Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
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Một số đánh giá, xếp hạng MTKD và các
yếu tố NLCT
Các xếp hạng quốc tế
• Xếp hạng Mức độ thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh (Doing Business) của
Ngân hàng thế giới
• Xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) của Diễn đàn kinh tế thế giới
• Xếp hạng các quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất của Tạp chí Forbes (BCB)
• Chỉ số tự do kinh tế của Quỹ hỗ trợ di sản và Tạp chí phố Wall
• Chỉ số Quản trị toàn cầu (WGI) của Ngân hàng thế giới
• Chỉ số Cảm nhận tham nhũng (CPI) của Tổ chức Minh bạch Quốc tế
• Chỉ số Sáng tạo toàn cầu (GII) của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Tổ
chức INSEAD (The Business School for the World)
• Chỉ số Tự do kinh tế của Quỹ hỗ trợ di sản và Tạp chí phố Wall
• Chỉ số Quyền tài sản (IPRI) của Liên minh quyền tài sản
Các xếp hạng trong nước
• Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial Competitiveness Index – PCI) của
Việt Nam
• Chỉ số Tiếp cận công lý

Các xếp hạng MTKD và NLCT
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TC SHTT TG (WIPO) và Trường INSEAD

Quyền tài sản

Liên minh quyền tài sản

Tín nhiệm quốc gia

Moody’s, Standard & Poor’s; Fitch Ratings

Chính phủ điện tử

Liên hợp quốc

Xếp hạng trong nước:
• Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - VCCI
• Tiếp cận công lý - UNDP

Cách tiếp cận của Doing Business (DB)
• DB là chỉ số đo lường mức độ thuận lợi đối với hoạt động kinh doanh
của doanh nghiệp.
• DB đo lường và theo dõi những thay đổi trong các quy định có ảnh
hưởng đến 11 lĩnh vực trong vòng đời của doanh nghiệp (được thể
hiện qua 11 chỉ số). Các chỉ số này được phân thành 2 nhóm:
– Nhóm chỉ số đo lường mức độ phức tạp và chi phí tuân thủ các quy định
pháp lý (gồm Khởi sự kinh doanh, Cấp phép xây dựng, Tiếp cận điện
năng, Đăng ký sở hữu và sử dụng tài sản, Nộp thuế và BHXH, Giao
dịch thương mại qua biên giới. Đánh giá dựa trên yếu tố đo lường hiệu
quả là số lượng thủ tục, thời gian, chi phí và chỉ số đo lường chất lượng)
– Nhóm chỉ số thể hiện quy định pháp lý thuận lợi hơn đối với sự phát
triển của khu vực tư nhân (gồm: Tiếp cận tín dụng, Bảo vệ cổ đông thiểu
số, Giải quyết tranh chấp hợp đồng, Giải quyết phá sản doanh nghiệp,
Quy định về thị trường lao động)

• NHTG đo lường 11 chỉ số, nhưng xếp hạng MTKD dựa trên 10 chỉ
số (không bao gồm chỉ số Quy định của thị trường lao động).

11 lĩnh vực trong vòng đời của DN theo Doing Business
At start-up
• Khởi sự kinh doanh
• Quy định về thị
trường lao động

When things go wrong
• Giải quyết tranh chấp
hợp đồng
• Giải quyết phá sản DN

In daily operations
• Nộp thuế và BHXH
• Giao dịch thương
mại qua biên giới

In getting a location
• Cấp phép xây dựng
• Tiếp cận điện năng
• Đăng ký sở hữu tài sản

In getting financing
• Tiếp cận tín dụng
• Bảo vệ nhà đầu tư
thiểu số

5

Hầu hết thứ hạng các chỉ tiêu MTKD của Việt Nam đều chưa đạt
được trung bình ASEAN 4, còn khoảng cách xa so với Thái Lan,
Malaysia và Singapore
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Malaysia

Philippines

Cấp phép xây dựng

Singapore

Tiếp cận tín dụng

Thailand

Vietnam

ASEAN 4

Thứ hạng nhiều chỉ số MTKD của Việt Nam thậm
chí chưa đạt trung bình ASEAN 6
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Vietnam
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Nhiều chỉ số có tính liên ngành
STT

