
Bài giảng của Chuyên gia Cộng hòa Pháp, Lớp Đào tạo nghiệp vụ công chứng (Khóa 5) 
Hà Nội, 11-16/01/2005 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp 

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                               1 | Civillawinfor 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN SẢN NGHIỆP THƯƠNG MẠI1 

Thông tin Tác giả chưa xác định 

 Khi bên bán và bên mua đã 

đạt được thỏa thuận về giao 
dịch đối với một tài sản, họ 
vẫn cần phải thực hiện nhiều 
thủ tục nữa trước khi quyền 
sở hữu đối với tài sản đó 
chính thức được chuyển giao 
cho bên mua và được ghi 

nhận trên thực tế.  

Sau đây là một vài thủ tục trong quá trình đó, được xem xét chủ yếu dưới góc 
độ thực tiễn:  

- Ký kết "hợp đồng sơ bộ" (I)  

- Lập hồ sơ mua bán (II)  

- Ký kết hợp đồng mua bán và hoàn tất các thủ tục (III)  

- Thanh toán các chi phí của giao dịch (IV)  

I. Ký kết hợp đồng sơ bộ  

Trước khi đề nghị công chứng viên hợp pháp hóa giao dịch mua bán, các bên 
thường thỏa thuận ký kết hợp đồng sơ bộ.  

Tuy không phải là hợp đồng mua bán chính thức, nhưng văn bản này cũng quy 
định các điều kiện chủ yếu của giao dịch, áp dụng trong thời gian cần thiết để 
công chứng viên có thể tập hợp đầy đủ các giấy tờ mà bên mua cần phải có để 
chứng minh năng lực tài chính của bản thân hoặc khả năng huy động nguồn tài 
trợ cần thiết, cũng như các giấy tờ mà bên bán cần phải có để chuẩn bị mọi điều 
kiện cần thiết cho việc bán sản nghiệp thương mại.  

 
1 Sử dụng hình ảnh trên trang gamanon.fr (Civillawinfor) 
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Có nhiều loại hợp đồng sơ bộ. Vì nhiều lý do khỏc nhau, nhất là do các quy định 
về thuế, nên các bên cần hết sức chú ý khi lựa chọn hình thức hợp đồng sơ bộ.  

Các loại hợp đồng sơ bộ chủ yếu bao gồm:  

1. Thỏa ước mua bán  

Đây chính là thỏa thuận "mua đứt bán đoạn" nhưng chưa có hiệu lực ngay lập 
tức mà phải đợi cho đến khi ký vào văn bản công chứng.  

Cả bên bán lẫn bên mua đều không thể phủ nhận những gì mình đó thỏa thuận.  

Đương nhiên, thỏa ước này cũng quy định những điều kiện để thực hiện hợp 
đồng (tương tự như trong trường hợp đơn phương hứa bán được nêu dưới đây). 
Cần xem xét tỉ mỉ nội dung soạn thảo cho từng điều kiện này.  

Thông thường, cùng với việc ký kết thỏa ước mua bán, bên mua trả trước một 
phần tiền trong giá bán tài sản, thường là trả cho người thứ ba (trong nhiều 
trường hợp là công chứng viên).  

2. Đơn phương hứa bán tài sản  

Với văn bản đơn phương hứa bán tài sản, chủ sở hữu tài sản cam kết, trong một 
thời hạn theo thỏa thuận (thường là 3 tháng), không bán tài sản đó cho người 
nào khác ngoài người mà mình đã đưa ra cam kết bán không thể hủy bỏ, với 
điều kiện người được hứa bán đó bày tỏ ý định mua tài sản trong thời hạn trên.  

Người được hứa bán phải nộp một khoản tiền, thường tương đương 10% giá 
bán tài sản, cho người thứ ba tạm giữ (thường là công chứng viên).  

