LỜI NÓI ĐẦU
Tìm hiểu pháp luật nói chung và pháp luật về trình tự, thủ tục đăng ký
doanh nghiệp nói riêng là một trong những yêu cầu cần thiết đầu tiên đối với
Doanh nghiệp. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ cho doanh
nghiệp nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, Sở Tư
pháp tỉnh Bắc Giang biên soạn cuốn “Hỏi - đáp một số nội dung liên quan đến
pháp luật về đăng ký doanh nghiệp với các nội dung chính về hồ sơ, trình tự, thủ
tục đăng ký doanh nghiệp” áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước
ngoài đăng ký doanh nghiệp tại Việt Nam.
Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích, giúp cho
doanh nghiệp nắm được những nội dung cơ bản của pháp luật về đăng ký doanh
nghiệp.
Xin trân trọng giới thiệu!
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG
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Câu hỏi 1: Đăng ký doanh nghiệp là gì? Nguyên tắc áp dụng giải
quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày
14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (sau đay viết tắt là Nghị định
số 78/2015/NĐ-CP) thì đăng ký doanh nghiệp là việc người thành lập doanh
nghiệp đăng ký thông tin về doanh nghiệp dự kiến thành lập, doanh nghiệp đăng
ký những thay đổi hoặc dự kiến thay đổi trong thông tin về đăng ký doanh
nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc
gia về đăng ký doanh nghiệp. Đăng ký doanh nghiệp bao gồm đăng ký thành lập
doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các nghĩa vụ
đăng ký, thông báo khác theo quy định của Nghị định này.
Điều 4 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và khoản 1 Điều 1 Nghị định số
108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều
của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký
doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 108/2018/NĐ-CP) quy định về
nguyên tắc áp dụng giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp tự kê khai hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp,
trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều người đại diện theo pháp luật, chữ
ký của những người đại diện theo pháp luật trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
có giá trị pháp lý như nhau.
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của
doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp.
3. Cơ quan đăng ký kinh doanh không giải quyết tranh chấp giữa các
thành viên, cổ đông của công ty với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác hoặc
giữa doanh nghiệp với tổ chức, cá nhân khác.
4. Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng
ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị
quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Câu hỏi 2: Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về nội dung giấy
đề nghị đăng ký doanh nghiệp như thế nào?
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Trả lời:
Điều 24 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về nội dung giấy đề nghị
đăng ký doanh nghiệp như sau:
1. Tên doanh nghiệp.
2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện
tử (nếu có).
3. Ngành, nghề kinh doanh.
4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
5. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được
quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
6. Thông tin đăng ký thuế.
7. Số lượng lao động.
8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp
khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.
9. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công
dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp
khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
Câu hỏi 3: Quyền thành lập doanh nghiệp và nghĩa vụ đăng ký
doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp đươc quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 5 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về quyền thành lập doanh
nghiệp và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp của người thành lập doanh nghiệp như
sau:
1. Thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật là quyền của cá
nhân, tổ chức và được Nhà nước bảo hộ.
2. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có nghĩa vụ thực
hiện việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP
và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
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3. Nghiêm cấm cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác gây
phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết việc
đăng ký doanh nghiệp.
4. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
các cấp không được ban hành các quy định về đăng ký doanh nghiệp áp dụng
riêng cho ngành hoặc địa phương mình. Những quy định về đăng ký doanh
nghiệp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
các cấp ban hành trái với quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP hết hiệu lực
thi hành kể từ ngày 01/11/2015.
Câu hỏi 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về cơ quan đăng ký kinh
doanh như sau:
1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:
(i) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
(sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).
Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa
bàn cấp tỉnh.
(ii) Ở cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cơ
quan đăng ký kinh doanh cấp huyện).
2. Cơ quan đăng ký kinh doanh có tài khoản và con dấu riêng.
Câu hỏi 5: Việc ghi ngành, nghề kinh doanh được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 7 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về việc ghi ngành, nghề
kinh doanh như sau:
1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi
ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký
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doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành
kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề
kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội
dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi
nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về
đăng ký doanh nghiệp.
2. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy
định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được
ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
3. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống
ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định
tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.
4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống
ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề
kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không
thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế
hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.
5. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh
chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế
cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành,
nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm
bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp
bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp
là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.
6. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo
đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.
7. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ
quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh
doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp
luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm
ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp
doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
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điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo
cáo. Nếu doanh nghiệp không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh
thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Câu hỏi 6: Số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, các giây tờ chứng
thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế
nào?
