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Quy định mới về quản lý ngoại hối 
đối với hoạt động đầu tư trực tiếp 
nước ngoài vào Việt Nam
Ngày 26 tháng 6 năm 2019, Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 06/2019/
TT-NHNN hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với 
hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (“ĐTTTNN”) 
vào Việt Nam (“Thông tư 06”). Thông tư 06 sẽ có 
hiệu lực từ ngày 6 tháng 9 năm 2019 và thay thế 
Thông tư số 19/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 8 năm 
2014 của NHNN hướng dẫn về cùng vấn đề (“Thông 
tư 19”). 

Dưới đây là các điểm thay đổi đáng chú ý được quy 
định tại Thông tư 06:

Mở rộng khái niệm doanh nghiệp 
có vốn ĐTTTNN là đối tượng phải 
mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp 
(“TKVĐTTT”)
Thông tư 06 đưa ra định nghĩa rõ ràng và rộng hơn về 
khái niệm doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN phải mở và 
sử dụng TKVĐTTT cho các giao dịch vốn, bao gồm:

a. Doanh nghiệp được thành lập (mới) trong đó có 
nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông 
(bất kể tỉ lệ sở hữu) và phải thực hiện thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“GCNĐKĐT”) 
theo quy định của Luật Đầu tư 2014;

b. Doanh nghiệp (không thuộc trường hợp quy định 
tại điểm (a) nêu trên) có nhà đầu tư nước ngoài sở 
hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên, bao gồm: 

(i) doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp 
vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; 

(ii) doanh nghiệp được thành lập sau khi chia, tách, 
sáp nhập, hợp nhất; 

(iii) doanh nghiệp được thành lập (mới) theo quy 
định của pháp luật chuyên ngành (như tổ chức 
tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, 
công ty chứng khoán, công ty luật, v.v.)

Cần lưu ý rằng khái niệm “ĐTTTNN” và “doanh 
nghiệp có vốn ĐTTTNN” không còn được quy định 
tại Luật Đầu tư  2014. Thêm vào đó, các doanh 
nghiệp thuộc nhóm (b)(i) và (iii) nêu trên không phải 
thực hiện thủ tục cấp GCNĐKĐT theo quy định tại 
Luật Đầu tư 2014 và do đó không thuộc đối tượng 
phải mở và sử dụng TKVĐTTT để thực hiện các giao 
dịch vốn theo quy định tại Thông tư 19. 

Quy định rõ hơn về việc mở và sử 
dụng TKVĐTTT 
Doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN phải mở và chỉ được 
duy trì một TKVĐTTT bằng ngoại tệ tương ứng với 
loại ngoại tệ được đăng ký để thực hiện góp vốn 
đầu tư và một TKVĐTTT khác bằng đồng Việt Nam 
(trường hợp góp vốn được thực hiện bằng đồng Việt 
Nam) tại một ngân hàng được phép tại Việt Nam. 

Trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN thực hiện 
các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không 
tương ứng với đồng tiền mà doanh nghiệp đó sử 
dụng cho TKVĐTTT, Thông tư 06 cho phép doanh 
nghiệp có vốn ĐTTTNN được mở thêm một “tài 
khoản vay, trả nợ nước ngoài” bằng loại đồng tiền đi 
vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở TKVĐTTT.  

Trường hợp doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN muốn 
thay đổi TKVĐTTT sang ngân hàng được phép khác, 
doanh nghiệp phải đóng TKVĐTTT cũ sau khi chuyển 
toàn bộ số dư sang TKVĐTTT mới.

Những trường hợp doanh nghiệp 
có vốn ĐTTTNN không phải duy trì 
TKVĐTTT và thành viên, cổ đông 
nước ngoài là người không cư trú 
phải thực hiện mở tài khoản vốn 
đầu tư gián tiếp (“TKVĐTGT”)
Thông tư 06 quy định các trường hợp trong đó các 
doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN thuộc nhóm (b) nêu 
trên phải đóng TKVĐTTT và các thành viên, cổ đông 
nước ngoài là người không cư trú của các doanh 
nghiệp có vốn ĐTTTNN này phải thực hiện mở 
TKVĐTGT, cụ thể: 
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i. doanh nghiệp sau khi thực hiện giao dịch chuyển 
nhượng cổ phần, phần vốn góp hoặc phát hành 
thêm cổ phần tại doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN 
dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại 
doanh nghiệp này giảm xuống dưới 51%; hoặc 

ii. sau khi doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN là công ty 
đại chúng có cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao 
dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Tuy nhiên, Thông tư 06 không đưa ra thời hạn phải 
đóng TKVĐTTT và mở TKVĐTGT cho các trường 
hợp nêu trên. Cần lưu ý rằng việc mở và sử dụng 
TKVĐTGT hiện đang được điều chỉnh bởi Thông tư số 
05/2014/TT-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2014 của 
NHNN (“Thông tư 05”). 

