

Nhà đầu tư nước ngoài có thể tiến hành trực tiếp và chỉ với Sở Công 
nghiệp, thương mại và Sở quản lý thị trường để đăng ký. 

(ii) Dự án thuộc danh mục hạn chế đầu tư: 
Dự án từ 1 tỷ USD trở xuống, nhà đầu tư nộp đơn tại Ủy ban nhân dân 

tỉnh. UBND tỉnh có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 

Dự án trên 1 tỷ USD, nhà đầu tư nộp đơn tại Bộ Thương mại. Bộ Thương 
mại có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 

* Hồ sơ:  

Hồ sơ gồm đơn, Báo cáo nghiên cứu khả thi, chấp thuận của Ủy ban cải 
cách và phát triển quốc gia, thỏa thuận góp vốn tương ứng với từng loại hình 
đầu tư, danh sách thành viên, danh mục máy móc thiết bị dự kiến nhập khẩu và 
các tài liệu pháp lý khác.  

* Kết quả xử lý 

Cơ quan xử lý hồ sơ sẽ căn cứ vào hồ sơ để xem xét sự đáng tin cậy của 
Nhà đầu tư và sự hợp pháp của hoạt động đầu tư nước ngoài. Kết quả quá 
trình này có thể là:  

- Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;  

-Từ chối việc thành lập bằng văn bản có nêu rõ lý do;  

tới 90 ngày;  

* Dự án có thể bị từ chối vì một trong những lý do sau:  

- Phá hoại chủ quyền Trung Quốc và lợi ích công;  

- Đe dọa an ninh quốc gia;  

- Vi phạm pháp luật Trung Quốc;  

- Không phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế đất nước;  
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- Gây nguy hại tới môi trường;  

- Đối với trường hợp thành lập Công ty liên doanh vốn (EJV): có sự bất 
bình đẳng một cách rõ ràng trong các hợp đồng, thỏa thuận hoặc điều lệ công 
ty gây thiệt hại cho một bên tham gia.  

Bước 6: Xin cấp các giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành 

Đối với những dự án đầu tư vào một số lĩnh vực nhất định, doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài phải xin giấy phép chuyên ngành cho lĩnh vực hoạt 
động đó.  

Theo quy định hiện hành, có khoảng 100 hoạt động kinh doanh có điều 
kiện tại Trung Quốc. Thông thường, doanh nghiệp phải có các giấy phép đáp 
ứng đủ điều kiện hoạt động này trước khi thực hiện bước đăng ký (dưới đây).  

Bước 7: Đăng ký doanh nghiệp 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận từ Bộ 
Thương mại hoặc Sở Thương mại, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải 
được đăng ký tại Cục Đăng ký doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trực 
thuộc Tổng cục quản lý hành chính về công nghiệp và thương mại Trung Quốc 
(SAIC) hoặc cơ quan cấp dưới của cơ quan này tại địa phương. 

* Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm:  

Hồ sơ bao gồm đơn, các văn bản chứng minh về tư cách pháp lý của 
người tham gia thành lập doanh nghiệp, danh sách thành viên, tài liệu chứng 
minh quyền sử dụng địa điểm công ty, tài liệu chứng minh về chuyền quyền sở 
hữu tài sản nếu góp vốn bằng tài sản và các tài liệu khác.  

Thông thường, thời hạn xử lý hồ sơ là 10 ngày làm việc.  

Bước 8: Những yêu cầu đăng ký khác 

- Đăng ký mã vạch – tại Sở giám sát chất lượng và kỹ thuật;  

- Xin Giấy phép khắc dấu – tại Sở Công an địa phương;  
- Đăng ký thuế - tại Sở thuế địa phương;  
- Đăng ký việc giao dịch ngoại tệ và xin phép mở tài khoản ngoại tệ; 

- Đăng ký đại diện Xuất – Nhập khẩu – tại Hải quan; 

2. Indonesia 

Nhà đầu tư bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp để thực hiện dự án 
đầu tư. Tuy nhiên, Luật không quy định cụ thể phải thành lập doanh nghiệp 
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trước hay sau khi lập dự án đầu tư, nên trên thực tế nhà đầu tư được lựa chọn 
thành lập doanh nghiệp trước hoặc sau khi có dự án đầu tư. 

Quá trình đầu tư tại Indonesia chia làm 3 giai đoạn và 7 bước:  

(i) Chuẩn bị đầu tư: đây là giai đoạn thành lập một pháp nhân Indonesia 
để thực hiện hoạt động đầu tư (cac khoản đầu tư nước ngoài tại Indonesia phải 
được thực hiện dưới hình thức một công ty TNHH đặt tại lãnh thổ Indonesia);  

(ii) Xây dựng: đây là giai đoạn chuẩn bị cơ sơ hạ tầng và thu xếp các giấy 
phép cần thiết cho việc đầu tư;  

(iii) Sẵn sàng cho sản xuất, vận hành: là giai đoạn đã sãn sàng sản xuất 
hoặc kinh doanh (dịch vụ); 

Bước 1: Xin Giấy phép nguyên tắc:  

Nhà đầu tư phải xin giấy phép nguyên tắc trước khi tiến hành hoạt động 
đầu tư. Giấy phép nguyên tắc có ý nghĩa sau:  

- Là một trong những cơ sở để cấp Chứng nhận thành lập của công ty;  

- Là chỉ dẫn về việc hoạt động đầu tư được cấp phép hay không được cấp phép.  

Bước 2: Chứng nhận thành lập doanh nghiệp:  

Chứng nhận thành lập do Phòng công chứng cấp. Doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài chỉ được phép thành lập dưới hình thức Công ty trách 
nhiệm hữu hạn (Limited liability Company – LLC).  

Tuy nhiên, sau khi phòng công chứng cấp chứng nhận thành lập, cơ quan 
này phải gửi Giấy xác nhận đã công chứng cho Bộ Pháp luật và quyền con người 
của Indonesia để phê chuẩn. Chỉ sau khi có sự phê chuẩn nêu trên, doanh 
nghiệp mới chính thức được thành lập.  

Bước 3: Mã số xuất nhập khẩu:  

- Sau khi được thành lập, công ty phải xin mã số xuất nhập khẩu (API-P or 
Producer Importer Identification Number). Đây là một mã số quan trọng cần 
phải có để nhập khẩu hàng hóa như máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vv…  

- Việc xin cấp API-P được thực hiện tại bộ phận một cửa của Ban điều 
phối đầu tư Indonesia (Indonesia investment coordinating board – BKPM)  

Bước 4: Làm thủ tục để hưởng việc miễn nghĩa vụ thuế nhập khẩu máy 

móc, thiết bị 
- Máy móc thiết bị chỉ được hưỡng miễn thuế nhập khẩu nếu: trong 

nước chưa sản xuất được, đã sản xuất nhưng không đáp ứng được yêu cầu về 
chất lượng hoặc số lượng;  
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- Việc làm thủ tục miễn thuế cũng được thực hiện tại bộ phận một cửa 
của BKPM.  

Bước 5: Làm thủ tục về thuế thu nhập doanh nghiệp 

Sau khi thành lập công ty phải làm thủ tục công nhận thuế. Hồ sơ cũng 
được nộp tại bộ phận một cửa của BKPM.  

Bước 6: Xin các giấy phép tại chính quyền địa phương 

- Giấy phép về địa điểm đầu tư;  
- Giấy phép xây dựng;  

- Giấy phép cam kết không gây ảnh hưởng;  

 Đăng ký mã số công ty;  

Bước 7: Giấy phép hoạt động:  

Trong quá trình thực hiện dự án, công ty phải xin Giấy phép vận hành. 
Giấy phép này liên quan tới những khía cạnh kỹ thuật của lĩnh vực đầu tư;  

Giấy phép này được cấp bởi Bộ chủ quản của ngành, lĩnh vực mà dự án 
tiến hành đầu tư;  

3. Thái Lan 

Quá trình thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Thái Lan 
trải qua 2 bước: (1) Đăng ký Giấy phép kinh doanh nước ngoài, (2) Đăng ký 
thành lập doanh nghiệp 

Bước 1: Đăng ký Giấy phép kinh doanh nước ngoài. 

* Thông tin chung. 

Tại Thái Lan, doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 49% 
vốn phải làm thủ tục để được cấp Giấy phép kinh doanh nước ngoài (FBL) trước 
khi đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên, Cục Đăng ký doanh nghiệp của 
Thái Lan sử dụng tiêu chí tỷ lệ sở hữu chứ không dùng tiêu chí quyền biểu 
quyết để phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài. 
Điều này có nghĩa là không phải mọi trường hợp bên nước ngoài có trên 49% 
quyền biểu quyết của công ty đều phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh 
nước ngoài.  

Để được cấp Giấy phép kinh doanh nước ngoài, cách đơn giản nhất là 
được “khuyến khích” bởi Cục Đầu tư Thái Lan. Mặc dù trường hợp được 
“khuyến khích” bởi Cục Đầu tư Thái Lan không đồng nghĩa với việc được cấp 
Giấy phép kinh doanh nước ngoài nhưng trên thực tế nếu đã được Cục Đầu tư 
“khuyến khích” thì tỷ lệ được cấp phép lên đến gần 100%. Tuy nhiên, Cục Đầu 
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tư Thái Lan chỉ “khuyến khích” những dự án đầu tư trong các lĩnh vực thuộc 
Danh mục lĩnh vực quan trọng và có lợi cho cơ cấu công nghiệp tổng thể của 
Thái Lan. Những dự án không đầu tư vào các lĩnh vực thuộc danh mục này thì 
Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục đăng ký doanh nghiệp.   

* Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh nước ngoài 

Hồ sơ bao gồm thông tin liên quan đến doanh nghiệp dự kiến thành lập 
như tên, danh sách cổ đông, vốn góp, địa chỉ trụ sơ, vv... tài liệu chứng minh tư 
cách pháp lý của thành viên, tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm, tài 
liệu chứng minh năng lực tài chính, các giấy phép phục vụ cho việc kinh doanh 
và các cam kết của thành viên sáng lập.  

Khi hồ sơ đã được chấp thuận là hợp lệ, thời gian xem xét hồ sơ chính 
thức là 60 ngày.  

* Nội dung thẩm định hồ sơ 

Tiêu chí để đánh giá của Hội đồng kinh doanh nước ngoài để cấp Giấy 
phép kinh doanh nước ngoài bao gồm:  

- Loại hình hoạt động không thể được thực hiện bởi những công ty mà 
nhà đầu tư Thái Lan sở hữu đa số;  

- Loại hình hoạt động không anh hưởng tới an ninh, ổn định quốc gia, 
thuần phong, mỹ tục hoặc trật tự xã hội;  

- Những hoạt động phải mang lại lợi ích cho nền kinh tế của Thái Lan, bao 
gồm những ảnh hưởng tích cực tới tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên, 
năng lượng và môi trường, bảo vệ khách hàng, quy mô lớn và sử dụng nhiều 
lao động;  

- Những hoạt động mang lại lợi ích liên quan tới chuyển giao công nghệ, 
nghiên cứu và phát triển.  

Bước 2: Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

Sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh nước ngoài, Nhà đầu tư được 
đăng ký thành lập doanh nghiệp.  

* Đăng ký tên doanh nghiệp 

Đây là bước đầu tiên của quá trình thành lập doanh nghiệp. Để đăng ký 
được tên doanh nghiệp, công ty có thể thực hiện theo một trong hai cách:  

- Nộp một bản đang ký theo mẫu đã có chữ ký của các thành viên sáng 
lập cho Vụ Phát triển kinh doanh (the Department of Business Development) 
trực thuộc Bộ Tài Chính 
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- Nộp và khai mẫu thông qua website của Vụ này.  

Người nộp đơn được yêu cầu nộp kèm tên đã chọn với hai tên khác. Các 
tên dự phòng sẽ tự động được chọn khi tên ban đầu bị trùng hoặc gây nhầm 
lẫn.  

Sau khi tên được chấp thuận, phê chuẩn này sẽ có hiệu lực trong vòng 30 
ngày và không được gia hạn. Tuy nhiên, sau khi phê chuẩn đã hết hạn, các 
thành viên sáng lập vẫn có thể đăng ký lại tên này nếu tên đó vẫn chưa được 
chọn bởi công ty khác.  

* Đăng ký dự thảo điều lệ công ty  

- Sau khi tên công ty được phê chuẩn, công ty phải nộp điều lệ công ty 
cho Cục Phát triển kinh doanh.  

- Riêng đối với việc thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài, những 
quy định sau sẽ được áp dụng: 

+ Nếu công ty thực hiện các hoạt động được liệt kê trong Luật Kinh 
doanh nước ngoài, vốn đăng ký phải nhiều hơn 25% chi phí vận hành trung 
bình tính trong 3 năm nhưng không thấp hơn 3 triệu baht.  

+ Nếu công ty không thực hiện các hoạt động được liệt kê trong Luật 
Kinh doanh nước ngoài, vốn đăng ký tối thiểu không thấp hơn 2 triệu baht.  

- Nếu công ty muốn thuê lao động là người nước ngoài, mức vốn đăng ký 
tối thiểu khác cũng có thể bị áp dụng.  

