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Bản Sửa Đổi Bộ Luật 304 Phần chữ in đậm được gạch bỏ biểu thị 

nội dung bị xóa 

Phần chữ in đậm gạch chân 

biểu thị nội dung được 

thêm vào 

 
 

Điều khoản XV NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐỊA 
PHƯƠNG 

Sửa đổi tiểu mục (c) của Mục 6 thuộc Điều Khoản XV để xóa bỏ lựa chọn về 
hệ thống phí theo tỷ lệ phần trăm như sau: 

 
[6](c). Các Liên Đoàn Địa Phương mà ở đó Bộ Luật và Quy Chế đưa ra một hệ 

thống phí ngoài hệ thống mức phí cố định (ví dụ: hệ thống công thức tính theo quy mô, 
giờ hay tỷ lệ phần trăm) sẽ duy trì công thức cần thiết để tạo ra một mức phí tối thiểu 
tương ứng với các mức phí cố định được nêu cụ thể trong mục này. 

 
Mọi Liên Đoàn Địa Phương sẽ cố gắng đưa ra hệ thống phí thành viên 

dựa trên tỷ lệ phần trăm tổng thu nhập hàng tháng. 
 

Tỷ lệ phần trăm tối thiểu cần thiết để chuyển đổi sang hệ thống phí theo tỷ lệ 
phần trăm sẽ là mức phí đem lại cho Liên Đoàn Địa Phương khoản thu nhập tương 
đương với mức mà họ có thể đã nhận được theo hệ thống phí trước đây tính từ ngày 
đó. Việc tính thu nhập nhận được theo hệ thống phí trước đây sẽ dựa trên số thành 
viên trung bình hàng tháng của Liên Đoàn Địa Phương trong thời gian 6 tháng kết thúc 
một tháng trước ngày chuyển đổi. 

 
Những thắc mắc liên quan đến việc áp dụng hay giải thích tiểu mục này sẽ 

được giải quyết theo quyết định của Thư Ký kiêm Thủ Quỹ Liên Đoàn Quốc Tế, tùy 
theo kháng cáo với Ban Điều Hành. 


