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About EMPEA

EMPEA’s Board of Directors

EMPEA is an independent, global membership
association whose mission is to catalyze the
development of private equity and venture
capital industries in emerging markets.
EMPEA’s nearly 300 members share the belief
that private equity can provide superior returns
to investors, while creating significant value for
companies, economies and communities
in emerging markets.
Our members include the leading institutional
investors and private equity and venture capital
fund managers across developing and developed
markets. EMPEA leverages its unparalleled
global industry network to deliver authoritative
intelligence, promote best practices, and provide
unique networking opportunities, giving our
members a competitive edge for raising funds,
making good investments and managing exits to
achieve superior returns.
In support of its mission, EMPEA:
•

•
•
•
•
•

Researches, analyzes and disseminates
authoritative information on emerging
markets private equity;
Convenes meetings and conferences around
the world to promote information exchange
between leading fund managers and
institutional investors;
Offers professional development programs to
enhance knowledge transfer; and,
Collaborates with stakeholders from across
the globe.
EMPEA’s members represent nearly 60
countries and over US$1 trillion in assets
under management.
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Các Hướng Dẫn Của EMPEA
Giới thiệu
EMPEA là một hiệp hội thành viên toàn cầu độc lập có nhiệm vụ thúc đẩy các ngành đầu tư theo hình thức góp vốn tư nhân phát triển
tại các thị trường mới nổi. 300 thành viên của chúng tôi bao gồm các nhà đầu tư là tổ chức hàng đầu cũng như các các nhà quản lý
quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân, tín dụng tư nhân, cơ sở hạ tầng, bất động sản và quỹ đầu tư mạo hiểm, trong hơn 60 thị trường đã và
đang phát triển. Các thành viên của EMPEA cùng tin rằng hình thức vốn tư nhân là một nguồn lực quan trọng để cấp vốn lâu dài cho các
doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế bền vững tại các thị trường mới nổi.
Bằng cách hỗ trợ về chuyên môn cho các công ty đang phát triển trong điều hành, năng lực quản trị, mở rộng mạng lưới kinh doanh và
phát triển chiến lược bên cạnh việc cấp vốn; các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm có thể có ảnh hưởng trọng yếu
đến sự phát triển kinh doanh, nâng cao mức độ tuân thủ với các tiêu chuẩn môi trường và các tiêu chuẩn ngành khác, tạo việc làm và
gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho nhóm dân số yếu thế, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân một cách toàn diện.
Sự thành công của các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư mạo hiểm tại mỗi thị trường mới nổi còn có thể giúp thu hút các nhà
đầu tư khác đầu tư vào các nền kinh tế đang thiếu vốn.
Theo đó, EMPEA hỗ trợ việc phát triển khung pháp lý và quản lý nhằm xử lý các rủi ro và khuyến khích sự liên kết các lợi ích, nhưng
đồng thời không hạn chế lưu chuyển vốn hoặc giới hạn sự tham gia của các nhà đầu tư vào các cơ hội mà họ thấy hấp dẫn.
Các Hướng Dẫn Của EMPEA nhằm xác định những yếu tố của cơ chế pháp lý và thuế mà các thị trường khác đã có kiểm chứng là sẽ giúp
thu hút hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân và đầu tư vốn mạo hiểm từ thị trường trong nước và quốc tế. Do đặc điểm chính của mô
hình đầu tư vốn cổ phần tư nhân là thực hiện quyền sở hữu một cách chủ động, thường là thông qua sở hữu cổ phần thiểu số, trong
các doanh nghiệp tư nhân đang tìm kiếm không chỉ vốn mà cả việc tăng cường khả năng quản trị hoặc nâng cao tính chuyên nghiệp
trong quản lý, trong thời gian vài năm — các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân cần sự minh bạch và tính nhất quán trong pháp luật về
chứng khoán và bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, cũng như việc đối xử công bằng và bình đẳng đối với tất cả các nhà cung cấp vốn bất kể
hình thức đầu tư và nước xuất xứ. Ngoài ra, vì quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân là hình thức quỹ tập hợp vốn của cácnhà đầu tư đến từ
nhiều nước khác nhau, nên tính cạnh tranh quốc tế, minh bạch và nhất quán của các chính sách thuế cũng rất quan trọng.
Chúng tôi dự kiến chủ yếu có ba nhóm sử dụng Các Hướng Dẫn: các cơ quan quản lý tham gia vào việc đánh giá các chính sách của
chính họ so với các thông lệ trên thị trường quốc tế; các công ty quản lý quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân tham gia đối thoại với các cơ
quan quản lý tại từng thị trường sở tại; và, các nhà đầu tư trong các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân yêu cầu một khuôn khổ để đánh
giá môi trường pháp lý và quản lý trong từng thị trường.
Các Hướng Dẫn dự định sẽ phục vụ như một tham chiếu chung để tất cả các bên có lợi ích liên quan – các nhà hoạch định chính sách,
các nhà quản lý và các nhà đầu tư –
đối thoại với nhau trên tinh thần xây dựng, và từ đó đẩy mạnh đầu tư theo hình thức đầu tư vốn cổ phần tư nhân và vốn mạo hiểm
trong các thị trường mới nổi. Hy vọng của chúng tôi là việc làm trên sẽ đưa đến những cân nhắc kỹ lưỡng cả về hệ thống các thực hành
tốt nhất và các cơ hội phát triển.
Các hướng dẫn bao gồm 10 nhóm chủ đề nhỏ có tầm ảnh hưởng đối với việc đầu tư vốn cổ phần tư nhân và nên được đọc cùng với các
tài liệu chi tiết và hỗ trợ kèm theo. Thông tin bổ sung liên quan đến Các Hướng Dẫn được cung cấp từ trang web của EMPEA (www.empea.org)
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Các Hướng Dẫn Của EMPEA
1. Luật doanh nghiệp và luật chứng khoán hiệu quả, rõ ràng và linh hoạt, với khả năng thương
lượng các quyền trong cơ cấu vốn.
Hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân sẽ phát triển mạnh hơn tại các thị trường có luật doanh nghiệp và luật chứng khoán được
xây dựng để cung cấp thanh khoản cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư của họ, thúc đẩy khả năng huy động vốn thông qua
các hoạt động chào bán ra công chúng, khuyến khích niêm yết trong nước và quốc tế và đẩy mạnh phát triển thị trường vốn trong
nước. Các vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân nên được quy định trong các luật đó bao gồm (i)
trách nhiệm hữu hạn của các nhà đầu tư cung cấp vốn nhưng không đóng vai trò chủ động trong việc quản lý dự án đầu tư, (ii) khả
năng thương lượng linh hoạt về hình thức vốn góp và vốn vay trong các loại hình doanh nghiệp, (iii) nghĩa vụ báo cáo bắt buộc các
xung đột lợi ích của các thành viên hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp, (iv) nghĩa vụ trung thành và cẩn trọng của các
thành viên hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp, (v) các cơ chế bảo vệ hợp lý cho các nhà đầu tư thiểu số, và (vi) tính
linh hoạt trong các giao dịch mua lại cổ phần, cổ phiếu quỹ, và phân chia tiền mặt và các tài sản khác.

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về tính trung thực trong kinh doanh và chống tham nhũng.
Ngoài việc thông qua các công ước quốc tế và pháp luật quốc gia để chống tham nhũng và chống rửa tiền, các cơ quan quản lý cần
chứng minh được việc thực thi hiệu quả và sự hỗ trợ văn hóa kinh doanh trung thực, minh bạch và chống tham nhũng.

3. Chính sách thuế rõ ràng, nhất quán và cạnh tranh theo chuẩn quốc tế.
Các thị trường tối ưu cho hình thức đầu tư vốn cổ phần tư nhân cũng là các thị trường có hệ thống chính sách thuế thúc đẩy sự
tăng trưởng vốn dài hạn và cho phép các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân nước ngoài và trong nước góp vốn trong một quỹ đầu tư
chung. Hệ thống chính sách thuế như vậy giúp làm giảm đến mức tối thiểu rủi ro của các thủ tục phiền hà cho các nhà đầu tư nước
ngoài, ví dụ như tránh đánh thuế hai lần hoặc đánh thuế bổ sung đối với quỹ đầu tư hoặc đối với các khoản lợi tức được nhận từ
quỹ đầu tư, cũng như giúp hiểu rõ các nghĩa vụ thuế. Hệ thống thuế như vậy không quy định việc kê khai thuế phiền hà một cách
không cần thiết và chỉ duy trì thời hạn tối thiểu trước khi hoàn thuế nhà thầu trong trường hợp không thu thuế đối với các khoản
thu của nhà đầu tư nước ngoài.

4. Hệ thống giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết đáng tin cậy và nhất quán.
Do hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân thường được thực hiện thông qua sở hữu cổ phần thiểu số nên dù có ảnh hưởng nhưng
không có quyền kiểm soát doanh nghiệp, các cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, nhất quán, công bằng và hiệu quả là rất
quan trọng, bao gồm cả cơ chế công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài và tòa án nước ngoài theo các thông lệ quốc tế.