* Tổ chức phiên họp Thành viên sáng lập theo luật định 

Khi cấu trúc công ty đã được xác định, các thành viên phải tổ chức một 
phiên họp của các thành viên sáng lập trong đó quyết định những vấn đề sau 
đây:  

- Thông qua Điều lệ; 

- Phê chuẩn tất cả các hợp đồng và chi phí do các thành viên sáng lập ký 
kết hoặc chi trả liên quan đến việc thành lập công ty;  

- Xác định thù lao, nếu có của các thành viên sáng lập công ty;  

- Xác định số lượng cổ phần ưu đãi, nếu có, sẽ được phát hành và các 
quyền, nghĩa vụ gắn liền với các cổ phần đó;  

- Xác định số lượng cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi được phân 
phối theo hình thức thanh toán toàn bộ hoặc thanh toán một phần.  

- Chỉ định Giám đốc, ban giám đốc, kiểm soát viên và quyết định thẩm 
quyền của Giám đốc, ban giám đốc;  
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Sau khi cuộc họp thành viên sáng lập được thực hiện, các sáng lập viên 
phải bàn giao lại toàn bộ hoạt động kinh doanh cho giám đốc hoặc ban giám 
đốc của công ty;  

* Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

Trong vòng 3 tháng kể từ ngày tổ chức cuộc họp thành viên sáng lập, 
giám đốc công ty phải nộp hồ sơ để đăng ký thành lập công ty. Nếu quá thời 
hạn trên, thành viên sáng lập phải tổ chức lại cuộc họp.  

Trong quá trình đăng ký, thành viên sáng lập sẽ được yêu cầu cung cấp 
tên doanh nghiệp, số Giấy phép kinh doanh nước ngoài, mức thù lao cho kiểm 
toán viên mà công ty dự kiến sẽ thuê.  

* Đăng ký thuế 

Một công ty được đăng ký một mã số thuế tại Cục quản lý Doanh thu 
trong vòng 60 ngày kể từ ngày thành lập hoặc trong trường hợp doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài thì kể từ ngày bắt đầu thực hiện hoạt động kinh 
doanh tại Thái Lan. Ngoài ra, công ty có doanh thu trên mức 1.8 triệu baht còn 
phải đăng ký thuế VAT với Cục Quản lý Doanh thu trong vòng 30 ngày kể từ 
ngày doanh thu vượt quá ngưỡng quy định.  

* Đăng ký tài khoản cho người lao động theo Luật An ninh xã hội 

Nếu công ty có ít nhất một lao động, công ty có trách nhiệm đăng ký tài 
khoản cho người lao động theo Luật An ninh xã hội. Việc đăng ký được thực 
hiện tại Văn phòng An ninh xã hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu sử 
dụng lao động. Quá trình đăng ký tài khoản cho người lao động thường được 
hoàn thành trong vòng 1 ngày nếu tất cả thông tin được yêu cầu được cung cấp 
đầy đủ.  

4. Malaysia: 

Để tiến hành hoạt động kinh doanh ở Malaysia, một nhà đầu tư nước 
ngoài phải tiến hành thành lập công ty trước sau đó nếu như đầu tư vào lĩnh 
vực sản xuất, nhà đầu tư phải làm thủ tục cấp Giấy phép sản xuất. Đối với các 
dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, Nhà đầu tư tiến hành đăng ký doanh nghiệp 
và đi vào thực hiện các hoạt động kinh doanh của mình.  

Đối với mộ số lĩnh vực dịch vụ Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký 
tại Ủy ban quốc gia cho việc phê duyệt các dự án đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ đã 
được thành lập trực thuộc Cục phát triển đầu tư Malaysia (MIDA). Ủy ban này 
hoạt động như một cơ quan đầu mối để nhận và xử lý các hồ sơ đăng ký đầu tư 
trong lĩnh vực dịch vụ ngoại trừ đầu tư vào lĩnh vực tài chính, vận tải hàng 
không, dịch vụ công cộng, hành lang phát triển kinh tế, công ty đầu tư phát 
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triển công nghệ sinh học và phân phối thương mại. Đối với các lĩnh vực chuyên 
ngành này, có những quy định riêng trong việc triển khai hoạt động.  

Bước 1: Thành lập công ty 

Nhà đầu tư được lựa chọn thành lập một công ty hoặc thành lập một chi 
nhánh để triển khai kế hoạch đầu tư.  

* Đăng ký tên công ty 

Để thành lập một công ty, nhà đầu tư phải nộp tờ khai theo mẫu và 
thanh toán một khoản tiền là 30 RM cho mỗi một tên đăng ký tại Ủy ban Doanh 
nghiệp Malaysia để xác định tên doanh nghiệp là phù hợp hay không. Khi tên 
doanh nghiệp được phê chuẩn, tên này được giữ trong vòng 3 tháng để phục 
vụ việc đăng ký doanh nghiệp.  

* Đăng ký thành lập công ty 

Hồ sơ bao gồm danh sách thành viên, hồ sơ pháp lý của thành viên sáng 
lập, Thông báo chấp thuận tên doanh nghiệp, các cam kết, tuyên bố về việc 
thành lập doanh nghiệp.  

Bước 2: Thủ tục xin Giấy phép sản xuất 

* Những trường hợp phải xin cấp Giấy phép sản xuất: 

- Đầu tư vào lĩnh vực sản xuất; và  

- Vốn của các cổ đông đạt mức 2.5 triệu RM trở lên hoặc sử dụng từ 75 
lao động toàn thời gian; 

* Các đầu mối xử lý hồ sơ 

Hồ sơ để cấp Giấy phép sản xuất được nộp tại Cục Phát triển đầu tư 
Malaysia (MIDA) và Giấy phép sản xuất được cấp bởi Bộ Thương mại quốc tế và 
Công nghiệp (MITI); 

* Tiêu chí để được cấp Giấy phép sản xuất 

Việc phê chuẩn các dự án công nghiệp ở Malaysia dựa trên tỷ lệ Vốn đầu 
tư tính trên một lao động (The Capital Investment Per Employee (C/E) Ratio). 
Các dự án với tỷ lệ C/E thấp hơn 55.000 RM được xác định là những dự án sử 
dụng nhiều lao động và sẽ không đáp ứng được yêu cầu của việc cấp Giấy phép 
sản xuất hoặc không được hưởng các ưu đãi về thuế. Tuy nhiên, một dự án sẽ 
được loại trừ khỏi trường hợp nêu trên nếu đáp ứng được một trong những 
tiêu chí sau:  

- Tạo ra giá trị gia tăng tối thiểu là 30%;  

- Chỉ số Quản lý, Kỹ thuật và Giám sát (MTS) đạt 15% hoặc hơn;  
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- Dự án thực hiện các hoạt động được khuyến khích hoặc sản xuất các 
sản phẩm trong danh mục hoạt động và sản phẩm được khuyến khích đầu tư 
hoặc sử dụng công nghệ cao.  

Những công ty đang tồn tại nếu đáp ứng các tiêu chí thì có thể nộp hồ sơ 
xin Giấy phép sản xuất.  

5. Philippines 

Để tiến hành đầu tư tại Philippines, Nhà đầu tư phải tiến hành thành lập 
một doanh nghiệp. Sau khi doanh nghiệp được thành lập, trong một số trường 
hợp nhất định Nhà đầu tư phải làm thủ tục xin Chấp thuận của Ủy ban Đầu tư 
trước khi đi vào hoạt động  

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp 

Việc thành lập doanh nghiệp có yêu cầu và thủ tục khác nhau đối với 
từng loại hình doanh nghiệp. Về cơ bản thủ tục thành lập doanh nghiệp gồm 
những nội dung sau:  

* Hồ sơ:  

Hồ sơ gồm đơn, điều lệ doanh nghiệp, bằng chứng về việc đã mở tài 
khoản ngân hàng, chứng nhận về việc không chuyển tài sản ra nước ngoài, định 
giá về tài sản (nếu góp bằng tài sản), chứng nhận về tài sản ký gửi và các tài liệu 
có liên quan khác.  

Lưu ý: tất cả các văn bản phát hành ngoài lãnh thổ Philippines phải được 
hợp pháp hóa lãnh sự. 

* Thủ tục: 

- Kiểm tra tên doanh nghiệp: kiểm tra online (tại www.dti.gov.ph) để xác 
định tên doanh nghiệp dự kiến có còn hợp lệ không, trong đơn đăng ký phải 
đưa ra ít nhất 3 tên dự định.  

- Nộp đơn cùng với các văn bản kèm theo và trả phí; 
- Sau khi đánh giá hồ sơ đăng ký, người nộp đơn sẽ được thông báo về 

việc đăng ký của mình;  

- Nếu hồ sơ được chấp nhận thì cơ quan quản lý sẽ ban hành Giấy chứng 
nhận đăng ký.  

* Thời gian và đầu mối xử lý 

 1 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ nếu nộp tại Văn phòng đăng ký Vùng Thủ đô 
quốc gia (thời gian có thể thay đổi tùy thuộc vào loại hình công ty dự kiến 
thành lập); 5 ngày làm việc nếu nộp tại các văn phòng khu vực.  
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* Giá trị pháp lý 

 Giấy chứng nhận đăng ký tên doanh nghiệp có giá trị trong vòng 5 năm 
và sẽ chỉ có giá trị ở địa chỉ đã đăng ký. Trong trường hợp chủ doanh nghiệp 
đăng ký chi nhánh, việc thành lập chi nhánh phải được đăng ký riêng.  

Bước 2: Xin phê chuẩn của Ủy ban Đầu tư đối với dự án đầu tư 

Trong một số trường hợp, dự án đầu tư phải được phê chuẩn bởi Ủy ban 
Đầu tư (Board of Investment). Đối với một dự án mới nhà đầu tư phải đăng ký 
tại Ban đầu tư.  

Thủ tục phê chuẩn được thực hiện như sau:  
* Hồ sơ:  

Hồ sơ bao gồm đơn, báo cáo nghiên cứu khả thi, điều lệ doanh nghiệp, chứng 
nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, báo cáo tài chính, văn bản thể hiện quyết định 
của doan hnghieepj về việc thực hiện dự án và một bản báo cáo về dự án.  

* Thủ tục thực hiện:  

- Nộp đơn đăng ký theo mẫu cùng với các văn bản hỗ trợ và thanh toán phí.  
- Đánh giá hồ sơ và chuẩn bị đánh giá dự án (bao gồm công bố thông báo 

về việc nộp hồ sơ) 
- Trình ra Ủy ban quản lý của BOI; 
- Xác nhận của Bản điều hành của BOI; 
- Chuẩn bị  một công văn thông báo cho người nộp đơn về quyết định của BOI: 
+ Nếu phê chuẩn, cơ quan xử lý sẽ ban hành một văn bản phê chuẩn bao 

gồm những yêu cầu trước khi đăng ký;  
+ Nếu từ chối, cơ quan xử lý sẽ gửi thông báo từ chối;  
6. Hoa Kỳ 

 6.1 Nguyên tắc áp dụng: 
- Theo các văn bản này, Tổng thống có thể dừng một khoản đầu tư nếu 

có bằng chứng tin cậy khiến Tổng thống tin rằng lợi ích nước ngoài kiểm soát 
khoản đầu tư đó có thể hành động gây đe dọa an ninh quốc gia  

- Chức năng này được giao cho Ủy ban về Đầu tư nước ngoài của Mỹ 
(CFIUS) 

- Theo Byrd Amendment: CFIUS phải rà soát các giao dịch M&A khi đáp 
ứng 2 tiêu chí: 
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(a) Bên thâu tóm  do chính phủ nước ngoài kiểm soát hoặc hành động 
nhân danh nước ngoài; 

(b) Giao dịch dẫn đến kiểm soát một thực thể tham gia vào thương mại 
giữa các bang của Hoa Kỳ mà có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia 

 6.2 Quy trình thẩm tra: 

- Các giao dịch liên quan đến chính phủ nước ngoài, mối đe dọa đối với 
an ninh quốc gia hoặc kiểm soát cơ sở hạ tầng quan trọng phải chịu sự điều tra 
chính thức trong 45 ngày, ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ cho thực hiện các 
giao dịch của chính phủ nước ngoài nếu Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng Bộ Tài 
chính và cơ quan chủ trì xác nhận không đe dọa an ninh quốc gia.  

- Luật yêu cầu cấp trợ lý bộ trưởng (hoặc cao hơn) xác nhận rằng một 
giao dịch không thuộc một trong các tiêu chí này và thời gian rà soát không cần 
vượt quá 30 ngày. Xác nhận tương tự được  yêu cầu tại giai đoạn kết thúc cuộc 
điều tra kéo dài trong 45 ngày để xác nhận rằng giao dịch đó không đe dọa an 
ninh quốc gia. 

- CFIUS phải báo cáo Quốc hội khi kết thúc rà soát và điều tra chính 
thức. và báo cáo Quốc hội hàng năm về các hoạt động của CFIUS. 

