BIỂU PHÍ HÒA GIẢI

1. Phí hoà giải gồm:
(a) Phí đăng ký Hoà giải: 3.000.000 đồng. Khoản phí này sẽ không được hoàn lại
trong bất kỳ trường hợp nào.
(b) Phí hòa giải
TRỊ GIÁ TRANH CHẤP
(*)

MỨC PHÍ HOÀ
GIẢI CHO MỖI
BÊN (**)

MỨC PHÍ HOÀ
GIẢI CHO MỖI
BÊN (**)

Theo ngày

Phí trọn gói

Dưới 500.000.000

Không áp dụng

10 triệu

500.000.000 – 1.000.000.000

10 triệu

15 triệu

1.000.000.001 – 5.000.000.000

20 triệu

30 triệu

5.000.000.001 – 10.000.000.000

30 triệu

60 triệu

10.000.000.001 – 20.000.000.000

40 triệu

90 triệu

20.000.000.001 – 50.000.000.000

50 triệu

180 triệu

50.000.000.001 – 100.000.000.000

60 triệu

240 triệu

100.000.000.000 – 200.000.000.000

75 triệu

340 triệu

Trên 200.000.000.000

85 triệu

Thỏa thuận

(*) Trị giá vụ tranh chấp là trị giá cao nhất trong các yêu cầu của các bên
trong vụ tranh chấp
(**) Phí hòa giải chưa bao gồm thuế GTGT
2. Cơ cấu Phí hòa giải
Phí hòa giải bao gồm:
•

Chi phí hành chính cho công tác quản lý vụ việc hoà giải; và
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Chi phí cơ sở vật chất để tiến hành hòa giải (phòng họp chung, phòng họp
riêng với từng bên) và chi phí thức ăn, đồ uống cho bữa trưa và giờ nghỉ giải
lao tại các buổi hòa giải; và
• Thù lao Hòa giải viên.
Phí hòa giải chưa bao gồm:
•

•

Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác của Hòa giải viên trong trường hợp
các bên yêu cầu hoà giải ngoài phạm vi trung tâm thành phố Huế.

Chi phí cơ sở vật chất để tiến hành hòa giải theo yêu cầu riêng của các bên
mà không sử dụng cơ sở vật chất của Hòa giải viên thu xếp, bao gồm: phòng
họp chung, phòng họp riêng với từng bên và chi phí thức ăn, đồ uống cho
bữa trưa và giờ nghỉ giải lao tại các buổi hòa giải. Hòa giải viên sẽ không hoàn
lại một phần chi phí cho các bên trong trường hợp này.
• Các chi phí khác phát sinh từ yêu cầu của một bên hoặc các bên (ví dụ chi
phí dịch thuật).

•
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