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BẢNG BÁO GIÁ 
CHUYỂN NHƯỢNG VỐN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI 

Số: 30/NN/BG-ASDN 
Asadona tư vấn và thay mặt khách hàng liên hệ với cơ quan hành chính, thực hiện ĐỦ và ĐÚNG 
các thủ tục trong việc chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài. 

 

TT 

Bước 1:  
Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký mua phần 

vốn góp  
(Tại Sở kế hoạch đầu tư) 

Thời 
gian 

Phí 
nhà 

nước 

Phí dịch 
vụ 

1 Soạn hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp 2 ngày  

22.000.000 

2 Nộp hồ sơ 1 ngày  

3 
Nhận kết quả hồ sơ 
(Văn bản đồng ý của Sở kế hoạch đầu tư) 

30 ngày  

4 
Tùy theo ngành nghề của công ty, Sở kế hoạch 
đầu tư có thể sẽ xin ý kiến của các sở ban ngành 
có liên quan 

  

 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp: 
- Xác nhận của ngân hàng về việc công ty 

Việt Nam đã thực hiện góp đủ vốn 
- Hộ chiếu của cá nhân mua phần vốn góp 
- Báo cáo tài chính năm gần nhất 
- Hợp đồng thuê văn phòng kèm theo hồ sơ 

pháp lý của trụ sở: giấy chứng nhận 
quyền sở hữu công trình. 

  

 Tổng 33 ngày 22.000.000 đồng 

 

TT 

Bước 2: Hoàn thành hồ sơ chuyển nhượng 
vốn cho người nước ngoài  

(Thực hiện tại Phòng đăng ký kinh doanh 
sau khi có văn bản đồng ý của Sở KHDT) 

Thời 
gian 

Phí 
nhà 

nước 

Phí dịch 
vụ 

1 Soạn hồ sơ  1 ngày  

2.800.000 

2 Nộp hồ sơ 1 ngày 100.000 

3 Nhận kết quả hồ sơ 5 ngày  

4 Đăng công bố trên cổng thông tin quốc gia  100.000 

 

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp: 
- Hộ chiếu của cá nhân mua phần vốn 
- Giấy xác nhận đã chuyển khoản thanh toán 

mua phần vốn góp của công ty Việt Nam 

  

 Tổng 7 ngày 3.000.000 đồng 

 
Lưu ý: 

- Tổng chi phí 27.500.000 đồng. Đã bao gồm 10% thuế GTGT (VAT) 
- Xuất hóa đơn khi thanh toán hoàn tất. 

 