- Các yếu tố CFIUS phải xem xét trong rà soát của mình là tác động của 
giao dịch đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu, theo nghĩa rộng, cũng như hệ thống 
năng lượng và các công nghệ quan trọng. Trong các trường hợp giao dịch của 
chính phủ nước ngoài, CFIUS cũng phải xem xét sự tuân thủ của quốc gia liên 
quan với Hoa kỳ và chế độ chống khủng bố quốc tế, không phổ biến vũ khí và 
kiểm soát xuất khẩu. 
 6.3 Phạm vi thẩm tra: 

 a. Các giao dịch phải thẩm tra: 

- Giao dịch đe dọa làm suy yếu nền an ninh quốc gia; 
- Thực thể nước ngoài được kiểm soát bởi một chính phủ nước ngoài; 

giao dịch sẽ dẫn đến việc kiểm soát bất kỳ “cơ sở hạ tầng thiết yếu nào có thể 
làm suy yếu  an ninh quốc gia.” 

b. Các giao dịch không phải thẩm tra: 

Về cơ bản có thể hiểu khái quát là giao dịch không làm thay đổi quyền 
kiểm soát một doanh nghiệp Mỹ, bao gồm cụ thể là: 

 (1) Việc mua lại cổ phiếu có quyền bỏ phiếu bằng chia tách cổ phiếu hoặc 
cổ tức mà không làm thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp. 
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 (2) Việc mua lại bất kỳ phần nào của một thực thể hoặc tài sản không cấu 
thành doanh nghiệp của Hoa Kỳ. 
 (3) Việc mua lại chứng khoán của một người đóng vai trò bảo lãnh chứng 
khoán, trong quá trình kinh doanh thông thường và trong quá trình bảo lãnh 
phát hành. (4) Các khoản chi tiêu hoặc đầu tư lớn, phát hành cổ phần hoặc nợ, 
hoặc chi trả cổ tức của tổ chức, hoặc phê duyệt ngân sách hoạt động của tổ 
chức; 
 (4) Việc mua lại phù hợp với điều kiện nêu trong trong hợp đồng bảo 
hiểm liên quan đến nghĩa vụ trung thực, bảo lãnh hoặc thương vong nếu hợp 
đồng được thực hiện bởi một công ty bảo hiểm trong quá trình kinh doanh 
thông thường. 
 (5) Việc mua lại trong đó tcông ty mẹ của thực thể thực hiện việc mua lại 
đồng thời là công ty mẹ của công ty bị mua lại. 
 (6) Việc mua lại chứng khoán có quyền biểu quyết mà không thay đổi 
việc kiểm soát. 
 (7) Mua chứng khoán có quyền biểu quyết hoặc lợi ích tương đương, “chỉ 
nhằm mục đích đầu tư”, một hoặc một khoản đầu tư mà nhà đầu tư nước 
ngoài “không có ý định quyết định hoặc chỉ đạo các quyết định kinh doanh cơ 
bản của tổ chức phát hành”. Thêm vào đó, một khoản đầu tư chỉ dành cho mục 
đích đầu tư được xác định là: 1) trong đó giao dịch không liên quan đến việc sở 
hữu hơn 10% cổ phiếu có quyền bỏ phiếu của công ty; hoặc 2) các khoản đầu 
tư được thực hiện trực tiếp bởi ngân hàng, công ty ủy thác, công ty bảo hiểm, 
công ty đầu tư, quỹ hưu trí, quỹ trợ cấp nhân viên, quỹ tương hỗ, công ty tài 
chính hoặc công ty môi giới trong “hoạt động kinh doanh thông thường cho tài 
khoản riêng của mình”. 
 6.4 Tiêu chí thẩm tra: 

 a. Tiêu chí kiểm soát: (theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính) 

Thuật ngữ kiểm soát có nghĩa là quyền, trực tiếp hoặc gián tiếp, có hoặc 
không được thực hiện, và liệu không được thực hiện hoặc có thể thực hiện 
thông qua quyền sở hữu của đa số hoặc thiểu số chiếm ưu thế trong tổng số cổ 
phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành hoặc bằng biểu quyết ủy 
quyền, theo thỏa thuận hợp đồng hoặc bằng phương tiện khác, để định đoạt, 
chỉ đạo hoặc quyết định các vấn đề ảnh hưởng đến một thực thể; cụ thể, 
nhưng không giới hạn, định đoạt, chỉ đạo, thực hiện, đi tới hoặc đưa ra quyết 
định liên quan đến: 
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 (1) Việc bán, cho thuê, thế chấp, cầm cố hoặc chuyển nhượng bất kỳ 
hoặc tất cả các tài sản quan trọng của tổ chức, thuộc hoặc không thuộc hoạt 
động kinh doanh thông thường; 
 (2) Việc sắp xếp lại, sáp nhập hoặc giải thể tổ chức; 
 (3) Việc đóng cửa, thay đổi vị trí hoặc thay đổi đáng kể trong sản xuất, 
vận hành, hoặc cơ sở nghiên cứu và phát triển của tổ chức; 
 (4) Các khoản chi tiêu hoặc đầu tư lớn, phát hành cổ phần hoặc nợ, hoặc 
chi trả cổ tức của tổ chức, hoặc phê duyệt ngân sách hoạt động của tổ chức; 
 (5) Việc lựa chọn ngành nghề kinh doanh mới hoặc đầu tư mạo hiểm mà 
thực thể sẽ tiến hành; 
 (6) Việc chấm dứt hoặc ngừng thực hiện các hợp đồng quan trọng của 
thực thế đó; 
 (7) Các chính sách hoặc quy trình của thực thể trong việc quản lý việc xử 
lý công nghệ bí mật, tài chính hoặc thông tin độc quyền khác của tổ chức đó;  
 (8) Việc bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm cán bộ hoặc quản lý cấp cao; 
 (9) Việc bổ nhiệm hoặc sa thải nhân viên có quyền truy cập vào công 
nghệ nhạy cảm hoặc thông tin mật của Chính phủ Hoa Kỳ; hoặc là 

 (10) Việc sửa đổi các Điều lệ công ty, thỏa thuận thành lập hoặc các tài 
liệu quản lý thực thể khác liên quan đến các vấn đề được mô tả tại đoạn (f) (1) 
đến (9) của phần này. 
 b. Tiêu chí an ninh quốc gia: 

 Cả Quốc hội và Chính phủ đều không định nghĩa thuật ngữ an ninh quốc 
gia do nó đã được nêu trong đạo luật Exon-Florio. Tuy nhiên, các quan chức của 
Bộ Tài chính chỉ ra rằng trong quá trình rà soát hoặc điều tra, mỗi thành viên 
của CFIUS thường sẽ áp dụng định nghĩa về an ninh quốc gia phù hợp với thẩm 
quyền theo quy định pháp luật cụ thể của cơ quan đại diện.14 

 Khái niệm an ninh quốc gia được mở rộng theo văn bản P.L. 110-49 để 
bao gồm cả “những vấn đề liên quan đến an ninh nội địa”, cùng với áp dụng đối 
với “cơ sở hạ tầng thiết yếu” và “các công nghệ quan trọng”. 
 Bộ Tài chính đã đưa ra một số quy định nhằm hướng dẫn cho các công ty 
để quyết định xem họ nên thông báo cho CFIUS về đề xuất sáp nhập, mua lại 
dự kiến hoặc đang chờ tiến hành. Hướng dẫn cũng quy định các đề xuất mua lại 
cần được thông báo với CFIUS là các giao dịch liên quan đến “các sản phẩm 
hoặc công nghệ chủ chốt quan trọng đối với nền tảng công nghiệp quốc phòng 
của Hoa Kỳ.” Thông báo này không áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất 
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hàng hóa hoặc dịch vụ không liên quan đặc biệt đến an ninh quốc gia, đặc biệt 
là đồ chơi và trò chơi, thực phẩm, khách sạn và nhà hàng hoặc dịch vụ pháp lý. 
CFIUS có chỉ ra rằng để đảm bảo không cản trở dòng vốn đầu tư nước ngoài, 
CFIUS sẽ thực hiện Đạo luật “chỉ trong phạm vi cần thiết để bảo vệ an ninh 
quốc gia” và “theo phương thức hoàn toàn phù hợp với nghĩa vụ quốc tế của 
Hoa Kỳ”.  
 c. Tiêu chí để Tổng thống xem xét: 

 (1) sản xuất nội địa cần thiết cho các nhu cầu của kế hoạch quốc phòng; 
 (2) khả năng và năng lực của các ngành công nghiệp trong nước để đáp 
ứng các nhu cầu quốc phòng, bao gồm nguồn nhân lực, sản phẩm, công nghệ, 
vật liệu và các vật tư và dịch vụ khác; 
 (3) sự kiểm soát các ngành công nghiệp trong nước và hoạt động thương 
mại của công dân nước ngoài vì nó ảnh hưởng đến tiềm lực và năng lực của 
Hoa Kỳ để phụ vụ nhu cầu về an ninh quốc gia; 
 (4) tác động tiềm tàng của các giao dịch trong việc mua sắm các hàng 
hóa, thiết bị hoặc công nghệ quân sự đối với một quốc gia tài trợ khủng bố 
hoặc phổ biến công nghệ tên lửa hoặc vũ khí hóa học và sinh học; và các giao 
dịch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xác định là “một mối đe dọa quân sự khu 
vực” đối với các lợi ích của Hoa Kỳ; 
 (5) các tác động tiềm tàng của giao dịch đối với các ngành công nghệ mũi 
nhọn của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Hoa Kỳ;  
 (6) việc liệu giao dịch có tác động về an ninh đối với cơ sở hạ tầng thiết 
yếu ở Hoa Kỳ hay không; 
 (7) các tác động tiềm năng đối với cơ sở hạ tầng thiết yếu của Hoa Kỳ, 
bao gồm các cơ sở năng lượng lớn; 
 (8) các tác động tiềm năng đối với các công nghệ quan trọng của Hoa Kỳ; 
 (9) liệu giao dịch có phải do chính phủ nước ngoài kiểm soát hay không; 
 (10) đối với các trường hợp liên quan đến giao dịch do chính phủ kiểm 
soát, rà soát (A) sự tuân thủ của nước ngoài đối với các cơ chế kiểm soát không 
phổ biến vũ khí, (B) hồ sơ của chính phủ nước ngoài trong các nỗ lực hợp tác 
chống khủng bố, (C) khả năng chuyển đổi hoặc thay đổi công nghệ để ứng dụng 
trong quân sự; 
 (11) dự báo dài hạn về các nhu cầu của Hoa Kỳ đối với các nguồn năng 
lượng và các tài nguyên và vật liệu thiết yếu khác; và 

 (12) các yếu tố khác mà Tổng thống hoặc CFIUS cho là phù hợp. 



Hồ sơ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 
Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn | 57  

 

 6.5 Thời gian thẩm tra 

Theo pháp luật có liên quan, CFIUS có dưới 75 ngày (hoặc khoảng 2,5 
tháng) kể từ khi nhận hồ sơ hoàn thiện để hoàn tất việc rà soát.  
 7. Canada 

 Thủ tục đầu tư tại Canada bao gồm thủ tục Thông báo và thủ tục Thẩm tra. 
 7.1. Thủ tục thông báo 

 a) Bản chất thủ tục: Thông báo 

 b) Các trường hợp thực hiện thủ tục Thông báo 

(i) Khi  bắt đầu một hoạt động kinh doanh mới ở Canada; và 

(ii) Khi giành quyền kiểm soát một doanh nghiệp Canada đang tồn tại 
nhưng không thuộc trường hợp thẩm tra.  

c) Thẩm quyền:  

 - Cục trưởng Cục Đầu tư 

  d) Thủ tục 

 - Khi thực hiện hoạt động đầu tư thuộc trường hợp phải Thông báo, 
Người không phải Người Canada phải thông báo về việc đầu tư trong vòng 30 
ngày trước khi thực hiện hoạt động đầu tư theo nội dung và thủ tục quy định 
của Luật tới cho Cục trưởng Cục Đầu tư.  
 - Cục trưởng Cục Đầu tư gửi Biên nhận trong đó nêu rõ:  
 (i) Xác nhận ngày tiếp nhận hồ sơ thông báo hợp lệ; và xác nhận Hồ sơ 
thông báo đã đầy đủ thông tin theo quy định; hoặc 

 (ii) Thông báo về việc hoạt động đầu tư không được chấp thuận hoặc 
thông báo về việc hồ sơ sẽ phải thực hiện theo thủ tục Thẩm tra.  
 đ) Nội dung xem xét trong trường hợp Thông báo 

- Xem xét Thông báo đã cung cấp đầy đủ các thông tin theo yêu cầu hay 
chưa; 

- Xem xét hoạt động đầu tư có thuộc trường hợp phải Thẩm tra hay 
không.  