5. Không phân biệt đối xử đối với đầu tư nước ngoài.
Dòng vốn đầu tư cổ phần tư nhân thường mang tính quốc tế về bản chất, do cơ cấu góp vốn chung của hầu hết các quỹ đầu tư và
nhu cầu tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư từ nhiều nước khác nhau. Do vậy, những môi trường hấp dẫn đối với đầu tư vốn cổ phần
tư nhân chỉ duy trì phân biệt ở mức tối thiểu về: quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài (tức là, chỉ nên có phân biệt khi
cần bảo vệ lợi ích quốc gia chính đáng); các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước; việc huy động vốn và
phát triển kinh doanh cho các nhà đầu tư là tổ chức và các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước được thực hiện bởi các nhà quản
lý quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân ở nước ngoài. Ngoài ra, những môi trường này sẽ cho phép chuyển đổi tiền tệ theo tỉ giá hối
đoái dựa trên giá trị trường hoặc cơ sở đáng tin cậy, và quy định phương thức công bằng và linh hoạt để áp dụng chuyên môn từ
nước ngoài vào các hoạt động điều hành trong nước.

6. Môi trường quản lý hiệu quả, minh bạch và công bằng.
Đầu tư vốn cổ phần tư nhân có xu hướng phát triển mạnh tại các thị trường có cơ chế quản lý rõ ràng, hiệu quả, minh bạch, trung
lập và công bằng. Tại các thị trường đó, chỉ có các hạn chế tối thiểu về đầu tư vào vốn cổ phần tư nhân như một loại tài sản và các
quy định về loại tài sản này có sự liên hệ rõ ràng với các mục tiêu chính sách, ví dụ như khuyến khích các tiêu chuẩn về hành vi phù
hợp trong lĩnh vực tài chính, duy trì các thị trường tài chính ổn định, ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các
mục tiêu chính sách được thừa nhận phổ biến khác.

7. Quy định rõ ràng và đáng tin cậy về tịch thu tài sản.
Vì tịch thu tài sản đe dọa trực tiếp đến việc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư, các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân yêu cầu phải
có các quy định rất rõ ràng về các trường hợp cụ thể mà nhà nước được phép tịch thu tài sản tư nhân và các biện pháp bồi thường
cho các nhà đầu tư có tài sản bị tịch thu. Bất kỳ quy định nào như vậy cũng phải phù hợp với các nghĩa vụ của nước sở tại theo các
hiệp định đầu tư đa phương và song phương, cũng như các quy tắc thực hành quốc tế.

8. Khung pháp lý ổn định và công bằng đối với các quyền sở hữu tài sản.
Một khung pháp lý ổn định đối với các quyền sở hữu tài sản rất quan trọng đối với hoạt động đầu tư vào các công ty và tài sản tư
nhân, do vậy các nhà đầu tư yêu cầu một khung pháp lý: (i) có thể tiếp cận dễ dàng và tìm kiếm được (a) thông tin về quyền sở
hữu đối với bất động sản, thế chấp, cầm cố và các biện pháp bảo đảm khác và (b) thông tin cơ bản liên quan đến các công ty trong
nước, (ii) có các phương thức chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản và cổ phần trong các công ty trong nước và đăng ký biện
pháp bảo đảm một cách tiết kiệm chi phí, và (iii) bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ.

9. Tính linh hoạt trong các thủ tục phá sản và sự công bằng cho các bên có quyền và lợi ích liên quan.
Các hệ thống bảo vệ tốt nhất lợi ích của các bên có quyền và lợi ích liên quan tạo ra cơ chế phá sản (i) cho phép bổ nhiệm các quản
tài viên độc lập trong thủ tục phá sản, (ii) thừa nhận quyền ưu tiên của các chủ nợ có bảo đảm và các ưu đãi và dàn xếp thứ cấp
khác, (iii) tạo ra một phương thức công bằng để đề xuất và chấp thuận các kế hoạch tái cơ cấu, và (iv) cho phép khiếu nại các giao
dịch trước khi mất khả năng thanh toán theo cách thức phù hợp với các quy tắc quốc tế.

10. Quyền tự do hợp đồng tối đa.
Các thị trường có hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân sôi động thường mang lại cho các nhà đầu tư và các công ty được họ đầu
tư tính linh hoạt để thực hiện các chiến lược một cách hiệu quả, trong đó có việc cho phép một doanh nghiệp và các nhà đầu tư
của doanh nghiệp tự do ký kết các hợp đồng, tự do thương lượng các điều khoản về vốn vay, trái phiếu, cổ phần và chứng khoán
khác, và lựa chọn luật nước ngoài để điều chỉnh các hợp đồng của họ, với mục tiêu cho phép các doanh nghiệp và các nhà đầu tư
của họ tự do thực hiện các cơ cấu và cách thức giao dịch theo các thông lệ có sẵn một cách hiệu quả nhất cho ngành nghề kinh
doanh của họ.

Các Hướng Dẫn Của EMPEA có mục đích sử dụng dự kiến là một công cụ để thực hiện các trao đổi trên cơ sở được thông tin đầy đủ và mang
tính xây dựng giữa các công ty quản lý quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân, các nhà đầu tư của họ và các nhà quản lý trong các thị trường đã và
đang phát triển. Tài liệu hỗ trợ kèm theo nêu rõ hơn và chi tiết hơn về Các Hướng Dẫn. Thông tin bổ sung liên quan đến Các Hướng Dẫn được
nêu tại trang web của EMPEA (www.empea.org).

1. LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT CHỨNG KHOÁN HIỆU QUẢ,
RÕ RÀNG VÀ LINH HOẠT
Hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân sẽ phát triển mạnh hơn tại các thị trường có luật doanh nghiệp và luật chứng khoán rõ
ràng và chính xác, thúc đẩy tăng trưởng vốn và khuyến khích quản trị công ty hiệu quả. Luật doanh nghiệp và luật chứng khoán tối
ưu nhất đối với hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân được xây dựng để cung cấp thanh khoản cho các doanh nghiệp và các nhà
đầu tư của họ, thúc đẩy huy động vốn thông qua các đợt chào bán ra công chúng, khuyến khích niêm yết trong nước và quốc tế và
đẩy mạnh phát triển thị trường vốn trong nước.
Các vấn đề cụ thể liên quan đến hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân nên được quy định trong các luật đó bao gồm (i) trách
nhiệm hữu hạn của các nhà đầu tư cung cấp vốn nhưng không đóng vai trò chủ động trong việc quản lý dự án đầu tư, (ii) khả năng
thương lượng linh hoạt về hình thức vốn góp và vốn vay trong các loại hình doanh nghiệp, (iii) nghĩa vụ báo cáo bắt buộc các xung
đột lợi ích của thành viên hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp, (iv) nghĩa vụ trung thành và cẩn trọng của các thành
viên hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp, (v) các cơ chế bảo vệ hợp lý cho các nhà đầu tư thiểu số, và (vi) tính linh hoạt
trong mua lại cổ phần, cổ phiếu quỹ, và phân chia tiền mặt và các tài sản khác. Các yếu tố được đề xuất bao gồm:

1.1 Đẩy mạnh thanh khoản
(a) Các khung pháp lý cho phép các đợt chào bán ra công chúng, bao gồm cả niêm yết quốc tế;
(b) Phát triển thị trường vốn trong nước; và,
(c) Tự do chuyển nhượng cổ phần hoặc lợi ích khác mà không chịu các hạn chế hoặc chi phí đáng kể.
1.2 Trách nhiệm hữu hạn đối với các nhà đầu tư
(a) Giới hạn trách nhiệm đối với các nhà đầu tư cung cấp vốn nhưng không đóng vai trò chủ động trong việc quản lý các dự án đầu
tư; và,
(b) Các loại hình pháp nhân khác nhau như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn,
công ty hợp danh được phép giới hạn trách nhiệm và lựa chọn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc chuyển lợi nhuận cho các
chủ sở hữu doanh nghiệp để tính thuế chủ sở hữu.
1.3 Khả năng thương lượng linh hoạt về loại hình vốn góp và vốn vay
(a) Có các loại chứng khoán vốn và vốn vay khác nhau trong cơ cấu doanh nghiệp và công ty hợp danh, bao gồm cả cổ phần ưu đãi
có các quyền ưu đãi được tự do xác định và lợi ích trong công ty hợp danh được xác định theo hợp đồng;
(b) Nghĩa vụ báo cáo bắt buộc các xung đột lợi ích của các thành viên hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp; và,
(c) Nghĩa vụ trung thành và cẩn trọng của các thành viên hội đồng quản trị và người quản lý doanh nghiệp.
1.4 Các cơ chế bảo vệ hợp lý cho các nhà đầu tư thiểu số
(a) Hiệu lực thi hành của các cơ chế để bảo vệ các nhà đầu tư thiểu số thường được quy định tại các tài liệu thành lập của doanh
nghiệp cũng như thỏa thuận giữa các cổ đông và không phụ thuộc vào luật điều chỉnh;
(b) Chào mua công khai bắt buộc đối với mọi cổ phần sau khi trên 50% cổ phần của một công ty đại chúng được mua lại một cách
trực tiếp hay gián tiếp;
(c) Các quy định về các bên hợp tác để mua lại doanh nghiệp (concert parties) được xác định rõ ràng và có hiệu lực thi hành;
(d) Các quy trình hợp lý để phê chuẩn và thực hiện các quyết định của công ty; và,
(e) Việc lập và thông qua đúng hạn các báo cáo tài chính và báo cáo kết quả tài chính bắt buộc.
1.5 Tính linh hoạt hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng và bán cổ phần và/hoặc tài sản
(a) Cho phép các giao dịch mua lại cổ phần, cổ phiếu quỹ và phân chia tiền mặt và tài sản khác; và,
(b) Các thủ tục rõ ràng và công bằng để giải thể các pháp nhân có tính đến lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cả cổ đông
và các chủ nợ.

2. Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về tính trung thực trong
kinh doanh và chống tham nhũng
Ngoài việc thông qua các công ước quốc tế và pháp luật quốc gia để chống tham nhũng và chống rửa tiền, các cơ quan quản lý
phải chứng minh được việc thực hiện hiệu quả và sự hỗ trợ văn hóa kinh doanh trung thực, minh bạch và chống tham nhũng.
Để duy trì cơ sở vững chắc cho hoạt động thương mại và đầu tư theo pháp luật và theo hợp đồng, phải ngăn chặn hối lộ và tham
nhũng ở mọi cấp độ, nhưng đặc biệt nhất là trong bộ máy tư pháp, vì vi phạm trong khu vực này sẽ làm suy yếu tính thượng tôn
pháp luật và những trụ cột cơ bản của một nền kinh tế thịnh vượng. Các khuyến nghị cụ thể trong lĩnh vực này bao gồm:
2.1 Tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về tính trung thực và chống tham nhũng
EMPEA khuyến khích các thông lệ và thủ tục được chuẩn hóa phù hợp với các công ước và các tiêu chuẩn quốc tế, như Công
Ước Chống Hối Lộ Của OECD (OECD Anti-Bribery Convention), Các Đề Xuất Chống Hối Lộ 2009 Của OECD (2009 Anti- Bribery
Recommendations) và Công Ước Của Liên Hợp Quốc về Chống Tham Nhũng (UN Convention against Corruption) và các tiêu chuẩn
được quốc tế công nhận khác.
2.2 Cơ chế thực thi toàn diện
Việc duy trì một cơ chế thực thi toàn diện các luật và các quy trình chống tham nhũng cần có các tiêu chuẩn, chiến lược và mục tiêu
đối với tính trung thực trong kinh doanh và chống tham nhũng một cách rõ ràng và có thể định lượng, được thực hiện thông qua:
(a) Chủ trương ổn định và sự hỗ trợ thực thi từ cấp cao;
(b) Có đầu mối tập trung cho các kế hoạch, chiến lược và trách nhiệm;
(c) Thực hiện phân quyền, phân cấp ở địa phương một cách hiệu quả các kế hoạch, quy trình chống tham nhũng và thực hiện 		
giám sát một cách nghiêm túc (bao gồm hệ thống rõ ràng để xác định trách nhiệm ở từng khâu);
(d) Chính quyền ở cấp địa phương tham gia thực thi các hướng dẫn và tiêu chuẩn; và,
(e) Có phương thức luân chuyển định kỳ những người chịu trách nhiệm thực thi (nghĩa là, “thay đổi người bảo vệ” để tăng cường
trách nhiệm).
2.3 Chú ý đặc biệt đến việc chống tham nhũng trong hệ thống tư pháp
Cơ chế chống hối lộ phải bao gồm các quy định toàn diện nhằm ngăn chặn việc hối lộ các quan tòa/thẩm phán, viên chức và cán bộ
khác làm việc tại tòa án, và các quy định đó phải được thực thi một cách nghiêm túc và có hệ thống bởi hệ thống pháp luật hình sự.
2.4 Các quy định mua sắm công
Các quy định mua sắm công phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và phải được tuân thủ trên thực tế.
2.5 Tố cáo
Ngoài ra, các quốc gia nên xem xét khuyến khích việc tố cáo, bao gồm cả việc công khai danh tính các tổ chức, cá nhân sai phạm
như cách làm của www.ipaidabribe.com.

3. Chính sách thuế rõ ràng, nhất quán và cạnh tranh theo
chuẩn quốc tế
Các thị trường tối ưu để đầu tư vốn cổ phần tư nhân là các thị trường có hệ thống thuế thúc đẩy sự tăng trưởng vốn dài hạn và cho
phép các nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân nước ngoài và trong nước góp vốn trong một quỹ đầu tư chung.
Các hệ thống thuế đó làm giảm đến tối thiểu rủi ro từ các thủ tục phiền hà cho các nhà đầu tư nước ngoài, ví dụ như tránh đánh
thuế hai lần hoặc đánh thuế bổ sung ở cấp quỹ đầu tư hoặc đối với các khoản lợi tức được nhận từ quỹ đầu tư, cũng như giúp nắm
được chắc chắn các nghĩa vụ thuế. Các chế độ thuế đó không tạo ra việc kê khai thuế phiền hà một cách không cần thiết và chỉ duy
trì thời hạn tối thiểu trước khi hoàn thuế nhà thầu trong trường hợp không thu thuế đối với các khoản thu của nhà đầu tư nước
ngoài. Các đặc trưng của hệ thống thuế tạo thuận lợi cho mô hình đầu tư góp vốn tư nhân bao gồm:
3.1 Không tính thuế thu nhập doanh nghiệp của các quỹ đầu tư và quy định rõ ràng về các nghĩa vụ thuế ở nước sở tại
(a) Tại nhiều nước, hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân được thực hiện thông qua các quỹ đầu tư không bị tính thuế thu nhập
doanh nghiệp, như các công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn. Các nhà đầu tư là những thành viên hợp danh chịu trách nhiệm
hữu hạn chịu thuế trên phần thu nhập và lợi nhuận từ vốn của họ được tạo ra bởi công ty hợp danh (cho dù các thành viên hợp
danh chịu trách nhiệm hữu hạn có nhận được khoản phân chia nào hay không).
(b) Tính thuế như vậy giúp tránh được việc đánh thuế hai lần đối với lợi nhuận, do đó khuyến khích các quỹ góp vốn chung được
quản lý chuyên nghiệp và chuyên môn hóa, giúp đa dạng hóa các lợi ích cho nhà đầu tư và tạo ra sự tin tưởng của các nhà đầu
tư đối với chế độ thuế.
(c) Cần làm rõ cho các nhà đầu tư nước ngoài về các hoạt động và khoản đầu tư phải chịu thuế (phụ thuộc vào các quy định miễn
thuế theo điều ước quốc tế), các mức thuế hiện hành và phương thức tính thuế.
3.2 Hạn chế đánh thuế hai lần đối với nhà đầu tư nước ngoài
Các biện pháp sẽ giúp giảm nguy cơ bị đánh thuế hai lần đối với các nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:
(a) Áp dụng các quy tắc chống trốn thuế (ví dụ, các quy tắc nhằm chống lại hiện tượng lợi dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai
lần để trốn thuế) theo cách thức có thể hiểu được và dự báo được;
(b) Có một hệ thống quy định rõ ràng và được áp dụng nhất quán để yêu cầu được hưởng các lợi ích theo các hiệp định về thuế và
một quy trình được chuẩn hóa đối với các nhà đầu tư nước ngoài để yêu cầu hoàn thuế hoặc miễn thuế nhà thầu, bao gồm cả
việc không bắt buộc các nhà đầu tư nước ngoài với nhiều chủ sở hữu (ví dụ như các quỹ hưu trí) phải cung cấp thông tin chi tiết
một cách không cần thiết về các chủ sở hữu của họ để được hoàn thuế hoặc miễn thuế;
(c) Không coi các nhà đầu tư nước ngoài là đối tượng nộp thuế tại một quốc gia trừ khi chứng minh được là họ đang tiến hành
kinh doanh tại quốc gia đó thông qua thành lập pháp nhân, như được quy định tại Công Ước Mẫu Về Thuế Của OEDC và Bình
Luận Về Công Ước Mẫu Về Thuế Của OEDC;1
(d) Áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần một cách phù hợp với diễn giải của OECD (ví dụ, khi xác định nguồn gốc của lợi
nhuận từ vốn và thu nhập từ đầu tư để giúp mạng lưới các hiệp định tránh đánh thuế hai lần vận hành một cách hiệu quả);2
(e) Quy định thuế suất thuế nhà thầu trên tiền lãi và cổ tức đã trả cho các nhà đầu tư nước ngoài không cao hơn mức trung bình
của OECD;3
(f) Coi các công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn được thành lập ở nước ngoài và thành lập trong nước là các pháp nhân không
chịu thuế khi tính thuế trong nước và áp dụng các hiệp định tránh đánh thuế hai lần;
(g) Trong trường hợp hoạt động đầu tư được thực hiện thông qua một quỹ đầu tư không chịu thuế tại một nước thứ ba, cần áp
dụng hiệp định thuế giữa quốc gia nơi có hoạt động đầu tư và quốc gia nơi nhà đầu tư nước ngoài cư trú; và,
(h) Lợi nhuận từ vốn và thu nhập từ đầu tư được tính phát sinh tại nước mà nhà đầu tư nước ngoài có quốc tịch thay vì nước nơi có
tài sản, hoặc nước nơi tài sản được quản lý (nghĩa là, quy tắc bảo đảm an toàn đối với thu nhập và lợi nhuận từ vốn phát sinh từ
danh mục đầu tư hoặc là hệ quả của các quyết định được các nhà quản lý đầu tư đưa ra tại nước nơi có tài sản).

1. Công Ước Mẫu Của OECD Về Thuế Đối Với Thu Nhập Và Vốn, 2003; Bản Cập Nhật 2010.
2. Công Ước Mẫu Của OECD Về Thuế Đối Với Thu Nhập Và Vốn, 2003.
3. Cơ Sở Dữ Liệu Thuế Của OECD, Mục C Thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập từ vốn.