Trả lời:
1. Điều 9 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về số lượng hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp như sau:
(i) Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ
khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp.
(ii) Cơ quan đăng ký kinh doanh không được yêu cầu người thành lập
doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ khác ngoài các
giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
2. Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định các giấy tờ chứng
thực cá nhân trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:
(i) Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng
minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.
(ii) Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá
trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
Câu hỏi 7: Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định việc ủy quyền
thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:
Trường hợp 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, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao
hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định
này, kèm theo:
1. Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ
thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và giấy giới thiệu của tổ
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chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh
nghiệp; hoặc
2. Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng
ký doanh nghiệp. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
Câu hỏi 8: Mã số doanh nghiệp, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh
nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 8 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định mã số doanh nghiệp, mã
số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, mã số địa điểm kinh doanh như sau:
1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh
nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp.
2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh
nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp
chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực.
3. Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông
tin quốc gia về đăng kýdoanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được
ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
4. Cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số doanh nghiệp để
quản lý và trao đổi thông tin về doanh nghiệp.
5. Mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh,
văn phòng đại diện của doanh nghiệp.
6. Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo
số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm
kinh doanh.
7. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt
hiệu lực mã số thuế do vi phạm pháp luật về thuế thì doanh nghiệp, chi nhánh,
văn phòng đại diện không được sử dụng mã số thuế trong các giao dịch kinh tế,
kể từ ngày cơ quan thuế thông báo công khai về việc chấm dứt hiệu lực mã số
thuế.
8. Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện đã thành lập trước ngày
Nghị định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa được cấp mã số đơn vị trực
thuộc, doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế
13 số, sau đó thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động tại Phòng
Đăng ký kinh doanh theo quy định.
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9. Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy phép
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh), mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho
doanh nghiệp.
Câu hỏi 9: Tên trùng và gây nhầm lẫn trong đăng ký tên doanh
nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 17 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định tên trùng và gây nhầm
lẫn trong đăng ký tên doanh nghiệp như sau:
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp không được đặt tên
doanh nghiệp trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng
ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi toàn
quốc, trừ những doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của
Tòa án tuyên bố doanh nghiệp bị phá sản.
2. Các trường hợp sau đây được coi là gây nhầm lẫn với tên của các
doanh nghiệp đã đăng ký:
(i) Tên tiếng Việt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký được đọc giống như
tên doanh nghiệp đã đăng ký;
(ii) Tên viết tắt của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng với tên viết tắt
của doanh nghiệp đã đăng ký;
(iii) Tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đề nghị đăng ký trùng
với tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký;
(iv) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng
của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi một số tự nhiên, số thứ tự hoặc các
chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt và các chữ cái F, J, Z, W ngay sau tên
riêng của doanh nghiệp đó;
(v) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng
của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi ký hiệu “&”, “.”, “+”, “-”, “_”;
(vi) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng
của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “tân” ngay trước hoặc “mới” ngay
sau hoặc trước tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký;
(vii) Tên riêng của doanh nghiệp đề nghị đăng ký chỉ khác với tên riêng
của doanh nghiệp cùng loại đã đăng ký bởi từ “miền Bắc”, “miền Nam”, “miền
Trung”, “miền Tây”, “miền Đông” hoặc từ có ý nghĩa tương tự.
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(viii) Tên riêng của doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp
đã đăng ký.
3. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài không được trùng với
tên viết bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên viết tắt của
doanh nghiệp không được trùng với tên viết tắt của doanh nghiệp đã đăng ký.
Việc chống trùng tên tại Khoản này áp dụng trên phạm vi toàn quốc, trừ những
doanh nghiệp đã giải thể hoặc đã có quyết định có hiệu lực của Tòa án tuyên bố
doanh nghiệp bị phá sản.
4. Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng
nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) có tên trùng,
tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia
về đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký đổi tên.
5. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có tên
trùng và tên gây nhầm lẫn tự thương lượng với nhau để đăng ký đổi tên doanh
nghiệp hoặc bổ sung tên địa danh để làm yếu tố phân biệt tên doanh nghiệp.
Câu hỏi 10: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư
nhân được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 21 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân như sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ
doanh nghiệp tư nhân.
Câu hỏi 11: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ phần và công ty hợp danh được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 22 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty cổ
phần và công ty hợp danh như sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
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3. Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư
nước ngoài đối với công ty cổ phần. Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối
với cổ đông nước ngoài là tổ chức.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
(i) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp người
thành lập doanh nghiệp là cá nhân;
(ii) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của
người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường
hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
(iii) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp
được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản
hướng dẫn thi hành.