 7.2 Thủ tục Thẩm tra  

a. Phạm vi áp dụng thủ tục Thẩm tra 

Việc đầu tư sẽ thuộc diện thẩm tra nếu có việc mua lại một doanh nghiệp 
Canada và giá trị doanh nghiệp (tính theo phương pháp định giá quy định tại 



Hồ sơ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 
Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn | 58  

 

Luật này) đó bằng hoặc vượt ngưỡng giá trị đối với từng loại hình đầu tư.  
Ngưỡng này được điều chỉnh hằng năm theo GDP 

Ngưỡng thẩm tra cụ thể như sau:  
(i) Đầu tư vào khu vực tư nhân: 1 tỷ CAD giá trị doanh nghiệp 

Căn cứ vào các tiểu mục 14.1 (1) và (2) của Luật Đầu tư Canada, bắt đầu 
từ ngày 22 tháng 6 năm 2017, ngưỡng này áp dụng đối với các khoản đầu tư 
nhằm trực tiếp giành quyền kiểm soát doanh nghiệp Canada bởi: 

- Các nhà đầu tư WTO không phải là doanh nghiệp nhà nước; và 

- Các nhà đầu tư không thuộc WTO không phải là doanh 
nghiệp nhà nước, đồng thời doanh nghiệp Canada bị mua lại, được kiểm soát 
bởi nhà đầu tư WTO ngay trước khi bị mua lại 

(ii) Nhà đầu tư thuộc khu vực tư nhân của nước có hiệp định thương 
mại: 1,5 tỷ CAD giá trị doanh nghiệp 

Căn cứ vào các tiểu mục 14.11 (1), (2) và (3) của Luật, bắt đầu từ ngày 21 
tháng 9 năm 2017, ngưỡng này áp dụng đối với các khoản đầu tư để giành 
quyền kiểm soát doanh nghiệp Canada bởi: 

- Nhà đầu tư của nước có hiệp định thương mại tự do không phải là 
doanh nghiệp nhà nước; và 

- Nhà đầu tư của nước không có hiệp định thương mại tự do không phải 
là doanh nghiệp nhà nước, đồng thời doanh nghiệp Canada bị mua lại, được 
kiểm soát bởi nhà đầu tư của nước có hiệp định thương mại tự do. 

(iii) Doanh nghiệp nhà nước của nước WTO: $398 triệu CAD giá trị doanh 
nghiệp 

Căn cứ vào các tiểu mục 14.1 (1.1) và (2) của Luật, ngưỡng này áp dụng 
đối với đầu tư trực tiếp giành quyền kiểm soát doanh nghiệp Canada bởi: 

- Nhà đầu tư của nước WTO là doanh nghiệp nhà nước; và 

- Nhà đầu tư không thuộc WTO là các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời 
doanh nghiệp Canada bị mua lại được kiểm soát bởi nhà đầu tư WTO ngay 
trước khi bị mua lại. 

(iv)Đầu tư của nhà đầu tư không thuộc WTO và đầu tư vào một doanh 
nghiệp văn hóa: 50 triệu CAD 

Theo các tiểu mục 14 (3) và 14 (4) của Luật, ngưỡng thẩm tra là 5 triệu 
đô la giá trị tài sản cho các khoản đầu tư trực tiếp và 50 triệu đô la giá trị tài sản 
cho các giao dịch gián tiếp. Các ngưỡng này áp dụng cho các khoản đầu tư của 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=vi&u=https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiJ_rsY6MupWsZ4qJnNs7tn92EgjQ#p1
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=vi&u=https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiJ_rsY6MupWsZ4qJnNs7tn92EgjQ#p3
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=vi&u=https://www.ic.gc.ca/eic/site/ica-lic.nsf/eng/h_lk00050.html&xid=17259,15700021,15700043,15700124,15700186,15700190,15700201,15700237,15700242,15700248&usg=ALkJrhiJ_rsY6MupWsZ4qJnNs7tn92EgjQ#p3
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một nhà đầu tư không phải là "nhà đầu tư WTO", , liên quan đến việc mua lại 
quyền kiểm soát một doanh nghiệp Canada không được "kiểm soát bởi một 
nhà đầu tư WTO" ngay  trước khi thực hiện đầu tư. 

Các ngưỡng này cũng áp dụng cho các khoản đầu tư được thực hiện bởi 
tất cả các nhà đầu tư không phải là người Canada để giành quyền kiểm soát 
một doanh nghiệp Canada là một doanh nghiệp văn hóa.  

b. Thời gian thẩm tra:  

Theo Đạo luật, Bộ trưởng có 45 ngày để xác định có cho phép đầu tư hay 
không. Bộ trưởng có thể đơn phương gia hạn thời gian 45 ngày thêm 30 ngày 
bằng cách gửi thông báo cho nhà đầu tư trước khi hết thời hạn 45 ngày ban 
đầu. Gia hạn thêm được cho phép nếu cả nhà đầu tư và Bộ trưởng đồng ý gia 
hạn. Nếu không có phê duyệt hoặc thông báo gia hạn nào được nhận trong thời 
gian áp dụng thì khoản đầu tư được coi là đã được phê duyệt. 

c. Cấp thẩm tra: 

Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế, Khoa học và Sáng tạo. 
d. Tiêu chí thẩm tra 

Nói chung, một khoản đầu tư thuộc diện thẩm tra chỉ có thể được thực 
hiện sau khi nhà đầu tư được Bộ trưởng phê duyệt trên cơ sở khoản đầu tư này 
là "lợi ích ròng" cho Canada.  

Khi xác định liệu một khoản đầu tư có "lợi ích ròng" hay không, Bộ 
trưởng sẽ xem xét các yếu tố sau: 

(i) ảnh hưởng đến mức độ hoạt động kinh tế ở Canada, về: việc làm, xử lý 
tài nguyên, sử dụng các bộ phận và dịch vụ được sản xuất ở Canada và xuất 
khẩu từ Canada; 

(ii) mức độ và tầm quan trọng của sự tham gia của người Canada trong 
doanh nghiệp Canada hoặc doanh nghiệp mới của Canada và trong bất kỳ 
ngành công nghiệp nào ở Canada; 

(iii) ảnh hưởng của đầu tư đến năng suất, hiệu quả công nghiệp, phát 
triển công nghệ, đổi mới sản phẩm và sự đa dạng sản phẩm ở Canada; 

(iv) ảnh hưởng của đầu tư đến cạnh tranh trong bất kỳ ngành nào ở 
Canada; 

(v) sự tương thích của đầu tư với các chính sách công nghiệp, kinh tế và 
văn hóa quốc gia; và 
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(vi) sự đóng góp của đầu tư cho khả năng cạnh tranh của Canada trên thị 
trường thế giới. 

Nhà đầu tư phải giải quyết từng yếu tố này và cung cấp tài liệu hỗ trợ và 
dữ liệu tài chính khi nộp đơn xin xem xét. Tùy thuộc vào bản chất và hoàn cảnh 
liên quan đến khoản đầu tư, một số yếu tố trên sẽ được cân nhắc nhiều hơn 
các yếu tố khác. Các kế hoạch và cam kết của nhà đầu tư càng cụ thể trong việc 
giải quyết các yếu tố trên thì khả năng phê duyệt nhanh sẽ càng cao. 

Nếu Bộ trưởng cho rằng khoản đầu tư đó không mang lại lợi ích ròng cho 
Canada thì nhà đầu tư sẽ bị cấm thực hiện đầu tư hoặc nếu khoản đầu tư đã 
được thực hiện, nhà đầu tư sẽ được yêu cầu thoái vốn đầu tư. Trước khi Bộ 
trưởng có văn bản từ chối, nhà đầu tư có một cơ hội đưa ra các giải trình và 
cam kết bổ sung nhằm chứng minh "lợi ích ròng" của khoản đầu tư 

 7.3 Mối quan hệ giữa hai thủ tục này:  
 Các thủ tục này là các thủ tục độc lập, được áp dụng tuỳ thuộc vào nội 
dung của từng hoạt động đầu tư.  

8. Australia: 

 8.1 Nguyên tắc quản lý:  

Chính phủ sàng lọc các đề xuất đầu tư nước ngoài để đảm bảo không trái 
với lợi ích quốc gia của Úc. 

Ủy ban đánh giá đầu tư nước ngoài (FIRB) là một cơ quan nonstatutory 
sẽ thẩm tra các đề xuất của người nước ngoài thực hiện đầu tư trực tiếp vào Úc 
và khuyến nghị Chính phủ về những đề xuất phù hợp để phê duyệt. FIRB cũng 
cung cấp thông tin về nước Úc hướng dẫn chính sách đầu tư và, khi cần thiết, 
cung cấp hướng dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ 
Chính sách của Chính phủ.  
 8.2 Phạm vi sàng lọc/thẩm tra:  

- Đề xuất mua lại từ 20 phần trăm lợi ích trở lên trong bất kỳ doanh 
nghiệp nào có giá trị trên 266 triệu đô la (hoặc ngưỡng cao hơn là 1.154 triệu 
đô la cho các nhà đầu tư nước có FTA từ Canada, Chile, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Mexico, New Zealand, Singapore và Hoa Kỳ) thì phải được chấp 
thuận trước khi thực hiện. Đối với những ngành, nghề khác nhau và mức độ sử 
dụng đất khác nhau thì có các ngưỡng về tài chính khác nhau.  

- Việc mua lại của bất kỳ nhà đầu tư của chính phủ nước ngoài  nào đối 
với lợi ích trực tiếp trong một thực thể Úc hoặc một doanh nghiệp Úc hoặc để 
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bắt đầu một doanh nghiệp mới của Úc, bất kể giá trị của khoản đầu tư là bao 
nhiêu (ngưỡng 0 đô la) thì cũng phải được chấp thuận trước.  

- Bộ trưởng Tài chính có thể cấm các đề xuất đầu tư nước ngoài trái với 
lợi ích quốc gia, hoặc có thể áp đặt các điều kiện đối với một khoản đầu tư để 
giải quyết các mối quan ngại về lợi ích quốc gia. 

8.3 Trình tự, thủ tục thực hiện 

 a) Ngưỡng tiền tệ đối với các dự án thuộc diện thẩm tra39: 

 Tiêu chí ngưỡng tiền tệ chính là tiêu chí để xác định liệu một hành động 
có phải là một hành động quan trọng theo Đạo luật mua lại và sáp nhập nước 
ngoài năm 2015 và thuộc diện thẩm tra đầu tư hay không. 

Ngưỡng tiền tệ được tính theo số tiền được trả cho lợi ích trong doanh 
nghiệp hoặc giá trị của một thực thể hoặc tài sản. 

Ngưỡng tiền tệ được xác định hàng năm vào ngày 1 tháng 1 bằng cách 
tính theo chỉ số giảm phát GDP (ngoại trừ ngưỡng đối với đất nông nghiệp 15 
triệu đô la và ngưỡng đất 50 triệu đô la cho các nhà đầu tư từ Thái Lan, không 
được điều chỉnh). 

 b) Đề xuất đầu tư không liên quan đến  đất 

Chủ đầu tư Hoạt động Ngưỡng  

Từ các quốc 
gia đối tác 
FTA có 
ngưỡng cao 
hơn40 

Mua lại trong các doanh 
nghiệp không nhạy cảm 

$ 1,154 triệu 

Mua lại trong các doanh 
nghiệp nhạy cảm41  

266 triệu đô la 

Ngành truyền thông42 $ 0 

 
39 http://firb.gov.au/exemption-thresholds/monetary-thresholds/ 
40 Các nhà đầu tư quốc gia có FTA là các nhà đầu tư Canada, Chile, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, New 

Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, ngoại trừ các nhà đầu tư chính phủ nước ngoài và bất kỳ quốc gia 
nào sau đó TPP-11 có hiệu lực. TPP-11 sẽ có hiệu lực cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 

41 Doanh nghiệp nhạy cảm bao gồm truyền thông; viễn thông; vận chuyển; các ngành và hoạt động liên quan đến 
quốc phòng và quân sự; công nghệ mã hóa và chứng khoán và hệ thống truyền thông; và khai thác uranium 

hoặc plutonium; hoặc hoạt động của các cơ sở hạt nhân 
42 Đối với đầu tư vào lĩnh vực truyền thông, nếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ năm phần trăm vốn trở lên thì 

phải thông báo và được phê duyệt trước, bất kể giá trị đầu tư là bao nhiêu 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=vi&u=https://www.comlaw.gov.au/Details/C2015C00577&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhGfCQPMLOFbGycJiJLl8q8bW9dsw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=vi&u=https://www.comlaw.gov.au/Details/C2015C00577&xid=17259,15700021,15700043,15700186,15700190,15700248&usg=ALkJrhhGfCQPMLOFbGycJiJLl8q8bW9dsw
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Doanh nghiệp nông 
nghiệp 

Đối với Chile, New Zealand và 
Hoa Kỳ, $ 1,154 triệu. 

