
 

CẬP NHẬT PHÁP LUẬT 
Tháng 02/2021 

   

 

  

CÔNG TY TNHH CAF VIỆT NAM 

[E]: info@caf-vietnam.com 

[W]: www.caf-vietnam.com 

 

[T]: (84-28) 3911.0125 

P303, Cityview Tower, 12 Mạc Đĩnh Chi, Đa 

Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh  

Kiểm toán | Thuế | Tư vấn | Bảo hiểm 



 

 

 

Cập nhật pháp luật 02/2021 

2 

MỤC LỤC  

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH _____________________________________ 3 

1. Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội ________________ 3 

2. Bổ sung 2 trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp _______ 3 

3. Doanh nghiệp có quyền khởi kiện về quyết định đặt tên doanh nghiệp _________ 3 

4. Hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp ______________________ 4 

5. 7 tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp _______________________________________________________ 4 

6. Ba trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện ____________________________________________________________ 4 

7. Quy định mới về hộ kinh doanh _______________________________________ 5 

LIÊN HỆ __________________________________________________________________________________ 6 

 

 



 

 

 

Cập nhật pháp luật 02/2021 

3 

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 

 

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 01/2021/NĐ-CP (“Nghị định 01/2021”) về đăng 

ký doanh nghiệp. Nghị định 01/2021 sẽ có hiệu lực ngay lập tức (tức ngày 04/01/2021) và thay 

thế Nghị định 78/2015/NĐ-CP và Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.  

Theo đó, Nghị định 01/2021 có một số nội dung mới mà doanh doanh cần lưu ý như sau: 

1. Mã số doanh nghiệp là mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội 

Theo khoản 1 Điều 8 của Nghị định 01/2021, mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất 

gọi là mã số doanh nghiệp và đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã 

hội của doanh nghiệp.  

Ngoài ra, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại 

diện của doanh nghiệp và đồng thời là mã số thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện. 

2. Bổ sung 2 trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp 

Bên cạnh quy định người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền 

cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp như trước 

đây, Điều 12 của Nghị định 01/2021 đã bổ sung thêm 2 trường hợp uỷ quyền thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp, bao gồm: 

▪ Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích: khi thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của 

nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

▪ Ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích: khi 

nộp hồ sơ phải có các giấy tờ (i) Bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm 

dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; (ii) Giấy giới thiệu của tổ 

chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp; và 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu. 

3. Doanh nghiệp có quyền khởi kiện về quyết định đặt tên doanh nghiệp 

Theo đó, khoản 2 Điều 18 của Nghị định 01/2021 quy định Phòng Đăng ký kinh doanh có quyền 

chấp thuận hoặc từ chối tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Để 

tránh tên doanh nghiệp bị trùng, nhầm và vi phạm quy định về đặt tên doanh nghiệp, ý kiến 

Phòng Đăng ký kinh doanh là quyết định cuối cùng. Trường hợp không đồng ý với quyết định 
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của Phòng Đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp có thể khởi kiện theo quy định của pháp luật về 

tố tụng hành chính. 

4. Hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Đồng thời với việc nộp hồ sơ thành lập, doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố nội dung 

đăng ký doanh nghiệp và nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp thực hiện tại thời 

điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được 

cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh 

nghiệp. 

5. 7 tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp 

Theo quy định tại Điều 41 của Nghị định 01/2021, các tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bao gồm 7 tình trạng sau:  

(1) Tạm ngừng kinh doanh.  

(2) Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.  

(3) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cưỡng chế về quản lý thuế.  

(4) Đang làm thủ tục giải thể, đã bị chia, bị hợp nhất, bị sáp nhập.  

(5) Đang làm thủ tục phá sản.  

(6) Đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại.  

(7) Đang hoạt động. 

6. Ba trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 
văn phòng đại diện 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 77 của Nghị định 01/2021, chi nhánh, văn phòng đại diện bị thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong 3 trường hợp sau 

đây:  

(i) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện là 

giả mạo.  

(ii) Chi nhánh, văn phòng đại diện ngừng hoạt động 01 năm mà không thông báo với 

Phòng Đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế.  

(iii) Theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của 

luật. 
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7. Quy định mới về hộ kinh doanh 

▪ Về địa điểm kinh doanh: một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm 

nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ 

quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với 

các địa điểm kinh doanh còn lại.  

▪ Điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: hộ kinh doanh được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ 4 điều kiện sau đây:  

(i) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh. 

(ii) Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định về đặt tên hộ kinh doanh. 

(iii) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ. 

(iv) Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. 

▪ Chủ hộ kinh doanh được thuê người quản lý: chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác 

quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ 

kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm 

đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh. 

▪ Thời hạn tạm ngừng kinh doanh: hộ kinh doanh được tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn, 

cụ thể trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo 

với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế 

trực tiếp quản lý. (trước đây quy định không quá 1 năm). 

▪ Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh: khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh 

doanh phải gửi Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng 

ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, kèm theo thông báo phải có các giấy tờ sau đây: 

(i) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế. 

(ii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. 

(iii) Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 
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LIÊN HỆ 
Vui lòng truy cập www.caf-vietnam.com để biết thêm thông tin chi tiết. 

 

Ông Nguyễn Xuân Dũng 

Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 914.005.541 

Email: dungnx@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Thanh Mỹ 

Phó Tổng Giám đốc - CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 933.924.202 

Email: mynt@caf-vietnam.com  

Bà Nguyễn Vũ Tường Vy 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 914.223.024 / 985.550.708 

Email: mynhu@caf-vietnam.com 

Ông Bùi Quan Minh Đạt 

Phó Tổng Giám đốc 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 988.327.534 

Email: datbqm@caf-vietnam.com  

Ông Trịnh Văn Đồng 

Giám đốc tư vấn 

Tư vấn đầu tư, tài chính chính, quản trị rủi ro 

và kiểm toán nội bộ 

Tel: (+84) 938.243.454 

Email: dongtv@caf-vietnam.com 

Ông Nguyễn Đức Tân 

Trưởng văn phòng đại diện Khánh Hòa 

Kiểm toán, tư vấn tài chính, đầu tư, thuế, kế 

toán và chuyển giá 

Tel: (+84) 918.267.244 

Email: tannd@caf-vietnam.com 

Ông Huỳnh Huy Cường 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 979.358.958 

Email: cuonghh@caf-vietnam.com 

Ông Trần Viết Tú 

Giám đốc kiểm toán – CPA 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 939.828.638 

Email: tutv@caf-vietnam.com 

Bà Bùi Thị Oanh 

Giám đốc Dịch vụ nhân sự 

Tư vấn nhân sự, thuế, kế toán 

Tel: (+84) 967.570.585 

Email: oanhbui@caf-vietnam.com 

Ông Đoàn Quốc Tân 

Trưởng VPĐD tại TP. Huế 

Kiểm toán, tư vấn thuế, kế toán, chuyển giá 

Tel: (+84) 774.428.844 

Email: hue@caf-vietnam.com 
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Xin Cảm ơn! 

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin tổng quát và không 

được sử dụng thay cho ý kiến tư vấn của các chuyên viên tư vấn. 

 

© 2021, Công ty TNHH CAF Việt Nam 

 


