
Tư vấn Luật và Thuế

VIỆT NAM
2023



VDB LOI TẠI VIỆT NAM
VDB Loi bắt đầu hoạt động tại Việt Nam kể từ năm 2013. Dịch vụ 
tư vấn pháp lý của chúng tôi tập trung cả khía cạnh luật và thuế. 
Chúng tôi giải quyết yêu cầu của khách hàng dựa trên việc tìm 
hiểu sự vận hành của doanh nghiệp, ngành nghề của khách hàng, 
từ đó có góc nhìn tổng quan về hoạt động thương mại của khách 
hàng tại Việt Nam để đưa ra giải pháp tư vấn thích hợp và toàn 
diện nhất.

Đội ngũ tư vấn của chúng tôi gồm các chuyên gia, luật sư trong và 
ngoài nước với kinh nghiệm sâu rộng. Sự kết hợp này giúp chúng 
tôi cung cấp tư vấn chuyên sâu về thuế và pháp lý cho khách hàng 
liên quan đến các giao dịch xuyên biên giới. Chúng tôi tiếp cận 
vấn đề với góc nhìn quốc tế đồng thời kết hợp với yêu cầu từ 
khách hàng trong mối quan hệ với pháp luật Việt Nam nhằm cung 
cấp dịch vụ tư vấn khả thi và hiệu quả nhất.

Ý kiến tư vấn của chúng tôi được các tổ chức tài chính quốc tế và 
phát triển tham chiếu để thực hiện đối với một số giao dịch tài trợ 
lớn nhất từ trước đến nay trong khu vực. Các công ty đa quốc gia 
thường chỉ định chúng tôi hỗ trợ cho các dự án đầu tư hàng tỷ đô 
la trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Chúng tôi có thế mạnh tư vấn trong các lĩnh vực như Năng lượng 
và Cơ sở hạ tầng, Tài chính Dự án, Thuế, Bất động sản, Công nghệ, 
Truyền thông và Viễn thông (TMT). Ngoài ra, VDB Loi còn thường 
xuyên hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn đầu tư tại Việt 
Nam, từ việc gia nhập thị trường, thiết lập hoạt động kinh doanh, 
xin các phê duyệt theo quy định, đến việc tuân thủ pháp luật về 
báo cáo và khai thuế sau khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.
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CÁC TƯ VẤN TIÊU BIỂU TẠI VIỆT NAM

NĂNG LƯỢNG VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG

Siemens AG (Đức). Tư vấn trong việc tài trợ dự án 400 
triệu đô la Mỹ và xây dựng nhà máy nhiệt điện khí Phú Mỹ 
3 công suất 750MW tại Việt Nam.

Lưới điện miền Nam Trung Quốc. Tư vấn về các yêu cầu 
cấp phép và quy định của Việt Nam áp dụng cho việc phát 
triển nhà máy nhiệt điện than trị giá 1,75 tỷ đô la Mỹ.

AIG International (Singapore). Tư vấn pháp luật Việt 
Nam về rủi ro dự án xây dựng nhà máy điện khí BOT Phú 
Mỹ 2.2 công suất 715MW.

GE International (Hoa Kỳ). Tư vấn về khung pháp lý cho 
các dự án năng lượng và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

USAID. Tư vấn về pháp luật các dự án BOT của Việt Nam.

Ngân hàng Thế giới (World Bank). Tư vấn hợp đồng mua 
bán điện mẫu phù hợp với các dự án điện tại Việt Nam.

CÔNG NGHỆ, TRUYỀN THÔNG VÀ VIỄN THÔNG (TMT)

Tập đoàn Microsoft (Singapore). Tư vấn về khung pháp 
lý của pháp luật Việt Nam để triển khai một sản phẩm 
phần mềm mới tại Việt Nam.

Facebook. Tư vấn khung pháp lý đối với việc cung cấp 
dịch vụ xuyên biên giới tại Việt Nam, tư vấn của chúng tôi 
gồm tư vấn về ảnh hưởng thuế và chính sách pháp luật 
áp dụng.

NewsCorp (Singapore). Tư vấn về khung pháp lý cho 
dịch vụ điện thoại di động tại Việt Nam và các hoạt động 
tiếp thị liên quan.

