
Phụ lục I :
DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THỰC HIỆN KÊ KHAI GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010
của Bộ Tài chính)

1- Vật liệu nô công nghiệp;

2- Dịch vụ cảng biến theo danh mục trong Biếu giá dịch vụ cảng biên CỈO 
tố chức, cá nhân cung ứng dịch vụ cảng biển ban hành;

3- Dịch vụ tại cảng hàng không sân bay theo danh mục trong Biểu giá 
dịch vụ cảng hàng không CỈO Giám đốc cảng hàng không, sân bay han 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 bằng ôtô;

6- Thuốc phòng, chữa bệnh cho người theo quy định tại Thông tư liên 
tịch của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện 
quản lý nhà nước về giá thuốc phòng, chữa bệnh cho người.
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Phụ lục 2:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 201 0
của Bộ Tài chính)

Tên đ ơn  vị đề nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VĨỆT NAM
định giá, điều chỉnh giá Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

........ , ngàv ......tháng .......năm ......

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

Ten hàng hóa, dịch vụ:................
Ten đơn vị sản xuất, kinh doanh:
Địa chỉ:.........................................
Số điện thoại:................................
So F ax :.........................................



T ên đon vị đề nghị
định giá, điều chỉnh giá

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

s ố ........ /....
V/v thẩm định phương án giá

, ngày ..... tháng .......năm

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

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 
năm 2008 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, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 nam 2008 của Chính 
phủ về việc sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP 
ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC 
ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 
104/2008/TT-BTC

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

Đê nghị .... (tên cơ quan Nhà nước có tham quyền thâm định phương án 
giả, quy định giá) xem xét quy định giá... {tên hàng hỏa, dịch vụ) theo quy 
định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhộn: THỦ TRƯỞNG DON VỊ
- Như trên;
- Liru:

(Kỷ tên, đóng dấu)
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Tên đơn vị đề nghị định CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
giá, điều chỉnh giá Độc l ậ p - T ự  d o - H ạ n h  phúc

........ , ngày ......thủng .......năm ..

PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đôi với hàng hóa nhập khâu)

Tên hàng hóa ..................................................................................................

Đơn \ Ị nhập khâu............................................................................................

Quy cách phẩm ch ấ t........................................................................................

Xuât xứ hàng h ó a .............................................................................................
I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VÓN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU 

CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

S ir Khoản mục chi phí Đơn 
vị tính

Thành
tiền

So sánh vói phương 
án được duyệt lần 

trước liền kề

G hi 
chú

1 Giá nhập khẩu

2 Thuế nhập khấu (nếu có)

3 Thuế tiêu thụ đặc hiệt (nếu có)

4 Chi phí bàng tiền khác

5 Giá vốn nhập khẩu

6 Lợi nhuận dự kiến

7 Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán 
buôn hay bán lẻ)

II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 
CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẢM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khâu trong hồ sơ hàng hóa nhập khâu đã được cơ quan hải 
quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khâu ở ngân hàng mà doanh 
nghiệp giao dịch

]. Giá nhập khâu bằng tiền Việt Nam

4. Thuế nhập khâu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)



1

7. Chi phí lun 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

11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)

13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị 
so với phương án được duyệt lân trước liền kể; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; 
kiến nghị.

(Ghi chủ: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thấm quyền 
quyêt định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thấm quyền ban 
hành).
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T ê n đơn vị đề nghị định CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
giá, điều chỉnh giá Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

........., ngày ......thảng .......năm

PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Đỏi với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch v ụ :...................................................................
Đơn vị sản xuất:........................................................................
Quy cách phẩm chất:......................................................................

