
 

 

Những vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (thành lập 

doanh nghiệp) 

 

Trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp khách hàng cần lưu ý đến các vấn đề sau: người 

đại diện theo pháp luật, tên doanh nghiệp,địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn 

điều lệ/vốn pháp định, tài sản góp vốn, cơ cấu vốn góp, thời điểm góp vốn, con dấu,... 

1. Người đại diện theo pháp luật và các chức danh khác trong công ty 

 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp 

thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho 

doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; 

 Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện 

theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, 

nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

 Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại 

Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người 

đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện 

quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường 

hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền 

và nghĩa vụ đã ủy quyền; 

 Các chức danh khác trong công ty do sự thoả thuận, bổ nhiệm/bầu/cử của Chủ sở 

hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông. 

2. Tên doanh  nghiệp 

 Tên doanh nghiệp phải viết được bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, 

phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố sau đây: (i) loại hình doanh nghiệp; (ii) tên 

riêng. 

 Tên doanh nghiệp phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện 

của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ 

sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành; 

 Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39, 40, 41 và 42 của Luật Doanh nghiệp 

2014, cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của 

doanh nghiệp. Quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng; 

 Tên địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện: Doanh nghiệp có thể khai hoặc để trống. Tuy 

nhiên, việc kê khai chỉ thể hiện quy mô của doanh nghiệp không là cơ sở để cấp đăng ký 

kinh doanh. 

3. Địa chỉ doanh nghiệp 

 Căn cứ Điều 35 Luật Doanh nghiệp là địa điểm liên lạc, giao dịch của doanh nghiệp; phải 

ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) hoặc 

tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có); 

 Nếu nơi đặt trụ sở chưa có số nhà hoặc chưa có tên đường thì phải có xác nhận của địa 

phương là địa chỉ đó chưa có số nhà, tên đường nộp kèm theo hồ sơ đăng ký kinh doanh; 

 Hợp đồng thuê địa điểm không bắt buộc phải công chứng/chứng thực. 

4. Ngành nghề đăng ký kinh doanh 



 

 

Cần tham khảo ngành nghề và mã ngành trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 

theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng chính phủ để ghi 

vào hồ sơ đăng ký kinh doanh, hướng dẫn chi tiết về ngành nghề tại Quyết định 337/QĐ-

BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

5. Vốn điều lệ 

 Là tổng số vốn đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh của tất cả các thành viên cùng 

đóng góp. Vốn có thể là hiện kim (tiền Việt Nam, vàng hoặc ngoại tệ đã được quy đổi 

sang tiền Việt Nam), tài sản khác. Nếu có tài sản khác thì phải kèm theo bảng kê khai 

từng loại tài sản khác, giá trị còn lại. Vốn pháp định: nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành 

phải đảm bảo vốn theo quy định thì phải ghi rõ vốn pháp định của ngành nghề đó và phải 

có xác nhận của ngân hàng thương mại về việc doanh nghiệp đã có đủ số vốn trên. 

(Tham khảo danh mục ngành yêu cầu có vốn pháp định); 

 Mức vốn điều lệ và mức nộp thuế môn bài:  

Mức vốn Dưới 2 tỷ đồng Dưới 5 tỷ đồng Dưới 10 tỷ đồng 
Trên 10 tỷ 

đồng 

Tiền thuế 1.000.000 đồng 1,5 triệu đồng 2 triệu đồng 3 triệu đồng 

Bậc thuế 4 3 2 1 

6. Tài sản góp vốn 

 Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền 

sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác 

có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. 

 Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan 

đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và các 

quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ 

chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản 

đó để góp vốn. 

7. Chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn 

 Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần 

phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây: (i) Đối với 

tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc giá trị quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải 

làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền.Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không 

phải chịu lệ phí trước bạ. (ii) Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn 

phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản.Biên 

bản giao nhận phải ghi rõ tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường 

trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác, số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài 

sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài 

sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại 

diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty; (iii) 

Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do 

chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu hợp pháp đối với tài 

sản góp vốn đã chuyển sang công ty. 



 

 

 Tài sản được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của chủ doanh nghiệp tư nhân không 

phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp. 

 Thanh toán mọi hoạt động mua, bán, chuyển nhượng cổ phần và phần vốn góp và nhận 

cổ tức của nhà đầu tư nước ngoài đều phải được thực hiện thông qua tài khoản vốn của 

nhà đầu tư đó mở tại ngân hàng ở Việt Nam, trừ trường hợp thanh toán bằng tài sản. 

8. Định giá tài sản góp vốn 

 Tài sản góp vốn không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được 

các thành viên, cổ đông sáng lập hoặc tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và 

được thể hiện thành Đồng Việt Nam. 

 Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập 

định giá theo nguyên tắc nhất trí hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định 

giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn 

phải được đa số các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận. 

 Trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp 

vốn thì các thành viên, cổ đông sáng lập cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa 

giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; 

đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao 

hơn giá trị thực tế. 

 Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do chủ sở hữu, Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, Hội đồng quản trị đối với công ty cổ 

phần và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên 

nghiệp định giá. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài 

sản góp vốn phải được người góp vốn và doanh nghiệp chấp thuận.Trường hợp nếu tài sản 

góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, 

chủ sở hữu, thành viên Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công 

ty hợp danh, thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần cùng liên đới góp thêm 

bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại 

thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc 

cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế. 

9. Thực hiện góp vốn thành lập công ty và cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 

 Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam 

kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn 

góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành 

của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ 

tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp. 

 Sau thời hạn quy định mà vẫn có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam 

kết thì được xử lý như sau: (i) Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không 

còn là thành viên của công ty; (ii) Thành viên chưa góp vốn đủ phần vốn góp như đã cam 

kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp; (iii) Phần vốn góp chưa góp của 

các thành viên được chào bán theo quyết định của Hội đồng thành viên. 

 Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải 

đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã 

góp trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn đủ phần vốn. Các thành 

viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng 



 

 

với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong 

thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và phần vốn góp của thành 

viên. 

10. Con dấu của doanh nghiệp 

 Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với 

hình thức và nội dung như nhau; 

 Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông 

báo về mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Nội dung 

thông báo bao gồm: (i) Tên, mã số, địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp hoặc chi nhánh hoặc 

văn phòng đại diện; (ii) Số lượng con dấu, mẫu con dấu, thời điểm có hiệu lực của mẫu 

con dấu; 

 Khi nhận thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận cho doanh nghiệp, thực hiện đăng tải 

mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

 Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con 

dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện mới thì thông báo về việc đăng tải 

thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện của các lần 

trước đó không còn hiệu lực; 

 Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty; 

 Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên 

giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu. 

11. Các giấy phép con 

Ngoài những ngành nghề thông thường thì doanh nghiệp được phép làm (hoạt động) khi 

đã được cơ quan đăng ký kinh odanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy 

phép), còn lại những ngành nghề kinh doanh có điều kiện doanh nghiệp nghiệp chỉ được 

kinh doanh khi đã đáp ứng các điều kiện đó hoặc đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoặc đã có các chứng chỉ hành nghề/các chứng nhận theo quy định của pháp luật. Ví 

du: kinh doanh ăn uống phải có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, kinh doanh rượu 

phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu, kinh doanh khách sạn phải có 

giấy chứng nhận an ninh trật tự, kinh doanh, kinh doanh dịch vụ thiết kế công trình phải 

có chứng chỉ thiết kế, kinh doanh dược phẩm phải có chứng chỉ dược sĩ và giấy chứng 

nhận của sở y tế,… 

12. Điều kiện để tiến hành cuộc họp và tỷ lệ biểu quyết thông qua 

 Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: (i) Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành 

khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công 

ty quy định. (ii) Nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong 

các trường hợp sau đây: (1) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các 

thành viên dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này. (2) Được số 

phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp tán thành đối với 

quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi 

trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn 



 

 

quy định tại Điều lệ công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; tổ chức lại, giải thể công 

ty; 

 Đối với công ty cổ phần: (i) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ 

đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công 

ty quy định. (ii) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại 

diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Các nghị 

quyết về một số vấn đề khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

13. Chính sách thuế áp dụng 

 Thuế giá trị gia tăng: có hai phương pháp đó là phương pháp trực tiếp trên giá trị gia 

tăng và phương pháp khấu trừ 

Phương phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng áp dụng cho các cơ sở kinh doanh 

vàng bạc và các cơ sở không có hoá đơn chứng tư đầu vào/ra rõ ràng 

 

Phương phương pháp khấu trừ áp dụng cho các cơ sở kinh doanh còn lại 

Cách tính: Số thuế GTGT phải nộp=Số thuế GTGT đầu ra-Số thuế GTGT đầu vào được 

khấu trừ 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp: Chủ yếu đánh trên thu nhập phải chịu thuế của doanh 

nghiệp 

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế - Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu 

có))xThuế suất thuế TNDN 

Thu nhập tính thuế=Thu nhập chịu thuế-Thu nhập được miễn thuế+Các khoản lỗ được 

kết chuyển theo quy định 

Thu nhập chịu thuế=Doanh thu-Chi phí được trừ+Các khoản thu nhập khác 

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp từ ngày 01/01/2016 là 20% trừ thuế suất ưu đãi 

và thuế suất áp dụng cho một số ngành nghề kinh doanh đặc thù 

 Thuế thu nhập cá nhân: Áp dụng cho cá nhân có thu nhập chịu thuế nhưng loại thuế 

này có liên quan đến doanh nghiệp 

 Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động xuất/nhập 

khẩu hàng hoá, dịch vụ; 

 Thuế tiêu thụ đặc biệt:Áp dụng cho doanh nghiệp có kinh doanh hàng hoá, dịch vụ 

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt; 

 Thuế môn bài: Đây thực chất là một loại phí chứ không phải là một sắc thuế, doanh 

nghiệp kê khai nộp hàng năm theo nghị định số 75/2002/NĐ-CP và thông tư số 

42/2003/TT-BTC; 

 Ngoài ra còn có một số thuế khác có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp: Thuế Bảo vệ môi trường, thuế nhà thầu, thuế tài nguyên,… 

 Tham khảo thêm mục Chính sách thuế 


