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Luật nhà ở sửa đổi
Sau thời gian dài thảo luận, luật nhà 
ở sửa đổi đã nhận được sự đồng 
thuận từ tất cả các cấp ban ngành 
của chính phủ và cả sự ủng hộ từ 
phía thị trường bất động sản tại Việt 
Nam. Khi được chính thức áp dụng 
vào tháng 7/2015 tới đây, luật này 
sẽ cho phép người nước ngoài sở 
hữu hoặc cho thuê tối đa 30% căn 
hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc 
tối đa 250 biệt thự /nhà liền kề. Đồng 
thời luật cũng cho phép người nước 
ngoài được đăng ký sở hữu bất động 
sản trong vòng 50 năm, đồng nghĩa 
với việc họ có quyền lợi như công 
dân Việt Nam trong việc cho thuê lại, 
thế chấp, chuyển nhượng, hoặc thừa 
kế. 

Những sửa đổi mới này theo sau 
các cải cách pháp lý tổng thể có 
ảnh hưởng đến nhiều phân khúc thị 
trường và ra đời ngay thời điểm mà 
khi các nhà đầu tư nước ngoài đang 
ngày càng quan tâm đặc biệt đối với 
các bất động sản Việt Nam. Những 
cải cách pháp lý phù hợp với xu thế 
tại Việt Nam sẽ góp phần thúc đẩy 
hoạt động kinh doanh cũng như tạo ra 
một môi trường tài chính cạnh tranh 
và lành mạnh hơn.

Năm 2008, Quốc hội đã thông qua 
chương trình thí điểm cho tổ chức, 
cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở 
tại Việt Nam, tuy nhiên chương trình 
này đã không thành công. Tính đến 
quý 2/ 2013, chỉ có 126 trường hợp 
cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài, 
trong đó 108 trường hợp là cá nhân, 
đã mua bất động sản trong khuôn khổ 
chương trình này. Tính đến năm 2013 
có khoảng 74,000 người nước ngoài 
cư trú tại Việt Nam. 

Luật sửa đổi gần đây cũng đi theo 
hướng nới lỏng quyền sở hữu bất 
động sản ở Việt Nam cho những 
người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài. Đối tượng này giờ đây có đầy 
đủ quyền sở hữu bất động sản tại 
Việt Nam. Việt Nam là một trong 10 
quốc gia có lượng kiều hối cao nhất. 
Trong năm 2013, lượng kiều hối đã 
tăng 10% so với năm trước, đạt tới 
11 tỉ đô la Mỹ. Một lượng đáng kể 
kiều hối này có thể đổ vào lĩnh vực 
bất động sản. Một báo cáo gần đây 
(của CIEM & Western Union, 2014) 
đã chỉ ra rằng 17% lượng kiều hối 
này, tương đương với 2 tỷ đô la Mỹ, 
sẽ chảy vào bất động sản. CIEM cho 
rằng với khoảng 8% của GDP, đây là 
một đóng góp đáng kể cho nền kinh 
tế. 

Quyền sở hữu của người nước ngoài 
giờ đây sẽ được mở rộng phạm vi, 
cho phép họ có thể: cho thuê, thế 
chấp, trao đổi mua bán hoặc thừa 
kế. Từ đó môi trường mua bán trong 
nước hứa hẹn được mở rộng hơn. 
Điều này cũng sẽ góp phần tăng tính 
thanh khoản cho thị trường nhà ở vốn 
đang có dấu hiệu phục hồi trên cả 
nước.

