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Thông thường, các tổ chức mà có thể đăng ký thành lập hiệp hội đều 
là các nhóm cộng đồng nhỏ và có tính cách phi thương mại. Các loại 
hiệp hội có thể được xét đăng ký thành hiệp hội là:

 y nhóm thể thao
 y nhóm nghệ thuật và thủ công
 y nhóm xã hội
 y nhóm sắc tộc và văn hóa
 y nhóm hưu trí/lãnh trợ cấp
 y hội âm nhạc
 y nhóm môi trường.

Các bước đăng ký thành lập hiệp hội có thể thay đổi, tùy theo nhóm 
của quý vị chỉ mới bắt đầu hoặc đã là một công ty, hợp tác xã hoặc 
một tổ chức mà chưa đăng ký thành hiệp hội.

Quý vị không thể đăng ký lập hiệp hội nếu quý vị định hoạt động 
như một thương nghiệp hoặc để cung cấp lợi nhuận tiền bạc cho hội 
viên.

Một hiệp hội được đăng ký thành lập phải có ít nhất 5 hội viên.

Đăng ký thành lập hiệp hội mới
Nếu hiệp hội chưa hiện hữu, hãy làm theo các bước sau:

1. Chọn một cái tên

Cái tên đã đề xuất cần phản ảnh mục đích của hiệp hội. NSW 
Fair Trading sẽ quyết định việc chấp nhận cái tên đó hay không. 
Trong đa số trường hợp, một cái tên sẽ không được chấp nhận 
nếu trùng tên hoặc tương tự với một cái tên đã được đăng ký rồi.

Người đứng đơn có thể kiểm tra xem tên định chọn có tương 
tự với cái tên nào đã được đăng ký chưa, bằng cách dò tìm trên 
công cụ tìm kiếm Organisation and Business Names (Tên của 
các Cơ quan và Doanh nghiệp) trên trang mạng của Australian 
Security and Investments Commission (Ủy ban Chứng khoán và 
Đầu tư của Úc) ở địa chỉ connectonline.asic.gov.au

Quý vị cũng có thể tìm xem một cái tên (được đề nghị) đã được 
một hiệp hội nào đăng ký trước đó hay chưa, bằng cách tìm 
kiếm trực tuyến miễn phí qua sổ đăng bạ trực tuyến các hiệp hội 
đã thành lập tại NSW. Sổ này cung ứng thông tin chính yếu về 
các hiệp hội đã đăng ký tại NSW, kể cả tên và danh số thành lập 
của một cơ quan, ngày đăng ký thành lập và tình trạng đăng ký. 

Nếu quý vị định giữ sẵn một cái tên của hiệp hội trước khi nộp 
đơn đăng ký, nên lấy Mẫu đơn xin giữ tên (Application for 
reservation of name) từ trang ‘Associations forms’, trên trang 
mạng Fair Trading.

2. Lập ra mục đích và nội quy

Mỗi hiệp hội được thành lập phải có nội quy. Nội quy của hiệp 
hội là hợp đồng giữa hiệp hội và các hội viên, là những người 
đồng ý tuân theo các điều khoản nêu ra trong nội quy. Quý vị có 
thể sử dụng bản Nội quy kiểu mẫu từ Fair Trading hoặc tự soạn 
nội quy. Nếu tự soạn nội quy cho hội, thì quý vị phải xử trí 17 sự 
việc được nêu trong bản Liệt kê 1 (Schedule 1) của Associations 
Incorporation Act (Đạo luật Đăng ký thành lập Hiệp hội) (gọi tắt 
là Đạo luật).

3. Ủy quyền việc nộp đơn đăng ký thành lập 
hiệp hội 

Đơn đăng ký gồm có: 
 y tên đề nghị của hiệp hội 
 y bản khai các mục đích của hiệp hội 
 y bản nội quy được đề nghị, hoặc một bản khai nêu rằng nội 

quy đề xuất của hiệp hội làm theo nội quy mẫu mà không 
có sửa đổi 

 y viên chức liên lạc (public officer) đầu tiên của hiệp hội.

