
30-7-2020 • 

53

PHÁP LUẬT

Không dễ xử lý hoạt động đầu tư 
dựa trên giao dịch giả tạo 

Theo điều 48.2 Luật Đầu tư 2020, cơ quan đăng ký đầu tư chấm dứt hoặc chấm dứt một phần 
hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp “nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư 
trên cơ sở giao dịch dân sự giả tạo theo quy định của pháp luật về dân sự”. Đây là một điều 

luật khá mơ hồ nên việc thực thi sẽ không dễ.

Luật sư TRƯƠNG HỮU NGỮ

C
ó hai y�u t� chính đ� đi�u lu�t 
này đư	c áp d
ng: có s� t�n 
ti c�a giao d�ch giá to; nhà 
đ�u tư th�c hi�n hot đ�ng 

đ�u tư d�a trên giao d�ch giá to đó. 
Ví d
, công ty nư�c ngoài cùng v�i 

m�t nhân viên Vi�t Nam thành l�p 
m�t công ty T � Vi�t Nam. Công ty 
nư�c ngoài n�m 49% v�n đi�u l�, còn 
nhân viên Vi�t Nam n�m 51%. Hai 
bên có th�a thu�n r�ng, vi�c nhân 
viên Vi�t Nam n�m 51% v�n ch� đ� 
cho công ty T đư	c hư�ng đi�u ki�n 

và th�c hi�n th� t
c đ�u tư như nhà 
đ�u tư trong nư�c, còn th�c ch�t v�n 
do nhà đ�u tư nư�c ngoài góp toàn 
b�. Đ� c�p v�n cho công ty T, nhà đ�u 
tư nư�c ngoài ký h	p đ�ng cho công 
ty này vay ti�n, sau đó T mua c� ph�n 
c�a m�t công ty B có niêm y�t trên 
sàn ch�ng khoán Vi�t Nam. V�y th�a 
thu�n gi�a nhà đ�u tư nư�c ngoài và 
nhân viên Vi�t Nam có th� b� xem là 
giao d�ch giá to và d�a trên đó nhà 
đ�u tư nư�c ngoài th�c hi�n hot 
đ�ng đ�u tư � Vi�t Nam? 

THẨM QUYỀN ĐÃ RÕ, NHƯNG KHÔNG 
DỄ THỰC THI

Th�m quy�n ch�m d�t d� án đ�u tư 
là cơ quan đăng ký đ�u tư (đi�u 3.2). 
V�n đ� là, đ� có th� x# lý d� án, cơ 
quan này trư�c h�t phái ch�ng minh 
đư	c s� t�n ti c�a giao d�ch dân s� 
giá to. Nhưng th�m quy�n tuyên 
b� giao d�ch giá to vô hi�u li thu�c 
v� tòa án (đi�u 132 B� lu�t Dân s�) 
và chính cán b� ngành tư pháp cũng 
phái th&a nh�n r�ng “vi�c xác đ�nh 
h	p đ�ng giá to là r�t khó khăn trên 
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phương di�n lý lu�n cũng như th�c 
ti�n giái quy
t”(1). 

V�n đ là cán b� c�a cơ quan đăng 
ký đ�u tư li�u có đ� năng l�c đ� đánh 
giá và quá quy
t giao d�ch dân s� nào 
là mang tính giá t�o không? Đó là câu 
h�i v năng l�c c�a ch� th� có th�m 
quyn, nhưng t� đây cũng g�i lên lo 
ng�i v l�m quyn. Khi không đ� năng 
l�c nhưng v�n th�c hi�n th�m quyn 
chính là l�m quyn. T� đó l�i đ�t ra 
v�n đ trách nhi�m, không ch� là c�a 
cá nhân mà l�n hơn là c�a cơ quan 
nhà nư�c. Th� tư�ng Chính ph� m�i 
đây nh�n đ�nh r�ng tranh ch�p đ�u tư 
qu�c t
 ngày càng nhiu, m!i v" “kéo 
dài khoáng hai năm, v�i chi phí hàng 
tri�u đô la Mỹ, chưa k� th$i gian, công 
s%c c�a các cán b�, công ch%c nhà nư�c 
tham gia vào công tác này. Đ�c bi�t, khi 
thua thì Chính ph�, cơ quan nhà nư�c 
phái b&i thư$ng khoán tin l�n”(2). Th� 
tư�ng cũng đánh giá r�ng “năng l�c c�a 
cán b� quán lý nhà nư�c v đ�u tư ' 
đ�a phương chưa đáp %ng đư�c yêu c�u 
th�c t
”. V�y Chính ph� có đ� t� tin khi 
giao th�m quyn này cho đ�a phương? 