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

STT Khoán mục chi phí
Đon

vị
tính

Lượng Đơn
giá

Thành
tiền

So sánh vói 
phưoìig án đu ụ 
duyệt lần triró' 

liền kề

'C
c

1 Chi phí sản xuất:
1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

1.2 Chi phí tiền công trực tiếp
1.3 Chi phí sản xuất chung:
a Clii phí nhân viên phân xưởng
b Chi phí vật liệu
c
d

Clii phí dạng cụ sản xuất
Chi phí khấu hao tài sản cố định

đ
e

Chi plìí dịch vụ mua ngoài

Chi phí hăng tiền khác

l ong chi phí sản xuất :
2 Chi phí bán hàng (nếu có)
3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tông giá thànli toàn bộ
Tổng sản lượng
Giá thành đơn vị sản phẩm

4 Lọi nhuận dự kiến
Giá bán chưa thuế

5 Thuê tiêu tliụ đặc biệt (nêu có)
6 Thuế £Ìá trị gia tăng (nếu có)

Giá bán (đã có thuế)

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

1. Chi phí sản xuất
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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. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với 
phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; 
kiến nghị.

(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền 
quyêt định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban 
hành).
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Phụ lục 3:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010
của Bộ Tài chính)

T ên đ ơ n vị đề nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
hiệp thương giá Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

........ , ngày ......tháng .......năm ......

HỒ SƠ HIỆP THƯƠNG GIÁ

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



Tên đơn vị đề nghị 
hiệp thương giá

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

Số....... / ....
V/v hiệp thương giá

, ngày ..... tháng .......năm

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

Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 
năm 2008 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, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về 
việc sửa đối, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 
tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 
tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-

... (tên đơn vị đề nghị hiệp thương giá) đề nghị ... (tên cơ quan nhà nước 
có thấm quyền hiệp thương giá) tố chức hiệp thương giá... (tên hàng hóa, dịch 
vụ đề nghị hiệp thương giá) do ... (tên đơn vị sản xuất, kinh doanh sản xuất hoặc 
nhập khấu hàng hóa, dịch vụ) (kèm theo phương án giá hiệp thương), cụ thể như 
sau:

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

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

3. Tên hàng hóa, dịch vụ hiệp thương g iá :..................................................

- Quy cách, phẩm chấ t:.................................................................................

- Mức giá đề nghị của bên b án :....................................................................

- Mức giá đề nghị của bên m ua:....................................................................

- Thời điếm thi hành mức g iá :.......................................................................

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

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

Nơi nhận: THỦ  T R Ư Ở N G  Đ Ơ N  VỊ

BTC

- Nlur trên;
- Dơn vị mua hoặc bán:
- Lưu:

(Ký tên, đóng dâu)
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Tên đơn vị đề nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
hiệp thươ ng gia Độc lập -  Tụ do -  Hạnh phúc

......... ngày ....... tháng .......năm

PHƯƠNG ÁN GIÁ HIỆP THƯƠNG
(kèm theo công văn số n g à y c ủ a  ... 

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

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VÓN, G1Á BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ

STT Khoản mục chi phí ĐVT Lượng Đon
giá

Thành
tiền

So sánh với 
phương án hiệp 
thương thành 
công làn trước 

liền kề
1 Chi phí sản xuất

u Chi phí nguyên liệu» vật liệu trực 
tiếp

1.2 Chi phí nhân công trực tiếp

1.3 Chi phí sản xuất chung

a Chi phí nhân viên phân xưởng

h Chi phí vật liệu

c Chi phí dụng cụ sản xuất

d Chi phí khấu hao TSCĐ

d Chi phí dịch vụ mua ngoài

e Chi phí bằng liền khác

Tồng chi phí sản xuất

2 Chi phí bán hàng

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng giá thành toàn bộ

4 Lọi nhuận íiụ kiến

Giá bán chưa thuế
5 Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6 Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

Giá bán (dã có thuế)

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

1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng
30



3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với 
phương án giá hiệp thương thành công lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân 
tăng, giảm; kiến nghị.

(Ghi chú: Khi xây dựng phương án giá hiệp thương phải áp dụng theo Quy 
chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).
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Phụ lục 4:

BIỂU MẪ U ĐĂNG KÝ GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010
của Bộ Tài chính)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 
năm 2010 cửa Bộ Tải chỉnh sửa đổi, bồ sung 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, 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

... (tên đơn vị đăng kỷ) gửi Biểu mẫu đăng ký g iá ....gồm các văn bản và
nội dung sau:

!. Báng đăng ký mức giá bán cụ thê.