Câu hỏi 12: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và khoản 4 Điều 1 Nghị định số
108/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:
1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người
đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ
tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các
giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức
quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và Kiểm soát viên.
4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
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(i) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty đối
với trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;
(ii) Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ
sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
(iii) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp
được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài theo quy định tại Luật đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với
trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức.
Câu hỏi 13: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được
thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và công ty nhận sáp nhập được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 24 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia, tách, hợp nhất và
công ty nhận sáp nhập như sau:
1. Trường hợp chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài
giấy tờ nêu tại phần trả lời của Câu hỏi 8, Câu hỏi 9 cuốn tài liệu này, hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp của các công ty mới thành lập phải có Nghị quyết chia
công ty, bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách
nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty
cổ phần về việc chia công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị chia.
2. Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, ngoài
giấy tờ nêu tại phần trả lời của Câu hỏi 8, Câu hỏi 9 cuốn tài liệu này, hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có Nghị quyết tách công ty,
bản sao hợp lệ biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ
phần về việc tách công ty và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty bị tách.
3. Trường hợp hợp nhất một số công ty thành một công ty mới, ngoài
giấy tờ nêu tại phần trả lời của Câu hỏi 8, Câu hỏi 9 cuốn tài liệu này, hồ sơ
đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp nhất phải có thêm hợp đồng hợp nhất,
Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp
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nhất và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ
tương đương khác của các công ty bị hợp nhất.
4. Trường hợp sáp nhập một hoặc một số công ty vào một công ty khác,
ngoài giấy tờ nói trên, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập
phải có thêm hợp đồng sáp nhập, Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp
đồng sáp nhập của các công ty nhận sáp nhập, Nghị quyết và biên bản họp thông
qua hợp đồng sáp nhập của các công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận
sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ hoặc cổ phần có
quyền biểu quyết của công ty bị sáp nhập và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty nhận sáp
nhập và các công ty bị sáp nhập.
Câu hỏi 14: Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường hợp
chuyển đổi doanh nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 25 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định số
108/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với các trường
hợp chuyển đổi doanh nghiệp như sau:
1. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển
đổi bao gồm:
(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
(ii) Điều lệ công ty chuyển đổi;
(iii) Danh sách thành viên và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng
thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là cá
nhân và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ
tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
(iv) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc
chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho đối với trường hợp chủ sở hữu công ty
chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho cá nhân hoặc tổ chức khác;
Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp đối với
trường hợp công ty huy động thêm vốn góp từ cá nhân hoặc tổ chức khác.
2. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, hồ sơ đăng ký chuyển
đổi bao gồm:
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(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
(ii) Điều lệ công ty chuyển đổi;
(iii) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở
hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết
định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương
đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ
chức;
(iv) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người
đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do
tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình: Chủ
tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.
Danh sách người đại diện theo ủy quyền và bản sao hợp lệ một trong các
giấy tờ chứng thực cá nhân của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức
quản lý và hoạt động theo mô hình: Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng
giám đốc và Kiểm soát viên.
Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với
trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;
(v) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy
tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;
(vi) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình
công ty.
3. Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách
nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
(ii) Điều lệ công ty chuyển đổi;
(iii) Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế, thời
hạn thanh toán; danh sách người lao động hiện có; danh sách các hợp đồng chưa
thanh lý;
(iv) Danh sách thành viên đối với trường hợp chuyển đổi thành công ty
trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ
chứng thực cá nhân của các thành viên công ty đối với trường hợp thành viên là
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cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ
tương đương khác đối với trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
(v) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách
nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả các khoản nợ chưa
thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến
hạn;
(vi) Văn bản thỏa thuận với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc
công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp
đồng đó;
(vii) Văn bản cam kết của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thỏa thuận
giữa chủ doanh nghiệp tư nhân và các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận
và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.
4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ
phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
(ii) Điều lệ công ty chuyển đổi;
(iii) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp
lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc
chuyển đổi công ty;
(iv) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ
đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ;
(v) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng
minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.
Câu hỏi 15: Trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu
công nghiệp được xử lý như thế nào?
Trả lời:
Điều 19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về xử lý đối với trường
hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như sau:
1. Không được sử dụng tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ
chức, cá nhân đã được bảo hộ để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp, trừ
trường hợp được sự chấp thuận của chủ sở hữu tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ
dẫn địa lý đó. Trước khi đăng ký đặt tên doanh nghiệp, người thành lập doanh
nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể tham khảo các nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã
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đăng ký và được lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu về nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý của cơ
quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp.