3.3 Các vấn đề về thuế khác nên được xem xét
(a) Các quốc gia muốn khuyến khích hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân cần đánh giá liệu các quy tắc về thuế trong nước có
ngăn cản hoặc cản trở các nhà đầu tư trong nước góp vốn với các nhà đầu tư nước ngoài không.
(b) Các quốc gia cần đánh giá liệu các nhà đầu tư nước ngoài có phải đóng thuế nặng hơn các nhà đầu tư trong nước khi thực hiện
các hoạt động đầu tư giống nhau hay không;
(c) Nếu áp dụng cơ chế phí trước bạ, các loại chứng khoán có tính chất cơ bản tương tự nhau tốt nhất nên được đánh thuế một
cách bình đẳng để tránh tạo ra sự phân biệt đối xử cản trở hoạt động chuyển nhượng chứng khoán;
Các quốc gia cũng nên cân nhắc:
(d) Hủy bỏ việc đánh thuế đối với lợi nhuận chưa được hiện thực hóa và các hình thức “thu nhập ảo” khác;
(e) Tránh áp dụng thuế nhập khẩu như là một công cụ nhằm giảm sự cạnh tranh về giá hàng hóa nhập khẩu;
(f) Đưa ra một cơ chế thuế ổn định và có thể dự báo để tạo điều kiện cho việc dự báo chính xác cung và cầu;
(g) Duy trì cơ chế tính thuế thu nhập doanh nghiệp tương đối cạnh tranh và thân thiện với các đối tượng áp dụng;
(h) Duy trì các phương pháp đánh giá thuế thu nhập doanh nghiệp rõ ràng, có thể dự báo và có các khoản miễn thuế, giảm thuế
theo tiêu chuẩn;
(i) Đảm bảo rằng các nhà đầu tư nước ngoài sẽ nhận được các quyết định về thuế có giá trị ràng buộc, tạo ra sự ổn định trong
trong cách thức tính thuế hoạt động đầu tư;
(j) Áp dụng nhất quán các quy tắc về chuyển giá và các quy tắc tương tự khác liên quan đến việc khấu trừ lợi tức thu từ tài sản,
tiền lãi, phí quản lý và các chi phí có thể khấu trừ khác của các công ty thuộc danh mục đầu tư;
(k) Không áp dụng thuế nhập khẩu cao đối với thiết bị nhập khẩu phục vụ mục đích đầu tư vốn; và,
(l) Quy định các khoản giảm trừ do giảm giá và khấu hao đối với tài sản hao mòn/giảm giá trị, lợi thế thương mại và các tài sản vô
hình theo các tiêu chuẩn của OECD.4

4. Công Ước Về Mô Hình Của OECD Liên Quan Đến Thuế Đối Với Thu Nhập Và Vốn, 2003.

4. Hệ thống giải quyết tranh chấp và thi hành phán quyết đáng
tin cậy và nhất quán
Do hoạt động đầu tư vốn cổ phần tư nhân thường được thực hiện thông qua sở hữu cổ phần thiểu số dù có ảnh hưởng nhưng
không có quyền kiểm soát doanh nghiệp, nên các cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy, nhất quán, công bằng và hiệu quả là rất
quan trọng, bao gồm cả cơ chế công nhận và thi hành các phán quyết của trọng tài và tòa án nước ngoài theo các thông lệ quốc tế.

4.1 Các cơ chế đáng tin cậy và công bằng trong giải quyết tranh chấp, bao gồm cả trọng tài
Hệ thống pháp luật phải tạo ra các cơ quan tài phán đáng tin cậy, có thể dự báo, công bằng và kịp thời để giải quyết tranh chấp
nhằm hỗ trợ việc thực thi các nghĩa vụ theo hợp đồng và các quyền của cổ đông.
4.2 Công nhận tố tụng trọng tài và thi hành các phán quyết trọng tài trong nước
Tố tụng trọng tài phải được công nhận và tôn trọng, và các quyết định trọng tài trong nước phải có hiệu lực thi hành. Các bên tham
gia hợp đồng chịu sự điều chỉnh của pháp luật địa phương hoặc pháp luật nước ngoài phải được phép thỏa thuận giải quyết tranh
chấp thông qua trọng tài, bao gồm cả bao gồm cả trọng tài trong nước và trọng tài nước ngoài.
(a) Hệ thống pháp luật phải hỗ trợ hoạt động trọng tài, với luật về tố tụng trọng tài đặt ra các quy định cơ bản rõ ràng cho tố tụng
trọng tài được tiến hành tại nước đó, bảo đảm quyền riêng tư của các thủ tục tố tụng và sự độc lập của hội đồng trọng tài trong
quá trình ra quyết định. Một mô hình tốt để xây dựng pháp luật hỗ trợ hoạt động trọng tài là Luật Mẫu Của UNCITRAL Về Trọng
Tài Thương Mại Quốc Tế, đã được thông qua bởi nhiều quốc gia có quan điểm hỗ trợ hoạt động trọng tài.5
(b) Sự can thiệp của tòa án vào quá trình tố tụng trọng tài trong nước phải được giữ ở mức tối thiểu phù hợp. Ví dụ, các tổ chức, cá
nhân có thể đề nghị tòa án địa phương ra quyết định buộc thực hiện tố tụng trọng tài, hoặc thi hành biện pháp khắc phục tạm
thời như phong tỏa tài khoản.
(c) Đối với quá trình tố tụng tại trọng tài và tòa án nước ngoài, nói chung nên tránh can thiệp, trừ khi điều này hỗ trợ quá trình tố
tụng ở nước ngoài.
4.3 Công nhận và thi hành các phán quyết của tòa án và trọng tài nước ngoài
(a) Hệ thống pháp luật nên đảm bảo rằng các phán quyết của tòa án hoặc các trọng tài nước ngoài có thể được thực thi đối với tài
sản tại nước đó.
(b) Việc thực thi các phán quyết của tòa án và trọng tài nước ngoài nói chung phải dựa vào các điều ước quốc tế giữa các nước về
cùng công nhận và thi hành các phán quyết từ nước khác. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận là một khuyến
nghị quan trọng. Các quốc gia nên xem xét tham gia làm thành viên của Trung Tâm Quốc Tế Về Giải Quyết Các Tranh Chấp Đầu
Tư (ICSID) và tham gia Công Ước New York năm 1958 về Công Nhận Và Thi Hành Phán Quyết Trọng Tài, như được nêu chi tiết
hơn tại mục 4.6 và 4.7 dưới đây.
(c) Thẩm quyền của các tòa án địa phương trong việc từ chối thực thi phán quyết nước ngoài phải được hạn chế trong một số ít
trường hợp, tránh việc xem xét lại các cơ sở pháp lý của phán quyết.
(d) Các phán quyết của trọng tài trong nước chỉ bị phản bác trong một số ít trường hợp, ví dụ như gian lận để có được phán quyết.
(e) Các quốc gia cũng nên xem xét khả năng duy trì các cơ chế hữu hiệu trên thực tế để thi hành các phán quyết, như khả năng
tịch thu tiền mặt hoặc tài sản.

5. Luật Mẫu Của UNCITRAL Về Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế.6 Hội nghị Hague về Tư Pháp Quốc Tế, Công Ước Hague ngày 30 tháng 6 năm 2005 Về Thỏa Thuận Lựa Chọn Tòa Án.