Khoán ti
p theo c�a Lu�t Đ�u tư 
2020 (điu 48.3) quy đ�nh, đ�i v�i 
d� án đ�u tư thu�c di�n ch�p thu�n 
ch� trương đ�u tư, cơ quan đăng ký 
đ�u tư ch�m d%t ho�t đ�ng c�a d� án 
đ�u tư sau khi có ý ki
n c�a cơ quan 
ch�p thu�n ch� trương đ�u tư.

V�n đ là đ�i tư�ng đ� đánh giá có 
thu�c di�n ch�p thu�n ch� trương đ�u 
tư là d� án nào, d� án đang th�c hi�n 
d�a trên giao d�ch giá t�o hay là d� 
án nh$ giao d�ch giá t�o mà có nhưng 
l�i không thu�c di�n ch�p thu�n ch� 
trương đ�u tư? Ý c�a ngư$i so�n lu�t có 
v* ch� là d� án đang th�c hi�n d�a trên 
giao d�ch giá t�o, khi đó th�m quyn 
c�a cơ quan đăng ký đ�u tư l�i càng l�n.

M�t đi�m n+a là điu lu�t này không 
ch� trao quyn mà dư$ng như còn là đ�t 
ra nhi�m v" ch�m d%t d� án d�ng này 
cho cơ quan đăng ký đ�u tư, th� hi�n 
qua câu ch+ “cơ quan đăng ký đ�u tư 
ch�m d%t ho�c ch�m d%t m�t ph�n...”. 
Như v�y, cơ quan đăng ký đ�u tư s- 
đư�c xem là không th�c thi ch%c trách 

c�a mình n
u h/ không ch�m d%t ho�t 
đ�ng c�a các d�ng đ�u tư này trong 
ph�m vi quán lý c�a h/, khi h/ bi
t.

PHẠM VI?
Vi�c ch�m d%t có th� là đ�i v�i 

toàn b� ho�c m�t ph�n ho�t đ�ng 
c�a d� án đ�u tư. 5 đây, ngư$i so�n 
lu�t không đưa ra (ho�c không đưa 
ra đư�c) tiêu chí đ� xác đ�nh khi nào 
thì có th� ch�m d%t toàn b�, khi nào 
thì ch�m d%t m�t ph�n. Như th
, m�t 
m�t l�i d� d�n đ
n l�m quyn, m�t 
khác l�i thi
u chi ti
t đ� mang tính 
hư�ng d�n cho ngư$i th�c thi lu�t. 

ĐỐI TƯỢNG LÀ AI?
Đ�i tư�ng c�a vi�c ch�m d%t là ho�t 

đ�ng c�a d� án đ�u tư. Trong m�t 
s� trư$ng h�p, xác đ�nh d� án đ�u tư 
nào phái ch�m d%t là không d� dàng. 
Tr' l�i ví d" nêu ' đ�u bài, n
u th�a 
thu�n gi+a nhà đ�u tư nư�c ngoài và 
nhân viên Vi�t Nam đư�c xem là th�a 
thu�n b� che gi�u b'i m�t hay m�t s� 
giao d�ch khác (ch6ng h�n như th�a 
thu�n cho vay tin), v�y ho�t đ�ng 
đ�u tư nào s- b� ch�m d%t, đ�u tư “�n 
danh” 51% c�a nhà đ�u tư nư�c ngoài 
hay là ho�t đ�ng mua c: ph�n trong 
công ty B c�a công ty T? Có l- đ�i 
tư�ng b� ch�m d%t nên là ho�t đ�ng 
đ�u tư �n danh 51% vì đó là ho�t 
đ�ng đ�u tư g�c d�a trên nh+ng dàn 
x
p, th�a thu�n ng�m. 

