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

Số: 154 /2010/TT-BTC
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2010

ĩA

THÔNG TƯ
về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

Căn cứ Pháp lệnh Giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm
2002;

Căn cứ 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;

Căn cứ 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 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sỏ 
điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cử Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tinh giá tài sản, hàng 
hoá, dịch vụ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Cục Quản lý giá chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Quy chế tính giá tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ ban hành kèm theo Thông tư này và các văn bản pháp luật có 
liên quan.

2. Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ 
chức thực hiện, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tài sản, hàng 
hoá, dịch vụ qui định tại Quy chế này trên địa bàn địa phương.
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Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm  2010
Bãi bo Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2005 cua Bộ
trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phan anh 
về Bỏ Tài chính để hướng dẫn giải quyết và sửa đổi, bồ sung cho phù hợp./,

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; T H Ứ  T R Ư Ở N G
Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;

■ Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng, Ban chi đạo về phòng chống tham nhũng;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- k iểm toán Nhà nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài chính* Sở Công Thương tỉnh, TP. trực thuộc TW;

Cục Kiểm tra Văn bàn (Bộ Tư pháp);
Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước;

- c ông báo;
Website Chính phủ;
Website Bộ Tài chính;
{Các đơn Vị thuộc Bộ Tài chính;
Lưu: VT. QLG.

T r ầ n  V ă n  Hiếu



B ộ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ 
TÍNH GIÁ TÀI SẢN, HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 154 /2010/TT-BTC ngày 01 tháng 10 năm
2010 của Bộ Tài chính)

Chương 1 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về nguyên tắc, phương pháp tính giá tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bình 
ồn giá, đăng ký giá, kê khai giá và hiệp thương giá theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản, hàng ho á, dịch vụ thuộc danh mục quy định tại khoản 1 Điều 
này nếu có quy định về tính giá riêng do cơ quan có thầm quyền ban hành theo 
quy định của pháp luật, thì thực hiện theo quy định đó.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ (gọi tắt là các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh) quy 
định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này căn cứ vào quy định tại Quy chế này để lập 
phương án giá, hiệp thương giá, đăng ký giá, kê khai giá; báo cáo phương án giá 
hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục kiềm soát các yếu tố hình thành giá khi có 
yêu cầu của cơ quan quàn lý nhà nước có thầm quyền theo quy định của pháp 
luật về quản lý giá.

2. Cơ quan quản lý Nhà nước về giá có thẩm quyền căn cứ vào quy định 
tại Quy chế này để:

a) Quyết định giá; thẩm định, phê duyệt phương án giá; hiệp thương giá 
các tài sản, hàng hóa, dịch vụ cụ thể thuộc thẩm quyền.

b) Xem xét, kiểm tra hồ sơ hiệp thương giá; kiểm tra các biểu mẫu đăng 
ký giá, kê khai giá.

c) Kiểm soát chi phí sản xuất, lưu thông; kiểm soát các yếu tố hình thành 
giá tài sần, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kiểm soát các yếu tố hình thành 
giá theo quy định của pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương khi giá tài sản hàng hóa, dịch vụ trên thị trường biến động bất thường.

3. Các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh tài sản, hàng ho á, dịch vụ 
không thuộc quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này được vận dung các quy
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định tại Quy chế này để tính toán và quy định mức giá cụ thể đối với tài sa lì. 
hàng hoá, dịch vụ thuộc quyền định giá của mình.

Điều 3. Nguyên tắc tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

1. Bao đảm tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp ỉ Y 
gắn với chất lượng của tài sản, hàng hoá, dịch vụ; phù hợp với các chế độ chính 
sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm 
quyền ban hành.

2. Phù hợp với quan hệ cung cầu của tài sản, hàng hóa, dich vụ trên thị
trường và sức mua của đồng tiền Việt Nam.

3. Phù hợp với giá thi trường trong nước, khu vực, thế giới và kha năng 
cạnh Iranh của hàng hoá, dịch vụ tại thời điểm cần tính giá.

4. Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước thuộc
phạm vi cả nước hoặc từng vùng, từng địa phương.

