
 

Bản tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 78 - 2015 

 

 

NHỮNG ĐIỂM MỚI VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
 

Ngày 14 tháng 9 năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh 
nghiệp (Ngh ị Định 78 ), thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010, như được 
sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013, cũng về đăng ký 
doanh nghiệp (Ngh ị Định 43 ). 

Chúng tôi sẽ giới thiệu trong Ấn Phẩm này những điểm nổi bật của Nghị Định 78. 

 

Cơ quan đăng ký kinh doanh  

Nghị Định 78 quy định rõ cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (Phòng ĐKKD ) 
thuộc Sở Kế Hoạch và Đầu Tư (SKH&ĐT). 

Như vậy, có thể thấy rằng đối với thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cơ quan phụ trách chỉ có thể là 
SKH&ĐT. Chúng tôi xin lưu ý rằng theo Luật Đầu Tư 2014, cơ quan cấp phép đối với thủ tục đăng ký 
đầu tư là: (i) Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Ban Quản 
Lý ) đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 
hoặc (ii) SKH&ĐT đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, 
khu kinh tế. Như vậy, có vẻ như các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế sẽ phải chịu sự quản lý của hai cơ quan riêng biệt là 
Ban Quản Lý đối với thủ tục đăng ký đầu tư và SKH&ĐT đối với thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Đây là 
một điểm mới mà các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu kinh tế cần phải lưu ý. 

Ngoài ra, để hỗ trợ các doanh nghiệp tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Thành Phố Hà Nội và 
Thành Phố Hồ Chí Minh có thể thành lập thêm Phòng ĐKKD do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố quyết 
định sau khi thống nhất với Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư (BKH&ĐT). 

 

Rút ng ắn thời hạn cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghi ệp 

Nhằm thống nhất với quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, thời hạn cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký  
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Doanh Nghiệp (GCNĐKDN) được rút ngắn từ 5 ngày làm việc, theo Nghị Định 43, xuống còn 3 ngày 
làm việc, theo Nghị Định 78, kể từ ngày Phòng ĐKKD nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Bên cạnh đó, để tránh gây mất thời gian cho doanh nghiệp, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên 
doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD phải ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh 
nghiệp, trong đó ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với bộ hồ sơ 
do doanh nghiệp nộp. Hơn nữa, Phòng ĐKKD không được yêu cầu nộp thêm hồ sơ hoặc giấy tờ nào 
khác ngoài các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

Nếu quá thời hạn trên mà doanh nghiệp không nhận được các văn bản liên quan, doanh nghiệp có 
quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

 

Mã số doanh nghi ệp 

Cũng như các quy định trước đây, 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. Chi nhánh, văn phòng đại diện 
của doanh nghiệp sẽ được cấp mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.  

Đối với các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo Giấy Phép Đầu Tư hoặc Giấy Chứng 
Nhận Đầu Tư, mã số doanh nghiệp là mã số thuế do cơ quan thuế đã cấp cho doanh nghiệp. 

 

Tên doanh nghi ệp 

Nghị Định 78 bổ sung thêm quy định về như thế nào là “tên gây nhầm lẫn”. Theo đó, nếu tên riêng của 
doanh nghiệp trùng với tên riêng của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó (bất kể hình thức doanh 
nghiệp), thì tên đó sẽ bị coi là tên gây nhầm lẫn và không được chấp nhận cho đăng ký. 

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là nếu doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động theo Giấy 
Phép Đầu Tư hoặc Giấy Chứng Nhận Đầu Tư có tên đã đăng ký trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên 
doanh nghiệp trong nước đã đăng ký, thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đó không bắt buộc 
phải đăng ký đổi tên. 

Ngoài ra, Nghị Định 78 cũng bổ sung thêm các hướng dẫn xử lý trường hợp tên doanh nghiệp xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể khác. 

 

Con dấu của doanh nghi ệp 

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện. Doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu với hình thức và nội dung như 
nhau. Xin lưu ý là theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp 2014, con dấu của doanh nghiệp bắt buộc 
phải có thông tin về tên và mã số của doanh nghiệp. 