Khoản tiền này được gọi là "tiền đặt cọc" để bảo đảm cho việc hứa bán tài sản:   

- Nếu hợp đồng mua bán được thực hiện, số tiền này sẽ được trõ vào giá bán tài 

sản; 

- Nếu hợp đồng mua bán không thể thực hiện được, số tiền này sẽ được trả lại 
cho người được hứa bán. Về điểm này, việc soạn thảo nội dung phải rất cụ thể, 
bởi vì tất cả các sự kiện cho phộp người được hứa bán rút khỏi cam kết mà 
không mất khoản tiền đặt cọc phải được nêu lên một cách chính xác. Ví dụ như 
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trường hợp người được hứa bán không vay được tiền trong thời hạn trên, hoặc 
chứng minh được là mình đang có một số khoản nợ được bảo đảm; 

- Nếu người được hứa bán từ bỏ ý định mua tài sản, thỡ số tiền này sẽ được giao 
cho chủ sở hữu tài sản, với tư cách là tiền bồi thường.  

Lưu ý: Trong trường hợp văn bản đơn phương hứa bán tài sản là do các bên tự 
lập và ký kết, văn bản đó phải được đăng ký trong thời hạn 10 ngày, nếu không 

sẽ bị vụ hiệu.  

Tại sao các bên nên giao kết hợp đồng sơ bộ dưới hình thức văn bản đơn 
phương hứa bán tài sản hơn là thỏa ước mua bán?  

Trong trường hợp các điều kiện để thực hiện hợp đồng xảy ra, nếu hợp đồng sơ 
bộ là một văn bản đơn phương hứa bán tài sản, thỡ người được hứa bán vẫn có 
quyền không mua (và chỉ mất số tiền đặt cọc và số tiền này được chuyển cho 
người bán); cũn nếu hợp đồng sơ bộ là một thỏa ước mua bán, thì bên mua 

không có quyền từ bỏ việc mua tài sản. Như vậy, văn bản đơn phương hứa bán 
tài sản là một hình thức hợp đồng sơ bộ có tính chất ít ràng buộc hơn đối với 
bên mua. Đối với bên bán cũng vậy, bởi vì trong trường hợp trên, bên bán cũng 
có thể tính đến việc chuyển nhượng tài sản cho người khác (cho dù đó nhận 
được hay không nhận được số tiền đặt cọc), mà không gặp phải những khó khăn 
về tư pháp hoặc thuế (đó là những thủ tục rất phức tạp, đôi khi có thể cản trở ý 
định bán tài sản càng nhanh càng tốt của bên bán).  

Một số điểm cần chú ý kiểm tra khi ký kết hợp đồng sơ bộ:  

- Mọi hợp đồng sơ bộ phải nêu rõ doanh số cũng như kết quả kinh doanh của 
bên bán sản nghiệp thương mại trong ba năm liền kề trước đó, nếu không hợp 
đồng sẽ bị vô hiệu tương đối;  

- Kiểm tra xem hợp đồng sơ bộ đó cú một điều khoản không cạnh tranh (đó là 
điều khoản cấm bên bán mở một sản nghiệp thương mại khác tương tự như sản 
nghiệp thương mại mình đang bán), thời hạn hiệu lực và phạm vi áp dụng về 
mặt địa lý của điều khoản đó hay chưa;  

- Kiểm tra các điều khoản liên quan đến những người làm công ăn lương được 
coi là một thành phần của sản nghiệp thương mại. Về nguyên tắc, chủ sở hữu 
mới sẽ phải tiếp tục thực hiện các hợp đồng lao động đang còn hiệu lực;  



Bài giảng của Chuyên gia Cộng hòa Pháp, Lớp Đào tạo nghiệp vụ công chứng (Khóa 5) 
Hà Nội, 11-16/01/2005 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp 

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                               4 | Civillawinfor 

 

- Kiểm tra các điều kiện của hợp đồng thuê trụ sở (liệu sản nghiệp thương mại 
có được chuyển nhượng riêng, không liên quan đến quyền sở hữu trụ sở hay 
không), đặc biệt là liệu hợp đồng thuê trụ sở có điều khoản hạn chế hoạt động 
thương mại được phép tiến hành tại trụ sở hay không, liệu hợp đồng thuê đang 
còn hiệu lực hay không, v.v.;  

- Trong trường hợp việc đàm phán giữa hai bên được thực hiện thông qua môi 
giới bất động sản, cần phải kiểm tra xem hợp đồng sơ bộ có quy định rõ bên 

bán hay bên mua sẽ chịu trách nhiệm trả phí môi giới hay không.  

