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Ngày 03 tháng 06 năm 1996
Cho rằng việc mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa các Bên sẽ
góp phần vào sự phồn thịnh của nhân dân mỗi nước. Khẳng định mong muốn phát triển
quan hệ thương mại của hai Bên trên cơ sở những nguyên tắc tối huệ quốc và đãi ngộ
quốc dân. Thoả thuận rằng các mối quan hệ kinh tế là một nhân tố quan trọng và cần thiết
trong việc tăng cường các mối quan hệ song phương và Tin tưởng rằng Hiệp định hợp tác
kinh tế và thương mại giữa hai Bên sẽ có lợi cho cả hai Bên; đã thoả thuận như sau:
Điều 1
Các Bên sẽ xúc tiến việc phát triển hợp tác kinh tế thương mại và các hình thức hợp tác
kinh tế khác giữa hai nước phù hợp với các điều khoản của Hiệp định này.
Điều 2
Các Bên sẽ dành cho nhau chế độ tối huệ quốc về thuế hải quan, thương mại và các hình
thức hợp tác kinh tế khác giữa hai nước.
Mỗi Bên sẽ dành cho các sản phẩm xuất xứ hoặc được xuất khẩu sang lãnh thổ của phía
Bên kia sự không phân biệt đối xử trong việc áp dụng hạn chế số lượng và trong việc cấp
giấy phép.
Tuy nhiên, các quy định này sẽ không áp dụng đối với:
a) Những thuận lợi hoặc miễn trừ mà một trong hai Bên đã dành hoặc có thể sẽ dành cho
các nước láng giềng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mậu dịch biên giới;
b) Những thuận lợi hoặc miễn trừ mà một trong hai Bên đã dành hoặc có thể sẽ giành, do
việc tham gia của mình vào khu vực mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị trường
chung, hoặc bất kỳ hình thức liên kết kinh tế khu vực nào khác.
c) Các thuận lợi hoặc miễn trừ mà Cộng hoà Achentina cam kết trong các thoả thuận
song phương ký với Italia ngày 10-12-1987 và với Tây Ban nha ký ngày 3-6-1988.
Điều 3
Sự đối xử không kém thuận lợi hơn dành cho hàng hoá xuất xứ từ mỗi Bên ký kết so với
hàng hoá tương tự trong nước sẽ được áp dụng khi cả hai Bên sẽ là thành viên của Tổ
Chức Thương Mại Thế Giới.
Điều 4
Hai Bên sẽ khuyến khích và tạo điều kiện cho các mối liên hệ trực tiếp giữa các cơ quan
và các tổ chức kinh tế của nhau.
Điều 5

Việc thanh toán các giao dịch được tiến hành trong khuôn khổ Hiệp định này sẽ được
thực hiện bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi, trừ phi các bên hữu quan thoả thuận hình thức
thanh toán khác đối với một giao dịch riêng biệt phù hợp với luật pháp hiện hành ở mỗi
nước.
Điều 6
Hai Bên sẽ xúc tiến việc hợp tác kinh tế và thương mại trong tất cả các lĩnh vực hai bên
cùng quan tâm, kể cả việc tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư, liên doanh, thầu phụ
và tạo thuận lợi cho các hoạt động xúc tiến thương mại.
Điều 7
Khi xảy ra tình hình phá giá trong thương mại song biên, Bên bị hại có thể yêu cầu Bên
kia tiến hành tham khảo ý kiến, càng sớm càng tốt, nhằm mục đích làm sáng tỏ thực tế sự
việc và đạt được thảo thuận với nhau. Trong trường hợp không giải quyết được bằng các
biện pháp kể trên, các Bên sẽ áp dụng luật pháp của nước mình về vấn đề này.
Điều 8
Hiệp định này không ngăn cản các Bên cấm hoặc hạn chế nhập khẩu, xuất khẩu hoặc
hàng quá cảnh, áp dụng chính sách hoặc an toàn xã hội vì những giá trị xã hội; bảo vệ sức
khoẻ và cuộc sống con người, động vật và thực vật; bảo vệ môi trường; bảo vệ tài sản
quốc gia có giá trị nghệ thuật, lịch sử hoặc khảo cổ; bảo hộ sở hữu trí tuệ; hoặc các quy
chuẩn liên quan đến vàng và bạc. Tuy nhiên, việc cấm hoặc hạn chế đó không được trở
thành phương tiện phân biệt đối xử một cách tuỳ tiện hoặc che đậy sự hạn chế thương
mại giữa các Bên.
Điều 9
Các Bên sẽ thành lập một Uỷ ban hỗn hợp kinh tế, Thương mại Việt Nam - Achentina
nhằm giám sát việc thực hiện Hiệp định này, phân tích các vấn đề nảy sinh trong quá
trình thực hiện Hiệp định và đưa ra những khuyến nghị đối với Chính phủ hai nước nhằm
phát triển hơn nữa cácơ quan hệ kinh tế và thương mại song phương.
Uỷ ban hỗn hợp Kinh tế, Thương mại Việt Nam - Achentina sẽ họp khi hai Bên thấy cần
thiết, luân phiên tại cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Achentina.
Điều 10
Tất cả sự khác nhau giữa hai Bên về cách hiểu hoặc thực hiện Hiệp định này sẽ được giải
quyết thông qua tham khảo ý kiến và thương lượng.
Điều 11

Hiệp định này có thể được sửa đổi khi được hai Bên thoả thuận bằng văn bản. Việc sửa
đổi sẽ được thực hiện thông qua đường ngoại giao.
Điều 12
Các Bên sẽ thông báo cho nhau bằng văn bản thông qua đường ngoại giao việc hoàn tất
cảác yêu cầu pháp lý cần thiết của mình để Hiệp định có hiệu lực. Hiệp định này sẽ có
hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ghi trên bản thông báo cuối cùng.
Điều 13
Hiệp định này sẽ có hiệu lực năm (5) năm và sẽ được mặc nhiên gia hạn một thời gian
như vậy, trừ khi một trong hai Bên thông báo bằng văn bản, qua đường ngoại giao, cho
Bên kia chấm dứt Hiệp định này, sáu (6) tháng trước khi Hiệp định hết hiệu lực.
Các dự án được ký kết trong khuôn khổ Hiệp định này sẽ tiếp tục có hiệu lực và sẽ được
thực thi phù hợp với các quy định của Hiệp định cho đến khi thực hiện xong các dự án
đó.
Làm tại Hà Nội, ngày 3 tháng 6 năm 1996 thành hai bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt,
tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Anh, tất cả các văn bản đều có giá trị như nhau. Trong
trường hợp có sự hiểu khác nhau, bản tiếng Anh sẽ là bản quyết định.

