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kiến thức cơ bản về
Bán hàng đa cấp!
Bạn đã biết chưa?

Về Trang chủ
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Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có hợp pháp hay không?

Mục lục

Làm sao để tra cứu hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp bán
hàng đa cấp?
Làm sao để chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp bán
hàng đa cấp (rút khỏi hệ thống và hoàn trả sản phẩm)?
Khi rút khỏi hệ thống bán hàng đa cấp, làm sao để nhận
hoàn tiền sau khi hoàn trả sản phẩm?
Thế nào là mô hình đa cấp bất chính?
Người đầy 18 tuổi chưa kết hôn, có thể tham gia bán
hàng đa cấp không?
Nhà phân phối có thể yêu cầu xem báo cáo tài chính của
doanh nghiệp bán hàng đa cấp không?
Phải làm sao khi sản phẩm bán không chạy, tồn kho quá
nhiều hoặc kém chất lượng?
Nhà phân phối có thể bị cơ quan chủ quản phạt không?
Các hình thức bán hàng nào có thể vi phạm pháp luật?

Q10 Tôi vẫn còn có một số thắc mắc, làm thế nào để tìm câu
trả lời?

Bạn biết được mấy câu?

Q1

Trở về Mục lục

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp (BHĐC)
có hợp pháp hay không?

5 nguyên tắc xem xét
1 Có phải nguồn thu nhập chính dựa vào việc giới thiệu người khác tham
gia hay không.
2 Giá bán của hàng hóa hoặc dịch vụ có hợp lý hay không.

3 Có phải là nộp lệ phí tham gia rất cao, phải mua sản phẩm giá rất đắt
hoặc sản phẩm không thể bán hết trong thời gian ngắn.

4 Có cung cấp hợp đồng bằng văn bản đầy đủ, trong đó có ghi rõ các quy
định của Luật Quản lý Bán hàng đa cấp hay không.
5 Có đăng ký theo đúng quy định với Ủy ban Giao dịch Công bằng hay
không.

2 điều nhắc nhở
1 Phải cân nhắc kỹ lưỡng, đừng gia nhập vì đam mê nhất thời hay chỉ vì
nể nang người quen!

2 Hiểu rõ hiệu lực và quy định của việc hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng,
cất giữ bảo quản cẩn thận hợp đồng và các chứng nhận giao dịch!

Q2

Trở về Mục lục

Làm sao để tra cứu hồ sơ đăng ký của
doanh nghiệp bán hàng đa cấp?

Vui lòng vào trang web của Ủy ban Giao dịch Công bằng, xem ở
mục “Danh sách đã hoàn thành đăng ký” , sẽ thấy tên công ty và
các địa điểm kinh doanh chủ yếu; ngoài ra, nhấp vào “Đường link
hồ sơ” còn có thể vào tra cứu các thông tin về sản phẩm của công
ty, hợp đồng tham gia, v.v.!
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Q3

Làm sao để chấm dứt hợp đồng với doanh
nghiệp bán hàng đa cấp (rút khỏi hệ thống và
hoàn trả sản phẩm)?
Bất kể bạn: vì áp lực của người thân quen mà ký hợp đồng
nhưng vẫn chưa nộp tiền, năng suất bán hàng thấp quá nên
muốn bỏ cuộc, hoặc đơn giản chỉ là muốn đổi công việc

Bạn đều có thể......
Căn cứ vào quy định tại điều 21 và điều 22 Luật Quản lý BHĐC,
tiến hành thông báo “bằng văn bản” cho doanh nghiệp BHĐC
để huỷ bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng.

Đều không phải bồi thường thiệt hại !
Theo quy định tại điều 22 và điều 23 Luật Quản lý BHĐC, doanh nghiệp
BHĐC không được:
1 Yêu cầu nhà phân phối bồi thường thiệt hại hoặc nộp tiền phạt vi phạm hợp
đồng vì hủy bỏ hoặc chấm dứt hợp đồng.

2 Dùng biện pháp không chính đáng để cản trở nhà phân phối hoàn trả lại hàng
theo quy định của pháp luật.

3 Khấu trừ trái quy định tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc các lợi ích kinh tế khác
mà nhà phân phối đáng ra phải được hưởng.
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Để tiện cho việc cung cấp bằng chứng sau này, kiến nghị đến bưu điện mua
Thư xác nhận pháp lý, điền thông tin theo mẫu, sau đó gửi bản chính cho
doanh nghiệp BHĐC, bản sao gửi cho Ủy ban Giao dịch Công bằng.

