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Các cân nhắc của HĐTT về sự hợp lý của chi phí
Gợi ý để chi phí hợp lý hơn
Ví dụ về phân bổ chi phí tại SIAC
Thực tiễn về phân bổ chi phí tại VIAC
Ví dụ về phân bổ chi phí tại VIAC
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1. CÁC LOẠI CHI PHÍ TRONG TỐ TỤNG TRỌNG TÀI

1. Phí trọng tài (thanh toán cho Trọng tài viên / Trung tâm Trọng tài)
2. Chi phí tham gia tố tụng trọng tài, bao gồm:

•

Chi phí pháp lý: chi phí trả cho luật sư (nhân viên pháp chế, luật
sư nội bộ và luật sư thuê ngoài)

•

Chi phí thuê chuyên gia, giám định

•

Chi phí liên quan đến hồ sơ, tài liệu

•

Chi phí thuê phòng họp (cả đồ uống…), phiên dịch, tốc ký, đi lại,
ăn ở và chi phí khác liên quan đến việc tham gia tố tụng trọng tài
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2. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI VIAC
Điều 34 và 35: Phí trọng tài gồm:
• Phí trọng tài: Thanh toán khi nộp Đơn khởi kiện hoặc Đơn kiện lại;
• Phí trọng tài gồm phí trả thù lao cho HĐTT và Phí hành chính, được phân bổ theo
chính sách của VIAC;
• Chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên giải quyết vụ
tranh chấp (tùy thực tế từng vụ việc) được quy định tại Văn bản hướng dẫn của Trung
tâm có hiệu lực tại thời điểm lập dự tính chi phí; chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu
cầu của Hội đồng Trọng tài: VIAC yêu cầu tạm ứng sau khi tham khảo ý kiến của
HĐTT;
• Chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia (tùy thực tế
từng vụ việc): VIAC yêu cầu tạm ứng sau khi tham khảo ý kiến của HĐTT.
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3. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI VIAC (tiếp theo)
1. Phí trọn gói: công thức tính phí dựa trên tổng trị giá các yêu cầu khởi kiện (bao
gồm cả tiền lãi) và ấn định phí với các yêu cầu không nêu trị giá
2. Chi phí tố tụng của các bên: không phải chịu phí trọng tài.
3. Thời hạn yêu cầu trả phí tham gia tố tụng: cần nêu ra tại Bản tự bảo vệ hoặc
Đơn kiện lại; được sửa đổi, bổ sung cho tới thời điểm trước khi kết thúc phiên
họp cuối cùng.
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4. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI VIAC (tiếp theo)
Biểu phí trọng tài của VIAC đối với HĐTT gồm 3 Trọng tài viên
(70% nếu chỉ 1 Trọng tài viên duy nhất)
Trị giá vụ tranh chấp

Phí trọng tài (đã bao gồm VAT)