Trong trường hợp có 5 cá nhân hoặc hơn đề nghị đăng ký một 
hiệp hội, mỗi cá nhân cần phải ủy quyền cho viên chức liên lạc 
đầu tiên để vị này nộp đơn đăng ký thành lập hiệp hội. 

Trong trường hợp một tổ chức đã hiện hữu nhưng chưa đăng 
ký thành lập hiệp hội, thì đơn đăng ký phải được cấp quyền bởi 
một nghị quyết đặc biệt được các hội viên của tổ chức đó thông 
qua. Khi nộp đơn đăng ký phải kèm theo bản nghị quyết đặc 
biệt đó.

4. Nộp đơn đăng ký thành lập hiệp hội 

Viên chức liên lạc đầu tiên của hiệp hội phải nộp Đơn đăng ký 
thành lập hiệp hội (mẫu đơn A2) đến Fair Trading, cùng với lệ 
phí quy định.

Có thể nộp đơn bằng cách:
 y gửi thư đến Registry Services, PO Box 22, Bathurst NSW 

2795
 y gửi email đến registrylodgements@finance.nsw.gov.au 

cùng với chi tiết đầy đủ của thẻ tín dụng
 y thân hành đến nộp đơn tại Service NSW Centre.
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 y kèm theo tài liệu từ giới thẩm quyền luật lệ mà cơ quan đó 
hiện được đăng ký với, nhằm nêu rằng cơ quan đó đã tuân 
thủ với các điều khoản thích ứng để được chuyển thành  
hiệp hội

 y kèm theo bản ước tính lợi nhuận và chi phí của đoàn thể 
(được phép đăng ký) đó cho năm tài chính mà họ đang  
nộp đơn

 y kèm theo bản kê khai tài chính của đoàn thể đó cho năm tài 
chính trước thời điểm nộp đơn 

 y kèm theo lệ phí quy định. 

Một hiệp hội có thể bị từ chối việc đăng ký thành lập? 

Fair Trading có thể từ chối đăng ký thành lập một hiệp hội và cũng 
có thể chỉ thị một hiệp hội phải nộp đơn xin giải tán hiệp hội. Fair 
Trading sẽ cứu xét xem một hiệp hội không được đăng ký, bằng cách 
xét đến các mục đích của Đạo luật và các điều sau:

 y nếu các điều khoản nội quy của hiệp hội trái ngược với luật pháp
 y mục đích của hiệp hội 
 y tính cách hoặc tầm mức sinh hoạt của hiệp hội có thể quá mức 2 

triệu đô hoặc hơn về mặt lợi tức, tài sản hoặc chi phí 
 y tính cách hoặc mức độ ứng xử của hiệp hội đối với công chúng, 

hoặc 
 y vì bất cứ lý do thỏa đáng nào khác. 

Những điều khác cần xét đến
Miễn thuế

Nếu một hiệp hội có ý định xin miễn thuế lợi tức và các giảm miễn 
thuế nào khác, thì nội quy của họ có thể cần kèm theo các điều 
khoản cụ thể nhằm đáp ứng các đòi hỏi của Sở Thuế Úc.

Muốn biết thêm chi tiết về miễn thuế, viếng trang mạng Australian 
Taxation Office ở địa chỉ www.ato.gov.au

Danh số Thương nghiệp Úc (ABN)

Đạo luật không đòi hỏi hiệp hội đã đăng ký phải có danh số ABN 
(Australia business number). Tuy nhiên, hiệp hội có thể cần có 
danh số này vì mục đích thuế vụ. Muốn biết thêm chi tiết về ABN, 
viếng trang mạng Australian Business Register (Australian Business 
Register) ở địa chỉ abr.gov.au

Tốn bao nhiêu để đăng ký thành lập hiệp hội?

Muốn biết thông tin về lệ phí hiện hành, nên viếng trang 
‘Associations fees’ (Lệ phí đối với các hiệp hội) trên trang mạng của 
Fair Trading, hoặc gọi đến Registry Services (Dịch vụ Đăng bạ) qua số 
1800 502 042 hoặc 02 6333 1400.

