
Phụ lục số la
{Ban hành kèm theo thông tư  số 104/2008/TT-BTC 

ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ

1- Xăng, dầu;
2- Xi măng;
3- Thép xây dựng;
4- Khi hóa lỏng;
5- Phân bón hóa học;
6- Thuốc bảo vệ thực vật;
7- thuốc thú y: Vac xin lở mồm lổng móng; vac xin cúm gia cầm; Các 

loại kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enrofloxacin 
dạng thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc bột (tên gôc và tên thương mại);

8- Muôi do diêm dân sản xuất;
9- Sữa;

10- Đường ăn (đườna trắng và đườno; tinh luyện)
11 - Thóc, gạo;
12- thuốc  phòng, chừa bệnh cho người bao gôm các loại thuốc thuộc 

danh mục thuốc chữa bệnh chủ yêu sử dụng tại các cơ sở khám chữa bệnh
theo quy định của Bộ Y tế.

13- Cước vận chuyên hành khách bằng đường săt loại ghế ngồi cứng;
14- Thức ăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương.
15- Hàng hóa, dịch vụ khác theo quy định của ủy  ban nhân dân cấp tỉnh.
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Phụ lục số 1b

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIÁ• 7 

1 - Xăng, dầu;
2- Xi măng;
3- Thép xây dựng;
4- Khí hóa lỏng;
5- Nước sạch cho sản xuất cồng nghiệp, kinh doanh dịch vụ;
6- Phân bón hóa học: phân u  rê, DAP, NPK, phân Lân;
7- Thuốc bảo vệ thực vật: (tên gốc và tên thương mại)

+ Thuốc trừ sâu: Fenobucarb (min 96%), Etofenrox (min 96%), 
Buprofezin (min 98%), Imiđaclorpi (min 96%), Fiprổnil (min 96%);

+ Thuốc trừ bệnh: Isoprothiolane (min 96%), Tricyclazole (min 
95%), Kasugamycin (min 70%);

+ Thuốc trừ cỏ: Glyphosate (min 95%), Pretilachlor, Quynclorac 
(min 99%).
8- Thuốc thú y: Vac xin lở mom lổng móng; vac xin cúm gia câm; các 

loại kháng sinh: Oxytetracycline, Ampicilline, Tylosin, Enroíloxacin 
dạng thuốc tiêm, thuốc viên, thuốc bột (tên gốc và tên thương mại), 
Oxytetracycline dạng bột trộn thức ăn gia súc.

9- Muối ăn do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký;
10- Sừa bột cho trẻ em dưới 6 tuôi;
1 1 - Đường ăn: đường trắng và đường tinh luyện;
12- Gạo do các doanh nghiệp kinh doanh đăng ký;
13- Thức ăn chăn nuôi gia súc: ngô, đậu tương, khô dầu đậu tương do 

các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi đăng ký:
14-Than;
15- Giấy: giấy in, giấy in báo, giấy viết;
16- Cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngôi cứng;
17- Dịch vụ bưu chính viễn thông theo hướng dẫn của Bộ thông tin  và 

Truyền thông tại thông tư  số 02/2007/TT-BTTTT ngày 13/12/2007.
18- Sách giáo khoa;
19- Giá vé máy bay trên các đường bay nội địa khổng thuộc danh mục 
nhà nước quy định khung giá.
20- Hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký giá (ngoài danh mục 
trên) theo quy định của ú y  ban nhân dân câp tỉnh.

(Ban hành kèm theo thông tư số 104/2008/TT-BTC
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )
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Phụ lục số lc

(Ban hành kèm theo thông tư số 104/2008/TT-BTC
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính)

DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

1- Vật liệu nô cổng nghiệp;

2- Dịch vụ cảng biên theo danh mục trổng Biểu giá dịch vụ cảng biển do 
tô chức, cá nhân cung ứng dịch vụ cảng biên ban hành.

3- Dịch vụ tại cảng hàng khổng sân bay theo danh mục trổng Biểu giá 
dịch vụ cảng hàn2 khổng do Giám đốc cảng hàng khổng, sân bay ban 
hành.

4- Giá vé máy bay trên các đường bay nội địa thuộc danh mục nhà nước 
quy định khung giá.

5- Cước vận tải băng ôtô thực hiện theo th ô n g  tư  liên tịch số 
86/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của liên Bộ Tài chinh-Bộ 
Giao th ô n g Vận tải hướng dẫn về mẫu vé khách (khai giá cước, niêm 
yết giá cước và kiêm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô).

