Danh mục các vấn đề cần chú ý khi thuê thiết bị
Danh mục dưới đây liệt kê các vấn đề thường nổi lên trong quá trình đàm
phán hợp đồng thuê thiết bị. Nếu bạn cẩn thận kiểm tra theo từng mục của
danh sách này, bạn sẽ không bỏ sót những vấn đề quan trọng trong quá
trình đàm phán.
 Thời gian thuê và giá thuê. Việc thuê mướn được thực hiện trong
thời gian bao lâu, giá thuê như thế nào? Khi nào phải thanh toán tiền
thuê và phương thức thanh toán như thế nào?
 Những đòi hỏi đối với bên cho thuê. Bên thuê có quyền trực tiếp
đòi hỏi bên cho thuê trong những vấn đề như bảo hành, hoàn trả tiền
thuê, điều chỉnh giá thuê và các yêu cầu khác hay không? Bên thuê có
quyền chọn giữ lại một phần tiền không thanh toán hay không?
 Chuyển đổi. Hợp đồng thuê có hạn chế quyền của bên cho thuê trong
việc chuyển nhượng quyền sở hữu các thiết bị cho thuê hay không?
 Đại diện và bảo đảm. Có cần sự đại diện đặc biệt để thoả mãn các
quy định về pháp lý hay không? Bên thuê có phải trả các loại thuế tài
sản, phí môn bài, các nghĩa vụ công cộng hay không? Đối với các bên
thứ ba, bên thuê có nghĩa vụ đến mức nào trong việc bảo đảm quyền
lợi của họ trước các loại chi phí và rủi ro khác nhau?
 Đòi hỏi. Bên thuê có thể nhân danh bên cho thuê kiện hoặc thực hiện
các hành độngbiện pháp dưới dạng khác để đòi hỏi các bên thứ ba hay
không? Quyền của bên thuê có được quyền đền bù thiệt hại hay
không?trong việc bù đắp thiệt hại được bảo vệ hay không?
 Khả năng ra gia hạn hợp đồng. Hợp đồng thuê có cho phépđược ra
gia hạn không? Nếu có, thời gian thuê và giá thuê sẽ như thế nào?
Cần nhớ rằng, việc ra gia hạn hợp đồng có thể ảnh hưởng tới việc
đánh thuế các giao dịch.
 Cho thuê lại. Bên thuê có thể cho thuê lại hay không? Với những
điều kiện gì?
 Duy tu. Ai có nghĩa vụ phải duy tu thiết bị? Bên thuê không nên
chấp nhận nếu bên cho thuê đòi hỏi bên thuê phải dành cho thiết bị
được thuê mức độ duy tu cao hơn mức duy tu mà bên thuê áp dụng
đối với các thiết bị của mình.
 Cải tiến và điều chỉnh. Bên thuê có thể cải tiến hoặc điều chỉnh thiết
bị để chúng phù hợp hơn với những nhu cầu cụ thể hay không? Ai
chịu trách nhiệm điều chỉnh theo yêu cầu của các cơ quan quản lý?

 Đòi hỏi đền bù thiệt hại. Trong trường hợp thiết bị bị mất, bị đánh
cắp, hay bị hỏng do tai nạn, bên thuê phải trả các khoản gì, cụ thể là
bao nhiêu? Những khoản này được trả để đền bù cho giá trị của thiết
bị bị mất hay được tính thêm vào giá trị của các thiết bị đó? Thông
thường, đòi hỏi đền bù thiệt hại được tính theo công thức là tổng của
các khoản tiền thuê phải trả trong thời gian còn lại của thời hạn cho
thuê và trị giá số thuế mà bên cho thuê không phải thanh toán. Nếu
bên cho thuê có quyền được bán tài sản cho thuê cho các nhà đầu tư
đang tìm cách kiếm lợi qua trốn thuế, thì khoản thiệt hại được đền bù,
đôi khi được nêu trong điều kiện coi tất cả những bên cho thuê là một,
có thể được xác định dựa vào giá trị số thuế mà những bên này tránh
được chứ không còn là giá trị số thuế mà bên cho thuê ban đầu tránh
được.
 Bảo hiểm. Ai chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho thiết bị? Ai sẽ
được quyền hưởng bồi thường bảo hiểm cho những bộ phận nào của
khi thiết bị khi nó bị mất, đánh mất cắp hoặc hư hỏng?
 Sửa đổi. Hợp đồng cho thuê có cho phép sửa đổi các điều khoản khi
có sự thay đổi về hoàn cảnh hay điều kiện cho thuê? Điều này đặc biệt
quan trọng đối với những hợp đồng thuê dài hạn, vì giá trị của thiết bị
cho thuê có thể đột nhiên sụt giảm.
 Quyền được mua lại. Người đi thuê có được quyền mua lại thiết bị
đi thuê không? Nếu được thì người đi thuê phải trả bao nhiêu và khi
nào thì được có quyền này? Hãy luôn nhớ rằng quyền này có thể ảnh
hưởng đến cách tính thuế trong giao dịch thuê mua này.
 Kết thúc hợp đồng. Trong hoàn cảnh điều kiện nào thì hợp đồng
thuê mua có thể được chấm dứt trước thời hạn? Hợp đồng có bị hủy
khi thiết bị bị phá hỏng hoàn toàn hoặc bị mất không? Có phải thanh
toán khoản nào nếu hủy hợp đồng trước thời hạn không? Hợp đồng có
định sẵn điều kiện hủy hợp đồng trong một số trường hợp nhất định,
ví dụ như có quy định của pháp luật khiến việc tiếp tục sử dụng thiết
bị sẽ là bất hợp pháp hoặc không có tính kinh tế?
 Chi phí chấm dứt hợp đồng. Ai chịu trách nhiệm thanh toán chi phí
liên quan đến việc trả lại thiết bị cho bên cho thuê khi hết hạn hợp
đồng? Các chi phí tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển, bảo hiểm và các chi
phí liên quan có thể rất đáng kể.
 Hợp đồng khung. Hợp đồng có quy định nào đòi hỏi người đi thuê
phải đàm phán ký kết thêm một hợp đồng phụ nếu bên đi thuê muốn
thuê thêm một thiết bị nữa? Hay là người đi thuê được phép thêm một
điều khoản đơn giản nêu rõ chi tiết về thiết bị cần thuê, lệ phí thuê và

thời hạn thuê của thiết bị thuê thêm vào hợp đồng khung? Biện pháp
thứ hai có thể tiết kiệm đáng kể cho hai bên nếu họ muốn duy trì quan
hệ lâu dài.