Chỉ số

Cơ quan liên quan

1

Khởi sự kinh doanh

Các Bộ: KHĐT, TC, LĐTBXH, BHXH và UBND tỉnh

2

Cấp phép xây dựng

Các Bộ: XD, CA, TNMT và UBND tỉnh

3

Tiếp cận điện năng

Bộ CT và UBND tỉnh

4

Đăng ký quyền sở hữu tài sản Các Bộ: TNMT, TP, TC

5

Tiếp cận tín dụng

NHNN và BTP

6

Bảo vệ nhà đầu tư

Bộ KHĐT và UBND tỉnh

7

Nộp thuế và BHXH

Bộ TC, BHXHVN

8

Giao dịch TM qua biên giới

Bộ TC và 12 Bộ quản lý chuyên ngành

9

Giải quyết tranh chấp

TAND, Bộ TP, UBND tỉnh

10 Giải quyết phá sản DN

TAND, Bộ TP, UBND tỉnh

Khởi sự kinh doanh

Ngày

1 GCN đăng ký DN

5 ngày (3)

2 Khắc dấu

2-4 ngày

3 Thông báo mẫu con dấu

5 ngày (3)

4 Mở tài khoản NH

1 ngày

5 Mua hoặc tự in hoá đơn

10 ngày

6 Công bố nội dung đăng ký

5 ngày (3)

Cơ quan liên quan
Bộ KHĐT, UBND tỉnh

Bộ KHĐT

Bộ TC
Bộ KHĐT, UBND tỉnh

7 Nộp thuế môn bài

1 ngày

Bộ TC

8 Đăng ký lao động

1 ngày

Bộ LĐTBXH, UBND tỉnh

9 Đăng ký BHXH, BHYT

1 ngày

BHXHVN, UBND tỉnh

Khởi sự KD xếp thứ 121/190, mất 24 ngày, liên quan đến 4 Bộ, cơ
quan và UBND

Khởi sự kinh doanh 2014-2017
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Điểm và thứ hạng MTKD 2014-2017
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thời gian thực hiện dài, và
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• Điểm số và thứ hạng MTKD
được cải thiện nhờ vào cải
cách tích cực của các chỉ số
thành phần như Nộp thuế và
BHXH, Tiếp cận điện năng,
Giao dịch thương mại qua
biên giới, Bảo vệ nhà đầu tư,
Cấp phép XD.
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• Sự chậm chễ trong cải cách Khởi sự kinh doanh có thể dẫn tới hạn
chế mức độ cải thiện chung về MTKD.

Các yếu tố cấu thành chỉ số Khởi sự kinh doanh
Khởi sự kinh doanh

Thời gian

Chi phí

1 GCN đăng ký DN

5 ngày

200.000 VND

2 Khắc dấu

1 ngày

165.000 370.000 VND

3 Thông báo mẫu con dấu

5 ngày

4 Mở tài khoản NH

1 ngày

5 Mua hoặc tự in hoá đơn

10 ngày

6 Công bố nội dung đăng ký

5 ngày

7 Nộp thuế môn bài

1 ngày

8 Đăng ký lao động

1 ngày

9 Đăng ký BHXH, BHYT

1 ngày

TỔNG

22 ngày

Lưu ý
TT130/2017/TT-BTC:
100.000 VND

Bỏ nội dung này trong
thủ tục đkkd được ko?
300.000 VND
2.000.000 VND

Chuyển sang nộp khi
quyết toán thuế lần
đầu tiên được ko?
Kết hợp được không?

Mở tài khoản NH
Mỗi ngân hàng yêu cầu một khoản tiền gửi tối thiểu khác nhau để mở một tài
khoản. Dành cho
Ví dụ, trong khi Vietcombank yêu cầu số tiền cố định là 1 triệu đồng
cho một tài khoản bằng VND và 300 USD cho một tài khoản bằng USD,
Ngân hàng Thương mại Châu Á
yêu cầu 1 triệu VND cho tài khoản VND và 100 USD cho tài khoản USD. Để
mở tài khoản, ngân hàng yêu cầu một mẫu đơn đăng ký do ngân hàng cấp,
một bản sao thông báo sử dụng con dấu có dấu xác nhận của
Phòng Đăng ký kinh doanh, Điều lệ Công ty, Doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký (ERC) và các tài liệu liên quan theo yêu cầu của
mỗi ngân hàng.