Trước khi sử dụng, thay đổi, hủy mẫu con dấu, thay đổi số lượng con dấu của doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng ĐKKD nơi doanh nghiệp, chi 
nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở để đăng tải thông báo về mẫu con dấu trên Cổng Thông Tin 
Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia. 

Tuy nhiên, Nghị Định 78 chưa làm rõ việc doanh nghiệp đã được thành lập và hoạt động theo Giấy 
Phép Đầu Tư hoặc Giấy Chứng Nhận Đầu Tư nay có phải thực hiện thủ tục cấp GCNĐKDN để có mã 
số doanh nghiệp và khắc con dấu mới theo yêu cầu của Luật Doanh Nghiệp 2014 hay không.  



 

Bản tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 78 - 2015 
 

 

 

Bên cạnh đó, Nghị Định 78 cũng không đưa ra thời hạn buộc doanh nghiệp phải khắc con dấu và 
thực hiện thủ tục thông báo sử dụng mẫu dấu theo quy định. 

 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghi ệp 

Phòng ĐKKD sẽ cấp GCNĐKDN trong các trường hợp thay đổi sau: 

(i) đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; 

(ii) đăng ký đổi tên doanh nghiệp; 

(iii)  đăng ký thay đổi thành viên hợp danh; 

(iv) đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty  
cổ phần; 

(v) đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; 

(vi) đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; 

(vii) đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; hoặc 

(viii) đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, 
chủ doanh nghiệp chết, mất tích. 

Phòng ĐKKD sẽ cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nếu doanh 
nghiệp có nhu cầu trong các trường hợp thay đổi sau: 

(i) thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh; 

(ii) thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân; 

(iii) thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần; 

(iv) thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết; 

(v) thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế; hoặc 

(vi) 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 

Đối với việc đăng ký thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 
kinh doanh, Phòng ĐKKD sẽ cấp giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 
nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Cần lưu ý rằng trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại 
diện, 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. 

Sau khi nhận được GCNĐKDN, hoặc giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 
liên quan đến nội dung về ngành, nghề kinh doanh, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước 
ngoài, thì doanh nghiệp phải nộp phí để công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng Thông 
Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia. 
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Thủ tục thay đổi cổ đông, thành viên trong tr ường hợp góp v ốn, mua c ổ phần, phần vốn góp 
của nhà đầu tư nước ngoài 

Theo Luật Đầu Tư 2014, trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 
của tổ chức kinh tế, thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn 
góp nếu: 

(i) nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động 
trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài; 
hoặc 

(ii) việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài (hoặc tổ chức kinh 
tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu Tư) nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ 
chức kinh tế nhận góp vốn. 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, SKH&ĐT thông báo bằng văn bản về việc chấp 
thuận việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp để nhà đầu tư thực hiện thủ tục thay đổi cổ đông, 
thành viên. 

 

Đăng ký doanh nghi ệp qua m ạng điện tử 

Theo Nghị Định 78, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh 
nghiệp qua mạng điện tử thông qua Cổng Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia. Cụ thể, có 
hai phương thức nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là phương thức sử dụng chữ 
ký số công cộng và phương thức sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh. 

•  Đăng ký doanh nghi ệp qua m ạng điện tử sử dụng ch ữ ký số công c ộng 

 Khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng, người đại diện 
theo pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử và 
thanh toán lệ phí qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng Thông Tin Đăng Ký Doanh 
Nghiệp Quốc Gia. 

 Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người đại diện theo pháp luật sẽ nhận được giấy 
biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

 Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp GCNĐKDN, PĐKKD sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế 
để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan 
thuế, PĐKKD sẽ cấp GCNĐKDN và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp GCNĐKDN. 
Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, PĐKKD sẽ gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh 
nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

•  Đăng ký doanh nghi ệp sử dụng tài kho ản đăng ký kinh doanh 

 Khi đăng ký doanh nghiệp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh, người đại diện theo pháp 
luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử của các giấy tờ chứng thực cá nhân tại Cổng Thông 
Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia để được cấp Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh. 

