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WHAT'S NEW:
FOREIGN-INVESTED BUSINESS ORGANIZATIONS
ESTABLISH THE BRANCHES IN VIETNAM
During the operation, many foreign-invested business organizations in Vietnam want to
establish more branches, representative offices or business locations to expand their scope of
operations and explore the market. In particular, a branch is the form that foreign-invested
business organizations usually prioritize to establish because this type of dependent unit is
capable of acting as a legal entity.
However, there is a legal issue that is raised: whether a foreign-invested business organization
that establishes a branch in Vietnam shall apply for an Investment Registration Certificate or
just establish under the regulations of Enterprise Law?
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business organization shall comply with regulations of law
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Based on the above provisions, it can be understood
that: a foreign-invested business organization can: (i) set
up a branch without applying for an investment project
in accordance with the Law on Investment and (ii) the
establishment shall comply with the regulations of the
Law on Enterprises and other laws (if that law contains
provisions on the establishment of branches of foreigninvested business organizations).
However, Decree 118 does not specify the cases: (i) which
cases

that

a

foreign-invested

business

organization

establishes a branch shall apply for an investment
project; and (ii) which cases that a foreign-invested
business organization establishes a branch shall not
apply for an investment project? Meanwhile, a branch is
a form that fully meets all the criteria of the definition
of an "investment project" according to Article 3.2 of the
Law on Investment 2014 as follows:
“2. Investment project means a collection of proposal to
make midterm or long-term capital investment in business
in a particular administrative division over a certain
period of time.”
This can lead to risks for foreign-invested business
organizations when establishing branch because the
regulations for this case is not clear. And it is difficult
to identify the criteria that a foreign-invested business
organization can be based to decide for establishing the
branch or not? From there, the resolution of situations arising from this issue may depend on the idea
and opinion of the competent state authority. In the event that a foreign-invested business
organization establishes a branch in accordance with the regulations of the Enterprise Law while the
competent state authority may determine that this case shall apply for an investment project, such
foreign-invested business organization may be penalized an administrative penalty according to
Article 13.7 of Decree 50/2016 / ND-CP, the regulations on sanctioning of administrative violations in
the field of planning and investment are as follows:

“7. A fine of VND 60,000,000 - VND 80,000,000 shall be
imposed for commencing a project before a certificate of
investment, investment registration certificate, or decision
on investment guidelines is issued.”
Although, in terms of procedures and dossiers, the
establishment of a branch in accordance with the law on
enterprises is simple, easy to perform, and saves time
than the procedures and dossiers to apply an investment
project in accordance with the law on investment.
However, the above-mentioned risk for foreign-invested
business organization is completely possible. Therefore,
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----------Disclaimer:
The contents of this Legal Update do not constitute legal advice
and do not necessarily reflect the opinions of our firm or any of
our attorneys or consultants. This Legal Update provides
general information, which may or may not be correct, complete
or current at the time of reading. The content is not intended to
be used as a substitute for specific legal advice or opinions.
Please seek appropriate legal advice or other professional
counselling for any specific issues you may have. We, NDTC &
Partners, expressly disclaim all liability relating to actions
taken or not taken based on any or all contents of the Legal
Update.
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CHIA SẺ KINH NGHIỆM

NỘI DUNG:
TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
THÀNH LẬP CHI NHÁNH TẠI VIỆT NAM
Trong quá trình hoạt động, nhiều tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhu
cầu thành lập thêm chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh để mở rộng phạm
vi hoạt động và thăm dò thị trường. Trong đó, chi nhánh là hình thức mà các tổ chức kinh tế
thường ưu tiên thành lập vì loại hình đơn vị phụ thuộc này có khả năng hoạt động như một
pháp nhân.
Tuy nhiên, có một vấn đề pháp lý được đặt ra đó là: tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
thành lập chi nhánh tại Việt Nam có phải xin giấy chứng nhận đầu tư không hay chỉ cần thành
lập theo quy định của Luật doanh nghiệp?

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ NÊU TRÊN ĐƯỢC
BẮT NGUỒN TỪ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU
45.3 NGHỊ ĐỊNH 118/2015/ NĐ-CP
HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẦU TƯ (“NGHỊ
ĐỊNH 118”) NHƯ SAU:
“4. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được lập chi
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ngoài trụ
sở chính mà không nhất thiết phải có dự án đầu tư. Hồ sơ,
trình tự và thủ tục lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm kinh doanh của tổ chức kinh tế thực hiện theo quy
định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương
ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.”
Dựa vào quy định trên có thể hiểu rằng: tổ chức kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài có thể: (i) lập chi nhánh mà
không phải thực hiện thủ tục xin dự án đầu tư theo quy
định của Luật Đầu tư và (ii) thành lập này có thể được
thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
và luật khác (nếu luật đó có quy định về việc thành lập
chi nhánh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài).
Tuy nhiên, Nghị định 118 lại không nêu rõ các trường
hợp nào tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành
lập chi nhánh không nhất thiết phải có dự án đầu tư và
các trường hợp nào tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước
ngoài thành lập chi nhánh thì phải có dự án đầu tư?
Trong khi đó, chi nhánh là hình thức đáp ứng đầy đủ
các tiêu chí của định nghĩa “Dự án đầu tư” theo quy
định của Điều 3.2 Luật Đầu tư 2014 như sau:
“2. Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc
dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên
địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian xác định.”
Điều này có thể dẫn đến rủi ro cho các tổ chức kinh tế
có vốn đầu tư nước ngoài khi thành lập chi nhánh vì
quy định của pháp luật cho trường hợp này là chưa rõ
ràng, không xác định được các tiêu chí để tổ chức kinh
tế có vốn đầu tư nước ngoài quyết định việc thành lập
chi nhánh của mình có phải xin dự án đầu tư hay
không? Từ đó, việc giải quyết các tình huống phát sinh
từ vấn đề này có thể phụ thuộc vào đánh giá và ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong
trường hợp, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập chi nhánh theo quy định của luật
doanh nghiệp nhưng cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể nhận định rằng việc thành lập chi
nhánh của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là dự án đầu tư, phải tiến hành xin giấy chứng
nhận đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó
có thể phải bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 13.7 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư như sau:

“7. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng
đối với hành vi triển khai thực hiện dự án khi chưa được
cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký
đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư.”
Mặc dù, xét về vấn đề trình tự thủ tục và hồ sơ thì việc
thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật về
doanh nghiệp đơn giản, dễ thực hiện, tiết kiệm thời
gian hơn trình tự, thủ tục và hồ sơ xin dự án đầu tư
theo quy định của pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, rủi ro
mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như đã
nêu trên là hoàn có thể. Do đó, chúng tôi kiến nghị rằng:
các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thành
lập chi nhánh nên xin ý kiến bằng văn bản của phòng
đầu tư, phòng đăng kí kinh doanh và các cơ quan có
thẩm quyền khác thuộc Sở Kế hoạch – Đầu tư nơi mà tổ
chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có ý định thành
lập chi nhánh.

----------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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