4.4 Hệ thống pháp lý nhất quán, có thể dự báo, rõ ràng và hiệu quả
Bản thân các hệ thống pháp lý phải đồng bộ, có thể dự báo, minh bạch và hữu hiệu với một hệ thống tòa án, luật pháp, chính trị và
thủ tục hành chính hiệu quả với các quy định rõ ràng và ổn định để giải quyết tranh chấp. Kinh nghiệm chứng minh rằng phải có
đủ các nguồn lực từ nhà nước để đảm bảo một hệ thống tư pháp và hành chính hiệu quả.
Cụ thể, hoạt động đầu tư góp vốn tư nhân sẽ phát triển hơn tại các quốc gia có các hệ thống như sau:
(a) Tòa án không bị can thiệp chính trị và trung lập, ngay cả trong trường hợp cơ quan nhà nước hoặc một tổ chức thuộc sở hữu
nhà nước là một bên tranh chấp;
(b) Có sự đào tạo hiệu quả cho nhân viên tư pháp và hành chính, trong đó có đào tạo về các chính sách chống tham nhũng;
(c) Các thủ tục tại tòa án, kể cả các kháng cáo, được giải quyết nhanh chóng và có sự khuyến khích đối với các biện pháp hòa giải
và giải quyết tranh chấp ngoài tòa án; và,
(d) Công khai hóa các hoạt động của tòa án và công bố các quyết định, phán quyết của tòa án, có thể sự dụng kinh phí từ ngân
sách nhà nước hoặc tư nhân cho việc công bố và phổ biết các quyết định, phán quyết. Việc sử dụng website có thể trợ giúp về
mặt này, nhưng phải xem xét về khả năng của người dân trong cả nước trong việc tiếp cận các công bố bằng hình thức điện tử .
4.5 Công Ước Hague 2005 Về Thỏa Thuận Lựa Chọn Tòa Án
(a) Ngoại trừ trong phạm vi châu Âu và một số quốc gia của Liên Bang Xô-Viết cũ, hiện chưa có các hiệp định đa phương về thực thi
các phán quyết của tòa án nước ngoài. Công Ước Hague 2005 Về Thỏa Thuận Lựa Chọn Tòa Án có mục đích thay đổi điều này
bằng cách quy định rằng phán quyết được đưa ra bởi một tòa án được lựa chọn trong một nước thành viên về nguyên tắc phải
được công nhận và thi hành tại tất cả các nước thành viên khác.6
Cả Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Liên Minh Châu Âu đã ký Công Ước và việc phê chuẩn Công Ước Hague sẽ là một tín hiệu cực kỳ
tích cực cho mỗi quốc gia. Công Ước Hague yêu cầu nước thành viên gia nhập hoặc hoặc phê chuẩn để có hiệu lực.
4.6 Trung Tâm Quốc Tế Về Giải Quyết Các Tranh Chấp Đầu Tư
Nếu chưa gia nhập, các quốc gia nên xem xét trở thành thành viên của ICSID (Trung Tâm Quốc Tế Về Giải Quyết Tranh Chấp Đầu
Tư) và ký gia nhập Công Ước ICSID.
(a) Tư cách thành viên trong ICSID và việc thi hành các phán quyết của ICSID có thể gửi đến cho các nhà đầu tư tiềm năng một
tín hiệu tích cực rằng hoạt động đầu tư của họ được bảo hộ bởi một cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả. Với tư cách một tổ
chức thuộc Ngân Hàng Thế Giới (World Bank), ICSID được thiết lập bởi Công Ước ICSID, một hiệp định song phương đã được
thông qua bởi hơn 140 quốc gia. ICSID đã chứng minh là một tổ chức thành công với các quy tắc và quy định giúp giải quyết
tranh chấp giữa các nước thành viên và các nhà đầu tư từ các nước thành viên khác.
(b) Đa số các tranh chấp đầu tư được giải quyết tại ICSID thông qua quy định tại các hiệp định đầu tư song phương hoặc đa
phương, các hiệp định này yêu cầu một quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư từ (các) quốc gia khác, hoặc thông
qua luật đầu tư của từng quốc gia.
(c) ICSID tạo ra sự minh bạch và cho phép sự tham gia của công chúng rộng rãi hơn hơn hầu hết các hình thức trọng tài thương
mại quốc tế khác. ICSID hoạt động trong một hệ thống tư pháp độc lập: các tòa án trong nước không thể hỗ trợ hoặc can thiệp
trực tiếp. Các phán quyết sẽ không bị bãi bỏ trong nước, mà phải được đưa ra trước hội đồng ICSID thứ hai, là một ủy ban đặc
biệt xem xét việc thu hồi phán quyết. Một phán quyết của ICSID sẽ được thực thi trực tiếp tại một nước thành viên như một
phán quyết của tòa án của nước đó.

6. Hội nghị Hague về Tư Pháp Quốc Tế, Công Ước Hague ngày 30 tháng 6 năm 2005 Về Thỏa Thuận Lựa Chọn Tòa Án.

4.7 Công Ước New York Về Công Nhận Và Thi Hành Phán Quyết Trọng Tài.
Nếu chưa gia nhập, các quốc gia nên xem xét phê chuẩn Công Ước New York Về Công Nhận Và Thi Hành Phán Quyết Trọng Tài.7
(a) Công Ước New York là một hiệp định ủng hộ việc thực thi phán quyết và có các cơ chế tạo điều kiện cho việc công nhận và thi
hành các phán quyết của trọng tài nước ngoài tại các nước đã phê chuẩn Công Ước. Công Ước cũng hạn chế các cơ sở mà tòa
án các nước thành viên có thể dựa vào để từ chối thi hành, ví dụ Công ước hạn chế các trường hợp không thi hành phán quyết
do các sai sót về tình tiết thực tế hoặc cơ sở pháp lý.
(b) Công Ước New York là lý do chính mà các phán quyết trọng tài có khả năng được thi hành ở nước ngoài nhiều hơn các phán
quyết của tòa án, khiến cho trọng tài trở thành phương thức chủ đạo để giải quyết các tranh chấp thương mại quốc tế. Được
thông qua bởi Liên Hợp Quốc vào năm 1958, Công Ước New York đã được phê chuẩn bởi hơn 140 quốc gia và đã được nội luật
hóa ở hầu hết các quốc gia. Việc phê chuẩn Công Ước New York sẽ cho các nhà đầu tư tiềm năng từ nước ngoài thấy mong
muốn của một nước trong việc chứng minh rằng các phán quyết trọng tài ở nước ngoài cũng có thể được thi hành đối với tài
sản ở trong nước.
(c) Như được nêu tại mục 4.7(b) trên đây, chỉ riêng việc phê chuẩn Công Ước New York sẽ không làm cho việc thi hành phán quyết
dễ dàng hơn nếu luật pháp của một nước không tạo ra các cơ chế thực thi hữu hiệu cho việc thi hành. Tuy nhiên, một điều
không thể bàn cãi là nhà đầu tư sẽ có những quyền về thực thi phán quyết thuận lợi hơn nếu được bảo vệ bởi Công Ước New
York. Nếu không có quyền đó, nhà đầu tư có thể sẽ phải sử dụng phán quyết trọng tài nước ngoài như là bằng chứng về một
khoản nợ để khiếu kiện, một phương thức thực hiện quyền gây phiền hà và tốt nhất là nên tránh.

7. Công Ước New York (Liên Hợp Quốc).

5. Không phân biệt đối xử đối với đầu tư nước ngoài
Dòng vốn đầu tư vốn cổ phần tư nhân thường mang tính quốc tế về bản chất, do cơ cấu góp vốn chung của hầu hết các quỹ đầu tư
và nhu cầu tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư từ nhiều quốc gia khác nhau.
Do vậy, môi trường hấp dẫn đối với đầu tư góp vốn tư nhân chỉ nên duy trì những phân biệt đối xử ở mức tối thiểu về:
•

Quyền sở hữu tài sản của nhà đầu tư nước ngoài (tức là, chỉ tạo ra phân biệt khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia chính đáng);

•

Các hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước; và,

•

Việc huy động vốn và phát triển kinh doanh cho các nhà đầu tư là tổ chức và các nhà đầu tư chuyên nghiệp trong nước được
thực hiện bởi các nhà quản lý quỹ đầu tư góp vốn tư nhân ở nước ngoài.

Ngoài ra, các cơ chế đó cho phép tự do chuyển đổi tiền tệ theo tỉ giá hối đoái dựa trên giá thị trường hoặc cơ sở đáng tin cậy, và
quy định phương thức công bằng và linh hoạt để áp dụng, chuyển giao chuyên môn từ nước ngoài vào các hoạt động điều hành
trong nước.
5.1 Các hạn chế tối thiểu đối với đầu tư nước ngoài
Mối quan tâm chính của EMPEA đối với hoạt động đầu tư nước ngoài là cho phép các nhà đầu tư quyết định việc phân chia vốn
hiệu quả mà không có bất kỳ ràng buộc không phù hợp nào về pháp lý hoặc hành chính. Trong khi nhiều khía cạnh của mối quan
tâm đó được phản ánh trong Các Hướng Dẫn khác, Hướng Dẫn này quan tâm đến hoạt động đầu tư nước ngoài, kể cả các hạn chế
về quyền sở hữu nước ngoài, các hạn chế về đầu tư ra nước ngoài, các hạn chế về huy động vốn, khả năng tự do chuyển đổi tiền
tệ (bao gồm cả khả năng tự do chuyển tiền về nước) và khả năng của một nhà đầu tư nước ngoài trong việc tự do hoạt động ở một
quốc gia khác.
5.2 Các hạn chế tối thiểu về quyền sở hữu nước ngoài đối với tài sản
Các quốc gia muốn khuyến khích hoạt động đầu tư góp vốn tư nhân trong nước và quốc tế chỉ nên đặt ra các giới hạn tối thiểu về
quyền sở hữu nước ngoài đối với tài sản, kể cả đối với các công ty đại chúng.
(a) Nhìn chung, mọi hạn chế nên được định nghĩa rõ ràng và chỉ nên giới hạn trong phạm vi quyền sở hữu đa số có quyền kiểm
soát những tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia của một nước.
(b) Trường hợp nghĩa vụ tiết lộ thông tin của các nhà đầu tư nước ngoài được quy định vì lý do an ninh quốc gia của một nước, các
quy định đó phải rõ ràng và minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài.
(c) Các nghĩa vụ theo các hiệp định đầu tư phải có hiệu lực pháp luật và phải được áp dụng đối với tất cả các ban ngành chính phủ
của một nước. Nếu phù hợp, các nước phải tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận liên quan đến Tổ Chức Thương Mại Thế Giới
và các cơ quan quốc tế khác đóng vai trò khuôn khổ cho nền kinh tế thế giới.
5.3 Các hạn chế tối thiểu về đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư trong nước
Các nước có thể lựa chọn việc hạn chế đầu tư góp vốn tư nhân do quan tâm đến tính thanh khoản hoặc các vấn đề khác của lĩnh
vực đầu tư góp vốn tư nhân nói chung, tuy nhiên, liên quan đến các quy định áp dụng đối với các nhà đầu tư chuyên nghiệp, không
nên có sự phân biệt giữa các nhà quản lý tài sản vốn góp tư nhân trong nước và nước ngoài. Các thị trường nơi góp vốn tư nhân
phát triển mạnh cho phép các nhà đầu tư chuyên nghiệp lựa chọn các nhà quản lý tốt nhất cho hoạt động đầu tư của họ không
phụ thuộc vào nơi nhà quản lý đặt trụ sở.
5.4 Việc huy động vốn và phát triển kinh doanh được quản lý độc lập
Các nhà quản lý vốn góp tư nhân, đặc biệt là các nhà đầu tư chuyên nghiệp, phải được phép quản lý việc huy động vốn của họ, sau
khi đã có được những tư vấn phù hợp và tuân thủ pháp luật nước sở tại.
(a) Tại nhiều nước, miễn trừ đối với chào bán riêng lẻ cho phép thực hiện các khoản đầu tư góp vốn tư nhân mà không phải đăng
ký hoặc thông qua công ty môi giới trong nước hoặc chịu các hạn chế phiền hà khác.
(b) Ở một số nước, việc phải thuê một tổ chức môi giới trong nước, người quản lý tài sản, đại lý ký gửi hoặc tổ chức định giá tạo
thêm chi phí đối với quỹ góp vốn tư nhân và có khả năng cản trở hiệu quả sử dụng vốn.