100.000.000 trở xuống

16,500,000

100.000.001 đến 1.000.000.000

16.500.000 + 7,7% số tiền vượt quá 100.000.000

1.000.000.001 đến 5.000.000.000

85,800,000 + 4.4% số tiền vượt quá 1,000,000,000

5.000.000.001 đến 10.000.000.000

261,800,000 + 2.75% số tiền vượt quá 5,000,000,000

10.000.000.001 đến 50.000.000.000

399,300,000 + 1.65% số tiền vượt quá 10,000,000,000

50.000.000.001 đến 100.000.000.000

1,059,300,000 + 1.1% số tiền vượt quá 50,000,000,000

100.000.000.001 đến 500.000.000.000

1,609,300,000 + 0.50% số tiền vượt quá 100,000,000,000

500.000.000.001 trở lên

3,609,300,000 + 0.30% số tiền vượt quá 500,000,000,000
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5. CHI PHÍ TRỌNG TÀI CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI VIAC
1. Chi phí pháp lý (chi phí cho luật sư nội bộ, luật sư thuê ngoài, nhân sự pháp lý
tham gia vào vụ kiện).
2. Chi phí cho nhân chứng sự việc và nhân chứng chuyên gia
3. Chi phí tài liệu hồ sơ, in ấn, đóng quyển, gửi, giao nhận, thừa phát lại, công
chứng, dịch thuật…
4. Chi phí đi lại của các bên, luật sư, nhân chứng, chuyên gia, phiên dịch…
5. Chi phí thuê địa điểm phiên họp (phòng họp, phòng riêng của mỗi bên và chi
phí đi kèm như nước uống, ăn nhẹ…)
6. Chi phí thuê biên dịch, tốc ký…
7. Thời hạn yêu cầu trả phí tham gia tố tụng: cần nêu ra tại Bản tự bảo vệ hoặc
Đơn kiện lại; được sửa đổi, bổ sung cho tới thời điểm trước khi kết thúc phiên
họp cuối cùng
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6. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI SIAC
1.

Điều 30.2 Quy tắc SIAC: Ban Thư ký có quyền ấn định khoản phí trọng tài phải tạm ứng đối với
Đơn kiện hoặc Đơn kiện lại.

2.

Điều 33 Quy tắc SIAC cho phép Hội đồng Trọng tài quyết định chi phí pháp lý và các chi phí khác
của một bên sẽ do bên kia chịu nhưng không loại trừ chi phí này ra khỏi căn cứ tính phí trọng tài.

3.

Ban thư ký quyết định từng đợt tạm ứng phí trọng tài cho một bên hoặc từng bên (theo thỏa
thuận trọng tài về chia sẻ phí trong giai đoạn tố tụng)

4.

Thông thường phí tạm ứng sẽ chia đều cho Nguyên đơn và Bị đơn (50-50) hoặc theo tỷ lệ khác
theo quyết định của Ban Thư ký. Nếu Bị đơn từ chối thanh toán thì Nguyên đơn phải thanh toán.

5.

Các loại phí: Phí nộp hồ sơ (filling fee), phí quản lý (administration fee), phí trọng tài viên và tính
theo giá trị của vụ tranh chấp, phí khiếu nại (challenge fee), phí chỉ định Trọng tài viên (nếu các
bên không chỉ định trong trọng tài theo vụ việc), phí hòa giải xen giữa tố tụng trọng tài, phí đánh
giá chi phí (Assessment or Taxation Fee)

6.

Thù lao của Trọng tài viên vẫn được chi trả theo giờ làm việc của Trọng tài viên
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7. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI SIAC (tiếp theo)
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8. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI SIAC (tiếp theo)
Phí trọng tài cho vụ việc 1 Trọng tài viên
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9. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI SIAC (tiếp theo)
Phí trọng tài cho vụ việc 3 Trọng tài viên (bảng dưới đây là mức trả cho mỗi Trọng tài viên)
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10. CHI PHÍ TRỌNG TÀI CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI SIAC
1. Chi phí pháp lý (chi phí cho luật sư nội bộ, luật sư thuê ngoài, nhân sự pháp lý
tham gia vào vụ kiện).
2. Chi phí cho nhân chứng sự việc và nhân chứng chuyên gia
3. Chi phí tài liệu hồ sơ, in ấn, đóng quyển, gửi, giao nhận, thừa phát lại, công
chứng, dịch thuật…
4. Chi phí đi lại của các bên, luật sư, nhân chứng, chuyên gia, phiên dịch…
5. Chi phí thuê địa điểm phiên họp (phòng họp, phòng riêng của mỗi bên và chi
phí đi kèm như nước uống, ăn nhẹ…)
6. Chi phí thuê biên dịch, tốc ký…
7. Thời hạn yêu cầu trả phí tham gia tố tụng: nộp sau khi kết thúc phiên họp cuối
cùng
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11. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI ICC
1. Phí nộp đơn kiện (RFA): 5.000 USD.
2. Khoản ứng tạm thời: để đủ chi phí cho đến khi có được Terms of Reference.
Phải nộp trước khi thanh lập HĐTT. Phí tính dựa trên giá trị của RFA (khoảng
25%-35% giá trị tạm ứng của vụ tranh chấp)
3. Khoản tạm ứng: sau khi có Bản tự bảo vệ hoặc Đơn kiện lại: mỗi bên đóng
50%
4. Giá trị tranh chấp làm cơ sở tính phí: tất cả giá trị tranh chấp bằng tiền (không
bao gồm chi phí pháp lý và lãi suất) và giá trị ước tính nếu không được nêu giá
trị bằng tiền.
5. Chi phí pháp lý và liên quan: nộp sau khi kết thúc phiên họp cuối cùng
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12. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI ICC (tiếp theo)