OCK. Hỗ trợ trong quá trình mua lại Công ty TNHH Viễn 
thông Đông Nam Á tại Việt Nam.

BẤT ĐỘNG SẢN

Keppel Land. Tư vấn thuế và pháp lý cho một số các dự án 
phát triển bất động sản tại Việt Nam.

Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Malaysia. Tư vấn 
thuế và pháp lý đối với các dự án phát triển tại Việt Nam.

Sân bay quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tư vấn cho 
một tập đoàn bốn thành viên của Nhật Bản về các vấn đề 
pháp lý liên quan đến xây dựng tại Việt Nam.

TÀI CHÍNH VÀ NGÂN HÀNG

Nhà phát triển điện quốc tế hàng đầu. Tư vấn cho khách 
hàng về các khía cạnh pháp luật Việt Nam và Campuchia 
trong dự án xây dựng tuyến cáp biển dưới biển đi qua 
lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của một số quốc gia 
trong khu vực Đông Nam Á.

Tổ chức cho vay nước ngoài. Tư vấn cho khách hàng với 
tư cách là luật sư Việt Nam liên quan đến khoản vay song 
phương trị giá 1 tỷ đô la Mỹ cho một bên vay là tập đoàn 
thép lớn tại Việt Nam.

Ngân hàng thương mại lớn có trụ sở chính tại Châu Á. 
Làm cố vấn pháp lý Việt Nam về khoản tài trợ 500 triệu đô 
la Mỹ cho một nhà máy luyện gang thép lớn tại cảng nước 
sâu Việt Nam.

Nhà sản xuất bao bì lớn của Châu Âu. Hỗ trợ khách hàng 
thực hiện tái cơ cấu khoản vay.

Société Générale (SocGen). Đại diện cho khách hàng 
liên quan đến giao dịch tài chính tại Việt Nam.

Hợp vốn của các ngân hàng Đài Loan. Tư vấn liên quan 
đến khoản cho vay hợp vốn quy mô lớn được cấp cho 
công ty con Việt Nam của một tập đoàn hóa dầu lớn của 
Đài Loan.

Văn phòng đại diện của một ngân hàng thương mại 
quốc tế tại Việt Nam. Thành viên Ban cố vấn pháp lý tại 
Việt Nam. 

LIÊN HỆ



*Tài liệu này không nhằm mục đích cung cấp tư vấn pháp lý. VDB Loi tại Việt Nam hiện diện thông qua Công ty Luật TNHH Loi & Partners.

MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP (M&A)

Công ty/tàu du lịch Quần đảo Cayman. Đại diện cho 
khách hàng trong chuyển nhượng toàn số cổ phần tại 
một công ty cổ phần HK sở hữu nhà điều hành tuyến du 
thuyền sang trọng của Việt Nam tại Vịnh Hạ Long.

China Power International Holding (HK). Hỗ trợ thẩm 
định pháp lý cho khách hàng là một nhà đầu tư quốc tế 
đang xem xét mua lại công viên năng lượng mặt trời tại 
Việt Nam.

Công Ty Cổ Phần Tháp Phương Đông. Tư vấn chung 
về luật doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ giao dịch chuyển 
nhượng cổ phần và các thỏa thuận bảo đảm cho giao dịch 
cho vay.

Nhà đầu tư Hà Lan. Hỗ trợ pháp lý trong việc thực hiện 
việc bán hơn 60% cổ phần trong một công ty bất động 
sản liên doanh cho đối tác Việt Nam.

Nhà đầu tư/liên doanh Pháp. Cố vấn trong việc thành 
lập đối tác Pháp với một pháp nhân Việt Nam và sau đó 
mua lại 50% cổ phần của đối tác trong pháp nhân Việt 
Nam đó (hiện đang vận hành một nhà máy thuộc da tại 
Khu công nghiệp Long Thành).

Quỹ đầu tư quốc tế. Tư vấn giao dịch mua lại phần vốn 
góp trị giá 40 triệu đô la Mỹ (thông qua mua lại cả cổ phần 
và vốn vay) của một công ty mẹ sở hữu một khách sạn nổi 
tiếng ở Hà Nội. 