5.5 Khả năng chuyển đổi tiền tệ
Chính sách tiền tệ và tài chính tối ưu đối với hoạt động đầu tư tư nhân thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả đầu tư góp vốn tư nhân,
có đặc điểm:
(a) Tạo ra khuôn khổ minh bạch và thuận lợi cho việc tự do chuyển đổi các khoản vốn đầu tư sang đồng tiền trong nước;
(b) Có khả năng chuyển đổi không hạn chế từ đồng tiền địa phương sang đồng tiền nước ngoài và khả năng chuyển tiền về nước
không hạn chế; hoặc,
(c) Nếu các hạn chế về khả năng chuyển đổi là cần thiết, cần có biện pháp chuyển đổi hiệu quả, nhanh chóng, rõ ràng và không
phân biệt đối xử đối với các nhà đầu tư nước ngoài.
(d) Tỉ giá hối đoái phải xác định trên cơ sở thị trường hoặc các cơ sở minh bạch và đáng tin cậy khác để các nhà đầu tư nước ngoài
không ở thế bất lợi so với các đối tác địa phương của họ.
5.6 Giới chuyên môn ở nước ngoài có thể điều hành công việc trong nước
Cơ chế thị thực và giấy phép lao động tối ưu đối với nhân viên người nước ngoài phải linh hoạt, rõ ràng và dễ sử dụng, và:
(a) Có các hạn chế tối thiểu đối với nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, như các công ty luật và kế toán để thúc đẩy tự do trao đổi
thông tin và chuyên môn;
(b) Có một hệ thống bảo hộ chung theo pháp luật cho người lao động nước ngoài và trong nước trong đó quyền lợi của người
sử dụng lao động và người lao động được cân bằng một cách hợp lý, kể cả liên quan đến các thỏa thuận không cạnh tranh và
không lôi kéo;
(c) Cho phép các nhà tài trợ vốn khuyến khích nhân viên thông qua các chương trình thưởng cổ phần cho nhân viên, quyền chọn
mua cổ phần, được chia lợi nhuận hàng năm và các thỏa thuận tương tự;
(d) Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài để duy trì thị thực của họ khi thay đổi người sử dụng lao động thông qua một
thủ tục chuyển đổi thị thực chuẩn hóa và đơn giản hóa; và
(e) Cho phép doanh nhân nhận thị thực nhập cảnh tại nơi đến.

6. Môi trường quản lý hiệu quả, minh bạch và công bằng
Đầu tư góp vốn tư nhân có xu hướng phát triển mạnh tại các thị trường có cơ chế quản lý rõ ràng, hiệu quả, minh bạch, trung lập
và công bằng. Tại các thị trường đó, chỉ có các hạn chế tối thiểu về sử dụng vốn tư nhân và các quy định về loại tài sản này có sự
liên kết rõ ràng với các mục tiêu chính sách, ví dụ như khuyến khích các tiêu chuẩn về hành vi phù hợp trong lĩnh vực tài chính, duy
trì các thị trường tài chính ổn định, ngăn chặn các hành vi cạnh tranh không lành mạnh và các mục tiêu chính sách được thừa nhận
phổ biến khác.
Cơ chế quản lý của mỗi quốc gia có thể tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn hoặc cũng có thể tạo ra một môi trường hạn chế
sự tăng trưởng và dung túng cho tham nhũng do sự thiếu minh bạch và những hạn chế đối với quyền tự quyết của các tổ chức, cá
nhân.
6.1 Tuân thủ các chuẩn mực kế toán quốc tế
(a) Các quốc gia nên xem xét áp dụng Các Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế (IAS) hoặc Các Nguyên Tắc Kế Toán Được Chấp Nhận
Chung (GAAP) phù hợp với các chuẩn mực quốc tế.8
6.2 Sử dụng tối thiểu các rào cản pháp lý đối với đầu tư nước ngoài
(a) Giống như việc hạn chế sở hữu nước ngoài, các hạn chế về đầu tư góp vốn tư nhân từ nước ngoài sẽ được quy định rõ và chỉ
giới hạn trong phạm vi quyền sở hữu đa số có quyền kiểm soát các tài sản quan trọng đối với an ninh quốc gia.
(b) Trường hợp nghĩa vụ tiết lộ thông tin của các nhà đầu tư nước ngoài được quy định vì lý do an ninh quốc gia của một nước, các
quy định đó phải rõ ràng và minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài.
(c) Các nghĩa vụ theo các hiệp định đầu tư phải có hiệu lực pháp luật và phải được áp dụng đối với tất cả các ban ngành chính phủ
của một nước. Nếu phù hợp, các nước phải tuân thủ các điều kiện đã thỏa thuận liên quan đến Tổ Chức Thương Mại Thế Giới
và các cơ quan quốc tế khác đóng vai trò khuôn khổ cho nền kinh tế thế giới.
6.3 Các hạn chế tối thiểu đối với việc các nhà đầu tư trong nước góp vốn cho các quỹ góp vốn tư nhân
(a) Các quốc gia không nên hạn chế một cách không thỏa đáng việc sử dụng tài sản vào hoạt động góp vốn tư nhân hoặc hạn chế
quyền của các tổ chức tài chính trong việc ươm mầm và/hoặc tài trợ các quỹ góp vốn tư nhân. Các hạn chế dựa trên thanh
khoản nên liên quan đến quy mô của tài sản dùng để đầu tư và khả năng thanh khoản của tài sản đó.
6.4 Các hạn chế tối thiểu đối với các chiến lược đầu tư
(a) Các quốc gia nên tránh quy định các hạn chế không hợp lý đối với các chiến lược đầu tư góp vốn tư nhân. Bất kỳ quy định nào
áp dụng cho các chiến lược đầu tư nên:
(i) Cho phép các nhà đầu tư chuyển nghiệp có sự tự do tương đối trong quyết định chiến lược đầu tư; và,
(ii) Cung cấp các phương pháp định giá phù hợp có tính đến tính thanh khoản thấp vốn có của các khoản góp vốn tư nhân.

6.5 Các quy tắc cạnh tranh và chống độc quyền
(a) Các quy định về cạnh tranh và chống độc quyền nên có hiệu lực, minh bạch và công bằng với các quy trình chấp thuận giao
dịch được thực hiện hiệu quả bởi các cơ quan không chịu ảnh hưởng từ các chính trị gia.
(b) Những người đưa ra quyết định và nhân viên của họ tham gia vào quy trình chấp thuận nên được đào tạo đầy đủ để giải quyết
được sự phức tạp của các vấn đề cạnh tranh và chống độc quyền.
6.6 Các rào cản tối thiểu đối với các thị trường tín dụng trong nước
(a) Các quốc gia nên giảm tối thiểu hoặc gỡ bỏ các rào cản chính thức hay không chính thức đối với quyền tiếp cận của các nhà
đầu tư nước ngoài với các nguồn tín dụng trong nước, bao gồm không chỉ các ngân hàng thương mại trong nước mà còn các tổ
chức tài chính phi ngân hàng và các nguồn tín dụng bổ sung trong nước khác.

