
 

 

HA NOI HEAD OFFICE 
8F, Vinafor Building, 127 Lo Duc,  
Hai Ba Trung, Hanoi 
Tel:  +(84)24 – 39 765 761 
Fax: +(84)24 – 39 765 762 

YOKOHAMA BRANCH 
6F, Yokohama World Porters,  
2-2-1 Shinko Nakaku, Yokohama-shi, 
Kanagawa-ken, Japan 
Tel:  +(81)45 – 222 - 2052 (ext.5673) 

DANANG OFFICE 
Zone G, 5F, Danang Software Park,  
02 Quang Trung, Hai Chau Dist., Danang 
Tel:  +(84)236 – 3 898 325 
Fax: +(84)236 – 3 898 326 

HO CHI MINH OFFICE 
I-share Business Center, 8F, Loyal 
Building, 151 Vo Thi Sau, ward 6, Dist 3, 
Ho Chi Minh city 
Tel: +(84)28 - 71 088 468 

 

AIC VIETNAM CO., LTD 

Always by your side 

外資企業に対する投資プロジェクトの実施状況に関するオンライ

ン報告義務 

現行規定によれば投資プロジェクトを実施する外資企業は、ベト

ナムの外国投資国家情報システムに、その実施状況について月

次、四半期、年次ごとにオンライン上で報告する義務がある

（2014年の投資法第 71条 1c項）。 

 

報告内容及び報告期限は以下の通りである。 

 月次報告：報告月の末日より 12 日以内（振り込んだ投資資本

についての報告）。 

 四半期報告：翌四半期の最初の月の 12 日まで（振り込んだ投

資資本、純利益、輸出入、労働者、納税、土地・水面使用状

況についての報告）。 

 年次報告：報告年の翌年 3 月 31 日まで（四半期報告の内容、

利益、労働者の収入、技術発展・科学研究のための費用、環

境保護・処理などに関する事項についての報告）。 

 

2020 年の投資法により、企業の月次報告義務に関する規定は撤廃

されることになり（2020年の投資法第 72条 2a項）、2021年 1月

1日から企業は四半期、年次報告のみ必要となる。 

現時点においても実務上の影響として、最近、投資登録証明書の

修正申請書類を提出する際、投資登録機関より企業に対して上述

の報告義務の実施を要求するケースがある。また、企業が報告書

を提出していない場合、当局は申請書類を受理しない恐れも考え

られる。 

 Nghĩa vụ nộp báo cáo đầu tư định kỳ trực tuyến của doanh        

nghiệp FDI 

 

Theo quy định hiện hành, hằng tháng, hằng quý, hằng năm, doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư có nghĩa vụ nộp 

báo cáo trực tuyến về tình hình thực hiện dự án đầu tư trên Hệ thống 

thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài (Luật đầu tư 2014 điều 71 khoản 

1 điểm c).  

 

Nội dung và kì hạn báo cáo: 

 Báo cáo tháng: trong thời hạn 12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo 

cáo (báo cáo về vốn đầu tư thực hiện). 

 Báo cáo quý: trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo (gồm 

các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, 

nhập khẩu, lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử 

dụng đất, mặt nước). 

 Báo cáo năm: trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm báo cáo (gồm 

các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập của 

người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường…). 

 

Luật đầu tư 2020 đã bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp làm báo cáo 

tháng. (Luật đầu tư 2020 điều 72 khoản 2 điểm a). Như vậy, kể từ ngày 

1/1/2021, doanh nghiệp chỉ cần làm báo cáo theo quý và năm. 

 

Trên thực tế, gần đây, khi nộp hồ sơ xin điều chỉnh Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tư, các cơ quan đăng ký đầu tư thường yêu cầu doanh 

nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ báo cáo. Trường hợp doanh nghiệp 

chưa nộp báo cáo đầy đủ thì có thể sẽ không được chấp thuận điều chỉnh 

giấy phép.  
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さらに、企業が報告書を提出しない、もしくは不正な報告書を提

出した場合は 500 万 VND から 1,000 万 VND までの罰金を科せられ

る（政令 No.50/2016/ND-CP第 13条 2項）。  

新投資法の施行後も、本件についての注意が必要である。 

 

報告手続きについて以下をご参照下さい。 

 

 ベ ト ナ ム へ の 外 国 投 資 の 国 家 情 報 シ ス テ ム

（www.dautunuocngoai.gov.vn）で使用アカウントの登録 

 ログイン及び情報記入の上、オンライン報告の提出 

 

アカウント登録、報告提出の案内リンクは以下の通りです。 

https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6259/Huong-dan-doanh-

nghiep-bao-cao-truc-tuyen-ve-tinh-hinh-dau-tu-truc-tiep-

nuoc-ngoai  

 

弊社で上記の手続きを代行することも可能です。 

代行依頼をご希望されるお客様は以下までお問い合せください。 

AIC VIETNAM CO.,LTD 

Business Consulting Division 

Tel: +(84)24 - 39 765 761  

Fax: +(84)24 - 39 765 762 

Email: bc@aic-vietnam.com 

 

Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp không thực hiện báo cáo về hoạt 

động đầu tư hoặc báo cáo không trung thực sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 10.000.000 đồng (Nghị định 50/2016/NĐ-CP điều 13        

khoản 2).  

Doanh nghiệp cần chú ý thực hiện nghĩa vụ báo cáo này kể cả sau khi 

Luật đầu tư mới được thi hành. 

 

AIC Việt Nam xin gửi tới Quý khách hàng hướng dẫn sơ lược về thủ 

tục nộp báo cáo như sau: 

 Đăng ký tài khoản sử dụng trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu 

tư nước ngoài (www.dautunuocngoai.gov.vn).  

 Đăng nhập và kê khai, nộp báo cáo trực tuyến.  

 

Link hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp báo cáo: 

https://dautunuocngoai.gov.vn/tinbai/6259/Huong-dan-doanh-nghiep-

bao-cao-truc-tuyen-ve-tinh-hinh-dau-tu-truc-tiep-nuoc-ngoai 

 

Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ hỗ trợ nộp báo cáo đầu tư trực tuyến. 

Trường hợp Quý khách hàng có nhu cầu hỗ trợ thủ tục này, vui lòng  

liên hệ: 

CÔNG TY TNHH AIC VIỆT NAM 

Phòng Tư vấn đầu tư 

Tel: +(84)24 - 39 765 761  

Fax: +(84)24 - 39 765 762 

Email: bc@aic-vietnam.com 
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