Đối với Canada, Trung Quốc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Mexico và 
Singapore, 58 triệu đô la (dựa 
trên giá trị mua lại và tổng giá trị 
các lợi ích khác do người nước 
ngoài nắm giữ trong DN 

Nhà đầu tư 
khác 

Mua lại doanh nghiệp (tất 
cả các lĩnh vực) 

266 triệu đô la 

Lĩnh vực truyền thông $ 0 

Doanh nghiệp nông 
nghiệp 

58 triệu đô la (dựa trên giá trị 
mua lại và tổng giá trị các lợi ích 
khác do người nước ngoài nắm 
giữ trong DN 

Nhà đầu tư 
chính phủ 
nước ngoài 

Tất cả lợi ích trực tiếp 
trong một thực thể Úc 
hoặc doanh nghiệp Úc 

$ 0 

Bắt đầu một doanh 
nghiệp mới của Úc 

$ 0 

        c) Đề xuất đầu tư có sử dụng đất đai 

Chủ đầu tư Hoạt động Ngưỡng  

Tất cả các nhà 
đầu tư 

Đất ở $ 0 
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Các nhà đầu tư 
thuộc sở hữu 
tư nhân từ các 
quốc gia đối 
tác FTA có 
ngưỡng 43cao 
hơn 

Đất nông nghiệp Đối với Chile, New Zealand và 
Hoa Kỳ, $ 1,154 triệu 

Đối với Canada, Trung Quốc, 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico 
và Singapore, 15 triệu đô la 
(tích lũy) 

Đất thương mại còn trống $ 0 

Đất thương mại phát triển $ 1,154 triệu 

Khai thác và sản xuất Đối với Chile, New Zealand và 
Hoa Kỳ, $ 1,154 triệu 

Những người khác, $ 0 

Các nhà đầu tư 
thuộc sở hữu 
tư nhân từ các 
quốc gia không 
thuộc FTA và 
các quốc gia 
FTA không có 
ngưỡng cao 
hơn 

Đất nông nghiệp Đối với Thái Lan, khi đất được 
sử dụng toàn bộ và dành 
riêng cho một doanh nghiệp 
sản xuất chính 50 triệu đô la 
(nếu không thì đất không phải 
là đất nông nghiệp) 

15 triệu đô la khác (tích lũy) 

Đất thương mại còn trống $ 0 

Đất thương mại phát triển 266 triệu đô la 

 
43 Các nhà đầu tư quốc gia có FTA là các nhà đầu tư Canada, Chile, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, New 

Zealand, Singapore, Hàn Quốc và Hoa Kỳ, ngoại trừ các nhà đầu tư chính phủ nước ngoài và bất kỳ quốc gia 
nào sau đó TPP-11 có hiệu lực. TPP-11 sẽ có hiệu lực cho Việt Nam vào ngày 14 tháng 1 năm 2019 
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Đất ngưỡng thấp (đất nhạy 
cảm) 44 , 58 triệu USD 

Khai thác và sản xuất $ 0 

Nhà đầu tư 
chính phủ 
nước ngoài 

Bất kỳ quan tâm đến đất 
đai 

$ 0 

 8.4 Quy trình thẩm tra: 

Nhà đầu tư nộp hồ sơ trên hệ thống trực tuyến.  
Bộ Tài chính sẽ thụ lý các đề xuất liên quan đến đầu tư nước ngoài vào 

đất thương mại, đất nông nghiệp hoặc một doanh nghiệp Úc sẽ do Bộ Tài chính 
xử lý. 

Cục Thuế Úc thụ lý các đề xuất liên quan đến đầu tư nước ngoài vào bất 
động sản nhà ở sẽ được xử lý. 

Đối với các đề xuất thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài 
chính ủy quyền cho FIRB đưa ra quyết định về các đề xuất đầu tư nước ngoài 
phù hợp với Chính sách đầu tư nước ngoài và không liên quan đến bất kỳ vấn 
đề nhạy cảm nào (chủ yếu là các đề xuất liên quan đến bất động sản). 

Các đề xuất được kiểm tra để xem liệu chúng có phù hợp với yêu cầu của 
Chính sách đầu tư nước ngoài và Luật Mua lại và Sáp nhập nước ngoài. Trong 
khi phần lớn các đề xuất được phê duyệt, Bộ trưởng Bộ Tài chính có quyền  từ 
chối phê duyệt các đề xuất trái với lợi ích quốc gia hoặc đặt ra các điều kiện đối 
với việc phê duyệt. 

Trong hầu hết các trường hợp, phê duyệt được cấp trong vòng 30 ngày 
kể từ khi nhận được thông báo theo luật định (FIRB có thêm 10 ngày để tư vấn 
cho các bên của quyết định). FIRB có thể kéo dài thời gian thêm 90 ngày nữa 
nếu cần thiết 
 8.5 Tiêu chí thẩm tra45: 

 
44 Đất ngưỡng thấp bao gồm mỏ và cơ sở hạ tầng công cộng (ví dụ: sân bay hoặc cảng). 
45 https://www.pwc.de/de/internationale-maerkte/assets/doing-business-in-australia.pdf 
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Các văn bản nêu ở mục 1 không quy định các cơ quan nhà nước phải 
phối hợp, lấy ý kiến của nhau như thế nào, các cơ quan đó chấp thuận hoặc từ 
chối đầu tư nước ngoài theo tiêu chí nào. 

Theo tài liệu về Doing business in Australia của PwC, trong phần lớn các 
ngành công nghiệp, đề xuất đầu tư quy mô nhỏ được miễn thẩm tra theo Luật  
hoặc thông báo theo Luật Mua lại và Sáp nhập nước ngoài và Chính sách đầu tư 
nước ngoài. Các đề xuất đầu tư quy mô lớn hơn sẽ được phê duyệt trừ khi 
được xác định là trái với lợi ích quốc gia của Úc.  

Quá trình thẩm tra do FIRB thực hiện, cho phép các ý kiến được thu thập 
từ quan tâm có liên quan và các cơ quan chính phủ khác trong việc xác định 

Luật Mua lại và Sáp nhập nước ngoài không quy định khái niệm lợi ích 
quốc gia. Chính phủ xác định những gì trái với Lợi ích quốc gia Úc bằng cách đề 
cập đến các mỗi quan tâm rộng rãi của cộng đồng. Chính phủ thường xem xét 
các yếu tố sau khi thẩm tra các đề xuất đầu tư46: 

+ an ninh quốc gia; 
+ cạnh tranh; 
+ tác động đến các chính sách khác của Chính phủ (bao gồm cả thuế); 
+ tác động đến nền kinh tế và cộng đồng; và 

+ tính chất của nhà đầu tư. 
Chính phủ có chính sách cụ thể đối với bất động sản và đất nông nghiệp. 

 8.6 Quá trình hậu kiểm: 
Phê duyệt theo Chính sách đầu tư nước ngoài chỉ được đưa ra cho một 

giao dịch cụ thể và Chính phủ dự kiến rằng giao dịch sẽ được hoàn thành một 
cách kịp thời. 

Trong các trường hợp sau đây thì giao dịch phải được FIRB phê duyệt lại:  
(i) giao dịch được phê duyệt không được tiến hành tại thời điểm phê 

duyệt 
(ii) các bên tham gia vào các thỏa thuận mới vào một ngày sau đó; 
nếu giao dịch không được hoàn thành trong vòng 12 tháng. 

VI. ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

 

 
46 Theo báo cáo thường niên năm 2011 -2012 của FIRB. Như vậy tiêu chí này cũng không được quy định trong 
bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. 
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Tên nước Có danh mục đầu tư có điều kiện hay 
không 

Nguồn luật 

Trung Quốc - Có danh mục cấm đầu tư và danh 
mục hạn chế đầu tư đối với nhà đầu 
tư nước ngoài. Gồm: 

- - Danh mục các lĩnh vực, ngành nghề 
thuộc Danh mục các biện pháp quản 
lý đặc biệt đối với tiếp cận thị trường 
của đầu tư nước ngoài (2019) 

- - Danh mục các biện pháp quản lý 
hành chính đặc biệt đối với tiếp cận 
thị trường của đầu tư nước ngoài tịa 
khu vực thương mại tự do (2019). 

- Danh mục các ngành công nghiệp 
khuyến khích đầu tư nước ngoài 
(2019). 

Điều 4 Luật Đầu 
tư nước ngoài 
2019 

Indonesia  1. Các lĩnh vực kinh doanh không cho 
phép các nhà đầu tư nước ngoài đầu 
tư gồm: 

- Sản xuất vũ khí, đạn dược, thiết bị nổ 
và vũ khí; và 

- Lĩnh vực kinh doanh được nêu rõ là bị 
cấm theo quy định của pháp luật. 

 

 

2 Danh mục cấm, hạn chế đầu tư do 
Tổng thống ban hành. 

 

 

 

 

 

- Điều 12 Luật 
Đầu tư 2007 
(Investment 
Law 2007) (áp 
dụng chung 
cho đầu tư 
trong nước và 
đầu tư nước 
ngoài) 

 

- Danh mục cấm, 
hạn chế được 
quy định tại 
Lệnh số 
30/2014 của 
Tổng thống 
(Presdidential 
Decree 
30/2014. 
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3. Các yếu tố để xác định một lĩnh vực 
bị cấm đầu tư gồm: yếu tố về sức 
khỏe, đạo đức, văn hóa, môi trường, 
quốc phòng và an ninh, cũng như các 
lợi ích quốc gia khác. 

 

 

- Khoản 3 Điều 12 
Luật Đầu tư 
2007 

Thái lan - Có Danh mục cấm đầu tư và danh 
mục hạn chế đầu tư dành cho người 
nước ngoài. 

- Hội đồng bộ trưởng quy định danh 
mục các hoạt động kinh doanh mà 
người nước ngoài có thể thực hiện, 
và chỉ được thực hiện các hoạt động 
nhất định đó và tại địa điểm cụ thể. 

 

Điều 8 Luật kinh 
doanh nước 
ngoài năm 1999 
(Foreign 
Business Act 
1999) 

 

Malaysia - Không có danh mục ngành nghề đầu 
tư có điều kiện/cấm đầu tư riêng cho 
nhà đầu tư nước ngoài mà được quy 
định tại các luật chuyên ngành. 

- Có cơ chế cấp GCNĐT do từng bộ 
quản lý ngành cấp, ví dụ về lĩnh vực tài 
chính thì do NHNN cấp. 

- Luật Công ty 
2016 
(Company Act 
2016) 

- Luật Điều phối 
công nghiệp 
(Industrial 
coordination 
Act 1975);  

- Luật Chất lượng 
môi trường 
(Environmenta
l Quality Act 
1974).  

- Luật các dịch vụ 
tài chính 
(Financial 
Services Act). 
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Canada - Không có danh mục cấm/hạn chế 
đầu tư. Tuy nhiên, cơ chế rà soát của 
Canada được quy định nhằm áp dụng 
cho từng đối tượng nhà đầu tư (như 
nhà đầu tư đến từ nước thành viên 
WTO, nhà đầu tư là doanh nghiệp nhà 
nước đến từ nước thành viên WTO,  

- Nhà đầu tư nước ngoài không được 
thực hiện khoản đầu tư có yêu cầu 
phải được rà soát theo quy định của 
Luật Đầu tư Canada. 

-  Luật Đầu tư 
Canada 

Australia - Không có danh mục cấm, hạn chế 
đầu tư. Tuy nhiên, pháp luật chuyên 
ngành có quy định về việc hạn chế sở 
hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong 
một số lĩnh vực như ngân hàng, hàng 
không, hàng hải, truyền thông, sân 
bay… 47 

- Mục 50 của Đạo luật Cạnh tranh và 
Tiêu dùng 2010 cấm việc mua lại tài 
sản hoặc cổ phiếu sẽ có ảnh hưởng, 
hoặc có thể có ảnh hưởng làm giảm 
cạnh tranh một cách đáng kể trong 
một thị trường hàng hóa hoặc dịch vụ 
tại Úc. 

- Luật Công ty cấm/hạn chế một số 
hoạt động mua lại lợi ích trong các 
công ty Úc hoặc các chương trình đầu 
tư được quản lý (như quỹ tín thác) 
được liệt kê tại Sở Giao dịch chứng 
khoán Úc và các công ty Úc không 
được liệt kê nhưng có trên 50 thành 
viên. 

 

Hoa Kỳ - Không có danh mục cấm/hạn chế 
đầu tư. Tuy nhiên, cơ chế rà soát của 

 

 
47 https://www.allens.com.au/globalassets/pdfs/sectors-services/ma/doing-business-and-investing-in-australia.pdf 
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Hoa Kỳ được áp dụng đối với một số 
dự án đầu tư vào lĩnh vực cụ thể theo 
quy định của luật chuyên ngành.48 

Philippines Có Danh mục cấm và hạn chế đầu tư: 
Danh mục 1 là các lĩnh vực đầu tư hạn 
chế sở hữu đầu tư nước ngoài theo 
quy định của Hiến pháp hoặc của luật. 

Danh mục 2 là các lĩnh vực đầu tư hạn 
chế cho nhà đầu tư nước ngoài vì lý do 
an ninh, quốc phòng, sức khỏe, đạo 
đức, và bảo vệ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa của Philippines. 

Ngoài ra, Tổng thống Philippines có 
thể sửa đổi Danh mục với điều kiện 
phù hợp với Hiến pháp và chỉ được 
sửa nhiều nhất là 1 lần trong 2 năm. 49 

 

VII. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ ĐẦU TƯ 

1. Khái niệm đầu tư và đầu tư nước ngoài: 

Philippines: 

“Đầu tư”: là việc đưa tài sản vào doanh nghiệp mới thành lập hoặc doanh 
nghiệp đang tồn tại theo quy định của luật Philippines.  

“Đầu tư nước ngoài”: là hoạt động đầu tư thực hiện bởi các chủ thể 
không phải là công dân Philippines dưới hình thức chuyển ngoại hối và/hoặc 
các hình thức tài sản thực tế khác vào lãnh thổ Philippines và được đăng ký với 
Ngân hàng Trung ương.   