Chương 2 
PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TÀI SẢN, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

Mục I: PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH   
Điều 4. Khái niệm

1. Phương pháp so sánh là phương pháp xác định giá tài sản, hàng hoa. 
dich vụ cần tính giá căn cứ vào kết quả phân tích, so sánh giữa mức giá và các 
đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến mức giá của tài sản, hàng hỏa. 
dịch vụ cần tính giá và tài sản, hàng hóa, dịch vụ tương tự được giao dịch trên 
thị trường trong nước; đồng thời có tham khảo giá cả trên thị trường khu vực và 
thế giới.

2. Tài sản, hàng hóa, dịch vụ tương tự là tài sản, hàng hóa, dịch vụ cùng 
loại- giống nhau hoặc tương tự với tài sản cần tính giá về các đặc trưng cơ han 
như mục đích sử dụng, đặc điểm kinh tế - kỹ thuật, hình dáng, kích thước, 
nguyên lý cấu tạo, các thông số kỹ thuật chủ yếu, chất lượng, nguồn gốc xuất 
xứ, thời gian sản xuất, công nghệ sản xuất, đặc điểm pháp lý,...

3. Tài sản, hạng hoá, dịch vụ so sánh là tài sản, hàng hoá, dịch vụ  tươn tự ,
có giao dịch, mua bán trên thị trường được lựa chọn để phân tích, so sánh và 
điều chỉnh lại mức giá dựa trên những yếu tố so sánh được với tài sản, hàng hoá. 
dich vụ cần tính giá.

4. Các yếu tố so sánh là các yếu tố có ảnh hưởng nhiều đến giá trị của tài 
sản, hàng hoá, dịch vụ cần tính giá gồm: mức giá giao dịch, thời gian, điều kiện 
giao dịch (điều kiện thị trường, điều kiện mua bán, điêu kiện và hình thức thanh 
toán, V.V.); các đặc trưng cơ bản của tài sản, hàng hoá, dịch vụ như đặc điểm 
pháp lý; mục đích sử dụng, đặc điểm tài sản, các thông số kỹ thuật chủ yếu. chi 
phí san xuất, lưu thông, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản \uât. thơi 
gian sử dụng, V.V..



Điều 5. Căn cứ tính giá

1. Căn cứ vào giá đã giao dịch thành công của tài sản, hàng hoá, dịch vụ 
tương tự trên thị trường tại thời điểm tính giá hoặc sát với thời điểm cần tính giá; 
cụ thể:

a) Đối với giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ tương tự có sản xuất, nhập khẩu 
để lưu thông ở thị trường trong nước thì căn cứ vào mức giá phổ biến qua kết 
quả thu thập thông tin từ các chứng lý sau: hóa đơn bán hàng; hoặc quyết định 
giá của tổ chức, cá nhân có thầm quyền; giá nhập khẩu theo Tờ khai hải quan 
hoặc do cơ quan Hải quan cung cấp; hoặc giá trúng đấu thầu, đấu giá, giá đăng 
ký, giá kê khai; giá niêm yết; giá ghi trên giấy báo giá, giá do các tổ chức thẩm 
định giá xác định. Đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần tính giá mà ít có tài sản, 
hàng hóa, dịch vụ tương tự lưu thông trên thị trường, không có giá phổ biến thì 
căn cứ vào giá giao dịch, giá trúng thầu, giá trúng đấu giá gần với thời điểm tính 
giá nhất của các loại tài sản, hàng hóa, dịch vụ tương tự đó.

b) Đối với giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ tương tự lưu thông trên thị 
trường khu vực, thế giới thi căn cứ vào mức giá phổ biến qua kết quả thu thập 
thông tin từ các chứng lý sau: căn cứ thông tin về giá bán tài sản, hàng hóa, dịch 
vụ trên thị trường ở các nước trong khu vực và thế giới qua mạng thông tin kết 
nối toàn cầu (internet); qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua cơ quan 
tham tán thương mại Việt Nam tại các nước; qua kết quả đấu thầu, đấu giá, báo 
giá, chào giá và thực tế giao dịch của các tổ chức, cá nhân.

Tất cả các số liệu thu thập được phải được ghi rõ nguồn gốc và lưu giữ 
trong hồ sơ phương án giá.