Quy định rõ hơn về loại tiền tệ 
và phương thức thanh toán của 
các giao dịch chuyển nhượng vốn 
(“Mua bán và Sáp nhập”) trong các 
doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN 
Hai trong số những vấn đề không rõ ràng còn tồn 
đọng trong những năm qua liên quan đến Giao dịch 
Mua bán và Sáp nhập, đó là liệu rằng:

i. giá trị chuyển nhượng có thể được định giá bằng 
ngoại tệ; và 

ii. việc thanh toán giá trị chuyển nhượng có thể được 
thực hiện ở nước ngoài. 

Thông tư 06 giải quyết rõ các vấn đề này như sau:

 – Giao dịch giữa các nhà đầu tư là người không cư 
trú: giá trị chuyển nhượng được phép định giá bằng 
ngoại tệ và việc thanh toán không phải thực hiện 
thông qua TKVĐTTT

 – Giao dịch giữa các nhà đầu tư là người cư trú: giá 
trị chuyển nhượng phải được định giá bằng đồng 
Việt Nam và việc thanh toán không phải thực hiện 
thông qua TKVĐTTT

 – Giao dịch giữa nhà đầu tư là người không cư trú và 
người cư trú: giá trị chuyển nhượng phải được định 
giá bằng đồng Việt Nam và phải thực hiện thông 
qua TKVĐTTT 

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là người không cư 
trú thực hiện giao dịch Mua bán và Sáp nhập tại các 
doanh nghiệp không được xem là doanh nghiệp có 
vốn ĐTTTNN theo định nghĩa nêu trên, giá trị chuyển 
nhượng phải được định giá bằng đồng Việt Nam và việc 
thanh toán giá trị chuyển nhượng phải được thực hiện 
thông qua TKVĐTGT như quy định tại Thông tư 05. 

Nới lỏng yêu cầu chuyển tiền từ nước 
ngoài vào Việt Nam để thanh toán 
cho các chi phí chuẩn bị đầu tư 

Thông tư 06 nới lỏng yêu cầu chuyển tiền từ nước 
ngoài vào Việt Nam để thanh toán cho các chi phí 
hợp pháp phát sinh trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
(“Chi phí Chuẩn bị Đầu tư”). Theo đó, trước khi 
được cấp GCNĐKĐT (hoặc thông báo về việc đáp 
ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần 
vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài hoặc giấy phép 
thành lập được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền tại 
Việt Nam tùy từng trường hợp áp dụng), nhà đầu tư 
nước ngoài được lựa chọn chuyển tiền thanh toán Chi 
phí Chuẩn bị Đầu tư (i) trực tiếp từ tài khoản ở nước 
ngoài của nhà đầu tư hoặc (ii) từ tài khoản thanh toán 
bằng ngoại tệ và/hoặc đồng Việt Nam của nhà đầu tư 
nước ngoài đó mở tại ngân hàng được phép tại Việt 
Nam.   

Quy định mới này loại bỏ việc chuyển tiền không 
cần thiết từ nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu 
tư nước ngoài trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, cũng 
như tránh các rủi ro tiềm tàng từ các cơ quan thuế về 
việc khấu trừ các chi phí này cho mục đích thuế tại 
Việt Nam của doanh nghiệp có vốn ĐTTTNN khi tiền 
thanh toán cho các chi phí này không được chuyển từ 
tài khoản ngân hàng được mở tại Việt Nam theo như 
yêu cầu nghiêm ngặt tại Thông tư 19. 
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Theo dõi chúng tôi trên:

Điều khoản chuyển tiếp: thời 
hạn 12 tháng để hoàn thành việc 
chuyển đổi tài khoản vốn phù hợp
Thông tư 06 quy định trong thời hạn 12 tháng (trước 
ngày 6 tháng 9 năm 2020) để các doanh nghiệp có 
vốn ĐTTTNN và nhà đầu tư nước ngoài trong các 
trường hợp dưới đây phải thực hiện chuyển đổi tài 
khoản ngân hàng cho các giao dịch vốn sang loại tài 
khoản ngân hàng phù hợp: 

 – Đối với doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài sở 
hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên và nhà đầu tư nước 
ngoài đã mở và sử dụng TKVĐTGT để góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp này, 
doanh nghiệp phải mở TKVĐTTT để thực hiện các 
giao dịch vốn trong tương lai.

 – Đối với trường hợp doanh nghiệp đang duy trì 
TKVĐTTT, doanh nghiệp phải đóng TKVĐTTT này 
và thành viên, cổ đông nước ngoài là người không 
cư trú phải mở TKVĐTGT, nếu (i) tỷ lệ sở hữu của 
nhà đầu tư nước ngoài dưới 51% vốn điều lệ của 
doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp có 
vốn ĐTTTNN được thành lập mới và được cấp 
GCNĐKĐT theo quy định của Luật Đầu tư 2014 
được liệt kê tại mục (a) nêu trên, và (ii) doanh 
nghiệp có vốn ĐTTTNN có cổ phiếu được niêm yết 
trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc đăng ký giao 
dịch trên sở giao dịch chứng khoán.   
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