NHÀ ĐẦU TƯ LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NÀO?
Nhà đ�u tư đư�c đ�nh nghĩa là t: 

ch%c, cá nhân th�c hi�n ho�t đ�ng đ�u 
tư kinh doanh, g&m nhà đ�u tư trong 
nư�c, nhà đ�u tư nư�c ngoài và t: ch%c 
kinh t
 có v�n đ�u tư nư�c ngoài (điu 
3.18). T�i lư�t mình, t: ch%c kinh t
 
có v�n đ�u tư nư�c ngoài là t: ch%c 
kinh t
 có nhà đ�u tư nư�c ngoài là 
thành viên ho�c c: đông (điu 3.22). 
Như v�y điu lu�t này (điu 48) không 
ch� hư�ng đ
n nhà đ�u tư nư�c ngoài 
mà còn hư�ng đ
n nhà đ�u tư trong 
nư�c và các công ty có v�n đ�u tư nư�c 
ngoài. Tr' l�i v�i ví d" trên, nhà đ�u tư 
có ho�t đ�ng đ�u tư b� ch�m d%t là nhà 
đ�u tư nư�c ngoài hay là công ty T? Có 
l- đó phái là nhà đ�u tư nư�c ngoài, vì 
h/ là ngư$i c�n �n danh đ�i v�i ph�n 
hùn 51%.

Nhưng gi+a nhà đ�u tư nư�c ngoài 
và nhân viên Vi�t Nam thì ai m�i là 
nhà đ�u tư có ho�t đ�ng đ�u tư b� 
ch�m d%t? Đó có th� là nhà đ�u tư 
nư�c ngoài vì đây m�i là ngư$i có 
ho�t đ�ng đ�u tư 51% �n danh và 
đư�c che gi�u b'i ho�t đ�ng đ�u tư 
c�a nhân viên Vi�t Nam. 

5 m�t khía c�nh khác, điu lu�t 
này có th� đư�c áp d"ng cho trư$ng 
h�p m�t s� đ�i tư�ng không có quyn 
thành l�p và quán lý doanh nghi�p 
t�i Vi�t Nam (ch6ng h�n như cán 
b�, công ch%c, viên ch%c theo quy 
đ�nh c�a Lu�t Cán b�, công ch%c và 
Lu�t Viên ch%c). T%c là điu lu�t này 
có th� đư�c dùng đ� ch�ng l�i tình 
tr�ng quan ch%c thành l�p, điu hành 
doanh nghi�p “sân sau”.

HÀNH VI LÀ HÀNH VI NÀO?
Hành vi c�a nhà đ�u tư đư�c điu 

lu�t này điu ch�nh là hành vi th�c hi�n 
ho�t đ�ng đ�u tư. C"m t� “ho�t đ�ng 
đ�u tư” không đư�c đ�nh nghĩa, nhưng 
Lu�t Đ�u tư có m�t chương riêng 
(chương IV), trong đó li�t kê các hình 
th%c đ�u tư như sau: (i) đ�u tư thành 
l�p t: ch%c kinh t
; (ii) đ�u tư góp v�n, 
mua c: ph�n, mua ph�n v�n góp; (iii) 
th�c hi�n d� án đ�u tư, (iv) đ�u tư theo 
hình th%c h�p đ&ng BCC; (v) các hình 

Các giao dịch giả tạo 
thường khó phát hiện. 

Có lẽ là chỉ khi bên được 
mượn danh không còn 

mặn mà nữa trong quan hệ 
với bên ẩn danh thì sự giả 
tạo mới bị vỡ lở. Đáng tiếc 

là luật mới không có cơ 
chế để phát hiện và thúc 
đẩy làm bộc lộ các hoạt 
động đầu tư dạng này.

PHÁP LUẬT
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th�c đ�u tư, lo�i hình t� ch�c kinh t� 
m	i theo quy đ
nh c�a Chính ph�. 

Như v�y có th hiu, th�c hi�n ho�t 
đ�ng đ�u tư là vi�c nhà đ�u tư ti�n 
hành m�t trong nh�ng ho�t đ�ng đ�u 
tư này. V� m�t câu ch�, � đây có s� 
không th�ng nh�t gi�a hành vi (th�c 
hi�n ho�t đ�ng đ�u tư) và đ�i tư�ng 
b
 ch�m d�t (ho�t đ�ng c�a d� án đ�u 
tư). Tuy nhiên, đ�c chung đi�u này 
cùng v	i đ
nh nghĩa “d� án đ�u tư” t�i 
đi�u 3.4 thì có th hiu r�ng hành vi 
b
 ch�m d�t � đây là ho�t đ�ng đ�u tư 
c�a nhà đ�u tư.