6- th u ố c  phòng, chừa bệnh cho người theo quy định tại thông  tư  liên 
tịch số 11 /2007/TTLT/BYT-BTC-BCT ngày 31/8/2007 của lien Bộ Y 
tế - Bộ Tài chính - Bộ Cổng Thương hướng dẫn thực hiện quản lý nhà 
nước vê giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.

7- th u ố c  lá điêu sản xuất, tiêu thụ trổng nước.

8- Ô tô nhập khẩu, sản xuất trổng nước dưới 15 chỗ ngồi.
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Phụ lục số 2

T ên đơn v ị đề nghi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
định giá, điều ch ỉnh giá Đ ộc lập —Tự d o — Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...

{Ban hành kèm theo thông tư số 104/2008/ TT-BTC
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:.................
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Địa chỉ:............................................
Số điện thoại:.................................
Số F a x : ...........................................
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Ill

Tên  đơn vị đề nghị 
định giá, điều chỉnh giá

Số ........./ .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập-Tự do-Hạnh phúc

... , n g à y ... tháng... năm....
V/v: Thẩm định phương án giá

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

Thực hiện quy định tại thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 
năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ- 
CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 
2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bô sung một số điều của Nghị định số 
170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.’

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giả) đã lập phương án giá về 
sản phẩm.... (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đe nghị .... (tên cơ quan nhà nước cỏ thấm quyền thầm định phương án 
giả, quy định giả) xem xét quy định giá... (tên hàng hoá, dịch vụ) theo quy 
định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- Như trên; Đơn vị đề nghị định giá (hoặc điều chỉnh giá)
- Lưu:
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T ên  đ ơ n  vị đề nghị đ ịnh      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
giá, điều chỉnh giá Độc lập —Tự d o  — Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...

PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa..................................................................................................................
Đơn vị nhập khấu..........................................................................................................
Quy cách phẩm chất.....................................................................................................
Xuất xứ hàng hóa..........................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 
CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

SỐ
TT

Khoán mục chi phí Đ ơn vị tính Thành tiền Ghi
chú

1 Giá nhập khẩu CIF

2 Thuế nhập khẩu (nếu có)

3 Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

4 Chi phí bằng tiền khác

5 Giá vổn nhập khấu

6 Lợi nhuận dự kiến

7 Giá bán dụ kiến

II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khẩu CIF
2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khấu ở ngân hàng mà doanh 
nghiệp giao dịch.
3. Giá nhập khấu bằng tiền Vỉệt Nam
4. Thuế nhập khẩu
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt
6. Phụ thu (nếu có)
7 Chi phí lưu thông(vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt...)
8. Các khoản chi phí khác theo luật định
9. Giá vốn
10. Lợi nhuận
1 1. Chi phí tiêu thụ
12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)
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Tên đơn vị đề nghị đinh   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
giá, điều chỉnh giá Độc lập - T ự  do -  Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...
PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)
Tên hàng hóa, dịch vụ....................................................................................................
Đơn vị sản xuất...............................................................................................................
Quy cách phẩm chất......................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH vụ
CHO MỘT ĐƠN VI SẢN PHẨM HÀNG HÓA

 I    

Số TT Khoản mục chi phí ĐVT Lượng Đơn
giá

Thành
tiền

1 Chi phí sản xuất:
1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiêp
1.2 Chi phí tiền cổng trực tiêp
1.3 Chi phí sản xuât chung:
a Chỉ phí nhân viên phân xưởng
b Chi phí vật liệu
c Chi phỉ dụng cụ sản xuất
d Chi phỉ khâu hao TSCĐ
đ Chi phí dịch vụ mua ngoải
e Chi phí băng tiên khác

Tổng chi phí sản x uâ t:
2 Chi phí bán hàng
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng giá thành toàn bô
Toil" sản lưọìig
Giá thành đổn vị sản phâm

4 Loi nhuân dư kiên
Giá bán chưa thuê

5 Thuê tiêu thụ đặc biệt (nêu có)
6 Thuê giá trị gia tăng (nêu có)

Giá bán (đã có thuê)

II. GIẢI TRÌNH CHI TIÉT CÁCH TÍNh CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO
MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Chi phí sản xuất
2. Chi phí bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuê giá trị gia tăng (nêu có)
7. Giá bán (đã có thuế)
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Tên cơ quan có thẩm 
quyền thẩm định 

phương án giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

S ố ........./ ... , ngày ... tháng... năm ....
V/v định giá. điều chỉnh giá

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền định giá)

Sau khi nghiên cứu, xem xét phương án giá (hoặc điều chỉnh giá) kèm 
theo công văn số ... ngày ... tháng ... năm ... của... (tên cơ quan, đơn vị đê 
nghị định giá , điều chỉnh giá),... (tên cơ quan có thắm quyên thẩm định phương 
án giá) có ý kiên như sau:

1. về hồ sơ phương án giá (điều chỉnh giá):

2. Tính khả thi của mức giá được quy định (hoặc điêu chỉnh giá):

3. Kiến nghị:

Sau khi xem xét,... (Tên cơ quan cỏ thẩm quyển thấm định phương án
giả) đề nghị mức giá (mức điều chỉnh giá) l à .... đồng (hoặc tại phụ lục kèm
theo cổng văn này - đối với trường họp có nhiêu mặt hàng).

