
Phụ lục số 3b 

TÊN ĐƠN VỊ KINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
DOANH ' Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

... , ngày ... tháng ... năm ... 

PHƯƠNG ÁN GIÁ 
Tên dịch vụ: 
Đơn vị cung ứng: 

IẾ BẢNG TỎNG HỢP TÍNH GIÁ 

s 
T 
T 

Nội dung chi phí Đơn vị 
tính 

Thành tiên Ghi chú 

A Sản lượng tính giá (Q) 
B Chi phí sản xuất, kinh doanh 
I Chi phí trực tiếp: 

1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng 
cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp 

2 Chi phí nhân công trực tiêp 

3 Chi phí khâu hao máy móc thiêt bị trực tiêp 
(trường hợp được trích khấu hao) 

4 Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ờ mục 
1,2,3) theo đặc thù 

II Chi phí chung 
5 Chi phí sản xuât chung 
6 Chi phí tài chính (nếu có) 
7 Chi phí bán hàng 
8 Chi phí quản ]ý 

Tông chi phí sản xuất, kinh doanh (TC) 
c Chi phí phân bô cho dich vu khác (nếu có) 

(CP) 
D Giá thành toàn bộ (TC-CP) 
Đ Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản 

phẩm, dịch vụ (TC-CP)/Q 

I I .  G I Ả I  T R Ì N H  C H I  T I Ế T  C Á C H  T Í N H  C Á C  K H O Ả N  C H I  P H Í  ( t ừ  m ụ c  1  đ ế n  
mục 8 bàng tổng họp tính giá) 
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TÊN ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ 
ĐỊNH GIÁ, 

ĐIÈÚ CHỈNH GĨẢ 
Sổ / 

V/v thẩm định phương án giá 

Phụ lục số 3a 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ngày tháng năm 

Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy 
định giá) 

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-
BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá dịch 
vụế... (tên dịch vụ) (có phương án giá kèm theo). 

Đe nghị .ẳ.. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án 
giá, quy định giả) xem xét phê duyệt giá... {tên dịch vụ) theo quy định của pháp 
luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 7 y • 
- Lưu: VT, đon vị đề nghị 
định giá, điều chinh giá. (Ký tên, đỏng dấu) 
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Phụ lục số 3 
MẪU PHƯỜNG ÁN GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 
15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảìẾ') 

TÊN ĐƠN VỊ ĐÈ NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỊNH GlẨ, ĐIÈU ' ề Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CHỈNH GĨẢ ~~1 " " 
, ngày.... thảng năm 

HỒ Sơ PHƯƠNG ÁN GIÁ 

Tên dịch vụ: 
Tên đơn vị kinh doanh: 
Địa chỉ: 
Số điện thoại: 
Số Fax : 
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Phụ lục số 2 
MẲU THÔNG TIN NIÊM ỸỂT GIÁ CƯỚC BẮT BUỘC 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 
15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

1. Mầu Bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách theo tuyến cố định: 

1.1. Bảng niêm yết tại nơi bán vé: 
BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 

THEO TUYẾN CỚ ĐỊNH 
Ben xe khởi hành: 

Địa danh đến (Tinh, thành phố) Bến đến Gía cước 
(đồng/HK) 

Ghi chú: giả cước đã bao gốm thuê GTGT và Bảo hiêm 
hành khách 

r 

1.2. Bảng niêm yêt mặt ngoài thành xe: 

GIA CƯƠC 
Tuyến đường: 
Bến đi , Bến đến: 
Giá cước 1 lượt: đône/ HK 
Giá cước đã bao gôm thuê GTGT và Bảo hiêm hành 
khách 

2ệ Mẩu Bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách bằng xe buýt: 

~ " GIÁ CƯỚC 
Số hiệu tuyến: 

Giá cước 1 lượt: đông/ HK 
Giá vé tháng: đồng/HK 
Ghi chủ: Giá cước đó baọ gồm Bảo hiểm hành khách 

3. Mau Bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách bằng xe taxiễ-

Giá cước - Taxi Fare 
(Giá cưóc đã bao gồm thuế GTGT) 

(đỏng)/... (Đơn vị tỉnh) 
(đông)/ễ.. (Đơn vị tính) 

Bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách bằng xe taxi ở mặt ngoài cánh 
cửa xe có diện tích tối thiểu là 400 cm2. 

Bảng niêm yết giá cước vận tải hành khách bằng xe tuyến cố định và xe 
buýt ở mặt ngoài thành xe có kích thước tối thiểu là 250 cm2 

4. Ngoài những thông tin nêu trên, đơn vị niêm yết giá cước có thể bổ 
sung các thông tin cần thiết khác./. 



Phụ lục số lb 
TÊN ĐƠN VỊ THựC HIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

KẺ KHAI GIẢ Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

, ngày ... tháng... năm 20.... 

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ 
(Kèm theo công văn số / ngày / / của ) 

1. Tên đon vị thực hiện kê khai giá: 

2. Trụ sở (nơi đon vị đăng ký kinh doanh): 

3. Giấy chứng nhận kinh doanh số ... do ... cấp ngày ... tháng .. .năm .... 

4. Nội dung kê khai theo từng loại hình vận tải, loại hình dịch vụ: 

STT Tên dịch vụ 
cung ứng 

Quy 
cách, 
chất 

lượng 

Đơn 
vị 

tính 

Mức giá kê 
khai hiện 

hành 

Mức giá 
kê khai 

mới hoặc 
kê khai lai 

% tăng 
hoặc 

giảm giá 

Ghi 
chủ 

Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung các chỉ tiêu khác phù hợp với từng loại hình vận 
\ 

tải, dịch vụ như: điêu kiện áp dụng các mức giá... 

5. Các yếu tố chi phí cấu thành giá (đối với kê khai lần đầu); phân tích 
r r r 

nguyên nhân, nêu rõ biên động của các yêu tô hình thành giá tác động làm tăng 
r 

hoặc giảm giá (đôi với kê khai lại). 

6. Các trường họp ưu đãi, giảm giá; điều kiện áp dụng giá (nếu có). 

Ghi chú: Mỗi loại hình kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ kê khai 01 bản 
riêng. 
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Phụ lục số 1 
MẪU VÃN BẢN KÊ KHAI GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 
15/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

Phụ lục số la » • 
TÊN ĐƠN VỊ THỰC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HĨẼN KÊ KHAĨ GĨẢ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sô / J ngày....tháng....năm 
V/v kê khai giá... 

Kính gửi: ..ể.(tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá....) 

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT-BTC-
BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng 
Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá 
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 

... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá Ế.. (đính kèm). 

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày .ễễễ/.... / 

ế . .  (tên đơn vị  kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 
chính xác của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Kỷ tên, đóng dấu) 

- Họ tên người nộp Biểu mẫu: 

- Số điện thoại liên lạc: 

- Số fax: 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

Ghi nhân 
của cơ quan tiếp nhận 

(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm 
nhận được Biểu mẫu kê khai giá và đóng dâu công văn đên) 
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