Mua hóa đơn hoặc tự in hóa đơn
Tất cả các công ty sẽ sử dụng hoá đơn GTGT được in sẵn từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 theo Nghị
định số 51/2010 / NĐ-CP ("Nghị định 51") ngày 14 tháng 5 năm 2010 và hướng dẫn (nếu có). liên
hệ với nhà xuất bản để đặt hàng in hóa đơn VAT của mình cho nhu cầu của mình và phải thực
hiện thủ tục pháp lý về đăng ký và lưu hành hóa đơn VAT đã được đóng dấu với Cục thuế thành
phố.
Để đăng ký tự in hoá đơn, người sáng lập công ty phải nộp đơn theo mẫu tiêu chuẩn, cùng với
(a) hoá đơn tự in mẫu, bao gồm tất cả các chi tiết theo luật định; (b) bản đồ hiển thị vị trí của
bản quyền của công ty hoặc bản sao hợp đồng cho thuê nếu cơ sở được cho thuê, được ủy ban
nhân dân xã phường chứng nhận; (c) Thẻ căn cước của Tổng giám đốc; (d) bản sao giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh; và (e)
và giấy chứng nhận đăng ký thuế và bản sao.
Theo Thông tư số 64/2013 / TT-BTC (ngày 15/05/2013) của Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư số
153/2010 / TT-BTC (28/9/2010) của Bộ Tài chính, doanh nghiệp tự in hóa đơn GTGT nếu có phát
sinh tổng số tiền phạt thuế dưới 50 triệu đồng trong vòng 365 ngày liên tục trước ngày tự in đầu
tiên.
Công ty sẽ chuẩn bị thông báo tự phát hành hóa đơn và gửi cho cơ quan thuế có liên quan nơi
công ty có trụ sở chính, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo.
và chậm nhất là 5 ngày làm việc trước ngày hóa đơn được sử dụng và thông báo phải được liệt
kê ngay lập tức tại tất cả các cơ sở sử dụng hóa đơn đó để bán hàng hóa và dịch vụ trong suốt
thời gian sử dụng (Điều 11 Nghị định 51 và Điều 9.4 Thông tư 153/2010 / TT-BTC hướng dẫn thi
hành Nghị định 51).
Tổng cộng, có thể mất khoảng 10 ngày để nhận được hóa đơn VAT đã in và đăng ký với Cục
thuế thành phố.

Kinh nghiệm của Singapore
Khởi sự kinh doanh (xếp thứ 6)
Đăng ký trực tuyến với Cơ quan quản lý doanh
nghiệp và kế toán (ACRA) bao gồm tìm kiếm tên
1
công ty và nộp hồ sơ thành lập công ty và số thuế
(GST)

Thời gian

Chi phí

Online (< 1
SGD 315
ngày)

2 Làm con dấu

1 ngày

SGD 70

3 Đăng ký với Cơ quan bảo hiểm

1 ngày

No charge

TỔNG

2.5 ngày

Kinh nghiệm của Hàn Quốc
Khởi sự kinh doanh (xếp thứ 9)
1 Làm con dấu
2

Đăng ký công ty với Start-Biz và thanh toán phí
thành lập công ty
TỔNG

Thời gian

Chi phí

1 ngày

KRW 30000

3 ngày

SGD 70

4 ngày

Cyprus (thuộc vùng châu Âu và Trung Á)
Khởi sự kinh doanh (xếp thứ 50)
1
2
3
4
5

Reserve the company name and get initial approval from the
Registrar of Companies
Prepare the Memorandum and Articles of association by a
Lawyer
Submit documents at the Companies Section of the Department
of Registrar of Companies and Official Receiver
Register at the Tax Department for Tax and VAT and obtain a Tax
Identification Number

Thời gian
1 ngày
1 ngày
2 ngày
1 ngày

Register for Social Contribution at the Ministry of Labor, Welfare
and Social Insurance

1 ngày (thủ
tục đồng
thời)

TỔNG

6 ngày

Montenegro (thuộc vùng châu Âu và Trung Á)
Khởi sự kinh doanh (xếp thứ 60)

Thời gian

1

Xác nhận các thỏa thuận thành lập doanh nghiệp

1 ngày

2

Gửi yêu cầu cùng với các tài liệu cần thiết và có được giấy chứng
nhận đăng ký, TIN (mã số thuế), mã số thuế GTGT và ủy quyền
hải quan

5 ngày

3

Xác nhận con dấu doanh nghiệp

1 ngày

4

Mở tài khoản ngân hàng

1 ngày

5

Đăng ký với cơ quan thuế

1 ngày

6

Notify the competent inspection authority and the municipal
authority in charge of economic affairs

1 ngày

TỔNG

10 ngày

Xin cảm ơn!