Đe nghị... (tên cơ quan có thẩm quyền định giá) xem xét, ban hành theo 
thẩm quyền.

Nơi nhận: 
- N h ư  trên; 
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá)
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Phụ lục số 3

{ Ban hành kèm theo thông tư số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính )

Tên đơn vị đề nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
hiệp thương giá Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...

H Ồ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:..................
Tên đem vị sản xuất, kinh doanh:.
Địa chỉ:.............................................
Số điện thoại:..................................
Số Fax: ............... . . .
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Tên đơn vị đề nghị CỘNG HÒA XÃ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
hiệp thương giá Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

S ố ........./ ..... ... , ngày... tháng... năm....
V/v: hiệp thương giá

Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền hiệp thương giá)

Thực hiện quy định tại thông tư  số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 
năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ- 
CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sổ 
điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 
2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bố sung một số điều của Nghị định số 
170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ, ... (tên đơn vị đề nghị hiệp 
thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước cỏ thảm quyên hiệp thương giá)
tổ chức hiệp hiệp thương giá... {tên hàng hóa, dịch vụ đê nghị hiệp thương giả)
do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc nhập kháu hàng hóa,d ịc h  
vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thê như sau:

1. Bên bán:.......................................................................................................

2. Bên mua:.....................................................................................................

3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương giá:....................................................

- Quy cách, phẩm chất:.....................................................................................

- Mức giá đề nghị của bên bán............................................................................

- Mức giá đề nghị của bên mua...........................................................................

-  Thời điểm thi hành mức giá ........................................................................................................................................................................................................................................

-  Điều kiện thanh toán ....................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Nội dung chính của phương án giá hiệp thương:.............

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- N hư trên;
- Đơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:
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Tên đơn vị đề nghị
hiệp thương giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập —Tự do — Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...

PHƯƠNG  ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo cổng văn số...../..ngày.../../........c ủ a ...)

Tên hàng hóa đề nghị hiệp thương giá:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất:

I. BẢNG T Ổ NG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Số TT Khoản mục chi phí ĐVT Lượng Đơn giá Thành tiên
1 Chi phí sản xuất:

1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực
t iế p ............. .......... '............ .......... '...

1.2 Chi phí nhân cổng trực tiếp
1.3 Chi phí sản xuất chung:
a Chi phí nhân viên phân xưởng
b Chi phỉ vật liệu
c Chi phỉ dụng cụ sản xuất
d Chỉ ph ỉ khâu hao TSCĐ
đ Chi phí dịch vụ mua ngoài
e Chi phỉ băng tiên khác

Tổng chi phí sản xuất :
2 Chi phí bán hàng
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng giá thành toàn bộ
4 Loi nhu ân dư kiên... . ... . . . *........>..............  .............................

Giá bán chưa thuê
5 Thuê tiêu thụ đặc biệt (nêu có)
6 Thuê giá trị gia tăng (nêu có)

Giá bán (đã có thuê)

II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

1. Chi phí sản xuất:
2. Chi phí  bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lợi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) 
ó. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
7. Giá bán (đã có thuế)
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Phụ lục số 4  
(Ban hành kèm theo thông tư số 104/2008/TT-BTC 

ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chỉnh )
Tên đơn v ị  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

thực hiện đăng ký giá Độc lậ p —Tự do — Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:.................
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Địa chỉ:...........................................
Số điện thoại:.................................
Số F a x : ...........................................

Thực hiện từ ngày.......... tháng........ năm
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Số ......... / ..... ... , ngày ... tháng... năm....
V/v: đăng ký giá

Kính gửi: (Tên cơ quan tiếp nhận Hồ sơ đăng ký  giá)

Thực hiện quy định tại thông tư  số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 
năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ- 
CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của 
Chính phủ vê việc sửa đôi, bố sung một số điều của Nghị định số 
170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đăng ký) gửi Hô sơ đăng ký giá kèm theo gồm các văn bản
sau:

1. Mức giá đăng ký:.........................................................

2. Thuyết minh cơ cấu tính giá:...............................................................

Mức giá tại Hồ sơ gửi kèm theo cổng văn này có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày ... / . . .  / . ..  .