Công ty viễn thông quốc tế. Đóng vai trò là cố vấn tại 
Việt Nam liên quan đến thương vụ hàng triệu đô la để 
mua lại các công ty cho thuê cơ sở hạ tầng viễn thông tại 
Việt Nam.

Công ty bảo hiểm lớn của Châu Âu. Hỗ trợ pháp lý trong 
việc thực hiện việc chuẩn bị chào mua trên 15% tổng số 
cổ phần của công ty bảo hiểm phi nhân thọ lớn thứ hai tại 
Việt Nam, trong khuôn khổ phát hành riêng lẻ.

THUẾ

AirAsia Berhad. Tư vấn tuân thủ thuế tại Việt Nam.

Andritz Hydro GmbH. Tư vấn các vấn đề về thuế tại Việt 
Nam; tư vấn các vấn đề về lao động; hỗ trợ về các khía 
cạnh thuế của việc cấu trúc các giao dịch xuyên biên 
giới. 

BlueFox S.A. Tư vấn tổng quan về thuế và lập kế hoạch 
thuế tại Việt Nam.

ENTOBEL Holding Pte. Ltd. Tư vấn tuân thủ thuế tại Việt 
Nam.

Công ty tư vấn quản lý quốc tế hàng đầu. Tư vấn thành 
doanh nghiệp và ảnh hưởng thuế tại Việt Nam.

Tập đoàn OCK Berhad. Tư vấn về nghĩa vụ báo cáo và 
nộp hồ sơ thuế tại Việt Nam, hỗ trợ  trong việc chuẩn bị 
và nộp các tờ khai có liên quan thuế chuyển nhượng vốn.

Công ty TNHH PESTECH Việt Nam. Tư vấn thuế liên quan 
và  các yêu cầu tuân thủ báo cáo dự án đầu tư.

Tổng công ty Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí. Tư vấn 
thuế và luật tại Việt Nam.

Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Xi Măng SCG. Tư vấn 
về các nghĩa vụ khấu trừ thuế, cổ tức và các sắc thuế tại 
Việt Nam.



VDB LOI 
VĂN PHÒNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phòng 1638, Lầu 16

Tòa nhà Bitexco Financial Tower

Số 2, đường Hải Triều, phường Bến Nghé

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: +84 708 283 668



VDB LOI TRONG KHU VỰC CHÂU Á  

MYANMAR

BANGLADESH

LAOS

VIETNAM

CAMBODIA

INDONESIA

MYANMAR

Level 10, Units 01-05
Junction City Office Tower 
Corner of Bogyoke Aung San 
Road and 27th Street
Pabedan Township, Yangon
T: +951 9253 752~756
F: +951 9253 758

ParkRoyal Hotel
Jade Villa No. 13/14
Hotel Zone
Dekhina Thiri Township
Nay Pyi Taw
T/F: +95 678 106 089

LAOS

Level 4, Kolao Tower II
23 Singha Road, Nongbone 
Village, Saysettha District 
Vientiane
T: +856 21 454 679

INDONESIA

Plaza Bisnis Kemang, Suite 211
JI. Kemang Raya, No. 2
Jakarta 12730
T: +62 21 718 3415

The Cityloft Sudirman 
Suite 1119, Jalan K. H. Mas 
Mansyur Kav. 121, Jakarta, 
10220
T: +62 21 2555 6611

CAMBODIA

No. 33, Street 294 (corner of 
Street 29)
Sangkat Tonle Bassac
Khan Chamkarmorn
Phnom Penh 120101
T: +855 23 964 430~434
F: +855 23 964 154

BANGLADESH

UTC Building, 19th Floor
Unit 1922, 8 Pantho Path
Karwanbazar, Dhaka 1215
T: +880 0 961 188 6739
WhatsApp: +95 0 997 532 7699

VIETNAM

Level 16, Unit 1638
Bitexco Financial Tower
2 Hai Trieu Street
Ben Nghe Ward
District 1, Ho Chi Minh City 
700000
T: +84 708 283 668

www.vdb-loi.comTheo dõi chúng tôi trên:  BDA

https://vdb-loi.com