Indonesia:  

“Đầu tư nước ngoài” là hoạt động triển khai một kế hoạch kinh doanh 
trên lãnh thổ Indonesia và được thực hiện bởi nhà đầu tư nước ngoài, sử dụng 
hoàn toàn vốn đầu tư nước ngoài hoặc sử dụng một phần vốn nước ngoài để 
tham gia vào một liên doanh với nhà đầu tư trong nước (Khoản 3 Điều 1 Luật 
Đầu tư).   

Bangladesh:  

 
48 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=545805cd-814e-433c-b141-09bba35a1247 
49 https://kittelsoncarpo.com/foreign-investment-negative-list/ 
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 “Đầu tư của tư nhân nước ngoài” là hoạt động đầu tư bằng vốn nước 
ngoài và được thực hiện bởi người không phải công dân Bangladesh hoặc bởi 
hoặc bởi một công ty thành lập ngoài lãnh thổ Bangladesh nhưng không bao 
gồm hoạt động đầu tư của chính phủ hoặc cơ quan của chính phủ nước ngoài.  

Hàn Quốc: 
 “Đầu tư nước ngoài” được sử dụng theo bất kỳ trường hợp nào sau đây:  

(a) Khi một Người nước ngoài mua, theo điều kiện quy định bởi Nghị 
định của Tổng thống, cổ phần hoặc phần vốn góp (sau đây gọi là “cổ phần”) của 
một doanh nghiệp Hàn Quốc (bao gồm cả những doanh nghiệp Hàn Quốc đang 
trong quá trình thành lập) hoặc một công ty đầu tư bởi một công dân của Hàn 
Quốc, nhằm mục đích thành lập một mối quan hệ liên tục và tham gia quản lý 
doanh nghiệp hoặc công ty;  

(b) Khi một khoản vay với thời hạn không dưới 5 năm cho một doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bởi công ty mẹ của doanh nghiệp đó ở nước 
ngoài hoặc bởi một công ty có mối quan hệ với công ty mẹ đó theo quy định tại 
Nghị định của Tổng thống. 50 

Pakistan: 

 “Đầu tư tư nhân nước ngoài” là việc đầu tư bằng vốn đầu tư nước ngoài 
của người không phải là công dân Pakistan [hoặc người là công dân Pakistan 
nhưng cũng đồng thời là công dân của nước khác] hoặc bởi một công ty được 
thành lập ngoài lãnh thổ Pakistan, nhưng không bao gồm khoản đầu tư của 
chính phủ nước ngoài hoặc của cơ quan của chính phủ nước ngoài đó;  
 Trung Quốc:  
 Các trường hợp được coi là “đầu tư nước ngoài”: Gồm: 
 (1) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cá nhân hoặc cùng với các nhà 
đầu tư khác thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc 
đại lục; 
 (2) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phiếu, vốn cổ phần, cổ 
phiếu tài sản hoặc các quyền và lợi ích tương tự khác trong các doanh nghiệp 
Trung Quốc đại lục; 
 (3) Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài cá nhân hoặc cùng với các nhà 
đầu tư khác đầu tư vào các dự án mới ở Trung Quốc đại lục; 

 
50 Điều 2.4 của Foreign Investment Promotion Act of Korea 
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 (4) Các phương thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật, quy định 
hành chính hoặc Hội đồng Nhà nước. 
 Canada 

 Với cách tiếp cận định nghĩa về Người Canada, pháp luật Canada đưa ra 
định nghĩa về Hoạt động đầu tư của Canada là hoạt động kinh doanh có:  
 (i) một địa điểm của hoạt động kinh doanh tại Canada;  
 (ii) một cá nhân hoặc nhiều cá nhân Canada được thuê hoặc tự hoạt 
động nhưng hoạt động của họ liên quan đến Hoạt động kinh doanh của Canada 
đó;  
 (iii) tài sản tại Canada được sử dụng để thực hiện Hoạt động kinh doanh 
của Canada đó; 

2. Khái niệm nhà đầu tư nước ngoài 

Indonesia:  

“Nhà đầu tư nước ngoài” là một công dân nước ngoài, một thực thể kinh 
doanh nước ngoài hoặc một chính phủ nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư 
trên lãnh thổ Indonesia (Khoản 6 Điều 1 Luật Đầu tư).  

Hàn Quốc:  
 “Người nước ngoài” trong luật này là người có quốc tịch nước ngoài hoặc 
doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật có liên quan của 
nước ngoài (sau đây gọi là “doanh nghiệp nước ngoài”) hoặc một tổ chức hợp 
tác kinh tế quốc tế được mô tả trong Nghị định của Tổng thống.51  

 “Nhà đầu tư nước ngoài” là người nước ngoài đang sở hữu cổ phần theo 
điều kiện quy định bởi Luật Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư.  

Thái lan:  

 “Người nước ngoài” là  

(1) Cá nhân không mang quốc tịch Thái Lan;  
(2) Pháp nhân không được đăng ký thành lập tại Thái Lan;  
(3) Một pháp nhân đăng ký thành lập tại Thái Lan và có các đặc điểm sau đây:  

(a)  Có một nửa hoặc hơn một nửa cổ phần của pháp nhân đó được 
nắm giữ bởi những người ở khoản (1) và (2) hoặc bởi một pháp nhân có mà 
những người ở khoản (1) và (2) đầu tư một nửa hoặc hơn một nửa tổng vốn 
đầu tư của pháp nhân đó.  

 
51 Điều 2.1 của Foreign Investment Promotion Act of Korea. 
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(b)  Là Công ty TNHH hoặc một liên danh có đăng ký mà được người ở 
khoản (1) quản lý hoặc tham gia quản lý.    

(c)  Là Pháp nhân đăng ký thành lập tại Thái Lan có một nửa hoặc hơn 
cổ phần nắm giữ bởi người quy định tại khoản (1), (2) hoặc (3) hoặc một người 
có có người ở khoản (1), (2)  hoặc (3) đầu tư với giá trị bằng một nửa hoặc hơn 
một nửa tổng vốn đầu tư. 

Malaysia 

Công ty nước ngoài là: 
(i) Một công ty, tập đoàn, tổ chức… được thành lập ngoài lãnh thổ 

Malaysia; hoặc 

(ii) Một hiệp hội hoặc các tổ chức khác mà không phải là pháp nhân mà 
theo luật nơi xuất xứ của tổ chức đó thì tổ chức đó có thể khởi kiện hoặc bị 
kiện, hoặc có sở hữu tài sản nhân danh thư ký hoặc nhân viên khác của tổ chức 
đó mà được bổ nhiệm hợp lệ và không có văn phòng hoặc địa điểm kinh doanh 
chính tại Malaysia. 

Canada 

- Canada tiếp cận theo cách đưa ra định nghĩa về Người Canada 
(Canadian), gồm:  
 (i) Công dân Canada; 

 (ii) Người cư trú thường xuyên tại Canada trong thời hạn không quá một 
năm sau khi người đó lần đầu tiên đủ điều kiện nộp đơn xin quốc tịch Canada;  
 (iii) Chính phủ Canada, gồm chính quyền liên bang, tỉnh hoặc khu vực 
hoặc các chi nhánh đại diện.  
 (iv) Pháp nhân chi phối bởi Người Canada được làm rõ như sau:  

(a) Pháp nhân có 1  Người Canada hoặc 2 hoặc nhiều hơn các thành viên 
của cơ quan có quyền bỏ phiếu (trong pháp nhân) (Voting group) là 
do người Canada sở hữu đa số quyền bỏ phiếu trong pháp nhân. 
Pháp nhân này gọi là pháp nhân bị chi phối bởi Người Canada. 

(b) Trừ trường hợp tại điểm (a) nêu trên và một người không phải Người 
Canada hoặc 2 hoặc nhiều hơn các thành viên của cơ quan có thẩm 
quyền bỏ phiếu (trong pháp nhân) (Voting group) là do Người không 
phải Người Canada sở hữu đa số quyền bỏ phiếu của pháp nhân. 
Pháp nhân này không gọi là pháp nhân bị chi phối bởi Người Canada.  

(c) Trường hợp điểm (a) và điểm (b) không áp dụng và đa số quyền bỏ 
phiếu trong một pháp nhân được sở hữu bởi Người Canada và pháp 
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nhân đó không bị chi phối trong thực tế thông qua việc sở hữu quyền 
bỏ phiếu bởi một Người không phải Người Canada hoặc bởi một 
nhóm có quyền bỏ phiếu trong đó một hoặc một số thành viên là 
Người không phải người Canada sở hữu một nửa hoặc hơn số phiếu 
có quyền biểu quyết của pháp nhân sở hữu bởi nhóm biểu quyết này.  

(d) Trường hợp điểm (a), (b) và (c) không áp dụng và trường hợp Người 
Canada sở hữu ít hơn đa số quyền biểu quyết của pháp nhân, pháp 
nhân đó không được xác định là pháp nhân bị chi phối bởi Người 
Canada trừ khi:  
(*) pháp nhân bị chi phối trên thực tế thông qua việc sở hữu quyền 
biểu quyết bởi một Người Canada hoặc bởi một nhóm người có 
quyền biểu quyết trong đó một hoặc các thành viên của nhóm là 
Người Canada sở hữu đa số quyền biểu quyết của pháp nhân được 
sở hữu bở nhóm người có quyền biểu quyết đó.  
(*) trong trường hợp một pháp nhân là công ty hoặc công ty trách 
nhiệm hữu hạn, pháp nhân không bị chi phối trên thực tế thông qua 
việc sở hữu quyền biểu quyết và hai phần ba thành viên của Ban giám 
đốc, trong trường hợp là công ty trách nhiệm hữu hạn thì 2 phần ba 
thành viên thông thường của công ty trách nhiệm hữu hạn, là Người 
Canada.  

- Theo pháp luật Canadia, các trường hợp được xác định là chiếm hữu chi phối: 
(i)  Chiếm hữu cổ phần có quyền biểu quyết của một công ty được 

   thành lập tại Canada để thực hiện hoạt động kinh doanh 
trong Tổ   chức kinh tế Canada;  

(ii)  chiếm hữu quyền biểu quyết của một pháp nhân đang thực hiện 
   Hoạt động kinh doanh của Canada; hoặc chiếm hữu quyền 
biểu    quyết của một pháp nhân đang chi phối, trực tiếp hoặc gián 
tiếp,   một pháp nhân khác đang thực hiện Hoạt động kinh doanh của 
   Canada.  

(iii) chiếm hữu toàn bộ hoặc phần lớn tài sản được sử dụng để thực 
hiện   Hoạt động kinh doanh của Canada;  

(iv)  chiếm hữu quyền biểu quyết của một pháp nhân mà pháp nhân đó 
  đang chi phối, trực tiếp hoặc gián tiếp một pháp nhân tại Canada 
  đang thực hiện Hoạt động kinh doanh của Canada khi mà:  

(*) không có hoạt động chiếm hữu để chi phối một cách trực tiếp hoặc 
gián tiếp một công ty được thành lập ở một nơi khác không phải Canada nhưng 
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công ty đó chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp một pháp nhân tại Canada đang 
thực hiện Hoạt động kinh doanh của Canada.  

(*) có hoạt động chiếm hữu để chi phối được mô tả trong đoạn trên. 
Australia 

 - Người nước ngoài được định nghĩa trong phần 4 của Đạo luật có nghĩa 
như sau: 

(i) một cá nhân không thường trú tại Úc; hoặc  
(ii) một công ty mà một cá nhân không thường trú tại Úc, một công ty 

nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài nắm giữ một lợi ích đáng kể; hoặc là 

(iii) một công ty trong đó hai hoặc nhiều người, mỗi người là một cá nhân 
không thường trú tại Úc, một công ty nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài, 
cộng lạ cùng nắm giữ một lợi ích đáng kể; hoặc là 

(iv) người được ủy thác của quỹ tín thác mà một cá nhân không thường 
trú tại Úc, một công ty nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài nắm giữ một lợi 
ích đáng kể; hoặc là 

(v) người được ủy thác của một quỹ tín thác trong đó hai hoặc nhiều 
người, mỗi người là một cá nhân không thường trú tại Úc, một công ty nước 
ngoài hoặc chính phủ nước ngoài, cộng lại cùng nắm giữ một lợi ích đáng 
kể; hoặc là 

(vi) một chính phủ nước ngoài; hoặc là 

(vii) bất kỳ người nào khác, hoặc bất kỳ người nào khác đáp ứng các điều 
kiện, theo quy định. 

- Lợi ích mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ: 

Để xem xét xem một đề xuất đầu tư của một người nước ngoài có cần 
thẩm tra để phê duyệt hay không, cần phải xác định lợi ích nào được giữ trong 
các thực thể có liên quan.  

Cụ thể là khi: 
(a) một người nắm giữ lợi ích đáng kể trong một công ty (công ty 

mẹ); hoặc là 
(b) hai hoặc nhiều người cộng lại cùng nắm giữ một lợi ích đáng kể một 

công ty (công ty mẹ); hoặc là 

và công ty mẹ: 
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(a) ở vị trí kiểm soát tất cả hoặc bất kỳ quyền biểu quyết hoặc quyền 
biểu quyết tiềm năng nào trong một công ty(công ty con) – thì người hoặc 
những người đó được coi là kiểm soát công ty con. 