8. Các Chuẩn Mực Kế Toán Quốc Tế; Hội Đồng Chuẩn Mực Kế Toán Tài Chính GAAP.

6.7 Các quy định ở cấp chuyên ngành hiệu quả, công bằng và minh bạch
(a) Nhìn chung, khuôn khổ quản lý của một quốc gia đối với một chuyên ngành nào đó nên hiệu quả, minh bạch và công bằng,
không trao quyền quyết định quá rộng cho các nhà quản lý chuyên ngành và có các nguyên tắc rõ ràng để hướng dẫn việc thực
hiện quyền quyết định hành chính và có thủ tục khiếu nại các quyết định hành chính.
(b) Trong lĩnh vực tài chính, các cơ chế quản lý nên khuyến khích các tiêu chuẩn về hành vi phù hợp của những người tham gia,
duy trì ổn định và thanh khoản cho các thị trường tài chính, và tạo sự cân bằng hợp lý giữa việc bảo hộ nhà đầu tư với nhu cầu
đổi mới và phát triển kinh doanh.
6.8 Các quy trình khiếu nại công khai và minh bạch.
(a) Các quy trình khiếu nại nên hiệu quả, minh bạch và công bằng. Sự tồn tại các quy trình khiếu nại công khai, cũng như sự hiệu
quả và minh bạch của các quy trình đó, có thể có ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng và sự minh bạch của các cơ chế quản lý và
các quá trình đưa ra quyết định.
(b) Các quy trình đó cũng có thể tạo ra sự giám sát và phản biện công khai đối với các quyết định về quản lý, quy hoạch và cấp
phép liên quan đến đầu tư.
6.9 Cung cấp đầy đủ các thông tin tài chính
(a) Để đánh giá rủi ro tài chính của một khoản đầu tư, các nhà đầu tư đòi hỏi phải được tiếp cận các thông tin tài chính chính xác
và đầy đủ. Các nhà đầu tư cũng cần các cơ chế tiền tệ và tài chính minh bạch và có thể dự báo được. Các hạn chế về minh bạch
thông tin sẽ làm cho việc đánh giá rủi ro khó khăn hơn và sẽ là một trở ngại đối với đầu tư nước ngoài.
(b) Hơn nữa, lòng tin của nhà đầu tư sẽ nhanh chóng giảm sút nếu dữ liệu tài chính không được cung cấp một cách bình đẳng cho
tất cả những người quan tâm hoặc dữ liệu tài chính không đáng tin cậy.
(c) Chính sách tiền tệ và tài chính quốc gia phải minh bạch và có thể dự báo được. Một nhà đầu tư sẽ đánh giá tính khả thi của một
khoản đầu tư trên cơ sở môi trường tài chính và tiền tệ; việc bất ngờ tăng lãi suất hoặc thuế sẽ gây khó khăn cho đầu tư nước
ngoài.
6.10 Các cơ chế cấp phép hiệu quả, minh bạch và công bằng
Các quy trình cấp phép không nên được sử dụng như một rào cản đối với đầu tư hoặc sự phát triển của một ngành. Thay vào đó,
các quy trình cấp phép hiệu quả có thể giúp tăng tính cạnh tranh cho một quốc gia trên thị trường.

7. Quy định rõ ràng và đáng tin cậy về tịch thu tài sản
Vì tịch thu tài sản đe dọa trực tiếp việc bảo toàn vốn trong hoạt động đầu tư, các nhà đầu tư góp vốn tư nhân yêu cầu phải có các
quy định rất rõ ràng về các trường hợp cụ thể mà nhà nước được phép tịch thu tài sản tư nhân và các biện pháp bồi thường cho
các nhà đầu tư có tài sản bị tịch thu. Bất kỳ quy định nào như vậy cũng phải phù hợp với các nghĩa vụ của nước sở tại theo các hiệp
định đầu tư đa phương và song phương, cũng như các quy tắc quốc tế.
7.1 Rủi ro bị tịch thu tài sản tối thiểu
Việc bị nhà nước tịch thu tài sản phải được giới hạn trong phạm vi các trường hợp hợp lý vì an ninh quốc gia, y tế và an toàn của
cộng đồng hoặc các trường hợp tương tự khác, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế và các nghĩa vụ theo các hiệp định về đầu tư.
7.2 Các quy tắc rõ ràng và công bằng
Biện pháp tịch thu tài sản phải được áp dụng dựa trên các điều kiện minh bạch, rõ ràng và được định nghĩa cụ thể.
(a) Sở hữu tư nhân nên coi là một quyền cơ bản quan trọng theo hiến pháp, và bất kỳ hành vi xâm phạm nào đối với tài sản tư
nhân bởi nhà nước, bao gồm tịch thu tài sản, sẽ chỉ được thực hiện nếu nhà nước được pháp luật cho phép làm như vậy.
(b) Biện pháp tịch thu tài sản chỉ được thực hiện nếu vì những lợi ích công cộng đã được xác định thông qua quá trình lập pháp rõ
ràng và minh bạch.
(c) Biện pháp tịch thu tài sản không nên tạo ra sự phân biệt đối xử và phải dựa trên các các quy định rõ ràng về điều kiện áp dụng
và quy trình thực hiện, bao gồm quy định về bồi thường.
7.3 Quyền được bồi thường
Các nhà đầu tư sẽ có quyền được bồi thường thỏa đáng trong các trường hợp bị tịch thu tài sản.
(a) Việc bồi thường một cách thỏa đáng nên được quyết định bởi một bên tư vấn độc lập được cả hai bên chấp thuận.
(b) Khoản bồi thường cho việc tịch thu tài sản sẽ không được tính toán dựa trên các điều kiện chung chung và mơ hồ, mà phải cân
nhắc hoàn cảnh cá nhân, bao gồm tổn thất thực tế, tổn thất lợi nhuận hợp pháp, và các hệ quả về kinh tế của việc tịch thu tài
sản vì lợi ích công cộng.
(c) Khoản đền bù thỏa đáng không nên bị giới hạn bởi giá mua của tài sản, mà nên tính đến các thiệt hại phát sinh do tài sản bị
tịch thu.
7.4 Quyền yêu cầu giám sát độc lập
Các nhà đầu tư nên có quyền yêu cầu giám sát độc lập đối với bất kỳ việc tịch thu tài sản nào và bất kỳ quá trình giám sát nào như
vậy cũng nên được thực hiện công bằng và đúng thời hạn.
(a) Các nhà đầu tư có tài sản bị tịch thu nên có quyền khiếu kiện tính hợp pháp của hành vi tịch thu tài sản và các điều khoản của
khoản bồi thường dự kiến ra tòa án hoặc cơ quan tư pháp độc lập khác.
(b) Nhà nước không nên có bất kỳ sự tác động nào lên các cơ quan thực hiện định giá tài sản, hoặc lên bất kỳ cơ quan tư pháp nào
có nhiệm vụ đánh giá tính hợp pháp của hành vi tịch thu tài sản hoặc sự thỏa đáng của khoản bồi thường.

8.Khung pháp lý ổn định và công bằng đối với các quyền tài sản
Một khung pháp lý ổn định đối với các quyền tài sản rất quan trọng đối với hoạt động đầu tư vào các công ty và tài sản tư nhân,
do vậy các nhà đầu tư yêu cầu một khung pháp lý: (i) có thể tiếp cận và dễ dàng tìm kiếm (a) thông tin về quyền sở hữu đối với bất
động sản, thế chấp, cầm cố và các biện pháp bảo đảm khác và (b) thông tin cơ bản liên quan đến các công ty trong nước, (ii) có các
phương thức chuyển nhượng quyền sở hữu bất động sản và cổ phần trong các công ty trong nước và đăng ký biện pháp bảo đảm
một cách tiết kiệm chi phí, và (iii) bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ.
Ngoài sự thừa nhận chung về tính hợp pháp của hệ thống các quyền tài sản từ các cấp cao nhất của chính phủ, các nhà đầu tư cần
một cơ chế cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ liên quan đến quyền sở hữu và quyền bảo đảm trên tài sản, bao gồm:
8.1 Có sự rõ ràng của các quyền tài sản và sự thực thi các quyền tài sản nhanh chóng, hiệu quả
(a) Sự rõ ràng của các quyền tài sản và của các quyền sở hữu chung/quyền lợi cổ phần; và quy định về hình thức văn bản giúp tăng
cường sự rõ ràng về mặt pháp lý và giảm thiểu tranh chấp (ví dụ bắt buộc một thỏa thuận phải lập thành văn bản, hoặc phải
được công chứng);
(b) Sự thực thi các quyền tài sản, quyền sở hữu chung/quyền đối với cổ phần phải hiệu quả, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí;
8.2 Có hệ thống đăng ký tài sản hiệu quả
(a) Có hệ thống đăng ký tài sản hiệu quả, có thể tiếp cận và/hoặc công khai, với chi phí và thời hạn hợp lý, không cản trở các giao
dịch, và một hệ thống tương tự để cung cấp các thông tin cơ bản liên quan đến các công ty, các công ty hợp danh trách nhiệm
hữu hạn và các pháp nhân trong nước khác;
(b) Duy trì các chi phí hợp lý và minh bạch trong việc đăng ký/chuyển nhượng tài sản, bao gồm lệ phí trước bạ và các loại thuế;
8.3 Các biện pháp bảo đảm
(a) Quy định rõ ràng về các quyền của những người nắm giữ biện pháp bảo đảm và cơ chế thực thi các biện pháp bảo đảm tương
đối dễ dàng; và,
(b) Quy định quyền của một bên cho vay nước ngoài được nhận tài sản ở trong nước để bảo đảm khoản vay, và có quy định để
biện pháp bảo đảm có hiệu lực đối với các bên thứ ba và cơ chế thực thi biện pháp bảo đảm đó tương tự như đối với các bên
cho vay trong nước.
8.4 Các quyền sở hữu trí tuệ
(a) Có hệ thống ổn định và công bằng các quyền sở hữu trí tuệ trong đó các quyền được bảo hộ ở mức cao, quy trình đăng ký hiệu
quả, và có cơ chế thực thi và giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ;
(b) Gia nhập Hiệp Định Của WTO Về Các Khía Cạnh Liên Quan Tới Thương Mại Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (TRIPS) và có các các văn
bản pháp luật trong nước để thực hiện hiệp định; và,9
(c) Gia nhập Hiệp Ước Hợp Tác Về Sáng Chế Đối Với Các Phát Minh, hệ thống Madrid đối với các nhãn hiệu hàng hóa và hệ thống
Hague đối với thiết kế công nghiệp.10

9. Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, Hiệp Định Về Các Khía Cạnh Liên Quan Tới Thương Mại Của Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (TRIPS).
10. Hiệp Ước Hợp Tác Về Sáng Chế đối với Các Khoản Đầu Tư, Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới; Hệ Thống Madrid đối với Việc Đăng Ký Quốc Tế Các Nhãn Hiệu, Tổ Chức Sở Hữu Trí
Tuệ Thế Giới; Hệ Thống Hague đối với Việc Đăng Ký Quốc Tế Thiết Kế Công Nghiệp, Tổ Chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới.