II. Lập hồ sơ bán sản nghiệp thương mại  

Việc lập hồ sơ bán sản nghiệp thương mại do công chứng viên chịu trách nhiệm 
về giao dịch này thực hiện.  

Công chứng viên phải tiến hành kiểm tra một cách kỹ lưỡng để bảo đảm hợp 
đồng mua bán không thể bị bác bỏ vì bất cứ lý do gỡ, đồng thời tập hợp mọi 
thông tin cần thiết để thông báo đầy đủ cho các bên liên quan.  

Đây là một công việc đũi hỏi sự tỉ mỉ và trong mọi trường hợp đều phải được 
thực hiện trên cơ sở xem xét đầy đủ mọi khía cạnh. Dưới đây là thông tin về 
một số thủ tục do công chứng viên thực hiện:  

- Kiểm tra hộ tịch của các bên tham gia giao dịch (tập hợp các giấy khai sinh, 
khế ước hôn nhân để sau đó sẽ chứng minh tại Phòng lục sự);  

- Nếu một trong các bên tham gia giao dịch là người chưa thành niên hoặc người 
bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi, kiểm tra xem người đó đó được Thẩm 
phán phụ trách Giám hộ cho phép thực hiện giao dịch đó hay chưa; 

- Kiểm tra việc thực hiện các thủ tục đối với cơ quan thuế hoặc ngân hàng trong 
trường hợp một trong các bên không cư trú tại Pháp; 

- Kiểm tra văn bản xác nhận quyền sở hữu và các địa dịch liên quan đến tài sản 
là đối tượng của giao dịch;  

- Kiểm tra tại Phòng lục sự của Tòa án Thương mại về tình hình của bên bán, 

và trong trường hợp cần thiết thỡ liên hệ với các chủ nợ của bên bán để xác định 
các điều kiện để có thể bảo đảm bên bán có quyền bán tài sản đó; 



Bài giảng của Chuyên gia Cộng hòa Pháp, Lớp Đào tạo nghiệp vụ công chứng (Khóa 5) 
Hà Nội, 11-16/01/2005 

Bản dịch của Nhà Pháp luật Việt – Pháp 

 

Thongtinphapluatdansu.edu.vn                                                               5 | Civillawinfor 

 

- Tập hợp các thông tin liên quan đến khả năng thanh toán của bên mua nhằm 
tạo điều kiện để đưa ra các biện pháp bảo đảm mà bên cho vay yêu cầu.   

III. Ký kết hợp đồng mua bán  

Khi hồ sơ mua bán được lập đầy đủ, công chứng viên có thể triệu tập các bên 
đến để ký kết hợp đồng mua bán chính thức.  

Dự toán chi phí của giao dịch mua bán sẽ được gửi đến bên mua.  

Trước hoặc vào đúng ngày ký kết hợp đồng, bên bán và bên mua phải kiểm tra và 
ký xác nhận các sổ kế toán. Ngoài ra, các bên phải tiến hành kiểm kê hàng hóa.  

Ngay sau khi ký kết hợp đồng mua bán, bên mua trở thành chủ sở hữu của sản 
nghiệp thương mại.  

Các thủ tục sau khi ký kết hợp đồng mua bán phần lớn do công chứng viên thực 
hiện. Công chứng viên sẽ phải hoàn thành các thủ tục sau:  

- Đăng ký hợp đồng mua bán và đóng thuế, lệ phí tại cơ quan thuế;  

- Tiến hành công bố hợp đồng theo quy định của pháp luật (đăng bố cáo trên tờ 
báo địa phương có thẩm quyền nhận đăng và trên Bản tin chính thức về bố cáo 
dân sự và thương mại – BODACC);  

- Tiến hành các thủ tục cần thiết tại Trung tâm Thủ tục doanh nghiệp, Phòng 

lục sự của Tòa án Thương mại và Phòng đăng ký kinh doanh;  

- Tiến hành các thủ tục bắt buộc với chủ sở hữu trụ sở kinh doanh (theo quy 
định của hợp đồng thuê trụ sở và quy định của pháp luật). Thông thường, đó là 
thủ tục thông báo về giao dịch chuyển nhượng sản nghiệp thương mại thông 
qua tống đạt của thừa phát lại;  

- Hợp thức hóa việc đăng ký các giao dịch bảo đảm có thể phát sinh kèm theo 
hợp đồng vay tiền của người mua.  

