
[Quý khách hàng đã biết hay chưa?] Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài có thể bị xử phạt hành chính và chịu các hậu quả pháp lý khác nếu 
không tuân thủ nghĩa vụ báo cáo đầu tư định kỳ
Theo quy định tại Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 hướng dẫn Luật Đầu tư và Nghị định số 
29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về giám sát, đánh giá đầu tư, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài (“Doanh nghiệp ĐTNN”) có trách nhiệm nộp các báo cáo đầu tư định kỳ cho cơ quan đăng ký đầu tư 
theo quy định pháp luật. Việc không nộp báo cáo đúng thời hạn theo quy định có thể gây ra nhiều hậu quả 
pháp lý cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ĐTNN cần nộp những loại báo cáo đầu tư nào?
Doanh nghiệp ĐTNN phải nộp 2 loại báo cáo đầu tư sau cho cơ quan quản lý đầu tư: 

 

Những hậu quả pháp lý khi Doanh nghiệp ĐTNN không tuân thủ yêu cầu 
nộp báo cáo đầu tư là gì?
• Phạt tiền: Doanh nghiệp ĐTNN không tuân thủ yêu cầu nộp báo cáo đầu tư có thể bị phạt tiền lên đến 

30 triệu - 50 triệu đồng (tương đương với 1.300 USD - 2.100 USD). Mức phạt này đã được điều chỉnh 
tăng lên một cách đáng kể từ ngày 01/01/2022 theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, so với mức từ 1 triệu đến 10 triệu 
đồng được quy định ở Nghị định số 50/2016/NĐ-CP trước đó. 

• Các hậu quả pháp lý khác: Việc không tuân thủ yêu cầu nộp báo cáo đầu tư có thể kéo dào thời gian cấp 
phép khi Doanh nghiệp ĐTNN thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư. Cụ thể, nếu Doanh nghiệp ĐTNN 
chưa chuẩn bị và nộp các báo cáo đầu tư đúng hạn khi nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thành các báo cáo này, đồng thời tiến hành xử 
phạt hành chính đối với doanh nghiệp, trước khi cơ quan đăng ký đầu tư xử lý hồ sơ cấp phép. 
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Bản tin nhanh về Luật

STT Tên báo cáo Hình thức nộp Hạn nộp

1 Báo cáo về tình hình 
thực hiện dự án đầu tư

Trực tuyến thông qua Hệ thống 
Thông tin Quốc gia về Đầu tư 
Nước ngoài (https://fdi.gov.vn/) 

• Báo cáo hàng quý: Trước ngày 10 của 
tháng đầu của quý tiếp theo

• Báo cáo hàng năm: Trước ngày 31/3 
của năm tiếp theo

2 Báo cáo giám sát, 
đánh giá đầu tư

Trực tiếp cho cơ quan đăng ký đầu 
tư và cơ quan đầu mối thực hiện 
công tác giám sát, đánh giá đầu tư 
tại địa phương

• Báo cáo nửa năm: Trước ngày 10/7 
hàng năm

• Báo cáo hàng năm: Trước ngày 10/2 
của năm tiếp theo

https://fdi.gov.vn/
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Từ thực tiễn chúng tôi quan sát được, theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan đăng ký đầu tư 
hiện đang siết chặt tình hình tuân thủ báo cáo đầu tư của Doanh nghiệp ĐTNN. Theo đó, cơ quan có thẩm 
quyền cũng có thể tiến hành thanh tra đối với các Doanh nghiệp ĐTNN vi phạm quy định về nộp báo cáo đầu 
tư định kỳ với phạm vi thanh tra có thể rộng hơn nhiều so với nghĩa vụ tuân thủ báo cáo thông thường. 

KPMG có thể hỗ trợ những gì?
KPMG có thể hỗ trợ Doanh nghiệp ĐTNN trong việc chuẩn bị và nộp báo cáo đầu tư cho các cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền, và đưa ra tư vấn liên quan đến báo cáo đầu tư cũng như các vấn đề tuân thủ khác. Xin 
vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý khách hàng cần sự hỗ trợ và tư vấn của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Mọi thông tin trong tài liệu này đều là thông tin chung và không nhằm mục đích cung cấp tư vấn cho trường hợp cụ thể của bất 
kỳ tổ chức hay cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, chúng 
tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc người đọc nhận được hoặc sẽ duy trì tính chính xác này trong 
tương lai. Bất cứ ai cũng không nên quyết định hành động dựa trên những thông tin trong tài liệu này nếu không có sự tư vấn phù 
hợp từ các chuyên gia sau khi xem xét từng tình huống cụ thể.
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