3. Căn cứ vào thương hiệu của tài sản, hàng hóa, dịch vụ.

4. Căn cứ vào điều kiện thương mại bình thường và các tập quán thương 
mại được thừa nhận rộng rãi trong kinh doanh trên thị trường trong nước, thị 
tnrờng trong khu vực và thế giới của hàng hóa, dịch vụ tương tự.

5. Ket quả phân tích, so sánh và điều chỉnh giá trên cơ sở các yếu tố so 
sánh được của tài sản, hàng hoá, dịch vụ tương tự để tính giá tài sản, hàng hoá, 
dịch vụ cần tính giá.

Điều 6. Các bước tiến hành xác định mức giá

B ước 7. Thu thập thông tin

Nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin về mức giá có tính phổ biến của 
tài sàn, hàng hoá, dịch vụ tương tự trên thị trường vào thời điểm cần tính giá 
hoặc gần với thời điểm cần tính giá và lựa chọn ít nhất ba (03) tài sản, hàng hoá, 
dịch vụ làm tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh; thu thập các thông tin cần thiết 
liên quan đến tài sản, hàng hoá, dịch vụ cần tính giá và của các tài sản, hàng hóa, 
dịch vụ so sánh.

Bước 2. Phân tích, lựa chọn các yếu tố so sánh phù hợp; xây dựng bảng 
phân tích, so sánh đối với mỗi yếu tố so sánh.
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Khi lựa chọn các yếu tố so sánh cần ỉựa chọn các yếu tố so sánh chủ yếu 
có ảnh hưởng nhiều nhất đến giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ. Đồng thời, lựa chọn 
dơn vị so sánh phù họp với đặc tính cơ bản của tài sản, hàng hoá, dịch vụ (ví dụ 
dơn vị san phẩm như cái, chiếc/giường bệnh, ghế ngồi, hoặc đơn vị do 
lường như ki-lô-gam (kg), tấn, mét (m), mét vuông (m2), mét khối (m''), ...).

Bảng 1: Bảng điều chỉnh các mức giá theo các yếu tố so sánh

STT Yếu tố so sánh Đơn
vị

tính

Tài sản, 
hàng hóa, 

dịch vụ tính 
giá

Tài sản, 
hàng hóa, 
dịch vụ so 

sánh 1

Tài sản, 
hàng hóa, 
dịch vụ so 

sánh 2

Tài sản. 
hàng hóa, 
dịch vụ 80 

sánh 3

A Giá thị trường Cần xác 
định

Đã biết Đ ã biết Đã biết

B Đơn  vị sản phẩm

( Điều chỉnh theo 
các yếu tố so sánh

(7 Yếu tố so sánh 1 1

Tỳ lệ điều chỉnh %

Mức điều chỉnh đồng

C2 yếu tố so sánh 2

Tỷ  lệ điều chỉnh %

Mức điểu chỉnh đàng

CJ Y ếu tố so sánh 3

Ty lệ điều chỉnh %

Mức điều chỉnh đồng

Yế u tố so sánh 4
( '4 Tỷ  lệ điều chỉnh %

Mức điểu chỉnh đồng

Tổng giá trị điều 
chỉnh thuần

đồng

D Mức giá tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ 
so sánh sau điêu 
chính

đồng

Trong đó, số lần 
chỉnh

điều

E Chọn mức giá cho tài 
sản, hàng hoá, dịch vụ 
cần tính giá . .



Bước 3. Phân tích, xác định các yếu tố khác biệt giữa tài sản, hàng hóa, 
dịch vụ so sánh và tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần tính giá; thực hiện điều chỉnh 
giá theo sự khác biệt về các yếu tố so sánh, tìm ra mức giá cho mỗi tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ so sánh để làm cơ sở xác định giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ cần 
tính giá.