(b) nắm giữ lợi ích trong tất cả hoặc bất kỳ cổ phần nào trong một công 
ty (công ty con) – thì người hoặc những người đó được coi là nắm giữ lợi ích 
trong các cổ phần trong công ty con. 

Quá trình này có thể được áp dụng nhiều lần để xác định lợi ích của một 
người thông qua nhiều thực thể. 

3. Khái niệm doanh nghiệp nước ngoài: 
 Thái Lan:  

 “Doanh nghiệp nước ngoài” gồm:  
 (1) Thể nhân không phải là công dân Thái Lan; 
 (2) Pháp nhân không đăng ký kinh doanh tại Thái Lan; 
 (3) Pháp nhân đăng ký tại Thái Lan nhưng có các đặc điểm sau:  
 + Có một nửa hoặc hơn một nửa vốn điều lệ nắm giữ bởi những chủ thể 
(1) hoặc (2); hoặc pháp nhân được các chủ thể (1) hoặc (2) nắm giữ một nửa 
hoặc hơn một nửa tổng tài sản của pháp nhân đó tính theo giá trị.  
 + Một công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn hoặc một công ty hợp 
danh thông thường có đăng ký mà thành viên điều hành hoặc người quản lý là 
một chủ thể nêu tại điểm (1); 
 + Một pháp nhân đăng ký tại Thái Lan có một nửa hoặc hơn một nửa cổ 
phần được nắm giữ bởi các chủ thể (1),(2) hoặc (3) hoặc các chủ thể (1), (2) 
hoặc (3) nắm giữ một nửa hoặc hơn một nửa tổng tài sản của pháp nhân tính 
theo giá trị.   
 Malaysia: 

 “Doanh nghiệp nước ngoài” theo Luật Công ty là:  

 (1) Một công ty, một hãng, một tổ chức xã hội, hiệp hội hoặc các cơ quan 
khác thành lập ngoài lãnh thổ Malaysia hoặc  
 (2) Một tổ chức xã hội, hiệp hội hoặc cơ quan khác không có tư cách 
pháp nhân và theo luật nơi mà tổ chức đó được thành lập thì tổ chức đó có thể 
đi kiện hoặc bị khởi kiện hoặc nắm giữ tài sản dưới tên của thư ký hoặc cán bộ 
của tổ chức đó, người mà được chỉ định theo một cách thức phù hợp, và không 
có trụ sở chính hoặc địa điểm kinh doanh tại Malaysia.  
 Trung Quốc:  
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 “Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài” là doanh nghiệp được thành lập 
trên lãnh thổ Trung Quốc theo quy định của pháp luật Trung Quốc, toàn bộ vốn 
được đầu tư bởi nhà đầu tư nước ngoài. Doanh nghiệp đó không bao gồm chi 
nhánh được thành lập bởi doanh nghiệp nước ngoài và những thực thể kinh tế 
khác trên lãnh thổ Trung Quốc.  
 Hàn Quốc:  
 “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” là một công ty do một nhà 
đầu tư nước ngoài bỏ vốn. 
 - Philippines:  

 Doanh nghiệp do người Philippines sở hữu 60% thì được coi là doanh 
nghiệp Philippines, doanh nghiệp do người nước ngoài sở hữu trên 40% thì 
được coi là doanh nghiệp nước ngoài. 

4. Khái niệm vốn đầu tư nước ngoài: 
Indonesia:  

“Vốn đầu tư nước ngoài” là vốn sở hữu bởi một quốc gia nước ngoài, 
một công dân nước ngoài, một thực thể kinh doanh nước ngoài, một thực thể 
pháp lý nước ngoài, hoặc một thực thể pháp lý Indonesia trong đó vốn này 
được sở hữu một phần hoặc toàn bộ bởi bên nước ngoài (Khoản 8 Điều 1 Luật 
Đầu tư).   

Bangladesh:  

 “Vốn đầu tư nước ngoài” là vốn đầu tư tại Bangladesh vào bất kỳ lĩnh vực 
nào và được thực hiện bởi công dân của bất kỳ quốc gia nào hoặc bởi công ty 
thành lập bên ngoài lãnh thổ Bangladesh dưới hình thức trao đổi ngoại hối, 
nhập khẩu máy móc và thiết bị, hoặc theo một hình thức khác được Chính phủ 
chấp thuận cho các mục đích đầu tư xác định.     

Pakistan:  

 “Vốn đầu tư nước ngoài” là khoản đầu tư thực hiện bởi nhà đầu tư nước 
ngoài [hoặc bởi một người là công dân Pakistan và đồng thời là công dân của một 
quốc gia khác] vào một lĩnh vực tại Pakistan theo một trong các hình thức sau:  

(1) Hình thức trao đổi ngoại hối, nhập khẩu máy móc, thiết bị, hoặc 

(2) Những hình thức khác được Chính phủ liên bang chấp thuận cho mục 
đích đầu tư xác định.   



Hồ sơ dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) 
Chính phủ trình Quốc hội lấy ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn | 77  

 

PHỤ LỤC I 
DANH SÁCH CÁC NƯỚC CÓ LUẬT ĐẦU TƯ52 

(Nhấn Crt + left click vào tên Luật để mở nội dung) 

 

1. Afghanistan 

Law on Domestic and Foreign Private Investment in Afghanistan 

Private Investment Law (Draft of October 8, 2005) 

2. Albania 

Law on Foreign Investment 

3. Angola 

Basic Law for Private Investment (Law 11/03 of 13th of May of 2003) 

4. Bangladesh 

The foreign private investment (promotion and protection) Act, 1980 

5. Belarus 

Investment Code (No. 37-Z of June 22, 2001) 

6. Bhutan 

Foreign Direct Investment Rules and Regulations, 2005 

7. Bosnia and Herzegovina 

Law Amending the Law on Foreign Investments ("Official Gazette" of Republika 
Srpska, 24/04) 

High Representative's Decision on the Law on the Policy of Foreign Direct 
Investment in Bosnia and Herzegovina ("Official Gazette" of Federation FBiH, 
04/98) 

Law on Foreign Investments ("Official Gazette" of Republika Srpska, 25/02) 

8. Botswana 

Collective Investment Undertakings Act, 1999 

Collective Investment Undertakings Regulations, 2001 

 

 
52 Danh sách này được xây dựng dựa trên khảo sát cơ sở dữ liệu tại www.doingbusiness.org và một số trang luật 
quốc gia khác. Danh sách này có thể không thống kê toàn bộ các nước có luật về đầu tư.  

http://www.asianlii.org/af/legis/laws/lof127/
http://moci.gov.af/Content/files/Private%20Investment%20Law.pdf
http://pbosnia.kentlaw.edu/resources/legal/albania/forinv.htm
http://www.iie-angola-us.org/legislation.htm
http://law.by/main.aspx?guid=3871&p0=Hk0100037e
http://oag.gov.bt/wp-content/uploads/2011/02/Foreign-Direct-Investment-Rules-and-Regulation-2005-English.pdf
http://www.advokat-prnjavorac.com/legislation/law_on_amend_the_law_on_foreign_investment_rs.pdf
http://www.advokat-prnjavorac.com/legislation/law_on_amend_the_law_on_foreign_investment_rs.pdf
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/BH/mevzuat/(EUTDI)%2013.%20HR%20DECISION%20ON%20BiH%20LAW%20ON%20POLICY%20OF%20FOREIGN%20DIRECT%20INVEST.pdf
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/BH/mevzuat/(EUTDI)%2013.%20HR%20DECISION%20ON%20BiH%20LAW%20ON%20POLICY%20OF%20FOREIGN%20DIRECT%20INVEST.pdf
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/BH/mevzuat/(EUTDI)%2013.%20HR%20DECISION%20ON%20BiH%20LAW%20ON%20POLICY%20OF%20FOREIGN%20DIRECT%20INVEST.pdf
http://www.musavirlikler.gov.tr/upload/BH/mevzuat/(EUTDI)%2014.%20RS%20LAW%20ON%20FOREIGN%20INVESTMENTS%2025-02.pdf
http://www.ifsc.co.bw/docs/collective_investment_undertakings_act_1999.pdf
http://www.ifsc.co.bw/docs/collective_investment_undertakings_regulation_2001.pdf
http://www.doingbusiness.org/
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9. Bulgaria 

Encouragement of Investment Act 

10. Canada 

Investment Canada Act (R.S.C., 1985, c. 28 (1st Supp.) 

11. Cambodia 

Law on Investment 

12. China 

Law on Foreign Investment 
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_4872_0_7.html 

13. Comoros 

Code des investissements 

14. Congo, Dem. Rep. 

Investment Code (Law n° 004/2002) 

15. Congo, Rep. 

Décret n° 2004-30 du 18 février 2004 portant modalités d'application de la 
Charte des Investissements 

Charte des investissements (Loi n° 06-2003 du 18 janvier 2003) 

Charte des investissements de la CEMAC (Règlement n˚ 17/99/CEMAC-20-CM-
03 du 17 décembre 1999) 

16. Côte d'Ivoire 

Code des investissements 

Décret n° 95-712 du 13 septembre 1995 fixant les modalités d'application du 
Code des investissements 

17. Egypt, Arab Rep. 

Law No. 8 of 1997 Concerning Investment Guarantees and Incentives 

Law No. 8 of 1997 on Investment Guarantees and Incentives 

18. Gabon 

Charte des investissements (Loi n° 15/1998) 

Charte des investissements de la CEMAC (Règlement n˚ 17/99/CEMAC-20-CM-
03 du 17 décembre 1999) 

http://www.investbulgaria.com/BulgarianInvestmentEncouragementAct.php
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-21.8/
http://siteresources.worldbank.org/INTCOMPLEGALDB/Resources/Cambodiainvestmentlaw.pdf
http://www.comores-online.com/mwezinet/economie/code.htm
http://www.hg.org/article.asp?id=24214
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Congo/Congo%20-%20Agrement%20Charte%20Investissemements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Congo/Congo%20-%20Agrement%20Charte%20Investissemements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Congo/Congo%20-%20Charte%20des%20investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Afrique_centre/CEMAC%20-%20Charte%20Investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Afrique_centre/CEMAC%20-%20Charte%20Investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cote_Ivoire/RCI%20-%20Code%20des%20investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cote_Ivoire/RCI%20-%20Decret%20appli%20code%20investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Cote_Ivoire/RCI%20-%20Decret%20appli%20code%20investissements.pdf
http://www.mfti.gov.eg/english/Downloads/Laws/Investments_law.zip
http://www.egypt.gov.eg/english/laws/
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Gabon/Gabon%20-%20Charte%20des%20investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Afrique_centre/CEMAC%20-%20Charte%20Investissements.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Afrique_centre/CEMAC%20-%20Charte%20Investissements.pdf
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19. Germany 

German Capital Investment Code 

20. Guinea 

Code des investissements (Ordonnance n° 001/PRG/87 du 3 janvier 1987) 

21. Iran, Islamic Rep. 

Law on Encouragement and Protection of Foreign Investment 

22. Indonesia 

Investment Law No 25. 2007 

23. Japan 

Act on Investment Trusts and Investment Corporations (Act No. 198 of June 4, 
1951) 

24. Kenya 

Prevention of Fraud (Investments) Act, 1977 

25. Korea (south) 

Foreign Investment Promotion Act (Republic of Korea) 

26. Lebanon 

Investment Development Law 360 

Law 360 Encouraging Investments in Lebanon 

27. Lithuania 

Law on Investments (7 July 1999 No. VIII-1312) 

Law on Investments (7 July 1999 No. VIII-1312) (in Lithuanian) 

Law on Investments (7 July 1999 No. VIII-1312) (in Russian) 

28. Marshall Islands 

Foreign Investment Business License Act of 1990 

29. Malaysia 

Promotion of investment Act 1986- Act 327 

30. Mexico 

Ley de Inversión Extranjera 

31. Morocco 

http://www.droit-afrique.com/images/textes/Guinee/Guinee%20-%20Code%20des%20investissements.pdf
http://www.parstimes.com/law/ft_new_foreign_investment_law.html
http://www.bphn.go.id/eng/Investment_Law_Number_25-2007.pdf?
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_download/?ff=09&id=1903
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_download/?ff=09&id=1903
http://www.kenyalaw.org/kenyalaw/klr_app/frames.php
http://www.idal.com.lb/OurProfile.aspx?id=76
http://www.opportunities.com.lb/Lebanon/Tables/InvLaw360English.pdf
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=252663
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=245493
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_e?p_id=268970
http://www.paclii.org/mh/legis/consol_act_new/fiblao1990398/
http://www.agc.gov.my/Akta/Vol.%207/Act%20327%20%20-%20Promotion%20of%20Investments%20Act%201986.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/44.pdf
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Décret n° 2-03-727 du 2 kaada 1424 (26 décembre 2003) relatif à l'organisation 
des centres régionaux d'investissement 

Instruction générale n° 714 relative aux droits d'enregistrement 

32. Philippines 

The "Omnibus Investments Code" of 1987 

Republic ACT No. 7042- An Act to promote foreign investment, prescribe the 
procedure for registering enterprises for doing business in the Philippines and 
for other purposes. 