Tham khảo thêm: ICC Arbitration Rules – P 61 -63
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13. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI ICC (tiếp theo)

Tham khảo thêm: ICC Arbitration Rules – P 61- 63
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14. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI ICC (tiếp theo)

Tham khảo thêm: ICC Arbitration Rules – P 64-66
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15. PHÍ TRỌNG TÀI TẠI HKIA, LCIA, ICDR
London Court of Arbitration (LCIA) tính phí theo giờ:

17

17

16. CHI PHÍ TRỌNG TÀI CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN TẠI ICC
1. Chi phí pháp lý (chi phí cho luật sư nội bộ, luật sư thuê ngoài, nhân sự pháp lý
tham gia vào vụ kiện).
2. Chi phí cho nhân chứng sự việc và nhân chứng chuyên gia
3. Chi phí tài liệu hồ sơ, in ấn, đóng quyển, gửi, giao nhận, thừa phát lại, công
chứng, dịch thuật…
4. Chi phí đi lại của các bên, luật sư, nhân chứng, chuyên gia, phiên dịch…
5. Chi phí thuê địa điểm phiên họp (phòng họp, phòng riêng của mỗi bên và chi
phí đi kèm như nước uống, ăn nhẹ…)
6. Chi phí thuê biên dịch, tốc ký…
7. Thời hạn yêu cầu trả phí tham gia tố tụng: nộp sau khi kết thúc phiên họp cuối
cùng
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17. PHÂN BỔ CHI PHÍ TRỌNG TÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC
1. Điều 42.1 Quy tắc Trọng tài của UNCITRAL: Hội đồng Trọng tài có thể phân bổ chi phí này giữa
các bên nếu thấy hợp lý và tùy theo từng vụ việc
2. Điều 60 Luật Trọng tài Anh: thỏa thuận về chi phí trọng tài nêu trên sẽ chỉ có hiệu lực nếu
được lập sau khi tranh chấp đã phát sinh. Nếu các bên không thỏa thuận, Hội đồng Trọng tài
sẽ ra phán quyết về chi phí trọng tài dựa trên nguyên tắc bên thắng kiện sẽ được bồi hoàn chi
phí pháp lý đối với những phần mình thắng kiện.
3. Nguyên tắc là “các chi phí theo sự kiện” (“costs follow the event”) hoặc “Nguyên tắc của Anh”
(“English Rule”): các chi phí được phát sinh theo sự kiện, và chi phí trọng tài hay chi phí pháp lý
phát sinh là do bên thua kiện đã vi phạm những nghĩa vụ nhất định. Vì vậy, bên thắng kiện sẽ
được bồi hoàn toàn bộ cho những phần mà mình thắng kiện. Các nước áp dụng: Australia,
Canada, Hong Kong, New Zealand, Singapore, Nam Phi
4. Nguyên tắc của Mỹ (“American Rules”): bên thắng kiện có thể không được bên thua kiện bồi
hoàn chi phí pháp lý, trừ phi việc bồi hoàn này được quy định trong luật hoặc do các bên thỏa
thuận (việc có đưa vụ việc ra trọng tài tòa án hay không, cũng như việc có thuê luật sư hay
không, thuê luật sư nào… được coi là quyết định đầu tư của các bên đối với vụ kiện).
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18. PHÂN BỔ CHI PHÍ TRỌNG TÀI Ở MỘT SỐ NƯỚC (tiếp)
1. Điều 35.1 SIAC Rules: Unless otherwise agreed by the parties, the Tribunal shall specify in the

