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Stt Thủ tục sau khi được cấp
giấy phép

Ghi chú về thủ tục

1

Đăng kí mẫu dấu doanh
nghiệp

Doanh nghiệp phải gửi đơn đăng kí đến phòng đăng kí kinh
doanh để được phép sử dụng con dấu. Doanh nghiệp được
quyền tự thiết kế con dấu.

2

Đăng ký nộp thuế giá trị gia
tăng ("GTGT") theo phương
pháp khấu trừ

Chỉ phải làm nếu công ty được cấp phép nộp thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp.

3

Thông báo thành lập doanh
nghiệp

Phải công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

4

Treo biển hiệu doanh nghiệp Biển hiệu phải có tên của doanh nghiệp khớp với giấy phép đầu
tư

5

Mở tài khoản ngân hàng (bao Phải mở ít nhất 2 tài khoản: tài khoản góp vốn và tài khoản thanh
gồm tài khoản vốn)
toán.

Ghi chú khác

Vốn góp phải được chuyển vào tài khoản vốn. Không được góp
vốn bằng tiền mặt.
6

Kê khai và nộp thuế môn bài

Thời hạn kê khai và nộp là 30 ngày sau khi giấy phép đầu tư có
hiệu lực

7

In và đăng ký hóa đơn tài
chính (còn gọi là hóa đơn
GTGT hay hóa đơn đỏ)

Thông thường thủ tục in ấn sẽ mất 7 ngày làm việc và thủ tục
đăng kí sẽ mất 5 ngày làm việc.

8

Mua mã số thuế điện tử để
kê khai thuế trực tuyến

Đây là quy định bắt buộc. Chi tiết về thủ tục xin liên hệ với
đường dây nóng của KTC.

9

Đăng kí dịch vụ nộp thuế trực Đây sẽ sớm là quy định bắt buộc. Phải đăng ký dịch vụ ngân
tuyến
hàng trực tuyến.

10 Mua phần mềm kế toán

Tùy vào quy mô và đặc điểm hoạt động kinh doanh, KTC sẽ tư
vấn miễn phí về lựa chọn phần mềm kế toán phù hợp cho doanh
nghiệp của bạn.

11 Lập hệ thống tài khoản kế
toán theo quy định tại Việt
Nam và yêu cầu của công ty

KTC sẽ tư vấn miễn phí về lựa chọn chế độ kế toán cho doanh
nghiệp của bạn

12 Đăng kí giấy phép lao động
cho nhân viên nước ngoài
làm việc tại Việt Nam

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam phải có giấy phép lao
động. Thủ tục đăng kí sẽ mất khoảng 30 ngày.

13 Đăng kí thẻ tạm trú/ VISA lao Thẻ tạm trú cho phép người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam
động cho nhân viên nước
với quyền xuất nhập cảnh nhiểu lần với thời hạn lên đến 2 năm,
ngoài làm việc tại Việt Nam
trong khi VISA lao động có thời hạn 1 năm. Thủ tục sẽ mất
khoảng 7-10 ngày làm việc.
14 Đăng kí bảo hiểm xã hội/ y
Doanh nghiệp phải đăng kí mã số Bảo hiểm xã hội của doanh
tế/ thất nghiệp cho nhân viên nghiệp khi tuyển nhân viên.
là người Việt Nam
Tổng tỷ lệ trích nộp các loại bảo hiểm là 32,5% tổng quỹ lương,
trong đó công ty chịu 22% và người lao động chịu 10,5%.
15 Gửi báo cáo về tình hình
hoạt động và kế hoạch sử
dụng lao động mỗi 6 tháng

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo về tình hình hoạt động cho các
cơ quan hữu quan hàng tháng.

16 Gửi báo cáo tình hình triển
khai dự án

Doanh nghiệp phải gửi báo cáo tình hình triển khai dự án cho cơ Chỉ áp dụng cho
quan hữu quan hàng quý.
các dự án đầu
tư nước ngoài

17 Gửi báo cáo về vốn đầu tư
Doanh nghiệp phải gửi báo cáo tình hình vốn góp đầu tư cho
và hoạt động đầu tư trực tiếp chính quyền hàng tháng và hàng quý.
nước ngoài
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Chỉ áp dụng cho
các dự án đầu
tư nước ngoài

Chỉ áp dụng cho
các dự án đầu
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Disclaimer
Ấn bản “Thủ tục sau khi được cấp giấy phép dành cho các doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam” trả lời một
số thắc mắc thường gặp trong quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam.
Ấn bản này cung cấp các thông tin cơ bản, mang tính hướng dẫn chung về các vấn đề mà một công ty mới
thành lập gặp phải và trình bày dưới dạng tóm tắt.
Russell Bedford KTC khuyến cáo độc giả hãy liên hệ với công ty để tham khảo ý kiến của các chuyên gia và
không thừa nhận bất kỳ trách nhiệm nào với thiệt hại xảy ra cho bất kỳ cá nhân nào thực hiện hoặc có ý định
thực hiện theo thông tin trong ấn bản này.
Các thông tin đưa ra trong ấn bản này được cập nhật đến tháng 9 năm 2015.

Russell Bedford KTC (“RBK”) là thành viên của Russell Bedford International (www.russellbedford.com) được đại
diện bởi hơn 460 chủ phần hùn, 5.000 nhân viên và hơn 200 văn phòng ở trên 70 nước ở Châu Âu, Châu Mỹ,
Trung Đông, Châu Phi, châu Á Thái Bình Dương.
RBK là nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp chất lượng cao cho khách hàng. Tại RBK chúng tôi tập trung vào các
dịch vụ thực sự mang lại giá trị gia tăng bằng cách đưa ra các giải pháp cho các vấn đề doanh nghiệp gặp phải
dựa trên nền tảng kiến thức, kinh nghiệm, thời gian, và cam kết về chất lượng. Quản lý chất lượng chặt chẽ tạo
nên sự khác biệt của chúng tôi và cũng là điểm mấu chốt để công ty vận hành và phát triển.
Chúng tôi là một đội ngũ các kiểm toán viên công chứng (CPA) trong nước và quốc tế, tiến sĩ, thạc sĩ về kế toán và
tài chính, thạc sĩ về quản trị kinh doanh với nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Con
người là tài sản lớn nhất và cũng là nhân tố chủ chốt cho thành công của chúng tôi.
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Tel: +84-4-6277 6386
Fax: +84-4-6277 6376
HOTLINE: 091 691 2068

Tầng 4, 162B Điện Biên Phủ, Phường 6,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84-8-6290 9980
Fax: +84-8-6290 9981

Để biết thêm thông tin trên các ấn bản hoặc về RBK, xin vui lòng truy cập website www.ktcvietnam.com
hoặc email cho chúng tôi theo địa chỉ ktc@ktcvietnam.com
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