9. Tính linh hoạt trong các thủ tục phá sản và sự công bằng cho
các bên có quyền và lợi ích liên quan
Một cơ chế phá sản hợp lý và có thể dự báo được là cần thiết để bảo đảm một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư, cả trong
nước và nước ngoài. Các hệ thống bảo vệ lợi ích của tất cả các bên có quyền và lợi ích liên quan tạo ra cơ chế phá sản (i) cho phép
bổ nhiệm các quản tài viên độc lập trong thủ tục phá sản, (ii) thừa nhận quyền ưu tiên của các chủ nợ có bảo đảm và các ưu đãi
và dàn xếp thứ cấp khác, (iii) tạo ra một phương thức công bằng về đề xuất và chấp thuận các kế hoạch tái cơ cấu, và (iv) cho phép
khiếu nại các giao dịch trước khi mất khả năng thanh toán theo cách thức phù hợp với các quy tắc quốc tế. Cơ chế phá sản phù
hợp sẽ có các đặc điểm:
9.1 Cơ chế phá sản phù hợp
Một cơ chế phá sản hợp lý và có thể dự báo được là cần thiết để bảo đảm một sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư, cả trong
nước và nước ngoài. Các quốc gia nên quy định cơ chế phá sản phù hợp, bao gồm:
(a) Sự công nhận các biện pháp bảo đảm và sự phân biệt rõ ràng giữa các nhóm chủ nợ khác nhau (ví dụ các chủ nợ có bảo
đảm, chủ nợ không có bảo đảm, chủ nợ ưu đãi hay thứ cấp, và các chủ nợ nhận tài sản thế chấp cố định hay thả nổi);
(b) Các quy tắc bảo đảm các tài sản của công ty không được di chuyển khỏi sự tiếp cận của các chủ nợ khi bắt đầu các thủ tục
phá sản (tức là, ‘nguyên tắc chống tước đoạt’ trong pháp luật Anh) và một hệ thống quyền ưu tiên rõ ràng trong phân chia
tài sản khi phá sản;
(c) Các nguyên tắc pháp luật bảo đảm rằng một quản tài viên không thể từ chối thực hiện các biện pháp bảo đảm có hiệu lực
đối với bên thứ ba ngoại trừ trong các trường hợp giao dịch do lừa đảo, giao dịch dưới giá trị thực hoặc các biện pháp bảo
đảm được thỏa thuận trong thời hạn ưu tiên;
(d) Sự phân chia công bằng theo tỷ lệ (pari passu) cho các chủ nợ không được bảo đảm;
(e) Trách nhiệm hữu hạn của các cổ đông đối với các khoản nợ của công ty;
(f) Cơ chế cấn trừ nợ khi phá sản rõ ràng; và,
(g) Áp dụng các quy tắc liên quan đến tài sản tài chính đưa vào thế chấp tương tự như Hướng Dẫn Của Liên Minh Châu Âu Về
Tài Sản Tài Chính Đưa Vào Thế Chấp.11
9.2 Cơ chế đối xử minh bạch và tương trợ đối với các chủ nợ nước ngoài
(a) Đối với các chủ nợ nước ngoài, các quốc gia nên có một hệ thống các quy tắc minh bạch và tương trợ cho việc công nhận các
thủ tục phá sản và quản tài viên nước ngoài (ví dụ, áp dụng Luật Mẫu Về Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế (UNCITRAL Model
Law)); và,12
(b) Đối xử với các chủ nợ nước ngoài trên cơ sở bình đẳng với các chủ nợ trong nước.
9.3 Quản tài viên độc lập và các thủ tục công bằng
(a) Các thủ tục phá sản của một quốc gia nên quy định việc sử dụng các quản tài viên hoạt động độc lập và theo pháp luật; và
(b) Để bảo toàn giá trị của doanh nghiệp, cần có thủ tục phá sản có quy định biện pháp tạm dừng thực hiện quyền đòi nợ,
không cho phép xử lý tài sản bảo đảm hoặc hành động khác gây thiệt hại cho công ty đang lâm vào tình trạng phá sản trừ
khi có sự chấp thuận của quản tài viên hoặc tòa án, ví dụ như thủ tục phá sản theo pháp luật Anh hoặc Chương 11 của Bộ
Luật Phá Sản Của Hoa Kỳ.13

11. Hướng Dẫn Của Châu Âu Về Tài Sản Tài Chính Đưa Vào Thế Chấp năm 2002 (2002/47/EC); Bản Sửa Đổi 2009 (2009/44/EC).
12. Luật Mẫu Của UNCITRAL Về Trọng Tài Thương Mại Quốc Tế.
13. Chương 11 – Bộ Luật Phá Sản Của Hoa Kỳ.

9.4 Quy định về biện pháp bảo đảm bổ sung cho các chủ nợ và/hoặc trợ giúp cho các kế hoạch tái cơ cấu
Các nước cũng nên xem xét các cơ chế phá sản khác trong đó có quy định biện pháp bảo đảm bổ sung cho các chủ nợ và/hoặc
tạo nhiều cơ hội để thực hiện các kế hoạch tái cơ cấu, bao gồm:
(a) Có quy định về tài sản thế chấp cố định và tài sản thế chấp thả nổi;
(b) Các cổ đông có khả năng thực hiện tái cấu trúc cơ cấu vốn thông qua quy trình phá sản; và,
(c) Các chủ nợ có bảo đảm có khả năng tham gia kiểm soát quy trình phá sản liên quan đến các tài sản được bảo đảm của họ (ví
dụ, bằng cách bổ nhiệm một bên quản lý các tài sản bảo đảm hoặc thông qua quyền lựa chọn người được bổ nhiệm quản tài
viên).

10. Quyền tự do hợp đồng tối đa
Các thị trường có hoạt động đầu tư góp vốn tư nhân sôi động thường mang lại cho các nhà đầu tư và các công ty được họ đầu tư
tính linh hoạt để thực hiện các chiến lược một cách hiệu quả, trong đó có việc cho phép một doanh nghiệp và các nhà đầu tư của
doanh nghiệp tự do ký kết hợp đồng, tự do thương lượng các điều khoản về vốn vay, trái phiếu, cổ phần và chứng khoán khác, và
lựa chọn luật nước ngoài để điều chỉnh các hợp đồng của họ, với mục tiêu cho phép các doanh nghiệp và các nhà đầu tư của họ tự
do thực hiện các cơ cấu và cách thức giao dịch theo các thông lệ có sẵn hiệu quả nhất cho ngành nghề kinh doanh của họ.
10.1 Tự do lựa chọn các cấu trúc và công cụ giao dịch đa dạng
(a) Cơ chế quản lý và pháp luật của một quốc gia nên đủ linh hoạt để cho phép các doanh nghiệp thực hiện các chiến lược của họ,
trong đó có các chiến lược tài chính, một cách hiệu quả.
(b) Sự linh hoạt kinh trong doanh như vậy có thể đạt được thông qua khả năng tự do ký kết hợp đồng, không có các hạn chế theo
luật định về các loại cấu trúc giao dịch tiềm năng, để các doanh nghiệp có thể sử dụng các công cụ tài chính sáng tạo và linh
hoạt, như các trái phiếu chuyển đổi, vốn cổ phần ưu đãi, cho thuê tài chính, vốn có quyền ưu tiên thấp, chứng quyền, quyền
chọn mua và quyền chọn bán và các công cụ khác.
(c) Nhiều công cụ này có thể hỗ trợ các công ty địa phương huy động số vốn cần thiết mà các cổ đông sáng lập không cần từ bỏ
hoàn toàn quyền sở hữu và/hoặc kiểm soát.
10.2 Tự do lựa chọn luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp
(a) Các quốc gia cũng nên xem xét lợi ích của việc cho phép các công ty tận dụng các cơ chế và cơ cấu doanh nghiệp đã thành công
tại các nước khác.
(b) Sự linh hoạt đó cho phép áp dụng các hình thức đầu tư mới có thể chủ động kích thích các nhà đầu tư mới đầu tư vào vốn cổ
phần hoặc vốn vay thiểu số không chi phối.
(c) Bằng cách cho phép các bên chọn luật nước ngoài để điều chỉnh các hợp đồng của họ và chọn giải quyết các tranh chấp của
họ tại các tòa án quốc tế hoặc trọng tài quốc tế, các nước không chỉ tăng cường thu hút đầu tư từ nước ngoài mà còn giúp các
công ty địa phương thành công trong nền kinh tế toàn cầu.
(d) Cho phép các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty địa phương tận dụng các bảo hộ có trong các hệ thống pháp luật có hệ
thống tòa án và các quy định đã được công nhận toàn cầu là thân thiện với nhà đầu tư sẽ hỗ trợ cho các công ty đó trong việc
thu hút vốn và phát triển hoạt động kinh doanh.