Award the total amount of the costs of the arbitration. Unless otherwise agreed by the parties,
the Tribunal shall determine in the Award the apportionment of the costs of the arbitration
among the parties.

2. Điều 37 SIAC Rules: The Tribunal shall have the authority to order in its Award that all or a part

of the legal or other costs of a party be paid by another party.
3. Điều 38 ICC Rules:
4) The final award shall fix the costs of the arbitration and decide which of the parties shall
bear them or in what proportion they shall be borne by the parties.
5) In making decisions as to costs, the arbitral tribunal may take into account such
circumstances as it considers relevant, including the extent to which each party has conducted
the arbitration in an expeditious and cost-effective manner.
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19. PHÂN BỔ CHI PHÍ TRỌNG TÀI Ở VIỆT NAM VÀ VIAC
1.

Điều 61.1 Luật TTTM: Nội dung, hình thức và hiệu lực của phán quyết trọng tài: “(h) Phân bổ
chi phí trọng tài và các chi phí khác có liên quan”

2.

Điều 36 Quy tắc VIAC: (1) Hội đồng Trọng tài phân bổ phí trọng tài, trừ khi các bên có thoả

3.

Luật TTTM và VIAC không đưa ra quy tắc cụ thể về việc xác định và phân bổ chi phí trọng tài
và chi phí khác (chi phí pháp lý), nhưng cơ bản theo hướng:

thuận khác; (2) Hội đồng Trọng tài có quyền quyết định một bên phải trả toàn bộ hoặc một
phần chi phí pháp lý hoặc chi phí hợp lý khác của bên kia.

•

Theo thỏa thuận của các bên

•

Lẽ công bằng, thiện chí và cách hành xử của các bên trong quá trình tố tụng (theo quan
điểm của HĐTT, VIAC không có hướng dẫn hay tham vấn)