Việc chuyển đổi một hợp tác xã hoặc công 
ty hiện hữu trở thành hiệp hội
Một hợp tác xã hiện hữu và đã đăng ký tại NSW, một đoàn thể đã 
đăng ký dưới đạo luật Corporations (Aboriginal and Torres Strait 
Islander) Act 2006 (Đạo luật Đoàn thể (Thổ dân và Dân đảo Torres 
Strait)) của Liên bang, hoặc một công ty (là đoàn thể được phép đăng 
ký) có thể nộp đơn xin chuyển đổi việc đăng ký của họ để trở thành 
một hiệp hội. Nếu một tổ chức nộp đơn để xin chuyển thành hiệp hội, 
hãy làm theo các bước sau đây:

1. Chọn một cái tên

Làm theo Bước 1 ở trên (Đăng ký thành lập một hiệp hội mới).

2. Lập ra mục đích và nội quy

Mỗi hiệp hội được thành lập phải có nội quy. Nội quy của hiệp hội 
là hợp đồng giữa hiệp hội và các hội viên, là những người đã đồng 
ý tuân theo các điều khoản nêu ra trong nội quy. Quý vị có thể sử 
dụng bản Nội quy mẫu từ Fair Trading hoặc tự soạn nội quy. Nếu 
tự soạn nội quy cho hội, thì quý vị phải xử trí 17 sự việc được nêu 
trong bản Liệt kê 1 (Schedule 1) của Associations Incorporation Act 
(Đạo luật về Đăng ký thành lập Hiệp hội) (Đạo luật). 

3. Ủy quyền để nộp đơn đăng ký thành lập hiệp 
hội

Application for registration of an incorporated association by 
registrable corporation (Đơn đăng ký thành lập hiệp hội bởi một 
đoàn thể được phép đăng ký) (Mẫu đơn A4) phải được ủy quyền 
bởi một nghị quyết đặc biệt được các hội viên của hiệp hội đó 
thông qua. Đoàn thể đó cũng phải làm theo các thủ tục trong Đạo 
luật nào chi phối việc đăng ký hiện thời của họ, trước khi nộp đơn 
đăng ký mới để chuyển đổi thành hiệp hội. 

4. Nộp đơn đăng ký thành lập hiệp hội

Viên chức liên lạc đầu tiên của hiệp hội phải nộp đến Fair Trading 
một đơn Application for registration of an incorporated association 
by registrable corporation (Đơn đăng ký thành lập hiệp hội từ một 
đoàn thể được phép đăng ký) (Mẫu đơn A4).

Đơn nộp:
 y phải nêu rõ tên được đề nghị của hiệp hội 
 y có gồm bản kê khai các mục đích của hiệp hội 
 y có gồm bản nội quy được đề nghị của hiệp hội, hoặc một bản 

khai rằng hiệp hội làm theo nội quy mẫu mà không có sửa đổi 
 y nêu tên của viên chức liên lạc đầu tiên của hiệp hội
 y có gồm bản nghị quyết đặc biệt cho phép việc nộp đơn 
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www.fairtrading.nsw.gov.au
Fair Trading enquiries 13 32 20
TTY 1300 723 404
Trợ giúp ngôn ngữ 13 14 50

© State of New South Wales (NSW Fair Trading), 2017
The State of New South Wales (Tiểu bang NSW), thông qua cơ quan NSW Fair Trading, hỗ trợ và khuyến khích việc tái 
sử dụng thông tin của họ mà đã được công chúng tài trợ. Ấn bản này đã được cấp phép theo dưới Creative Commons 
Attribution 4.0 licence. Muốn biết thêm thông tin, viếng trang mạng fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Copyright.page

Không được dựa vào tờ dữ kiện này như 
là cố vấn pháp lý. Muốn biết thêm chi tiết 
về đề tài này, hãy tham khảo luật lệ thích 
đáng.

Cần biết thêm chi tiết?
Muốn biết thêm chi tiết về các đề tài trong tờ dữ kiện này, hãy viếng 
trang mạng Fair Trading ở địa chỉ www.fairtrading.nsw.gov.au 

Liên lạc Registry Services (Dịch vụ Đăng bạ)

PO Box 22 
Bathurst NSW 2795 
ĐT: 02 6333 1400 
Điện thoại Miễn phí: 1800 502 042 
Email: registryinquiries@finance.nsw.gov.au