2. Giải trình lý do điều chỉnh giá (trong đó có việc tính mức giá cụ thê áp 
dụng theo các hướng dẫn, quy định về Quy chế tính giá do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành)

Mức giá bán đăng ký này thực hiện từ ngày ... /... / ....

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

Noi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TÊU đơn vị 
thực h iện đăng ký giá

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

, ngày ..... tháng .......năm

Kính gử i:..... (Tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng kỷ giả)

- Như trên;
- Lưu: (Ký tên, đóng dấu)

Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu đăng ký giá 
của cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu đăng kỷ  giá

(Cơ quan tiếp nhận Biên mẫu đăng ký’ giá ghi ngày, tháng, năm 
nhận được Biếu mâu đãng ký giả và đóng dâu công văn đèn)
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I I

........ , ngày ......thảng .......năm ......

BẢNG ĐĂNG KÝ MỨC GIÁ BÁN CỤ THỂ

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

Doanh nghiệp là đơn vị (sản xuất hay dịch vụ).....................

Đăng ký giá (nhập khâu, bán buôn, bán lẻ):.............cụ thế như sau:

Tên đơn vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thực hiện đăng ký giá Độc lập — T ự do — Hạnh phúc

STT Tên hàng hóa, 
dịch vụ

Quy cách, 
chat lượng

Đơn vị 
tính

Mức giá 
đăng ký hiện hành

Mức giá đăng 
ký mói

.................. ......... -
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Tên đơn vị thực hiện 
đăng ký giá

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

......... , ngày...... tháng...... năm ...

GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ 
HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ GIÁ

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

Ten hàng hóa, dịch v ụ : ...........................................................................

I )ơn vị sản xuất, kinh doanh:.................................................................

Quy cách phâm chất:..............................................................................

BẢNG GIẢI TRÌNH LÝ DO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN HÀNG H ÓA, DỊCH VỤ

STT Khoản mục chi phí Số tiền 
(đ)

Tỷ lệ (%) tăng, 
giảm so vói lần 
đăng ký trưóc 

liền kề

1 Chi phí sản xuất (*)

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

Chi phí nhân công trực tiếp

Chi phí sản xuất chung

2 Chi phí bán hàng

3 Chi phí quản lý doanh nghiệp

Tổng giá thành toàn bộ

4 Lọi nhuận dự kiên

Giá bán chưa thuế

5 Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6 Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

Giá bán (đã có thuế)

(*) Ghi chứ. Đối với Irường hợp hàng hoá nhập khẩu thì mục này là Giá vốn 
nhập đã bao gồm thuế nhập khẩu.



Phu luc 5:
•  o

BIẾU MẪU KE KHAI GIÁ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC 
ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)

Tên đon vị thực hiện 
kê khai giá

SỐ........ /.....
V/v kê khai giá

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

, ngày ... tháng ... năm

Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Biêu mâu kê khai giá....)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 
năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung 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, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 
tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đồi, bồ sung một số điều của Nghị 
định số 170/2003/NĐ-CP

... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá hàng hoá, dịch vụ 
(đính kèm).

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

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

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)

G hi nhận ngày nộp B iếu  m ẫu  kê khai giá  
của cơ quan tiếp nhận

(Cơ quan tiếp nhận Biểu mâu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm 
nhận được Biếu máu kê khai giá và đóng dấu công văn đến)
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Tên đơ n vị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
thực hiện kê khai giá Độc lập -T ự do - Hạnh phúc

......... , ngày thảng năm ....

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 vụ

Quy cách, 
chất lượng

Đ on vị 
tính

IVlức giá kc khai 
hiện bành

Mức giá kê 
khai mói

Ghi
chú

2/ Phân tích nguyên nhân điều chinh tăng/giảm giá kê khai của từng mặt
hàng.
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