•

Nếu không có thỏa thuận: tiếp cận theo hướng bồi thường thiệt hại và dựa vào một số tiêu
chí khác tùy từng vụ việc (theo quan điểm của đa số HĐTT, VIAC không có hướng dẫn hay
tham vấn)
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20. CÁC CÂN NHẮC CỦA HĐTT VỀ TÍNH HỢP LÝ CỦA CHI PHÍ
1. Chi phí có tương thích với giá trị vụ kiện hay không (Tranh chấp 5 triệu USD, chi phí 2
triệu USD?...)
2. Việc một bên thành công đáng kể về các vấn đề tố tụng (nhất là khi do bên kia khiếu
nại như phản đối thẩm quyền HĐTT, yêu cầu xem xét thẩm quyền trước…).
3. Mức độ thành công của một yêu cầu, đặc biệt khi yêu cầu đó đã được phóng đại lên
(hoặc đòi hỏi quá mức) nhưng giá trị được chấp nhận thấp hơn nhiều (đòi bồi thường
thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, hợp đồng quá béo bở, khoản phạt quá cao…)
4. Chênh lệch giữa giá trị một bên yêu cầu được chấp nhận với giá trị mà bên kia đã đề
xuất trước vụ tranh chấp hoặc trong giai đoạn đầu của tranh chấp.
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21. CÁC CÂN NHẮC CỦA HĐTT VỀ TÍNH HỢP LÝ CỦA CHI PHÍ (tiếp)
5. Hành xử của mỗi bên hoặc cả 2 bên, đặc biệt là các hành động làm mất chi phí một
cách không cần thiết. Ví dụ: các yêu cầu về tố tụng không cần thiết như tách việc xem
xét thẩm quyền ra khỏi nội dung, yêu cầu cung cấp tài liệu không quá quan trọng
(Refern Schedule), kiểm tra chéo chuyên gia khi ý kiến của chuyên gia 2 bên không
khác biệt đáng kể và/hoặc đã rất rõ ràng, xin hoãn nhiều lần, chia nhỏ các nội dung đệ
trình, cung cấp chứng cứ nhỏ giọt…
6. “Dùng búa tạ bóc củ lạc”: dùng nhiều luật sư với giá rất cao để thực hiện việc mà luật
sư có giá thấp hơn có thể thực hiện được. Thời gian quá nhiều cho 1 vấn đề đơn giản.
7. Tính chuyên nghiệp, hiệu quả của luật sư của các bên trong quá trình tố tụng.
8. Tính hợp lý của chi phí: vé máy bay hạng thương gia, khách sạn 5 sao, thời gian đi lại,
ăn ở nhiều hơn thời gian làm việc cần thiết…
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22. GỢI Ý CHUNG ĐỂ CHI PHÍ DỄ ĐƯỢC CHẤP NHẬN
1. Cần có chiến lược vụ kiện tốt và hợp lý và kiên định: “học thuyết vụ kiện”, chuẩn bị về
chứng cứ, luận cứ, nhân chứng, chuyên gia một cách hợp lý ngay từ đầu, tránh thay đổi
và mâu thuẫn trong quá trình tố tụng.
2. Cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra ý kiến về Lệnh thủ tục số 1 (PO1) hay Terms of Reference
và nắm chắc các yêu cầu về các thời hạn nộp các đệ trình, đưa ra chứng cứ (bao gồm cả
dịch chứng cứ)…

3. Tránh xin gia hạn nộp tài liệu nhiều lần với lý do không chính đáng.
4. Tránh việc giữ chứng cứ quá lâu như một vụ khí bí mật.
5. Tránh lạm dụng các “chiến thuật du kích” hay “quấy rối”.
6. Cần quản lý vụ kiện tốt (case management).
7. Phí luật sư, chuyên gia cần hợp lý (thời gian thực hiện công việc, mức phí theo giờ…).
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23. GỢI Ý NỘI DUNG ĐỂ CHI PHÍ DỄ ĐƯỢC CHẤP NHẬN
1. “Học thuyết vụ kiện” cần hợp lý và nhất quán ngay từ đầu, tránh thay đổi các yêu cầu, cơ sở
yêu cầu và các lập luận cho yêu cầu trong quá trình tố tụng: có thể bị bác do mâu thuẫn và
làm tăng chi phí cho bản thân (bị bác) và chịu thêm chi phí cho bên kia.
2. Cân nhắc kỹ lưỡng khi khiếu nại về thẩm quyền và các vấn đề thủ tục, yêu cầu tách vụ việc ra
giải quyết về thẩm quyền và nội dung.
3. Cân nhắc kỹ việc phải xin yêu cầu đưa ra Bản tự bảo vệ sửa đổi hoặc bổ sung.

4. “Né” việc đã giành thời gian và chi phí nhiều cho việc huấn luyện cho nhân chứng trong kiểm
tra trực tiếp và thẩm vấn chéo.
5. Cân nhắc kỹ việc yêu cầu triệu tập nhân chứng, chuyên gia để kiểm tra trực tiếp hoặc thẩm vấn
chéo.
6. Cân nhắc kỹ việc đưa ra các luận điểm mới vào giai đoạn cuối.
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24. GỢI Ý THÊM ĐỂ CHI PHÍ DỄ ĐƯỢC CHẤP NHẬN
1. Tránh cảm giác là một bên đang thách đố bên kia khởi kiện hoặc mình “cậy nhiều tiền, luật sư
giỏi” để khởi kiện mà bỏ qua đàm phán.
2. Thể hiện sự quan tâm và/hoặc mong muốn đến thủ tục rút gọn, nhập vụ tranh chấp nếu phù
hợp.
3. Hạn chế tranh luận những tiểu tiết, chỉ trích cá nhân hay các chiến thuật quấy rối. Tôn trọng
Hội đồng Trọng tài, bên đối tụng và luật sư đối tụng.