Lu�t không nói rõ là “đã” th�c 
hi�n hay là “đang” th�c hi�n. Ch�ng 
h�n như trong ví d�, n�u trư	c khi 
cơ quan có th�m quy�n phát hi�n ra 
hành vi c�a nhà đ�u tư nư	c ngoài, 
nhà đ�u tư này đã h�p pháp hóa 
khoán đ�u tư �n danh 51%, li�u đi�u 
lu�t này có đư�c áp d�ng h!i t� đ x" 
lý ho�t đ�ng đ�u tư �n danh? Câu trá 
l#i có l$ là không, vì lúc đó cơ quan 
có th�m quy�n không th “ch�m d�t” 
ho�t đ�ng đ�u tư đó đư�c n�a. Dư	i 
góc đ� l�p pháp, đây là m�t l& h�ng 
l	n s$ có th khi�n đi�u lu�t không có 
hi�u l�c và hi�u quá trên th�c t�. 

GIẢ TẠO
Như đã nói � trên, cơ quan có th�m 

quy�n phái ch�ng minh đư�c có s� 
t!n t�i c�a giao d
ch giá t�o. Giao d
ch 
dân s� giá t�o đư�c quy đ
nh t�i đi�u 
124 B� lu�t Dân s� 2015 như sau: 
“Khi các bên xác l�p giao d
ch dân s� 
m�t cách giá t�o nh�m che gi�u m�t 
giao d
ch dân s� khác thì giao d
ch 
dân s� giá t�o vô hi�u, còn giao d
ch 
dân s� b
 che gi�u v'n có hi�u l�c, tr* 
trư#ng h�p giao d
ch đó cũng vô hi�u 
theo quy đ
nh c�a b� lu�t này ho�c 
lu�t khác có liên quan”. 

Như v�y, � đây phái có ít nh�t hai 
giao d
ch, m�t đư�c giao k�t đ che 
gi�u m�t ho�c m�t s� giao d
ch khác. 
M�t giao d
ch b�t kỳ trong s� đó có 
l$ không nh�t thi�t phái có s� tham 
gia c�a nhà đ�u tư �n danh hay nhà 
đ�u tư đư�c “mư�n danh”, ch�ng h�n 
trong ví d� trên, giao d
ch cho vay 

ti�n gi�a nhà đ�u tư nư	c ngoài và 
công ty T không nh�t thi�t phái có s� 
tham gia c�a nhân viên Vi�t Nam.

MỤC ĐÍCH
V�y lý do gì đ m�t nhà đ�u tư phái 

th�c hi�n ho�t đ�ng đ�u tư d�a trên 
nh�ng giao d
ch đư�c xác l�p đ che 
gi�u nh�ng giao d
ch khác? Theo hiu 
bi�t h�n ch� c�a tác giá, có m�y lý do 
sau. Th� nh�t, nhà đ�u tư không có 
quy�n thành l�p và quán lý doanh 
nghi�p vì v�y phái thu x�p các giao 
d
ch giá t�o. Th� hai, nhà đ�u tư nư	c 
ngoài mu�n đư�c áp d�ng đi�u ki�n 
ti�p c�n th
 trư#ng, quy đ
nh v� th� t�c 
đ�u tư như đ�i v	i nhà đ�u tư trong 
nư	c. Th� ba, nhà đ�u tư nư	c ngoài 
mu�n s� h�u (gián ti�p thông qua các 
công ty � Vi�t Nam) b�t đ�ng sán � 
Vi�t Nam như ngư#i Vi�t Nam. Th� tư, 
nhà đ�u tư vì lý do nào đó mu�n gi�u 
đi danh tính, qu�c t
ch c�a mình dù 
r�ng h� v'n có th th�c hi�n ho�t đ�ng 
đ�u tư có liên quan m�t cách công 
khai. Nhìn vào nh�ng lý do này đ th�y 
r�ng đ�u tư �n danh ch� y�u (i) nh�m 
l�n tránh s� áp d�ng c�a pháp lu�t và 
(ii) đư�c th�c hi�n đ�i v	i ho�t đ�ng 
đ�u tư thành l�p t� ch�c kinh t� và 
mua c� ph�n, ph�n v�n góp trong các 
công ty � Vi�t Nam. T* đây ta có th 
đánh giá cách mà lu�t m	i x" lý ho�t 
đ�ng đ�u tư d�ng này.