33. Pakistan 

Foreign Private Investment(Promotion And Protection) Act, 1976 

34. Rwanda 

Investment Code 

35. Senegal 

Code des investissements 

Nouveau Code des investissements 

36. Sierra Leone 

Investment Promotion Act, 2004 

37. Solomon Islands 

Investment Act 

38. Switzerland 

Legge federale dell' 8 ottobre 1999 sulle società d’investimento in capitale di 
rischio 

39. Syrian Arab Republic 

Executive Regulations for Investment Promotion Law No. 10 (in Arabic) 

Investment Promotion Law No. 10 of 1999 and Amendment (in Arabic) 

40. Togo 

Code des investissements 

41. Turkey 

Foreign direct Investment Law – Law No. 4875 

42. Yemen, Rep. 

http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=138#l138
http://www.justice.gov.ma/fr/legislation/legislation_.aspx?ty=2&id_l=138#l138
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Maroc/Maroc%20-%20Instruction%20droits%20enregistrement.pdf
http://www.lawphil.net/executive/execord/eo1987/eo_226_1987.html
http://www.dti.gov.ph/uploads/DownloadableForms/RA%207042%20-%20Foreign%20Investment%20Act.pdf
http://www.dti.gov.ph/uploads/DownloadableForms/RA%207042%20-%20Foreign%20Investment%20Act.pdf
http://www.dti.gov.ph/uploads/DownloadableForms/RA%207042%20-%20Foreign%20Investment%20Act.pdf
http://punjablaws.punjab.gov.pk/public/dr/FOREIGN%20PRIVATE%20INVESTMENT%201976.doc.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Rwanda/rwanda_investment_promotion_agency.pdf
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Senegal/Senegal%20-%20Code%20des%20investissements.pdf
http://www.izf.net/IZF/EE/pro/senegal/6043.pdf
http://www.sierra-leone.org/Laws/2004-10p.pdf
http://www.paclii.org/sb/legis/consol_act/ia152/
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c642_15.html
http://www.admin.ch/ch/i/rs/c642_15.html
http://www.arifonet.org.ma/data/dalil%20investment/countries/09_Syria/Syria2.htm
http://www.arifonet.org.ma/data/dalil%20investment/countries/09_Syria/Syria1.htm
http://www.droit-afrique.com/images/textes/Togo/Togo%20-%20Code%20des%20investissements.pdf
http://www.economy.gov.tr/upload/380BE181-C6CE-B8EF.../FDI_Law.pdf?
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Investment Law No. 22 of 2002 

43. Zimbabwe 

Collective Investment Scheme Act 

Zimbabwe Investment Centre Act 

44. Thái Lan 

Foreign Business Act B.E. 2542 (1999) 

http://www.yemenembassy.org/economic/eng_law.pdf
http://www.rbz.co.zw/inc/publications/legaldept/rbzpdfs/acts/collective.pdf
http://www.rbz.co.zw/inc/publications/legaldept/rbzpdfs/acts/zimbabweinvestmentcentre.pdf
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PHỤ LỤC II 
DANH SÁCH MỘT SỐ NƯỚC KHÔNG CÓ LUẬT ĐẦU TƯ HOẶC LUẬT ĐẦU TƯ 

CHỈ QUY ĐỊNH MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

1. Australia 

Foreign Acquisitions and takeover Act 1975 

Foreign Acquisitions and takeover Act Regulation 1989 

Australia's Foreign Investment Policy (2013) 

2. Nhật Bản 

Act on Investment Trusts and Investment Corporations 

Foreign Exchange and Foreign Trade Act 

3. Hoa Kỳ 

Foreign  Investment  and National  Security  Act  of  2007 (FINSA) 

4. Vương quốc Anh 

Competition Act 1998 

http://www.comlaw.gov.au/Series/C2004A01402
http://www.comlaw.gov.au/Details/F2013C00230
https://www.firb.gov.au/content/_downloads/AFIP_2013.pdf?
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_download/?ff=09&id=1903
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=21&vm=04&re=02
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-110publ49/html/PLAW-110publ49.htm
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/41/contents
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PHỤ LỤC III 
KINH NGHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA TRUNG 

QUỐC 

(Theo Quy định số 11 của Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung Quốc, ban hành 
ngày 27/12/2017, có hiệu lực từ ngày 01/3/2018) 

 

 1. Pháp luật điều chỉnh:  
Trung Quốc chưa có Luật quy định về đầu tư ra nước ngoài. Pháp luật về 

đầu tư ra nước ngoài Chính phủ quy định được hướng dẫn bởi các cơ quan như 
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan như: Bộ 
Thương mại, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhân dân Trung ương Trung Quốc, Ủy 
ban Giám sát và quản lý tài sản Quốc gia thuộc Chính phủ Trung Quốc. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài:  
2.1. Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về đầu tư ra nước 

ngoài. 

2.2. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc là cơ quan đầu mối 
quản lý đầu tư ở nước ngoài. Thực hiện hướng dẫn vĩ mô về đầu tư ra nước 
ngoài phù hợp với nhu cầu bảo vệ lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia và thực 
hiện giám sát đầy đủ;  phát triển hệ thống mạng lưới quốc gia về dịch vụ hỗ trợ 
và quản lý đầu tư ở nước ngoài (sau đây gọi là “hệ thống mạng lưới”). Đồng 
thời trực tiếp phê duyệt đầu tư ra nước ngoài bằng văn bản đối với các dự án 
đầu tư đầu tư nằm trong danh mục nhạy cảm hoặc các dự án đâquy mô lớn, từ 
300 triệu USD trở lên (kể cả các dự án đầu tư của nhà nước và tư nhân). Một số 
dự án quy mô nhỏ hoặc của doanh nghiệp địa phương thì có thể phân cấp cho 
Ủy ban Cải cách và Phát triển cấp tỉnh phê duyệt và quản lý hồ sơ theo thẩm 
quyền. 

2.3. Bộ Thương mại thực hiện quản lý và theo dõi hoạt động đầu tư ra 
nước ngoài đối với một số dự án được phân cấp quản lý theo thẩm quyền (chủ 
yếu là các dự án đầu tư vào một số ngành công nghiệp hoặc một số nước). 

2.4. Ngân hàng Nhân dân Trunng Quốc thực hiện công tác quản lý ngoại 
hối đối với các hoạt động đầu tư ra nước ngoài (tương tự như Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam). 

2.5. Ủy ban giám sát và Quản lý tài sản Nhà nước Trung Quốc thực hiện 
việc giám sát các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp nhà 
nước do Ủy ban này quản lý. 
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3. Mục đích của chính sách: 
- Định hướng đầu tư ra nước ngoài vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn 

chiến lược mà Chính phủ khuyến khích, đặc biệt là để thực hiện “Chính sách 
Vanh đai- Con đường”. 

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động đầu tư ra nước ngoài tư khâu phê duyệt 
đầu tư đến khâu thực hiện để phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển 
của Trung Quốc. 

4. Lĩnh vực khuyến khích đầu tư, cấm đầu tư, hạn chế đầu tư và danh 
mục dự án, địa bàn “nhạy cảm”: 

4.1. Lĩnh vực khuyến khích đầu tư ra nước ngoài: 

- Tập trung vào việc thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài vào cơ sở hạ tầng có lợi 
cho việc xây dựng Vành đai và Đường Road và kết nối cơ sở hạ tầng xung 
quanh. 

- Thực hiện đầu tư ra nước ngoài một cách ổn định, thúc đẩy đầu ra của 
năng lực sản xuất vượt trội, thiết bị chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật. 

- Tăng cường hợp tác đầu tư với các doanh nghiệp sản xuất công nghệ cao 
và tiên tiến ở nước ngoài, và khuyến khích thành lập các trung tâm R & D ở 
nước ngoài. 

- Tham gia vào việc thăm dò và phát triển dầu khí, tài nguyên khoáng sản 
và các nguồn năng lượng khác ở nước ngoài trên cơ sở đánh giá cẩn thận lợi ích 
kinh tế. 

- Tập trung vào việc mở rộng hợp tác nước ngoài trong nông nghiệp và 
thực hiện hợp tác đầu tư cùng có lợi và cùng có lợi trong các lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi và đánh bắt cá. 

- Thúc đẩy có trật tự đầu tư ra nước ngoài trong các lĩnh vực thương mại, 
thương mại, văn hóa, hậu cần, v.v., và hỗ trợ các tổ chức tài chính đủ điều kiện 
để thiết lập các chi nhánh và mạng lưới dịch vụ ở nước ngoài, và tiến hành kinh 
doanh tuân thủ luật pháp và quy định. 

4.2. Lĩnh vực hạn chế đầu tư ra nước ngoài: 

Hạn chế các doanh nghiệp trong nước tiến hành đầu tư ở nước ngoài 
không phù hợp với chính sách phát triển hòa bình của đất nước, chiến lược 
cùng có lợi và cùng có lợi, và các chính sách kiểm soát vĩ mô, bao gồm: 

- Thực hiện đầu tư ở nước ngoài vào các quốc gia và khu vực nhạy cảm đòi 
hỏi quan hệ ngoại giao với Trung Quốc chưa thiết lập quan hệ ngoại giao, chiến 
tranh hoặc thỏa thuận song phương hoặc thỏa thuận do Trung Quốc ký kết. 
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- Đầu tư ra nước ngoài vào bất động sản, khách sạn, rạp chiếu phim, giải 
trí, câu lạc bộ thể thao, v.v. 

- Thành lập quỹ đầu tư vốn hoặc nền tảng đầu tư mà không có dự án công 
nghiệp cụ thể ở nước ngoài. 

- Thực hiện đầu tư ra nước ngoài sử dụng thiết bị sản xuất lạc hậu không 
đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của nước đầu tư. 

- Đầu tư ở nước ngoài không đáp ứng các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, 
tiêu thụ năng lượng và an toàn của quốc gia đầu tư. 

Trong số đó, ba loại đầu tiên phải được cơ quan đầu tư nước ngoài chấp 
thuận. 

4.3. Lĩnh vực cấm đầu tư: 

Các doanh nghiệp trong nước bị cấm tham gia đầu tư ở nước ngoài có hại 
hoặc có thể gây nguy hiểm cho lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia, bao gồm: 

- Đầu tư ra nước ngoài liên quan đến xuất khẩu các công nghệ và sản 
phẩm cốt lõi của ngành công nghiệp quân sự chưa được nhà nước chấp thuận. 

- Áp dụng đầu tư ra nước ngoài vào công nghệ, công nghệ và sản phẩm bị 
cấm xuất khẩu ở Trung Quốc. 

- Đầu tư ra nước ngoài như đánh bạc và khiêu dâm. 
- Đầu tư nước ngoài bị cấm theo hiệp ước quốc tế do Trung Quốc ký kết 

hoặc tham gia. 
- Các khoản đầu tư ở nước ngoài khác có hại hoặc có thể gây nguy hiểm 

cho lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia. 
4.4. Danh mục các quốc gia, dự án “nhạy cảm”:  

- Các quốc gia và khu vực nhạy cảm, gồm: 
+ Các quốc gia và khu vực chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung 

Quốc; 
+ Các quốc gia và khu vực đã xảy ra chiến tranh và xung đột dân sự; 
+ Theo các điều ước và thỏa thuận quốc tế được ký kết hoặc gia nhập của 

Trung Quốc, các quốc gia và khu vực cần hạn chế doanh nghiệp thực hiện đầu 
tư; 

+ Các quốc gia và khu vực nhạy cảm khác. 
- Các ngành công nghiệp "nhạy cảm", gồm:  
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+ Phát triển, sản xuất và bảo trì vũ khí và thiết bị; 
+ Phát triển và sử dụng tài nguyên nước xuyên biên giới; 
+ Tin tức truyền thông; 
Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia ban hành Danh mục các ngành 

nhạy . 
5. Về thủ tục đầu tư ra nước ngoài: 
- Các dự án thuộc danh mục các dự án, quốc gia “nhạy cảm”; các dự án 

hạn chế đầu tư ra nước ngoài và các dự án đầu tư ra nước ngoài có vốn đầu tư 
trên 300 triệu USD Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc trực tiếp 
phê duyệt bằng văn bản (chấp thuận chủ trương đầu tư) và quản lý hồ sơ dự án 
(tương tự thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam 
hiện nay). 

- Các dự án còn lại thực hiện thủ tục nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền 
để nhận được xác nhận và quản lý hồ sơ dự án đầu tư (tương tự thủ tục đăng 
ký đầu tư ra nước ngoài hiện nay của Việt Nam hiện nay). 

Như vậy, quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài khá toàn diện và chặt 
chẽ. Ủy ban Cải cách và Phát triển Trung quốc vẫn là cơ quan đầu mối quản lý 
chung, hoạch đính chính sách về đầu tư ra nước ngoài, đồng thời, trực tiếp phê 
duyệt đầu tư một số dự án đầu tư quan trọng và thiết lập hệ thống dịch vụ hỗ 
trợ, theo dõi và quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc. 
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