4. Tuyệt đối tránh việc lạm dụng quy trình hợp lý và hiệu quả trong tố tụng trọng tài (abuse of
due process).
5. Luôn thể hiện sự cẩn trọng trong chi phí và chi tiêu.
6. Có chiến lược phí linh hoạt: ví dụ: nếu khả năng thắng cao về merit thì tự tin hơn khi trả phí và
thống kê phí và ngược lại. Đánh giá mức độ phí hợp lý của bên kia để điều chính hợp lý hơn…
7. Hợp đồng, chứng từ hợp lệ, mô tả công việc trong timesheet, bằng chứng thanh toán…
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25. VÍ DỤ VỀ PHÂN BỔ CHI PHÍ TẠI SIAC
Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng. Kết quả:
1.

Chỉ dưới 5% giá trị yêu cầu của Nguyên đơn được chấp nhận

2.

Phí trọng tài: 50-50

3.

Chi phí pháp lý và phí khác (luật sư, chuyên gia, thuê phòng xử, phiên dịch, tốc ký): mỗi bên tự chịu.
HĐTT lập luận:
•

HĐTT cần tính đến các quyết định đối với các vấn đề được trình bày, cách ứng xử của các bên trong trọng tài,
các tình huống liên quan bao gồm hành vi chung của các bên và đặc biệt là các hành động kéo dài một cách bất
hợp lý hoặc làm tăng thêm sự phức tạp cho thủ tục tố tụng.

•

Nguyên đơn cũng đã thành công 1 phần dù phần lớn là không thanh công.

•

Bị đơn đã thành công trong việc phản đối một số yêu cầu của Nguyên đơn và đặc biệt là các yêu cầu bồi thường.
Nhưng Bị đơn đã làm tăng thêm sự phức tạp và tốn kém của thủ tục tố tụng theo cách thức mà Bị đơn trình bày
quan điểm của mình như đã thực hiện nhiều đơn yêu cầu gửi thêm bằng chứng, bao gồm cả Bản bào chữa bổ
sung, một số trong đó đã bổ sung một cách không cần thiết và làm phức tạp thêm thủ tục tố tụng.
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26. THỰC TẾ VỀ PHÂN BỔ CHI PHÍ TẠI VIAC
1. Phổ biến: (a) Việc phân bổ theo thỏa thuận của các bên (Ví dụ: bên thua chịu mọi chi phí); (b)
Đánh giá tính hợp lý của chi phí; (c) Theo đúng tỷ lệ thắng - thua của mỗi bên
2. Khá phổ biến: (a) Áp dụng nguyên tắc bồi thường thiệt hại khi không có thỏa thuận về chi
phí; (b) Đánh giá tính hợp lý của chi phí; (c) Theo tỷ lệ thắng – thua của mỗi bên
3. Tùy từng trường hợp cụ thể với HĐTT cụ thể: (a) Áp dụng nguyên tắc lẽ công bằng, hợp
lý; (b) Đánh giá về tính hợp lý của chi phí; (c) Thái độ và cách thức tiến hành tố tụng của các
bên