Tại sao thị trường nhà ở lại có tầm 
quan trọng đến vậy? Thị trường nhà 
ở được xem là động lực cho nền kinh 
tế. Thị trường này là nơi lưu trữ tài 
sản quốc gia, tác động trực tiếp lên 
thị trường lao động và ảnh hưởng tới 
tiêu dùng. Thông qua những chính 
sách tiền tệ, lãi suất, chính phủ có 
thể điều chỉnh trực tiếp nền kinh tế. 
Ngược lại, đầu tư nước ngoài cũng 
hết sức quan trọng vì nó mang đến 
nguồn cung dồi dào đủ sức đáp ứng 
nguồn cầu nước ngoài gia tăng. Với 
tính cạnh tranh cao trong khu vực, bất 
kì chính sách hỗ trợ nguồn vốn đều 
được xem là cần thiết. 

Cạnh tranh trong khu vực
Luật sửa đổi đã góp phần nâng sức 
cạnh tranh của thị trường bất động 
sản Việt Nam trong khu vực. Bảng 
dưới đây sẽ tóm tắt các điểm chính 
về quyền sở hữu bất động sản của 
các quốc gia trong khu vực. 

Luật sửa đổi cũng sẽ cho phép các nhà đầu tư đủ 
điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam có cơ hội tiếp 
cận với phân khúc tài sản hấp dẫn này trong một 
thị trường mới nổi với những đặc điểm cấu trúc 
hấp dẫn và những tiềm năng phát triển mạnh mẽ. 
Theo số liệu về lợi tức cho thuê tại một số các 
thành phố được thể hiện ở bảng dưới đây, có thể 
thấy Việt Nam là nơi mang lại lợi nhuận khá cao. 
Nếu tính đến tiềm năng tăng trưởng của đầu vào 
thì có thể thấy tổng lợi nhuận thu lại là rất hấp 
dẫn. 

BẢNG 1

Thống kê lợi nhuận cho thuê toàn cầu
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Quyền sở hữu của người nước ngoài trong khu vực
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“Thị thực ưu đãi”
Quy định “nhập cảnh hợp pháp” mở 
ra cơ hội nhận được “thị thực ưu đãi” 
mà cho phép các hình thức định cư 
lâu dài thông qua các khoản đầu tư 
tối thiểu trong lĩnh vực bất động sản 
nhà ở. Trong phạm vi quy định về “thị 
thực ưu đãi” thường có các quy định 
khác nhằm hỗ trợ nguồn cung. Ví dụ: 
người nước ngoài chỉ được mua sản 
phẩm mới, không được phép bán 
lại trong một khoảng thời gian nhất 
định, đảm bảo quy định bình đẳng với 
người mua là người Việt Nam.

Vấn đề tài chính
Nghị định cũng cho phép người nước 
ngoài “mua bất động sản thông qua 
một tổ chức tài chính hoạt động tại 
Việt Nam”. Trong bối cảnh ngành 
ngân hàng bán lẻ của Việt Nam đang 
phát triển và ngày càng trở nên cạnh 
tranh, thì điều này sẽ giúp cho người 
nước ngoài tiếp cận dễ dàng hơn với 
các giải pháp tài chính hỗ trợ mua 
nhà. 

Tuy nhiên có hai vấn đề cần được 
khắc phục liên quan đến các khoản 
vay này; Thứ nhất là quy định của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
đầu tư nước ngoài của các cá nhân; 
Thứ hai là thời gian khoản nợ này cần 
phải đi liền với thời hạn của thị thực, 
thường là hai năm.

Số liệu liên quan
Việt Nam đang có cấu trúc dân số 
vàng hứa hẹn hỗ trợ cho sự phát triển 
của thị trường nhà ở trong tương lai. 
Quy mô hộ gia đình là khoảng 4,1 
người/căn nhà, hiện nằm trong mức 
cao nhất của khu vực. Mức này ở 
các nước phát triển thường ở mức 
2,6 người/ căn nhà. Dân số Việt Nam 

vào khoảng 90 triệu người nhưng tỉ 
lệ đô thị hóa lại khá cao, vào khoảng 
3,03%.