XỬ LÝ
Đi�u lu�t này quy đ
nh r�ng nhà 

đ�u tư t� thanh lý d� án đ�u tư theo 
quy đ
nh c�a pháp lu�t v� thanh lý tài 
sán khi d� án đ�u tư ch�m d�t ho�t 
đ�ng(3). Đi�u này có nghĩa Nhà nư	c 
th*a nh�n quy�n s� h�u h�p pháp 
c�a nhà đ�u tư đ�i v	i nh�ng tài sán 
này, dù tài sán đó đư�c dùng đ ti�n 
hành ho�c hình thành t* d� án đ�u 
tư đư�c th�c hi�n trên s� giá t�o và 
l�n tránh pháp lu�t. N�u v�y, dư	i 
góc đ� nhà đ�u tư, r�i ro pháp lý khi 
ti�n hành các ho�t đ�ng đ�u tư đó 
là có th ch�p nh�n đư�c vì ngay cá 
trong trư#ng h�p x�u nh�t, theo đi�u 
lu�t này h� v'n đư�c nh�n l�i v�n đ�u 

tư và hư�ng l�i t* ho�t đ�ng đ�u tư 
trái pháp lu�t. Tài sán mà nhà đ�u tư 
nh�n đư�c l�i có th đư�c đ�u tư vào 
các ho�t đ�ng đ�u tư đư�c th�c hi�n 
trên cơ s� giá t�o khác. Có nghĩa là 
đi�u lu�t này s$ không có s�c răn đe. 

Các d� án đ�u tư d�ng này cũng 
đư�c x" lý theo kiu “cá mè m�t l�a”. 
Có nghĩa là b�t kỳ m�t ho�t đ�ng đ�u 
tư nào đư�c th�c hi�n trên cơ s� giao 
d
ch giá t�o cũng có th b
 ch�m d�t 
mà không phân bi�t m�c đích c�a 
nhà đ�u tư. Đáng lý ra cách x" lý đ�i 
v	i các d� án có m�c đích khác nhau 
cũng nên khác nhau. Ch�ng h�n như, 
ho�t đ�ng đ�u tư đư�c th�c hi�n 
nh�m m�c đích th� hai (mu�n đư�c 
áp d�ng đi�u ki�n ti�p c�n th
 trư#ng, 
quy đ
nh v� th� t�c đ�u tư như đ�i v	i 
nhà đ�u tư trong nư	c) đáng l$ c�n 
đư�c x" lý khác nhau vì tính ch�t và 
m�c đ� nguy him cho n�n kinh t� có 
th là khác nhau.

Các giao d
ch giá t�o thư#ng khó 
phát hi�n. Có l$ là ch7 khi bên đư�c 
mư�n danh không còn m�n mà n�a 
trong quan h� v	i bên �n danh thì s� 
giá t�o m	i b
 v8 l�. Đáng ti�c là lu�t 
m	i không có cơ ch� đ phát hi�n và 
thúc đ�y làm b�c l� các ho�t đ�ng đ�u 
tư d�ng này.

(1) TS. Đặng Thị Thơm, “Giao dịch mua 
bán tài sản nhằm che giấu giao dịch vay 
tài sản”, tạp chí Tòa án Nhân dân điện 
tử (2-5-2018), tại https://tapchitoaan.
vn/bai-viet/phap-luat/giao-dich-mua-
ban-tai-san-nham-che-giau-giao-dich-
vay-tai-san (truy cập lần cuối ngày 23-
7-2019).
(2) Chỉ thị 27/CT-TTG ngày 10-7-2020 
của Thủ tướng Chính phủ về tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về 
đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh 
các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.
(3) Việc xử lý quyền sử dụng đất, tài sản 
gắn liền với đất khi chấm dứt hoạt 
động của dự án đầu tư thực hiện theo 
quy định của pháp luật về đất đai và 
quy định khác của pháp luật có liên 
quan (điều 48.5). Tuy nhiên, theo đánh 
giá của tác giả, pháp luật về đất đai và 
pháp luật có liên quan hiện chưa có 
những quy định trực tiếp và hiệu quả 
để xử lý trường hợp này. 


	53 (1)
	54 (1)
	55 (1)

