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Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 37/2006/NĐ-CP
quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Nghị định 81 có hiệu lực thi hành kể
từ ngày 15/7/2018. Một số thay đổi đáng lưu ý của Nghị định 81 như sau:
—— Mở rộng đối tượng được thực hiện hoạt động khuyến mại bao gồm cả thương nhân
phân phối của thương nhân sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ;

Liên hệ với chúng tôi

—— Tiền cũng được coi là loại hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại trong một số
trường hợp. Do đó, trong trường hợp doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho doanh
nghiệp / cá nhân khác bằng tiền, có rủi ro đây sẽ bị coi là một hoạt động khuyến
mại và phải thông báo trước khi thực hiện;
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—— Quy định hạn chế một số hàng hóa, dịch vụ không được khuyến mại bao gồm
rượu, xổ số, thuốc lá, sữa thay thế sữa mẹ, thuốc chữa bệnh cho người (trừ trường
hợp khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc). Trước đây không có quy định
hạn chế này;
—— Tăng mức giảm giá tối đa hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại lên đến 100% trong
các chương trình khuyến mại tập trung do cơ quan nhà nước chủ trì tổ chức hoặc
vào các dịp lễ, Tết, và các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ
tướng Chính phủ quyết định. Theo quy định trước đây, tỷ lệ này được khống chế ở
mức 50% cho mọi trường hợp;
—— Nâng tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng hình thức giảm giá từ
90 ngày lên 120 ngày/năm;
—— Bổ sung quy định về khuyến mại theo phương thức đa cấp, theo đó, doanh nghiệp
không đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp sẽ không được thực hiện khuyến mại
theo mô hình đa cấp;
—— Bổ sung quy định về khuyến mại hàng hóa dịch vụ có sử dụng internet đối với
thương nhân cung cấp dịch vụ sàn giao dịch điện tử, website điện tử;
—— Giảm thời hạn thông báo chương trình khuyến mại từ 7 ngày xuống còn 3 ngày
trước khi thực hiện khuyến mại;
—— Bổ sung quy định một số chương trình không cần thông báo về chương trình
khuyến mại, bao gồm:
––

Chương trình khuyến mại có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu;

––

Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch
thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

—— Giảm thời hạn xác nhận hồ sơ đăng ký chương trình khuyến mại của cơ quan có thẩm
quyền từ 7 ngày xuống còn 5 ngày;
—— Bổ sung nội dung về các bên tham gia khuyến mại liên kết vào nội dung thông báo
khuyến mại.

Theo dõi chúng tôi trên:
Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được cung cấp cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào.
Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên chúng tôi không thể đảm bảo
rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hiện tại hay trong tương lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên
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© 2018 Công ty TNHH Thuế và Tư vấn KPMG, một công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên được thành lập tại Việt Nam và là
một công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG độc lập, liên kết với Hiệp hội KPMG Quốc tế (“KPMG Quốc tế”), một tổ
chức Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ.

Warrick Cleine
Chủ tịch & Tổng Giám đốc
Việt Nam và Campuchia
Tổng Giám đốc Điều hành - Bộ phận Thuế
Hà Nội
Đỗ Thị Thu Hà, Phó tổng Giám đốc
Hoàng Thùy Dương, Phó tổng Giám đốc
Lê Thị Kiều Nga, Thành viên Điều hành
Nguyễn Thu Hường, Thành viên Điều hành
Nguyễn Ngọc Thái, Giám đốc
Nguyễn Hải Hà, Giám đốc
Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Giám đốc
Hồ Đặng Thanh Huyền, Giám đốc
Nguyễn Hương Giang, Giám đốc
Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc
Lê Minh Thu, Giám đốc
Trần Thị Thúy Hà, Giám đốc
Trần Văn Trung, Giám đốc
Taninaka Yasuhisa, Phụ trách Khách hàng
Nhật Bản
Tầng 46, Tòa nhà Keangnam Landmark 72
Lô E6 Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì,
Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
T: +84 (24) 3946 1600
F: +84 (24) 3946 1601
E: kpmghanoi@kpmg.com.vn
Thành phố Hồ Chí Minh
Richard Stapley-Oh, Phó Tổng Giám đốc
Ninh Văn Hiến, Thành viên Điều hành
Tạ Hồng Thái, Thành viên Điều hành
Hồ Thị Bích Hạnh, Thành viên Điều hành
Huỳnh Ngọc Nhân, Thành viên Điều hành
Nguyễn Thanh Hòa, Giám đốc
Nguyễn Thanh Tâm, Giám đốc
Trần Duy Bình, Giám đốc
Bùi Thị Thanh Ngọc, Giám đốc
Godfrey Andrea, Giám đốc
Nguyễn Quang Phúc, Giám đốc
Kanaoka Hidehiro, Phụ trách Khách hàng
Nhật Bản
Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah
115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé Quận
1, TP. Hồ Chí Minh
T: +84 (28) 3821 9266
F: +84 (28) 3821 9267
E: kpmghcmc@kpmg.com.vn

kpmg.com.vn