Mẫu tham

khảo điề

n thông t
in:

1 Mẫu hủy bỏ hợp đồng

Tìm hiểu ngay

2 Mẫu chấm dứt hợp đồng

Tìm hiểu ngay

(trong vòng 30 ngày thời gian cân nhắc, tính từ ngày
ký kết hợp đồng)

(sau khi kết thúc 30 ngày thời gian cân nhắc)

Tìm hiểu thêm
thông tin liên quan (I)

Tìm hiểu thêm
thông tin liên quan (II)
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Q4

Trở về Mục lục

Khi rút khỏi hệ thống bán hàng đa cấp, làm sao
để nhận hoàn tiền sau khi hoàn trả sản phẩm?

Bản hợp đ

ồng là rất

quan trọn

g!

1 Đối với doanh nghiệp BHĐC đã hoàn thành đăng ký, trong hợp đồng tham
gia bán hàng sẽ có quy định vần đề hoàn phí như tiêu chuẩn giảm trừ giá
trị sản phẩm, v.v., nhà phân phối cần bảo quản cẩn thận hợp đồng tham
gia, để bảo vệ quyền lợi của bản thân.

2 Điều 20 và điều 21 Luật Quản lý BHĐC quy định: Nhà phân phối được

thông báo “bằng văn bản” cho doanh nghiệp BHĐC để huỷ bỏ hoặc chấm
dứt hợp đồng, và yêu cầu được hoàn trả sản phẩm; doanh nghiệp BHĐC
phải hoàn phí đúng theo quy định của pháp luật.
(Vui lòng xem bảng tóm tắt ở trang sau)
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Rút khỏi và hoàn trả sản phẩm trong thời gian cân nhắc
(30 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng)

Phải

Hủy bỏ hợp đồng

(Điều 20 Luật Quản lý BHĐC)

Hoàn trả toàn bộ số tiền
Doanh nghiệp phải hoàn tiền trong vòng 30 ngày
sau khi việc hủy bỏ hợp đồng phát sinh hiệu lực,
nhưng được trừ đi:

Không, đã quá 30 ngày

Chấm dứt hợp đồng
(Điều 21 Luật Quản lý BHĐC)

Hoàn trả “Dịch vụ”
(Ví dụ: Khóa học)

Hoàn trả “Sản phẩm”
(Ví dụ: Thực phẩm)

1 Giá trị hao tổn mất mát của sản phẩm.

Đã quá 60 ngày kể từ ngày
được lĩnh nhận sản phẩm?

2 Tiền thưởng của phần sản phẩm hoàn trả đó.

Không

Hoàn tiền bằng 90%
giá trị sản phẩm
Doanh nghiệp phải hoàn tiền trong vòng 30 ngày
sau khi việc chấm dứt hợp đồng phát sinh hiệu lực,
nhưng được trừ đi:

Phải
Doanh nghiệp có
thể từ chối việc
hoàn trả sản phẩm

1 Số suy giảm giá trị của sản phẩm.
2 Tiền thưởng của phần sản phẩm hoàn trả đó.
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Ví dụ như ông A...
Ngày 1 tháng 4 ký hợp đồng làm nhà phân phối của công ty B, đã nộp phí tham gia là
300 Đài tệ, tổng cộng mua thực phẩm hết 5.000 Đài tệ, và nhận được một khoản tiền
thưởng 500 Đài tệ
Ngày 20 tháng 4, ông A hủy bỏ hợp đồng
(trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký kết)
Trước ngày 20 tháng 5 (trong vòng 30 ngày sau khi việc hủy
bỏ hợp đồng phát sinh hiệu lực), công ty B phải:
1

Nhận sản phẩm hoàn trả từ ông A, và trả lại 5.000 Đài tệ

2

Hoàn trả 300 Đài tệ phí gia nhập

3

Khấu trừ 500 Đài tệ tiền thưởng.
→Ông A nhận về 5.000＋300-500=4.800

Nếu sản phẩm bị hư tổn
mất mát, thì không thể
hoàn tiền!

Ngày 5 tháng 6, ông A chấm dứt hợp đồng
(quá 30 ngày kể từ ngày ký kết)
Trước ngày 5 tháng 7 (trong vòng 30 ngày sau khi việc
chấm dứt hợp đồng phát sinh hiệu lực), công ty B phải:
1

Mua lại sản phẩm với 90% giá tiền, nhưng được khấu trừ số suy giảm
giá trị , tức là 5000 Đài tệ * 90% - Số suy giảm giá trị.