Bước 4. Thực hiện việc điều chỉnh giá theo các nguyên tắc:

- Lấy tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần tính giá làm chuẩn để thực hiện việc 
điều chỉnh mức giá của các tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh theo các đặc điểm 
đặc trưng của tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần tính giá;

- Việc điều chỉnh mức giá được thực hiện theo sự khác biệt của từng yếu 
tố so sánh trên cơ sở cố định những yếu tố so sánh còn lại (coi như giống nhau), 
mỗi mức điều chỉnh theo từng yếu tố so sánh phải được chứng minh từ các 
thông tin đã thu thập được trên thị trường; cụ thể;

+ Những yếu tố ở tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh kém hơn so với tài 
sản, hàng hóa, dịch vụ cần tính giá thì điều chinh tăng (cộng) mức giá tính theo 
đơn vị chuẩn của tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh;

+ Những yếu tố ở tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh vượt trội hơn so với 
tài sản, hàng hóa, dịch vụ cần tính giá thì điều chỉnh giảm (trừ) mức giá tính 
theo đơn vị chuẩn của tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh;

+ Việc điều chỉnh sự khác biệt yếu tố so sánh có thể được thực hiện theo 
số tiền tuyệt đối hoặc theo tỷ lệ % tăng, giảm so với giá thị trường của tài sản, 
hàng hoá, dịch vụ so sánh.

Tổng giá trị điều chỉnh thuần của tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh là 
tổng mức điều chỉnh theo tòng yếu tố so sánh với dấu âm (điều chinh giảm) và 
dấu dương (điều chỉnh tăng).

- Xác định mức giá sau điều chỉnh của tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh 
bằng mức giá của tài sản so sánh cộng (+) hoặc trừ (-) tổng giá trị điều chỉnh 
thuần của tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh đó.

Bước 5. Xác định mức giá cho tài sản, hàng hoá, dịch vụ cần tính giá 
(dòng E Bảng 1) bằng cách lấy mức giá sau điều chỉnh đại diện chung của các 
tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh (dòng D Bảng 1) hoặc bằng mức giá trung 
bình của các mức giá sau điều chỉnh của tài sản hàng hoá, dịch vụ so sánh.

Mức giá đại diện chung của các tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh là mức 
giá sau điều chỉnh của mỗi tài sản, hàng hóa, dịch vụ so sánh được chọn theo các 
tiêu chí sau:

- Tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh cổ số lần điều chỉnh giá ít nhất.

- Tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh có tỷ lệ đỉều chỉnh của mỗi yếu tố SÖ 
sánh nhỏ nhất.

- Tài sản, hàng hoá, dịch vụ so sánh có tổng giá trị điều chỉnh thuần nho
nhất.

5



Mục II: PHƯƠNG PHÁP CHI PHÍ

Điều 7. Khái niệm

Phương pháp chi phí là phương pháp xác định giá tài sản, hàng hóa. dịch 
vụ căn cử vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ (bao gồm chi 
phí trực tiếp và gián tiếp) để sản xuất, lưu thông tài sản, hàng hóa, dịch vụ và 
mức lợi nhuận dự kiến (nếu có).

Điều 8. Căn cứ tính giá

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ để tính giá thành sản 
xuất hoặc giá vốn hàng bán và giá thành loàn bộ đơn vị sản phẩm.

Chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ là những chi phí cấn 
thiêi đê sản xuất, kinh doanh tài sản, hàng hóa, dịch vụ đạt tiêu chuẩn về thông 
sỏ kỹ thuật, tiêu chuân về chất lượng, được xác định trên cơ sở các chế độ, chính 
sách, các định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan cổ thâm 
quyên ban hành, các chứng từ, hoá đơn theo quy định của pháp luật và phù hợp 
vơi mặt bằng giá thị trường tại thời điểm cần tính giá hoặc gần sát thời điếm cần 
tính giá.

2. Mức lợi nhuận dự kiến (nếu có) cho một đơn vị tài sản, hàng hóa, dịch 
vụ đỏ tính giá của tài sản, hàng hóa, dịch vụ đó.