Người đại diện theo pháp luật sử dụng Tài Khoản Đăng Ký Kinh Doanh để kê khai thông tin, 
tải văn bản điện tử và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình 
trên Cổng Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia. 
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Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người thành lập doanh nghiệp sẽ nhận được 
giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. 

Khi hồ sơ đã đủ điều kiện cấp GCNĐKDN, PĐKKD sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế để 
tạo mã số doanh nghiệp. Sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế, PĐKKD 
sẽ thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp về việc cấp GCNĐKDN. 

Sau khi nhận được thông báo về việc cấp GCNĐKDN, người đại diện theo pháp luật phải 
nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy, kèm theo giấy biên nhận hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, đến PĐKKD. Người đại diện theo pháp luật có thể nộp 
hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy trực tiếp tại PĐKKD hoặc nộp qua đường  
bưu điện. 

Sau khi nhận được hồ sơ bằng bản giấy, PĐKKD đối chiếu đầu mục hồ sơ bằng bản giấy với 
đầu mục hồ sơ doanh nghiệp đã gửi qua mạng điện tử và trao GCNĐKDN cho doanh nghiệp 
nếu nội dung đối chiếu thống nhất. 

Nếu quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày gửi thông báo về việc cấp GCNĐKDN mà PĐKKD 
không nhận được hồ sơ bằng bản giấy, thì hồ sơ đăng ký điện tử của doanh nghiệp không 
còn hiệu lực. 

Trường hợp bộ hồ sơ nộp bằng bản giấy không chính xác so với bộ hồ sơ được gửi qua 
mạng điện tử, mà người nộp hồ sơ không thông báo với PĐKKD tại thời điểm nộp hồ sơ 
bằng bản giấy, thì hồ sơ được coi là giả mạo và sẽ bị xử lý theo trình tự, thủ tục thu hồi 
GCNĐKDN. 

 

Thu hồi GCNĐKDN 

Doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN theo quy định của Luật Doanh Nghiệp 2014 và Luật Quản Lý 
Thuế (đã được sửa đổi) trong các trường hợp sau: 

(i) nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo; 

(ii) doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp thành lập; 

(iii) doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh một năm mà không thông báo với Cơ Quan 
Đăng Ký Kinh Doanh và cơ quan thuế; 

(iv) doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ Quan Đăng Ký Kinh Doanh trong thời hạn 6 tháng, 
kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; 

(v) trường hợp khác theo quyết định của Tòa Án; hoặc 

(vi) cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 

 

Khôi ph ục tình tr ạng pháp lý cho doanh nghi ệp sau khi b ị thu h ồi GCNĐKDN 

Một điểm mới quan trọng của Nghị Định 78 so với các quy định về doanh nghiệp trước đây là hướng 
dẫn về việc khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp sau khi đã thu hồi GCNĐKDN. 

 



Bản tin Pháp Luật Ấn Bản - Nghị Định 78 - 2015 
 

 

 

Theo Nghị Định 78, Phòng ĐKKD ra quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi GCNĐKDN và khôi phục 
tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cổng Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp Quốc Gia trong 
trường hợp: 

(i) Phòng ĐKKD xác định doanh nghiệp không thuộc trường hợp phải thu hồi GCNĐKDN; hoặc 

(ii) Phòng ĐKKD nhận được văn bản của cơ quan quản lý thuế đề nghị khôi phục tình trạng 
pháp lý của doanh nghiệp sau khi bị thu hồi GCNĐKDN trước khi Phòng ĐKKD cập nhật tình 
trạng pháp lý đã giải thể của doanh nghiệp trên Cổng Thông Tin Đăng Ký Doanh Nghiệp 
Quốc Gia, hoặc trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày Phòng ĐKKD ra quyết định thu hồi 
GCNĐKDN. 

Ngoài ra, Nghị Định 78 cũng dành một chương riêng về đăng ký hộ kinh doanh. Theo đó, cơ quan 
đăng ký kinh doanh đối với hộ kinh doanh là Phòng Tài Chính - Kế Hoạch thuộc Ủy Ban Nhân Dân 
cấp huyện. 

Nghị Định 78 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2015. 