2. Căn cứ để xác định tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công
nghiệp được thực hiện theo các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu đặt tên doanh
nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trường hợp tên doanh nghiệp xâm
phạm quyền sở hữu công nghiệp thì doanh nghiệp có tên vi phạm phải đăng ký
đổi tên.
3. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có quyền đề nghị Phòng Đăng ký
kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
phải thay đổi tên gọi cho phù hợp. Chủ thể quyền sở hữu công nghiệp có nghĩa
vụ cung cấp cho Phòng Đăng ký kinh doanh các tài liệu cần thiết.
4. Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp xâm
phạm đổi tên doanh nghiệp khi nhận được thông báo của chủ thể quyền sở hữu
công nghiệp về việc quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Kèm theo thông
báo của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp phải có:
(i) Bản sao hợp lệ văn bản kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc
sử dụng tên doanh nghiệp là xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp;
(ii) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, Giấy chứng
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý; bản trích lục Sổ đăng ký quốc gia về nhãn hiệu, chỉ
dẫn địa lý được bảo hộ do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp;
bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt
Nam do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp cấp.
5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ giấy
tờ, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp có tên xâm
phạm đổi tên doanh nghiệp và tiến hành thủ tục thay đổi tên trong thời hạn 02
tháng, kể từ ngày ra Thông báo. Sau thời hạn trên, nếu doanh nghiệp không thay
đổi tên theo yêu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà
nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.
6. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm ra quyết định xử
phạt vi phạm hành chính, theo đó áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc
thay đổi tên doanh nghiệp hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh
nghiệp nhưng tổ chức, cá nhân vi phạm không thực hiện trong thời hạn do pháp
luật quy định thì cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm thông báo cho Phòng
Đăng ký kinh doanh để yêu cầu doanh nghiệp báo cáo giải trình. Trường hợp
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doanh nghiệp không báo cáo, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Câu hỏi 16: Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 32 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định phí, lệ phí đăng ký
doanh nghiệp như sau:
1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp phải nộp phí, lệ
phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ
phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh
doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng
dịch vụ thanh toán điện tử. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp sẽ không được
hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Phương thức thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử được hỗ trợ trên
Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Phí sử dụng dịch vụ thanh
toán điện tử không được tính trong phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung
cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và phí công bố nội dung đăng ký doanh
nghiệp.
3. Khi phát sinh lỗi giao dịch trong quá trình sử dụng dịch vụ thanh toán
điện tử, tổ chức, cá nhân thanh toán phí, lệ phí qua mạng điện tử liên hệ với tổ
chức trung gian cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử để được giải quyết.
Câu hỏi 17: Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 35, Điều 36 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, khoản 11 và khoản 13
Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định đăng ký doanh nghiệp qua
mạng điện tử như sau:
1. Tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn hình thức đăng ký doanh nghiệp qua
mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ
chức, cá nhân tìm hiểu thông tin, thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện
tử. Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài
khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Hồ sơ
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đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử có giá trị pháp lý như hồ sơ nộp bằng
bản giấy.
2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là hợp lệ khi đảm bảo
đầy đủ các yêu cầu sau:
(i) Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ
theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được chuyển sang dạng văn bản điện
tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ
bằng bản giấy.
(ii) Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được nhập đầy đủ và chính xác
theo thông tin trong các văn bản điện tử.
(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực
bằng chữ ký số công cộng hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong
các chủ thể sau: Cá nhân có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh
nghiệp theo quy định; Người được cá nhân nói trên ủy quyền thực hiện thủ tục
liên quan đến đăng ký doanh nghiệp.
(iv) Thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh
nghiệp qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra
Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Sau thời hạn nêu trên, nếu không
nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh
sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc
gia về đăng ký doanh nghiệp.
Câu hỏi 18: Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện
tử sử dụng chữ ký số công cộng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định trình tự, thủ
tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng như
sau:
1. Cá nhân kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng
ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh
nghiệp.
2. Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, cá nhân sẽ nhận được
Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.
3. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động
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tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan
thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và
thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông
báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
4. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử nêu trên cũng áp
dụng đối với việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo
lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.
Câu hỏi 19: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp
được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 40 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định đăng ký thay đổi địa chỉ
trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải
thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo
quy định của pháp luật về thuế.
2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh
nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng
ký. Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
(iii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp
của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp
danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ
những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp.