3. Chính sách phát triển kinh tế xã hội của Nhà nước trong từng thời kỳ

Điều 9. Xác định giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ

1. Đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước:

Giá một đơn vị tài sản, hàng hóa, dịch vụ được xác định theo công thức
sau:

Giá tài sản, Giá thành Lợi nhuận Thuế tiêu thụ Thuê ẹiá tri 
hàng hóa, = toàn bộ + dự kiến + đặc biệt + gia tăng 
dich vụ (Z) (nếu có) (nếu  có) (nếu  có)

2. Đối với tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu:

Giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu bao gồm: Giá vốn nhập khẩu 
(Gv) cộng (+) chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí băng tien 
khác (nếu có), cộng (+) lợi nhuận dự kiến (nếu có), cộng (+) thuế giá trị gia tăng 
(nếu có).

a) Giá vốn nhập khẩu (Gv) xác định theo công thức sau:

Giá mua tại cửa Thuế Thuế tiêu thụ Các khoản chi hãng 
Gv = khẩu Việt Nam + nhập + đặc biệt + tiền khác theo quy 

(giá ClF) khẩu (nếu có) định (nếu  có)

Trong đó:
- Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF) bằng [giá mua thực tế ở thị 

trường ngoài nước cộng (+) các chi phí phát sinh ngoài nước để đưa hàng về



Việt Nam (gồm giá mua gốc, chi phí bảo hiểm, cước vận chuyển ngoài nước) 
cộng (+) các chi phí phải cộng vào trị giá hàng nhập khẩu để tính thuế nhập 
khâu theo quy định] nhân (x) tỷ giá quy đổi ngoại tệ.

Tỷ giá quy đổi ngoại tệ được tính theo tỷ giá thực tế các tổ chức, cá nhân 
sản xuất kinh doanh đã thanh toán với Ngân hàng (nơi tổ chức, cá nhân sản xuất 
kinh doanh giao dịch) khi vay hoặc khi mua ngoại tệ để mua hàng hóa. Trường 
hợp các tổ chức, cá nhân chưa thanh toán với Ngân hàng thì tính theo tỷ giá bán 
ra của Ngân hàng thương mại nơi tổ chức, cá nhân đã vay hoặc mua ngoại tệ tại 
thời điểm tính giá.

- Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) theo quy định của pháp 
luật thuế hiện hành.

-C ác khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có).

b) Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bằng tiền khác 
được xác định theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 10 Quy chế 
này.

c) Chi phí khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

d) Lợi nhuận dự kiến xác định theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

đ) Thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Điều 10. Xác định chi phí sản xuất, kinh doanh và giá thành toàn bô 
của tài sản, hàng hóa, dịch vụ đê tính giá

Chi phí sản xuất, kinh doanh và giá thành toàn bộ đơn vị tài sản, hàng 
hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là sản phẩm) làm cơ sở tính giá được xác định 
theo yếu tố chi phí hoặc theo khoản mục như bảng sau:

STT Nội dung chi phí Ký hiệu

A Tổng sản lượng sản xuất, kinh doanh Q
B Chi phí sản xuất, kinh doanh c
1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Cvt

2 Chi phí nhân công trực tiếp C nc

3 Chi phí sản xuất chung Csxc

Giá thành sản xuấƯGiá vốn hàng bán Gv
4 Chi phí tài chính (trả lãi vay nếu cố) C tc
5 Chi phí bán hàng Cbh

6 Chi phí quản lý doanh nghiệp Cql

Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh (từ 1 đến 6) TC
c Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có) CP

D Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm (TC-CP)/Q z



Nội dung từng khoản chi phí trên được xác định theo quy đinh cua pháp 
luật hiện hành, cụ thê như sau:

1. Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Cvt)

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí nguyên liệu, vật 
liệu, nhiên liệu, động lực, ... (sau đây gọi chung là chi phí vật tư) được xác định 
trên cơ sở mức tiêu hao vật tư và giá vật tư:

Chi phí vật tư = Mức tiêu hao vật tư X Giá vật tư

a) Mức tiêu hao vật tư được xác định trên cơ sở đinh mức kinh tế - kỹ 
thuật như sau:

- Đối với sản phẩm đã có định mức kinh tế - kỹ thuật đo cơ quan nha num’ 
có thâm quyền quy định thì áp dụng theo định mức kinh tế - kỹ thuật đó.