2

Khấu trừ 500 Đài tệ tiền thưởng.
→Ông A nhận về 5000*90% - Số suy giảm giá trị - 500

Các sản phẩm khác nhau sẽ có
mức suy giảm giá trị khác nhau,
nếu doanh nghiệp có tiêu chuẩn
về mức suy giảm giá trị, thì phải
ghi rõ trong hợp đồng tham gia

4-3

Trở về Mục lục

Ngày 1 tháng 12, ông A chấm dứt hợp đồng
(quá 6 tháng kể từ ngày ký kết)
Vì ông A đã giữ sản phẩm quá 6 tháng kể từ ngày được lĩnh
hàng, nên công ty B được quyền không hoàn tiền, theo như
thỏa thuận của hợp đồng
Nếu công ty B cung cấp “Dịch vụ” [ví dụ như không gian mạng, khóa đào
tạo, v.v.] chứ không phải là sản phẩm hàng hóa [ví dụ như thực phẩm,
mỹ phẩm, v.v.), thì “Dịch vụ” mà ông A đã mua sẽ không bị hạn chế bởi
quy định hoàn trả sản phẩm trong 6 tháng

Tìm hiểu thêm
thông tin liên quan (I)

Tìm hiểu thêm
thông tin liên quan (II)
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Trở về Mục lục

Thế nào là mô hình đa cấp bất chính?

1. Điều 18 Luật Quản lý BHĐC có quy định: “Doanh nhiệp
BHĐC cần đảm bảo rằng thu nhập của nhà phân phối
phải có nguồn gốc chủ yếu từ việc tiếp thị và bán sản
phẩm hàng hóa với giá cả thị trường hợp lý, không được
lấy việc lôi kéo người khác tham gia để tạo thu nhập
chủ yếu”.
2. Trong các “Hội con chuột”, theo cách gọi dân dã của
người dân, nguồn gốc thu nhập của nhà phân phối chủ
yếu là từ việc giới thiệu người khác tham gia, mà không
phải là từ hoạt động tiếp thị và bán sản phẩm hoặc dịch
vụ theo giá cả hợp lý. Hơn nữa, giá cả sản phẩm hoặc
dịch vụ lại khá cao, hoặc điều kiện hoàn trả sản phẩm
rất khắc nghiệt, v.v., đó là những dấu hiệu của BHĐC
bất chính.
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3. BHĐC bất chính rất dễ phát triển thành chiêu dụ tài
chính bất hợp pháp với cách thức đa dạng, và cũng có
thể dẫn đến vi phạm luật ngân hàng hay lừa đảo hình
sự. Trước khi tham gia BHĐC, các bạn nên cân nhắc kỹ
lưỡng, để tránh khỏi mất mát tiền bạc hoặc thậm chí
còn phạm pháp.
4. Vì BHĐC bất chính liên quan đến trách nhiệm hình sự,
nếu các bạn bị tổn thất hoặc biết được tình hình phạm
pháp liên quan, kiến nghị chuẩn bị tài liệu bằng chứng
để tố giác với cơ quan kiểm sát.

Tìm hiểu thêm
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Người đầy 18 tuổi chưa kết hôn, có thể tham
gia bán hàng đa cấp không?

1. Theo Điều 16 Luật Quản lý BHĐC, oanh nghiệp bán hàng
đa cấp không được tuyển dụng người “không có năng lực
hành vi dân sự đầy đủ” làm nhà phân phối; nếu tuyển
dụng người chỉ “có năng lực hành vi dân sự một phần”
làm nhà phân phối, thì phải được người đại diện theo
pháp luật của người đó cho phép trước bằng văn bản, và
đính kèm văn bản đồng ý này vào hợp đồng tham gia.
2. Luật Dân sự quy định “người thành niên” là người đầy 20
tuổi, vì vậy 18 tuổi là người chưa thành niên, thuộc diện
người có năng lực hành vi dân sự một phần (từ 7 tuổi đến
dưới 20 tuổi), phải được sự cho phép trước “bằng văn
bản” của người đại diện theo pháp luật!

Tìm hiểu thêm

Q7

Trở về Mục lục

Nhà phân phối có thể yêu cầu xem báo cáo tài
chính của doanh nghiệp bán hàng đa cấp không?

Tất nhiên là được

Theo quy định tại điều 17 Luật Quản lý BHĐC, nhà phân
Click
phối được quyền yêu cầu doanh nghiệp BHĐC mà mình
trực thuộc cung cấp Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh và các báo cáo tài chính liên Tìm hiểu thêm
quan để xem xét.
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Phải làm sao khi sản phẩm bán không chạy, tồn kho
quá nhiều hoặc kém chất lượng?