Hiện nay, nguồn cung tương lai ở 
cả Hà Nội và Tp. HCM tính đến năm 
2017 sẽ có thể cung ứng khoảng 
100.000 chổ ở. Do đó, nhu cầu nhà ở 
hàng năm ở cả hai thành phố này vẫn 
còn là rất lớn. Khi tỉ lệ người/căn nhà 
giảm đi thì số lượng nhà sẽ tăng lên, 
kết hợp với tỉ lệ đô thị hóa ngày một 
gia tăng thì đây chính là nền tảng cho 
sự phát triển của thị trường nhà ở. Kể 
cả nếu hai biến số trên đây có thay 
đổi thì có thể nhận thấy, lượng cung 
thực ra cũng không ở mức quá dồi 
dào. Nguồn cầu thực vẫn tồn tại và 
được duy trì ở mức khá cao.

Tỉ lệ sở hữu của người nước ngoài 
của các nền kinh tế phát triển thường 
dao động từ 5% đến 10% trong tất cả 
các giao dịch bất động sản.

 � Ở Hà Nội và Tp. HCM, hàng năm có 
35.000 giao dịch sơ cấp. Giả sử tỉ lệ sở 
hữu của người nước ngoài là 5% thì sẽ 
tương đương với hàng năm có khoảng 
1.750 người nước ngoài mua nhà. 
Trong khi đó, nếu đối chiếu với MMSH 
thì MMSH sẽ có khoảng 3.000 người 
nước ngoài mua nhà mỗi năm.

 � Giả sử giá trung bình khoảng 
120.000 đô la Mỹ mỗi giao dịch thì mỗi 
năm doanh thu rơi vào khoảng 210 
triệu đô la Mỹ. Nếu trung bình các chi 
phí đóng thuế, thủ tục rơi vào khoảng 
1.500 đô la Mỹ mỗi giao dịch thì tổng 
thu rơi vào khoảng 2,6 triệu đo la Mỹ 
mỗi năm.

 � Việc người nước ngoài tham gia 
mua bất động sản không khiến cho 
mức giá trên thị trường thay đổi nhưng 
có thể góp phần nâng cao tỉ lệ hấp thụ 
sản phẩm và tính thanh khoản. Do đó 
sẽ góp phần phát triển thị trường nhà 
ở Việt Nam.
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Yêu cầu của các nước để được cấp thị thực ưu đãi
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Trường hợp điển hình – “Malaysia - 
Ngôi nhà thứ hai” (gọi tắt là MM2H)

Malaysia có dân số hơn 30 triệu người, trong 
đó có hơn 90,000 người nước ngoài với khoảng 
250.000 giao dịch bất động sản hàng năm.

Chương trình Ngôi nhà thứ hai Malaysia (viết 
tắt là MM2H) là một chương trình cho phép 
người nước ngoài cư trú tại đất nước này với 
thị thực lên tới 10 năm. Để đủ điều kiện tham 
gia chương trình, ứng viên xin cấp thị thực phải 
đáp ứng được một số các tiêu chí về tài chính 
và y tế. Cụ thể, hiện nay họ phải mua một bất 
động sản với giá trị tối thiểu là 570.000 đo la Mỹ 
và phải duy trì số dư tài khoản ngân hàng ở một 
mức nhất định hàng tháng nhằm chứng minh 
khả năng tài chính của bản thân. Các ứng viên 
đạt đủ điều kiện sẽ được quyền nhập và xuất 
cảnh tại nước sở tại không hạn chế.

Kể từ khi bắt đầu thực thi vào năm 2002, đã 
có khoảng 18.000 người nước ngoài tham gia 
chương trình này. Năm 2013, hơn 50% người 
tham gia đến từ Trung Quốc và Nhật Bản, trong 
khi đó lượng người đến từ Châu Âu và Châu 
Mỹ chỉ chiếm khoảng 5%. Biểu đồ dưới đây sẽ 
cho biết tỉ lệ phân chia theo quốc tịch của những 
người tham gia chương trình này kể từ khi 
chương trình bắt đầu.
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