- Đối với sản phẩm chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật do CƯ quan nhà 
nước có thẩm quyền quy định thì áp dụng theo định mức do Hội đồng quan tn 
(HĐQT) hoặc Hội đồng thành viên (HĐTV) đối với doanh nghiộp cỏ 
HDQT/HĐTV hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp hoặc thu trưởng 
dơn VỊ ban hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác cua định 
mức kinh tế - kỹ thuật được áp dụng đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm và hiệu qua.

b) Giá vật tư được xác định như sau:

- Đối với sản phẩm được sản xuất ra thuộc đoi tượng chịu thuế giá trị gia 
tăng tính theo phương pháp khấu trừ thì giá vật tư không bao gồm thuế giá trị 
gia lãng.

- Đối với sản phẩm được sản xuất ra không thuộc đối tượng chịu thuê giá 
trị gia tăng hoặc thuộc đối tượng chịu thuế giá tri gia tăng theo phương pháp trực 
tiếp thì giá vật tư bao gồm thuế giá trị gia tăng.

- Giá vật tư dùng để tính giá sản phẩm được xác định phù hợp vơi lieu 
chum  chủng loại và chất lượng vật tư sử dụng, gán với vị trí nơi sản xuât. san 
phẩm. Cụ thể như sau:

+ Đối với vật tư do Nhà nước định giá: tính theo giá đo Nhà nước qu Y 
định cộng (+) chi phí lưu thông hợp lý (nếu có);

+ Đối với vật tư mua ngoài: Nếu không có đầy đủ chứng từ, hóa đơn theo 
quy định thì tính theo mức giá thấp nhất từ các nguồn thông tin như giá thị 
trường do tổ chức có chức nâng cung cấp; hoặc báo giá của nhà sản xuất, thông 
tin giá cua nhà cung cấp; nếu cố đầy đủ chứng từ, hoá đơn theo quy định thì tính 
theo giá đã được áp dụng cho sản phẩm khác trên cùng địa bàn (khu vực) có tiêu 
chuẩn, chất lượng tương tự; hoặc giá mua ghi trên hóa đơn mua/bán hàng; hoặc 
giá trúng thầu, giá trúng đấu giá, giá niêm yết cộng (+) chi phí hợp lý, hợp lệ để 
dira vật tư về đến kho của doanh nghiệp (nếu có).

Đối VỚI vật tư trực tiếp nhập khẩu đưa vào sản xuất: tính theo gía nhập



có)] nhân (x) Tỷ giá quy đổi ngoại tệ bán ra của ngân hàng thương mại nơi 
doanh nghiệp giao dịch phù hợp với các phương thức thanh toán quy định tại 
điểm a khoản 2 Điều 9 Quy chế này cộng (+) các chi phí thực tế hợp lý để đưa 
vật tư về đến kho của doanh nghiệp (nếu có).

+ Đối với vật tư tự chế: tính theo giá thực tế xuất kho cộng (+) chi phí 
thực tế phát sinh trong quá trình đưa vào sản xuất (nếu có).

+ Đối với vật tư thuê gia công chế biến: tính theo giá thực tế xuất kho 
giao gia công cộng (+) chi phí gia công cộng (+) các chi phí hợp  lý để đưa vật tư 
về đến kho của doanh nghiệp (nếu có).

Giá các loại vật tư và các khoản chi phí về gia công chế biến, vận chuyển, 
bảo quản, thu mua, v.v. phải được ghi trên hoá đơn, chứng từ theo quy định của 
pháp luật. Trường hợp vật tư là sản phẩm nông, lâm, thuỷ sản mua của người 
trực tiếp sản xuất không có hóa đơn thì người mua hàng phải lập bảng kê mua 
hàng, ghi rõ tên, địa chỉ người bán hàng, số lượng hàng hóa, đơn giá, thành tiền; 
chữ ký của người bán hàng và được thủ trưởng đơn vị, Tổng Giám đốc (Giám 
đốc) doanh nghiệp quyết định theo quy định của pháp luật kế toán, thống kê, 
pháp luật vê thuê và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. C hi p h í n h ân  cô n g  trự c tiếp  (Cnc)

Chi phí nhân công trực tiếp gồm các khoản tiền phải trả cho người lao 
động trực tiếp sản xuất như tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có ưnh 
chất lương, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phi 
công đoàn, ... của công nhân trực tiêp sản xuất theo quy định của Bộ Luật Lao 
động được xác định trên cơ sở định mức lao động và đơn giá tiền lương hoặc 
tiền công.