... (tên đơn vị đăng kỷ) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng 
đắn của mức giá mà chúng tôi đã đăng ký.

Đê nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ đăng ký giá của ... (tên 
đơn vị đăng ký) theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

Tên đơn vị đăng ký giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

G h i  nhận ngày nộp Hồ SO’ đãng ký giá 
của CO’ quan quản lý nhà nước

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Đơn vị đăng ký giá)
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Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thực hiện đăng ký giá Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ CỤ THỂ

(Kèm theo công  văn sô ....................................................ngày ... . th á n g ........ năm...của.....)

STT Tên hàng hóa, 
dịch vụ

Quy cách,

chất
Lượng

Đơn vị 
tính

Mức giá 
đăng ký 
liền kề 
trước

Mức giá 
đăng ký



I

T ên  đơn  vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
đăng ký giá Độc lập —Tự do -  Hạnh phúc

.......... , ngày tháng năm 20...
THUYẾT MINH CƠ CẤU TÍNH GIÁ 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ
(Kèm theo cổng văn sô .........ngày....... tháng....... năm ........ của......... )

Tên hàng hóa, dịch vụ:
Đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Quy cách phẩm chất:

I. BẢNG T Ổ NG HỢP TÍNH GIÁ VÓN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

Sô TT Khoản mục chi phí ĐVT lượng Đơn
giá

Thành
tiền

1 Chi phí sản xuất:
1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1.2 Chi phí nhân cổng trực tiếp
1.3 Chi phí sản xuât chung:
a Chỉ phí nhân viên phán xưởng
b Chi phỉ vật liệu
c Chi phí dụng cụ san xuất
d Chi phí khâu hao TSCĐ
đ Chi phí dịch vụ mua ngoài
e Chi phí băng tiên khác

Tổng chi phí sản x u ấ t:
2 Chi phí bán hàng
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng giá thành toàn bộ
4 Loi 11 huân dư kiên....*..... “ .. ......  • ... . ................................

Giá bán chua thuê
5 Thuê tiêu thu đăc biệt (nêu có)
6 Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

Giá bán (đã có thuê)

II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ

1. Chi phí sản xuất:
2. Chi phí bán hàng
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp
4. Lọi nhuận dự kiến
5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
6. Thuê giá trị gia tăng (nếu có)
7. Giá bán (đã có thuê)
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(Ban hành kèm theo thông tư  số 104/2008/TT-BTC 
ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chỉnh )

Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thực hiện kê khai giá Độc lập - T ự  do -  Hạnh phúc

...........ngày tháng năm 20...

Phụ lục số 5

HÔ SƠ KÊ KHAI GIÁ

Tên hàng hóa, dịch vụ:.................
Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Địa chỉ:............................................
Số điện thoại:.................................
Số F a x : ...........................................

Thực hiện từ ngày.......... tháng........ năm
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T ên đ ơn vị kê kha i giá      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Số ........./ ..... ... , ngày ... thán g ... năm ....
V/v: kê khai giá

Kính gửi: (tên các cơ quan tiếp nhận Hồ sơ kê khai giá)

Thực hiện quy định tại thông tư  số ... /2008/TT-BTC ngày ... tháng ... 
năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ- 
CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP 
ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

... (tên đơn vị đăng kỷ) gửi Hồ sơ kê khai giá kèm theo gôm các văn bản
sau:

1. Cổng văn gửi cơ quan tiếp nhận kê khai................................................

2. Mức giá kê khai.:.........................................................................................

Mức giá tại Hô sơ gửi kèm theo cổng văn này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày.../..../..200... .

3. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh giá kê khai:

... (tên đơn vị đăng ký) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng 
đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai.

Đê nghị Quý cơ quan ghi nhận ngày nộp Hồ sơ kê khai giá của ... (tên 
đơn vị đăng ký) theo quy định./.

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
-Như trên; (Ký tên, đóng dấu)

Ghi nhận ngày nộp Hồ SO’ kê khai giá 
của CO' quan tiêp nhận Hô SO’

(Cơ quan tiêp nhận Hô sơ kẽ khai giá 
ghi ngày, tháng, năm nhận được Hô sơ 
kê khai giả và đỏng dấu cồng văn đến)

37



Tên đơn vị 
thực hiện kê khai giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ

(Kèm theo công văn số.........ngày....... tháng... năm .........của...........)

1/ Mức giá kê khai:

STT Tên hàng hóa,
dịch vu 

Quy cách,

chất
lượng

Đ ơn vị 
tính *

Mức giá 
kê khai 
liền kề 
trước

Mức giá 
kê khai

Ghi chú

2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai:




