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On June 17, 2020, the National Assembly passed the
Law on Investment 2020 with 7 chapters, 77 articles
and 4 appendices attached, regulating investment
activities in Vietnam of both domestic investors as well
as   foreign investors and investment activities from
Vietnam to abroad. 

The Law on Investment 2020 has made certain changes
compared to the current Law on Investment 2014 to
suit the practice of investment activities in Vietnam in
recent years, which can be mentioned as:



Changing of conditions for registration of capital contributions,
shares purchase, or capital contributions of foreign investors

If according to the Law on Investment 2014, foreign investors only need to
explain the contents of: (i) charter capital ownership ratio and (ii) investment
form, scope of activities, Vietnamese partners to participate in the
implementation of investment activities and other conditions[1], the Law on
Investment 2020 has adjusted these conditions towards more detail.
Specifically, in order for foreign investors to contribute capital, purchase
shares or purchase capital contributions, economic organizations must
satisfy the following regulations and conditions:

(i)  Market access conditions for foreign investors (industry, industry and
market access conditions for foreign investors);

(ii) Ensuring national defense and security in accordance with regulations;
 
(iii)  Regulations of law on land on conditions for receiving land use rights,
conditions for using land in islands, communes, wards, border towns,
communes, wards, and coastal towns[2].

[1] Clause 3 Article 25 of the Law on Investment 2014 
[2] Clause 2 Article 24 of the Law on Investment 2020



Supplementing and adjusting the cases in which foreign investors
carry out the procedures for registration of capital contributions,
shares purchase, or capital contributions purchase of economic
organizations

Along with that, the Law on Investment 2020 also regulates the cases in
which foreign investors must carry out the procedures for registration of
capital contributions, shares purchase, or capital contributions purchase
from economic organizations prior to changing members, shareholders,
including:

(i) Capital contribution, shares purchase, and capital contributions purchase
increases the ownership ratio of foreign investors in economic organizations
conducting business in sectors or trades subject to conditional market access
for foreign investors; 

(ii) Capital contribution, shares purchase, and capital contributions purchase
leads to the holding of foreign investors, economic organizations specified at
Points a, b and c, Clause 1, Article 23 of the Law on Investment 2020[3]
owning 50% of the charter capital of an economic organization in the
following cases: increasing the percentage of foreign investors' ownership in
charter capital from below or equal to 50% to over 50%; increase the
percentage of foreign investors' ownership in charter capital when foreign
investors already own more than 50% of charter capital in economic
organizations;

(iii) Foreign investors contribute capital, purchase shares, purchase capital
contributions of economic organizations having certificates of land use rights
in islands, communes, wards, and townships; coastal communes, wards and
towns; other areas affecting national defense and security.

[3] These economic organizations include: (a) Having foreign investors
holding 51% or more of the charter capital or having the majority of the

general partners of the partnership being foreign individuals, for economic
organizations that are partnerships; (b) Having an economic organization

specified at Point a of this Clause holding 51% or more of the charter capital;
and (c) Foreign investors and economic organizations specified in Point a of

this clause hold 51% or more of the charter capital.



Detailed regulations on dossiers, order and procedures for capital
contributions, shares purchase, and capital contributions purchase of
economic organizations will be recognized in the upcoming guiding
Decrees.

In addition, if the Law on Investment 2014 specifies the dossiers and
procedures for registration of capital contributions, shares purchase, and
capital contributions purchase, the Law on Investment 2020 has been
omitted and only recognized that the Government will detailing this issue in
upcoming Decrees.

The 2020 Law on Investment takes effect from January 1, 2021.
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ĐĂNG KÝ GÓP VỐN MUA CỔ PHẦN THEO
LUẬT ĐẦU TƯ 2020

CẬP NHẬT PHÁP LÝ

Tháng 9/2020

Ngày 17/6/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư
2020 gồm 7 chương, 77 điều và 4 phụ lục kèm theo, quy
định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam của cả nhà đầu
tư trong nước cũng như nhà đầu tư nước ngoài và hoạt
động đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Luật Đầu tư 2020 đã có một số thay đổi nhất định so
với Luật Đầu tư 2014 hiện hành để phù hợp với thực tiễn
hoạt động đầu tư tại Việt Nam trong những năm trở lại
đây, có thể kể đến như:



Thay đổi điều kiện đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp
của nhà đầu tư nước ngoài

Nếu như theo Luật Đầu tư 2014, nhà đầu tư nước ngoài chỉ cần giải trình các
nội dung về (i) tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ và (ii) hình thức đầu tư , phạm vi hoạt
động, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện
khác[1] thì Luật Đầu tư 2020 đã điều chỉnh các điều kiện này theo hướng chi
tiết hơn. Cụ thể, điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần,
mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế bao gồm: 

(i) Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (quy định về
ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài); 

(ii) Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định; 

(iii) Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất,
điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị
trấn ven biển.[2] 

[1] Khoản 3 Điều 25 Luật Đầu tư 2014
[2] Khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư 2020



Bổ sung và điều chỉnh các trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực
hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của
tổ chức kinh tế

Cùng với đó, Luật Đầu tư 2020 cũng điều chỉnh các trường hợp mà nhà đầu tư
nước ngoài thực phải hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần
vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông, bao gồm: 
   
(i) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của
các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp
cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 
(ii) Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư
nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23
của Luật Đầu tư 2020[3] nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế
trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài
từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà
đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ
trong tổ chức kinh tế;

(iii) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ
chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị
trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến
quốc phòng, an ninh.

Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

[3] Các tổ chức kinh tế này bao gồm (a) Có nhà đầu tư nước
ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành

viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế
là công ty hợp danh; (b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm
a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; và (c) Có nhà

đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a
khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.



Miễn trừ trách nhiệm:

Nội dung của văn bản này không tạo thành tư vấn pháp lý và không
nhất thiết phản ánh ý kiến của công ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư
hoặc chuyên gia tư vấn nào của chúng tôi. Văn bản này cung cấp
thông tin chung, có thể đúng hoặc không chính xác, đầy đủ hoặc cập
nhật tại thời điểm đọc. Nội dung không nhằm mục đích sử dụng
thay thế cho tư vấn hoặc ý kiến pháp lý cụ thể. Vui lòng tìm kiếm tư
vấn pháp lý phù hợp hoặc tư vấn chuyên nghiệp khác cho bất kỳ vấn
đề cụ thể bạn có thể có. Chúng tôi, NDTC & Partners, từ chối trách
nhiệm liên quan đến các hành động được thực hiện hoặc không được
thực hiện dựa trên bất kỳ hoặc tất cả các nội dung của văn bản này.
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