Luật Quản lý BHĐC có quy định về việc nhà phân phối “rút
khỏi tổ chức” và hoàn trả sản phẩm, nếu việc hoàn trả là
do sản phẩm bán không chạy hoặc kém chất lượng, thì
phải xử lý theo hợp đồng giữa nhà phân phối và doanh
nghiệp BHĐC. Nhà phân phối cần lưu ý tránh “ôm hàng”
tích trữ sản phẩm.
Nguyên nhân hoàn trả
sản phẩm

Phương thức xử lý

Điều luật áp dụng

Hoàn trả sản phẩm khi Thông báo bằng văn bản
rút khỏi tổ chức BHĐC cho doanh nghiệp BHĐC
để huỷ bỏ hoặc chấm dứt
hợp đồng

Áp dụng quy định rút
khỏi tổ chức và hoàn trả
sản phẩm theo Luật
Quản lý BHĐC

Hoàn trả do sản phẩm
bán không chạy hoặc
kém chất lượng

Giải quyết bằng thủ tục
dân sự theo quy định
của Luật Dân sự

Xử lý theo thỏa thuận
trong hợp đồng giữa nhà
phân phối và doanh
nghiệp BHĐC

Tìm hiểu thêm
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Nhà phân phối có thể bị cơ quan chủ quản phạt
không? Các hình thức bán hàng nào có thể vi phạm
pháp luật?
Luật Quản lý BHĐC quy định chuẩn mực pháp
lý đối với nhà phân phối, bao gồm hành vi
tuyển dụng và hành vi bán hàng:
Hành vi tuyển dụng :
1 Khi tuyển dụng người khác tham gia, lúc giới thiệu về chế độ bán
hàng đa cấp, điều kiện tham gia, sản phẩm hoặc dịch vụ, v.v.,
không được trình bày dối trá, sai lệch sự thật hoặc dẫn dắt người
nghe phạm sai lầm.

2 Khi thông qua quảng cáo hay các biện pháp khác để tuyển dụng
nhà phân phối, phải nói rõ là tuyển thành viên bán hàng đa cấp,
không được lấy danh nghĩa là tuyển nhân viên hoặc các danh
nghĩa khác để tuyển người.

3 Khi thông qua cách thức chia sẻ trường hợp thành công để

quảng bá, bán sản phẩm hoặc dịch vụ và giới thiệu người khác
tham gia, thì không được trình bày dối trá, sai lệch sự thật hoặc
dẫn dắt người nghe phạm sai lầm.
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Hành vi bán hàng :
1 Nhân danh đào tạo, chia sẻ, giao lưu, hội họp, thăng
cấp hoặc danh nghĩa khác, để yêu cầu nhà phân
phối nộp khoản tiền lớn hơn nhiều so với phí tổn.
2 Yêu cầu nhà phân phối nộp tiền đặt cọc, tiền phạt vi
phạm hợp đồng hoặc các loại tiền bất hợp lý khác.
3 Khuyến khích nhà phân phối mua một lượng sản
phẩm mà thường rất khó bán hết trong thời gian
ngắn.
4 Bắt ép nhà phân phối mua vào hoặc sở hữu ít nhất
hai cấp quyền lợi để được tham gia mạng lưới.
5 Dùng biện pháp không chính đáng để cản trở nhà
phân phối tiến hành hủy bỏ hợp đồng, chấm dứt
hợp đồng, rút khỏi tổ chức và hoàn trả lại sản
phẩm.
6 Yêu cầu nhà phân phối gánh vác những
nghĩa vụ không công bằng.
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Những năm gần đây, cũng có trường hợp nhà phân phối
bị phạt vì đưa vào thực hiện những dự án hoặc mô hình
BHĐC nước ngoài chưa đăng ký.
Nhà phân phối đưa vào
hoặc thực hiện

Ngước ngoài

Trong nước

Doanh nghiệp BHĐC

(chưa đăng ký kinh doanh
BHĐC)

(chưa đăng ký với Ủy ban
Giao dịch Công bằng)

sto
p!
Tìm hiểu thêm
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Q10

Tôi vẫn còn có một số thắc mắc, làm thế nào để
tìm câu trả lời?

Có thể vào “Trang web Ủy ban Giao
dịch Công bằng” để tra cứu
公平交易委員會
FAIR TRADE COMMISSION

Hoặc gọi đến số điện thoại của Trung tâm
dịch vụ của Ủy ban Giao dịch Công bằng

(02)23510022 hoặc (02)23517588 máy lẻ 380
Mã QR chuyên mục
Bán hàng đa cấp
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Ngoài ra, nếu bạn đã trở thành nhà phân
phối, bạn có thể lựa chọn đóng phí để tham
gia vào Quỹ Bảo hộ Bán Hàng Đa Cấp để được
bảo vệ quyền lợi.

Được bả

o vệ, an

tâm hơn

!

Nộp cho Quỹ Bảo hộ 100 Đài tệ
(chỉ nộp 1 lần) cùng với phí hằng
năm (sẽ thông báo vào tháng 1
mỗi năm)

Nhà phân phối

Trang web của Quỹ
Bảo hộ Bán Hàng
Đa Cấp

Nộp phí sẽ được cung cấp tư vấn
pháp luật về BHĐC, giải quyết
tranh chấp hoặc trợ giúp kiện
tụng.

Quỹ Bảo hộ Bán
Hàng Đa Cấp

Tìm hiểu thêm
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