Việc hoàn thành các thủ tục trên thường tốn nhiều thời gian (khoảng 2 tháng). 
Tuy nhiên, trong khoảng 15 ngày, bên mua sẽ có thể được Phòng đăng ký kinh 

doanh cấp một số đăng ký tạm thời.  
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Sau khi hoàn thành các thủ tục trên, công chứng viên sẽ gửi cho khách hàng 
văn bản xác nhận quyền sở hữu cũng như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.  

Việc thực hiện các các thủ tục khỏc thuộc trách nhiệm của:  

- Bên mua (thông báo về việc thay đổi địa chỉ trên giấy tờ hộ tịch, v.v.);  

- Hoặc bên bán (khai báo thu nhập thực hiện trong năm chuyển nhượng sản 
nghiệp thương mại và trong một số trường hợp, khai báo số tiền lãi thu được từ 
việc chuyển nhượng, thông báo về việc thay đổi địa chỉ).  

Lưu ý về việc giao số tiền bỏn sản nghiệp thương mại cho bên bán:  

Để bảo đảm quyền lợi của bên mua, pháp luật quy định rằng số tiền bán sản 
nghiệp thương mại không thể được giao ngay lập tức cho bên bán. Trước khi 
giao số tiền đó cho bên bán thì nhiều thủ tục phải được hoàn thành và các thời 
hạn do luật định phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt (nhất là thời hạn để 
bên mua cùng với bên bán hoàn thành các thủ tục nộp thuế cho Nhà nước). Do 
đó, phải sau từ 5 đến 6 tháng, bên bán mới có thể nhận được số tiền bán sản 
nghiệp thương mại. Trong thời gian này, số tiền đó có thể được đầu tư vì lợi ích 

của bên bán.   

IV. Chi phí của giao dịch   

Tổng chi phí của một giao dịch bán sản nghiệp thương mại bao gồm 3 yếu 
tố sau:  

1. Thuế, phí nộp cho Kho bạc nhà nước 

Số tiền phải nộp cho Kho bạc nhà nước được xác định trên cơ sở giá trị của sản 
nghiệp thương mại:  

- Hàng hóa khụng phải chịu bất kỳ khoản thuế, lệ phí trước bạ nào.  

- Thiết bị và các yếu tố khác của sản nghiệp (khách hàng, quyền thuê trụ sở, 
v.v.) phải chịu thuế, lệ phí theo quy định như sau:  

 Giá trị từ 0 đến 23 000 ơrô: không phải chịu thuế, lệ phí; 
 Giá trị trên 23 000 ơrô: 4,80 %  

Trừ trường hợp pháp luật về thuế có quy định khác.  
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2. Thự lao của công chứng viên theo thỏa thuận  

Thù lao phải trả cho công chứng viên đối với giao dịch chuyển nhượng sản 
nghiệp thương mại không được quy định trong Bảng định mức thù lao, mà được 
xác định theo thỏa thuận, trên cơ sở Điều 4 của Nghị định ngày 8 tháng 3 năm 
1978, tùy thuộc vào mức độ phức tạp của giao dịch, thời gian dành cho giao 
dịch và mức độ trách nhiệm của công chứng viên trong giao dịch.  

3. Các khoản chi phí khác.  

Ngoài thuế, lệ phí chuyển nhượng và thự lao của công chứng viên, các bên tham 

gia giao dịch cũng phải trả một số khoản chi phí khỏc liên quan đến việc lập hồ sơ 
và ký hợp đồng (phí đăng bố cáo trên báo, lệ phí nộp cho Trung tâm Thủ tục doanh 
nghiệp, Phòng lục sự của Tòa án Thương mại, lệ phí tem công chứng, v.v.).  

Dự toán chi tiết các khoản lệ phí, thuế và thù lao sẽ được thông báo cho các bên 
liên quan.  
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