Lưu ý: đây là quan sát từ người trình bày với tư cách là Trọng tài viên
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27. VÍ DỤ VỀ PHÂN BỔ CHI PHÍ TẠI VIAC
Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn trả số tiền còn lại (số tiền giữ lại) trong vụ M&A để đảm bảo cho (i) việc hoàn
thanh cam kết làm thủ tục về quyền sử dụng đất đứng tên công ty mục tiêu và (ii) không còn trách nhiệm nào
về thuế phát sinh. Bị đơn từ chối vì kết quả chưa như cam kết và có thư tư vấn rằng công ty mục tiêu vấn còn
có thể phải chịu thêm thuế. HĐTT cho rằng (i) Nguyên đơn đã làm hết tất cả những gì minh cam kết và có thể
làm liên quan đến quyền sử dụng đất, Bị đơn phải nỗ lực để thực hiện thủ tục còn lại, (ii) thư tư vấn thuế là 1
ý kiến chuyên môn, không phải là 1 kết luận có hiệu lực của cơ quan nhà nước. Kết quả:
1.

Bị đơn phải thanh toán số tiền còn lại

2.

Phí trọng tài: 50-50

3.

Chi phí pháp lý và phí khác: Mỗi bên tự chịu (Nguyên đơn không yêu cầu, Bị đơn yêu cầu)

Dù Bị đơn thua kiện nhưng sự thực là Bị đơn cũng chưa đạt được mục đích theo M&A về quyền sử dụng
đất. Nguyên đơn không đáng bị coi là vi phạm hợp đồng và không nên bị tiếp tục ràng buộc với nghĩa vụ
về quyền sử dụng đất nhưng cũng cần chia sẻ phần nào với những gì Bị đơn mong đợi hợp lý mà chưa
thực hiện được. Bị đơn cũng có niềm tin chân thành là mình chưa phải thanh toán số tiền đó.
Lưu ý: đây là ví dụ về 1 vụ việc do HĐTT quyết định, không phải là tiền lệ hay hướng dẫn của VIAC.
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28. VÍ DỤ VỀ PHÂN BỔ CHI PHÍ TẠI VIAC
Nguyên đơn yêu cầu Bị đơn trả số tiền còn lại (số tiền giữ lại) trong vụ M&A để đảm bảo cho (i) việc hoàn
thanh cam kết làm thủ tục về quyền sử dụng đất đứng tên công ty mục tiêu và (ii) không còn trách nhiệm nào
về thuế phát sinh. Bị đơn từ chối vì kết quả chưa như cam kết và có thư tư vấn rằng công ty mục tiêu vấn còn
có thể phải chịu thêm thuế. HĐTT cho rằng (i) Nguyên đơn đã làm hết tất cả những gì minh cam kết và có thể
làm liên quan đến quyền sử dụng đất, Bị đơn phải nỗ lực để thực hiện thủ tục còn lại, (ii) thư tư vấn thuế là 1
ý kiến chuyên môn, không phải là 1 kết luận có hiệu lực của cơ quan nhà nước. Kết quả:
1.

Bị đơn phải thanh toán số tiền còn lại

2.

Phí trọng tài: 50-50

3.

Chi phí pháp lý và phí khác: Mỗi bên tự chịu (Nguyên đơn không yêu cầu, Bị đơn yêu cầu)

Dù Bị đơn thua kiện nhưng sự thực là Bị đơn cũng chưa đạt được mục đích theo M&A về quyền sử dụng
đất. Nguyên đơn không đáng bị coi là vi phạm hợp đồng và không nên bị tiếp tục ràng buộc với nghĩa vụ
về quyền sử dụng đất nhưng cũng cần chia sẻ phần nào với những gì Bị đơn mong đợi hợp lý mà chưa
thực hiện được. Bị đơn cũng có niềm tin chân thành là mình chưa phải thanh toán số tiền đó.
Lưu ý: đây là ví dụ về 1 vụ việc do HĐTT quyết định, không phải là tiền lệ hay hướng dẫn của VIAC.
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29. CÁC VÍ DỤ KHÁC VỀ PHÂN BỔ CHI PHÍ
1. Các Panellist bổ sung
2. Người tham dự có thể bổ sung
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