Nghị định trên sửa đổi, bổ sung điều kiện kinh doanh trong 5 lĩnh vực gồm: 1- Kế toán, kiểm toán; 2- Xổ số,
trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, casino, đặt cược, dịch vụ
quản lý quỹ hưu trí tự nguyện; 3- Kinh doanh bảo hiểm; 4- Thẩm định giá; 5- Kinh doanh chứng khoán.
Trong lĩnh vực xổ số, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, dịch vụ xếp hạng tín nhiệm,
casino, đặt cược, dịch vụ quản lý quỹ hưu trí tự nguyện, Nghị định 151/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 7 nghị
định liên quan. Theo đó, doanh nghiệp chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh trò
chơi điện tử có thưởng khi đã đăng ký kinh doanh ngành, nghề kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo
quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp và đáp ứng đủ điều kiện quy định.
Nghị định số 151/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung một số quy định trong lĩnh vực kinh doanh chứng
khoán. Theo đó, về vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam,
Nghị định 151 giảm điều kiện về vốn pháp định cho nghiệp vụ tự doanh chứng khoán từ 100 tỷ đồng xuống
còn 50 tỷ đồng.
Ngoài ra, Nghị định số 151/2018/NĐ-CP cũng sửa đổi về điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch
trong ngày. Theo đó, công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày cho khách hàng sau
khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trên cơ sở đáp ứng các điều kiện sau: Được cấp phép các
nghiệp vụ môi giới, tự doanh, bảo lãnh phát hành chứng khoán và được Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng
thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ giao dịch trong ngày; tỷ lệ vốn
khả dụng đạt tối thiểu 220% liên tục trong 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm đăng ký cung cấp dịch vụ
giao dịch trong ngày (Quy định cũ là tối thiểu 220% liên tục trong 12 tháng gần nhất...)...
Đồng thời, Nghị định số 151/2018/NĐ-CP cũng cắt giảm hai điều kiện đối với công ty chứng khoán thực
hiện giao dịch ký quỹ: Không có lỗ lũy kế bằng hoặc lớn hơn 50% vốn điều lệ tính theo báo cáo tài chính
năm gần nhất đã được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất đã được soát xét, đảm bảo không
quá 06 tháng tính đến thời điểm đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch ký quỹ. Ý kiến kiểm toán tại báo cáo tài
chính năm và báo cáo tài chính soát xét gần nhất phải là ý kiến chấp nhận toàn phần; Tỷ lệ tổng nợ trên vốn
chủ sở hữu không vượt quá 03 lần, vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định, trích lập đầy đủ các
khoản dự phòng.
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