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3. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh
nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở
mới. Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
(iii) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp
luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có:
- Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
- Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành
viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước
ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với
công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối
với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ
đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp
danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự
định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến
Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.
* Lưu ý: Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm
thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Câu hỏi 20: Đăng ký đổi tên doanh nghiệp được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 41 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký đổi tên
doanh nghiệp như sau:
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1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký
kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh
nghiệp. Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên hiện tại, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh
nghiệp, mã số thuế);
(ii) Tên dự kiến thay đổi;
(iii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp
của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp
danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ
những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về
đặt tên doanh nghiệp.
* Lưu ý: Việc thay đổi tên của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền
và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
Câu hỏi 21: Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 42 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi
thành viên hợp danh như sau:
Trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp danh, tiếp nhận thành viên
hợp danh mới, công ty hợp danh gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh
nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
1. Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
2. Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của thành viên hợp danh mới,
của thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
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3. Chữ ký của tất cả thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được
ủy quyền, trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh;
4. Những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng
thực cá nhân của thành viên hợp danh mới. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng
ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 22: Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công
ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 43 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi
người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần
như sau:
1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty
trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần bao gồm các giấy tờ sau:
(i) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
(ii) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người
bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
(iii) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng
thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc
thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối
với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường
hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ
công ty;
Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với
công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký
của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh
nghiệp.
Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong
Điều lệ công ty.
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2. Nội dung Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định này, chức danh, địa chỉ
thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người
bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;
(iii) Họ, tên và chữ ký của một trong những cá nhân sau:
Chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
có chủ sở hữu là cá nhân.
Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức.
Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai
thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện
theo pháp luật thi người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được
Hội đồng thành viên bầu.
Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ
tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là
Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.
Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Chủ
tịch Hội đồng quản trị của công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh
tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân
hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của
các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các thành viên
Hội đồng quản trị đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại
diện theo pháp luật của công ty.
Khi nhận Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật, Phòng Đăng
ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 23: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp
được quy định như thế nào?
Trả lời:
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Khoản 14 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định việc đăng ký
thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp như sau:
1. Trường hợp công ty đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các thành viên
công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của các thành viên hợp danh
công ty hợp danh, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi
công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, mã số doanh
nghiệp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
trở lên, của thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
(iii) Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc của mỗi thành viên hợp danh đối với công ty
hợp danh;
(iv) Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ đã thay đổi; thời điểm và hình
thức tăng giảm vốn;
(v) Họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại
diện theo pháp luật của công ty hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền đối với
công ty hợp danh.
2. Trường hợp đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty, kèm theo thông báo
phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối
với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ
đông đối với công ty cổ phần; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty;
văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần,
phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ
những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.
3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần
chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục
đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần, kèm theo
Thông báo, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có:
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(i) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản hợp của Đại hội đồng cổ đông
về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số
lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký
tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
(ii) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị
công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi
đợt chào bán cổ phần.
4. Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm
thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
5. Trường hợp nghị quyết, quyết định về việc thay đổi vốn điều lệ đã
được thông qua hợp pháp theo quy định của Luật doanh nghiệp mà có thành
viên, cổ đông bị chết, mất tích, vắng mặt tại nơi cư trú, tạm giam, kết án tù, bị
mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc từ chối ký tên vào danh sách
thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước
ngoài thì không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên, cổ đông đó trong các
danh sách nêu trên.
6. Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 24: Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 45 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, khoản 15 Điều 1 Nghị định số
108/2018/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm
hữu hạn hai thành viên trở lên như sau:
1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ, công
ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội
dung thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ
chức; họ, tên, quốc tịch, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân; giá trị vốn góp và
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phần vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của
từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới;
(iii) Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành
viên mới;
(iv) Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới;
(v) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo thông báo phải có:
- Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về
việc tiếp nhận thành viên mới và tăng vốn điều lệ. Quyết định, biên bản họp của
Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ
công ty;
- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy
tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền
tương ứng đối với thành viên là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy
tờ chứng thực cá nhân của thành viên là cá nhân;
- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua
cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp.
2. Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp,
công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký.
Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số
Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận
chuyển nhượng;
(iii) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;
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(iv) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;
(v) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo Thông báo phải có:
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh đã hoàn tất
việc chuyển nhượng;
- Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy
tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền
tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao hợp lệ một trong các
giấy tờ chứng thực cá nhân của thành viên mới là cá nhân;
- Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua
cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp.
3. Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế, công ty gửi Thông báo
đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo
gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã
số thuế);
(ii) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác, quốc tịch, phần vốn góp của thành viên để lại thừa kế và
của từng người nhận thừa kế;
(iii) Thời điểm thừa kế;
(iv) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo Thông báo phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền
thừa kế hợp pháp của người thừa kế; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng
thực cá nhân hợp pháp của người thừa kế.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên
nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp cho doanh nghiệp.
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4. Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực
hiện cam kết góp vốn, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh
nơi công ty đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh
nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, quốc tịch,
phần vốn góp của thành viên không thực hiện cam kết góp vốn và của người
mua phần vốn góp chưa góp được chào bán;
(iii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp
Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp
vốn, danh sách các thành viên còn lại của công ty. Quyết định, biên bản họp của
Hội đồng thành viên phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ
công ty.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp.
5. Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:
Việc đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp tặng cho phần vốn
góp được thực hiện như đối với trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do
chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy
tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho
phần vốn góp.
Câu hỏi 25: Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu
hạn một thành viên được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 46 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi
chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên như sau:
1. Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ
cho một cá nhân hoặc một tổ chức thì người nhận chuyển nhượng phải đăng ký
thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ đăng ký thay đổi bao gồm:
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(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu
hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc
người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
(ii) Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của
người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá
nhân hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ
tương đương khác trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức;
Danh sách người đại diện theo ủy quyền, bản sao hợp lệ một trong những giấy
tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền
của chủ sở hữu cho người được ủy quyền;
(iii) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
(iv) Hợp đồng chuyển nhượng vốn hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất
việc chuyển nhượng vốn;
(v) Văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận về việc góp vốn,
mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.
2. Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới
doanh nghiệp nhà nước, hồ sơ đăng ký thay đổi thực hiện theo quy định tại phần
1 nói trên, trong đó, quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ
sở hữu công ty được sử dụng thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các
giấy tờ hoàn tất việc chuyển nhượng.
3. Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ
sở hữu do thừa kế thì công ty đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty. Hồ sơ bao
gồm:
(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do chủ sở hữu
mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;
(ii) Bản sao hợp lệ Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;
(iii) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định
tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu mới;
(iv) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người
được thừa kế.
4. Trường hợp có nhiều hơn một cá nhân hoặc nhiều hơn một tổ
chức được thừa kế phần vốn của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một
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thành viên, công ty đăng ký chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu
hạn hai thành viên trở lên. Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm:
(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
(ii) Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty chuyển đổi;
(iii) Danh sách thành viên;
(iv) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của các
thành viên đối với trường hợp thành viên là cá nhân; bản sao hợp lệ Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác đối với trường hợp
thành viên là tổ chức;
(v) Bản sao hợp lệ văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của các tổ
chức, cá nhân được thừa kế.
5. Việc đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên trong trường hợp tặng cho toàn bộ phần vốn góp thực hiện như đối
với trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp. Trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội
dung đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng tặng cho phần vốn góp được sử dụng
thay thế cho hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất
việc chuyển nhượng.
6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 26: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 48 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi
nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh như sau:
1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại
diện phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa
điểm theo quy định của pháp luật về thuế.
2. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại
diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng
ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến
Phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Khi
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nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy
biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký hoạt động
của chi nhánh, vănphòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc
gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trong
thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp
doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc
thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm
kinh doanh.
3. Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã
đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của
chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn
phòng đại diện dự định chuyển đến.
Khi nhận được Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh
nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi
nhánh, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng
ký kinh doanh nơi trước đây chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.
Câu hỏi 27: Việc thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh
doanh được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 49 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc thông báo bổ sung,
thay đổi ngành, nghề kinh doanh như sau:
1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp
gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký.
Nội dung Thông báo bao gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
(iii) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp
của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở
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lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp
danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề
kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi
trong Điều lệ công ty.
2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh
doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác
nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh
doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa
đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề
kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể
từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo
thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Câu hỏi 28: Việc thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh
nghiệp tư nhân được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 50 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc thông báo thay đổi
vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân như sau:
1. Trường hợp tăng, giảm vốn đầu tư đã đăng ký, chủ doanh nghiệp tư
nhân phải gửi Thông báo về việc thay đổi vốn đến Phòng Đăng ký kinh doanh
nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đăng ký thay đổi và thời điểm
thay đổi vốn đầu tư;
(iii) Họ, tên, chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân.
Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin về vốn đầu tư của doanh
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nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp
doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
2. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh
nghiệp tư nhân không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh
nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ
doanh nghiệp tư nhân đến Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày
làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp
không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
Câu hỏi 29: Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập
công ty cổ phần vốn được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 16 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định việc thông
báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần như sau:
1. Cổ đông sáng lập (cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và
ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần) được kê khai trong
Danh sách cổ đông sáng lập và nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh tại thời điểm
đăng ký thành lập doanh nghiệp.
2. Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng
Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh
toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90
ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông
sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn
là cổ đông công ty và bị xóa tên khỏi Danh sách cổ đông sáng lập của công ty.
3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin
của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải
thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp có thay đổi mà
doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.
4. Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập, công ty gửi thông
báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký. Nội dung thông báo
gồm:
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(i) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số
thuế);
(ii) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định
thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Chứng minh nhân
dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông
sáng lập là cá nhân;
(iii) Họ, tên, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá
nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong Cơ
sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu
cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung
đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
5. Trường hợp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập
công ty cổ phần không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh
nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.
Câu hỏi 30: Việc thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 53 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc thông báo thay đổi
nội dung đăng ký thuế như sau:
1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không
thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp gửi Thông báo đến
Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Nội dung Thông báo gồm:
(i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp và ngày cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
(ii) Nội dung thay đổi thông tin đăng ký thuế.
2. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Thông báo, nhập dữ liệu vào Hệ
thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để chuyển thông tin sang cơ
sở dữ liệu của Tổng cục Thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng
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Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 31: Việc thông báo thay đổi thay đổi thông tin người quản lý
doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào
bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo
thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 54 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc thông báo thay đổi
thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước
ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư
nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền như sau:
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi thông tin về
họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh
nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp phápkhác của người quản lý doanh
nghiệp, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, doanh nghiệp gửi thông
báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng
ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin hoặc có thay
đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ
phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh
nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số
hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức
nước ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin
đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ
sở chính.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ
phần riêng lẻ, công ty cổ phần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi
doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh
nghiệp có hiệu lực thi hành, chủ doanh nghiệp tư nhân phải thông báo đến
Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.
5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về thông tin
người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một
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thành viên, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh
nghiệp đặt trụ sở chính.
6. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận,
kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp
trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh
nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay
đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.
Câu hỏi 32: Các trường hợp nào không thực hiện đăng ký thay đổi
nội dung đăng ký doanh nghiệp?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định các trường hợp
không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:
1. Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của
doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
2. Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh
nghiệp;
3. Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc cơ quan công
an (Cơ quan công an bao gồm: Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng
Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự).
Câu hỏi 33: Các trường hợp nào tiếp tục được đăng ký thay đổi nội
dung đăng ký doanh nghiệp?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định doanh nghiệp
thuộc các trường hợp không được đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh
nghiệp được tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các
trường hợp sau:
1. Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông
báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng
nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;
2. Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục
vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường
hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh
nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;
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3. Đã thực hiện quyết định của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án và có ý
kiến chấp thuận của Tòa án, Cơ quan thi hành án.
Câu hỏi 34: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 58 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, khoản 18 Điều 1 Nghị định số
108/2018/NĐ-CP quy định việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
như sau:
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đăng
ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác,
doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp cho doanh nghiệp.
Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp
lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không
đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi
thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định
trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.
3. Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là
không trung thực, không chính xác thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo
cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và
yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện
trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh
nghiệp.
4. Trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp mới thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của các lần trước
đó không còn hiệu lực.
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Câu hỏi 35: Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 108/2018/NĐ-CP quy định việc thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:
1. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả
mạo:
Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thành lập mới doanh
nghiệp là giả mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi
phạm của doanh nghiệp và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp.
Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung
đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là giả
mạo thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về hành vi vi phạm của doanh
nghiệp và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp được
thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời
thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Trường hợp doanh nghiệp đã đăng ký có cá nhân, tổ chức thuộc đối
tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp :
(i) Đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên do cá nhân là chủ sở hữu: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh
nghiệp đã đăng ký ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
(ii) Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu, công ty cổ phần
và công ty hợp danh: Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
ra thông báo bằng văn bản yêu cầu doanh nghiệp thay đổi thành viên hoặc cổ
đông thuộc đối tượng không được quyền thành lập doanh nghiệp trong thời hạn
30 ngày, kể từ ngày thông báo. Quá thời hạn nói trên mà doanh nghiệp không
đăng ký thay đổi thành viên hoặc cổ đông, thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra
thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp.
3. Trường hợp doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 01 năm mà
không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế, Phòng Đăng
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ký kinh doanh thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu người đại
diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của Phòng để giải trình. Sau 10
ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn trong thông báo mà người được
yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình không được chấp thuận thì Phòng
Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp.
4. Trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định thì trong
thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng
văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản về hành vi vi
phạm và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến trụ sở của
Phòng để giải trình. Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn hẹn
trong thông báo mà người được yêu cầu không đến hoặc nội dung giải trình
không được chấp thuận thì Phòng Đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
5. Trường hợp doanh nghiệp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành
chính thuế thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề
nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thủ trưởng cơ quan
quản lý thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục quy định.
Câu hỏi 36: Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định cá nhân, nhóm
cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh
doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
Nội dung Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh gồm:
1.Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại, số fax,
thư điện tử (nếu có);
2. Ngành, nghề kinh doanh;
3. Số vốn kinh doanh;
4. Số lao động;
5. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, số và ngày cấp Thẻ căn cước công
dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân
thành lập hộ kinh doanh đối với hộ kinh doanh do nhóm cá nhân thành lập, của
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cá nhân đối với hộ kinh doanh do cá nhân thành lập hoặc đại diện hộ gia đình
đối với trường hợp hộ kinh doanh do hộ gia đình thành lập.
Kèm theo Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh phải có bản sao hợp lệ
Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực
của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình và bản
sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối
với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
* Lưu ý: Đối với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động thì
phải chọn một địa điểm cố định để đăng ký hộ kinh doanh. Địa điểm này có thể
là nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi đăng ký tạm trú hoặc địa điểm thường
xuyên kinh doanh nhất, nơi đặt địa điểm thu mua giao dịch. Hộ kinh doanh buôn
chuyến, kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký
với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhưng phải thông báo cho cơ quan
thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi đăng ký trụ sở và nơi tiến hành hoạt động
kinh doanh.
Câu hỏi 37: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 2, khoản 3 Điều 71 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định trình
tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như sau:
1. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy
biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh
trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện
sau đây:
(i) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm
kinh doanh;
(ii) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp (Tên hộ kinh doanh bao
gồm hai thành tố sau đây: Loại hình “Hộ kinh doanh”; Tên riêng của hộ kinh
doanh. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các
chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu. Không được sử dụng từ ngữ, ký
hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của
dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh. Hộ kinh doanh không được sử dụng
các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh. Tên riêng hộ
kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong
phạm vi huyện);
39

(iii) Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ
ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội
dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
2. Nếu sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh
doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc
không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh
doanh thi người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của
pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Câu hỏi 38: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh được
quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 75 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc đăng ký thay đổi
nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:
1. Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh thông
báo nội dung thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký
theo trình tự, thủ tục như sau:
(i) Hộ kinh doanh gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh
doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.
(ii) Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao
Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh
doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ;
trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký không
đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội
dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03
ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
(iii) Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh
doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.
2. Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi
thông báo về việc chuyển địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi
dự định đặt địa chỉ mới. Kèm theo thông báo phải có bản sao hợp lệ biên bản
họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh
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doanh do một nhóm cá nhân thành lập và bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân
hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham
gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng
ký hộ kinh doanh trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ cho hộ kinh doanh,
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải
thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng
ký.
Câu hỏi 39: Việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc thu hồi Giấy chứng
nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:
1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
trong các trường hợp sau:
(i) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;
(ii) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ
ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
(iii) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông
báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;
(iv) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;
(v) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh
doanh thành lập;
(vi) Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh.
2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là
giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi
phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ
kinh doanh.
Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh
doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về
hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung
đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi
phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp
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lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy
định của pháp luật.
3. Trường hợp hộ kinh doanh không tiến hành hoạt động kinh doanh
trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh hoặc ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông
báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký hoặc không báo cáo
về tình hình kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo
bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan
đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể
từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến
báo cáo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
4. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan
đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết
định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
5. Trường hợp hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không
được quyền thành lập hộ kinh doanh thì:
(i) Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không
được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
ra Thông báo về hành vi vi phạm và ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng
nhận đăng ký hộ kinh doanh.
(ii) Nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và một trong số
cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và yêu cầu hộ kinh
doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày
thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì
cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Câu hỏi 40: Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 79 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định việc cấp lại Giấy chứng
nhận đăng ký hộ kinh doanh như sau:
1. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy,
rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi Giấy đề
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nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh
doanh cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ
kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề
nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
2. Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp không
đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp
huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ
theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét
cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh
cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời
hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh.
3. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ
kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước
đó không còn hiệu lực.
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