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Ngày 23 tháng 03 năm 1995
Với lòng mong muốn phát triển và tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại giữa
hai nước trên cơ sở bình đẳng và cùng có lợi; Hai bên đã thỏa thuận như sau:
Điều 1
Hai bên ký kết sẽ tiến hành các biện pháp thích hợp để tạo điều kiện tăng cường, củng cố
và đa dạng hóa thương mại giữa hai nước, theo khuôn khổ luật pháp và các quy định của
mỗi nước.
Điều 2
Hai Chính phủ thỏa thuận dành cho nhau sự đối xử về các vấn đề thương mại không kém
ưu đãi hơn đã dành cho bất kỳ nước nào khác, đặc biệt là về quy tắc và thủ tục hải quan,
thuế hải quan và những quy chế điều chỉnh việc xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa.
Điều 3
Những quy định của Ðiều 2 nói trên sẽ không loại trừ việc tiếp tục xem xét của các Chính
phủ về:
a) Những đặc quyền được hoặc có thể được các Chính phủ ưu đãi nhằm để tạo điều kiện
thuận lợi cho biên mậu;
b) Những ưu đãi, lợi thế, đặc quyền hoặc miễn trừ được các Chính phủ dành cho bất kỳ
nước thứ ba nào có đến ngày ký Hiệp định này hoặc những sửa đổi thay thế các quyền và
ưu đãi đó;
c) Những lợi thế hoặc ưu đãi mà các Chính phủ được hưởng do là thành viên hoặc có thể
sẽ là thành viên các tổ chức phát triển thương mại khu vực hoặc tiểu khu vực.
Điều 4
Tất cả những thanh toán theo Hiệp định này sẽ được thực hiện bằng ngoại tệ tự do
chuyển đổi.
Điều 5
Ðể phát triển hơn nữa thương mại giữa hai nước, hai Bên ký kết sẽ tạo điều kiện dễ dàng
cho nhau tham gia các hội chợ tổ chức tại mỗi nước và tổ chức triển lãm của nước này
trên lãnh thổ của nước kia, theo những điều kiện sẽ được thỏa thuận giữa các nhà đương
cục có thẩm quyền.
Việc miễn thuế quan và các thuế tương tự khác đánh vào các mặt hàng, mẫu hàng dùng
cho mục đích triển lãm và hội chợ cũng như việc bán và xử lý các mặt hàng và mẫu hàng

đó sẽ theo đúng pháp luật, điều lệ và thể lệ của nước mà hội chợ và triển lãm được tổ
chức.
Điều 6
Hai Bên ký kết sẽ dành cho nhau sự bảo hộ về sở hữu trí tuệ phù hợp với Hiệp định quốc
tế hiện hành mà mình tham gia. Hai Bên sẽ áp dụng các biện pháp để tránh buôn bán
hàng giả dẫn đến việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ được hai bên bảo hộ.
Điều 7
Mọi tranh chấp giữa hai bên trong việc giải thích hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được
hai Bên giải quyết bằng hòa giải thông qua con đường ngoại giao.
Điều 8
Hiệp định này sẽ không ngăn cản quyền của mỗi Bên ký kết sử dụng việc cấm hoặc hạn
chế dưới bất kỳ hình thức nào nhằm bảo vệ lợi ích an ninh thiết yếu và y tế công cộng,
ngăn ngừa dịch bệnh cho cây trồng và gia súc hoặc giữ gìn các tài sản quốc gia có giá trị
nghệ thuật, lịch sử hoặc khảo cổ.
Điều 9
Hai Bên ký kết chỉ định Bộ Thương mại nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và
Bộ Thương mại nước Cộng hòa Indonesia làm Cơ quan điều hành để thực hiện Hiệp định
này.
Điều 10
Hiệp định này có thể được bổ sung hoặc sửa đổi trên cơ sở thỏa thuận giữa hai Bên ký kết
thông qua việc trao đổi văn bản giữa hai Bên ký kết và những sửa đổi đó sẽ có hiệu lực
vào ngày được hai Bên ký kết quy định cụ thể.
Điều 11
Hiệp định này sẽ có hiệu lực vào ngày nhận được thông báo sau cùng mà các Bên thông
báo cho bên kia biết rằng các thủ tục cần thiết theo hiến pháp đã được hoàn tất. Hiệp định
này sẽ có hiệu lực trong thời hạn ba năm và sẽ tiếp tục có hiệu lực từng ba năm tiếp, trừ
phi trong thời hạn 3 (ba) tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực, một trong hai Bên thông
báo cho Bên kia bằng văn bản ý định chấm dứt Hiệp định này.
Trong trường hợp hết hiệu lực, các quy định của Hiệp định này vẫn được áp dụng đối với
các hợp đồng ký trong thời hạn có hiệu lực của Hiệp định nhưng chưa được thực hiện
hoàn toàn vào ngày hết hiệu lực.
Ðể làm bằng, những người ký tên dưới đây, được Chính phủ mình uỷ quyền hợp pháp, đã
ký Hiệp định này.
Làm tại Hà Nội, ngày 23-3-1995, thành hai bản bằng các thứ tiếng Việt Nam, tiếng

Indonesia và tiếng Anh, tất cả các bản đều có giá trị như nhau. Trong trường hợp có sự
khác nhau về giải thích Hiệp định này, bản tiếng Anh sẽ được dùng làm cơ sở.