Chi phí nhân _ Định mức Đơn giá tiền lương 
công trực tiếp ~ lao động x hoặc tiền công

a) Định mức lao động:

- Đối với sản phẩm đã có định mức lao động do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định thì áp dụng theo định mức lao động đó.

- Đối với sản phẩm chưa có định mức lao động do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quy định thì áp dụng theo định mức do HĐQT/HĐTV đối với doanh 
nghiệp có HĐQT/HĐTV hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp hoặc 
thủ trưởng đơn vị ban hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của định mức 
lao động được áp dụng đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

b) Đơn giá tiền lương hoặc tiền công:

- Đơn giá tiền lương căn cứ vào tiền lương cơ bản do Nhà nước quy định, 
lương phụ, phụ cấp lương, các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn) và các chế độ khác cho người lao 
động theo quy định hiện hành. Phương pháp xây dựng, thẩm quyền phê duyệt và 
đăng ký đơn giá tiền lương thực hiện theo quy định hiện hành.



- Chi phí tiền công đối với các doanh nghiệp trả tiền cồng thông CỊim hợp 
dông lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể thì chi phí tiền công phai tra cho 
ngươi lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thẻ.

3. Chi phí sản xuất chung (Csxc)

a) Chi phí sản xuất chung là các khoản chi phí sản xuất gián tiếp (ngoai 
các chi phí vật tư trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp) phát sinh ở các phan 
xướng, bộ phận kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

- Chi phí nhân viên phân xưởng: là các khoản tiền lương, các khoan phụ 
cấp phải trả cho nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất; tiên án 
giữa ca của nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất; khoan trích 
bao hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn 
dược tính theo tỷ lệ quy định hiện hành trên tiền lương phải trả cho nhân viên 
phan xương, bộ phận, tổ, đội sản xuất, V.V..

- Chi phí vật liệu dùng cho phân xưởng như vật liệu dùng đê sưa chừa, 
bao dường tài sản cố định (TSCĐ), công cụ, dụng cụ thuộc phân xương quan ỉý 
và sử dụng, chi phí lán trại tạm thời, V.V..

- Chí phí công cụ, dụng cụ: dùng cho hoạt động quản lý cua phân xưởng, 
bộ phận, tổ, đội sản xuất, V.V..

- Chi phí khấu hao TSCĐ dùng trực tiếp cho hoạt động san xuất dản 
phẩm. thực hiện dịch vụ và TSCĐ dùng chung cho hoạt động của phân xương, 
bộ phận, tồ, đội sản xuất, V.V..

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động của phân xương, IX) 
phận, tồ, đội sản xuất như: chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện, 
nước, điện thoại, tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ (đối với doanh 
nghiệ p xây lắp).

- Chi phí bằng tiền khác ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt 
động của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

b) Phương pháp tính một số khoản chi phí trong chi phí sản xuất chung

- Chi phí vật tư và chi phí nhân công được tính theo quy đinh tại khoai) I 
va khoan 2 Điều này. Trường hợp mua sắm, thuê ngoài mà không thực hiện theo 
Luật đấu thầu thì tính theo giá ghi trên Hợp đồng kinh tế, Biên bản thanh ỉ ý Hợp 
đồng, hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng từ khác phù hợp với các quy định 
cua pháp luật hiện hành.

- Chi phí khấu hao TSCĐ thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính vồ 
che độ quản lý, sử dụng và trích khâu hao TSCĐ.

4. C hi p h í b á n  h àn g  (Cbh)

Chi phí bán hàng bao gồm các chi phí thực tế phát sinh (nếu có) trong quá 
trình bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:

- Chi phí phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, vận 
chuyển, bảo quản sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bao gồm tiền lương, tiền ăn giữa



ca, tiền công và các khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp và kinh phí công đoàạ V.V..

- Chi phí vật liệu, bao bì dùng cho việc bảo quản, tiêu thụ sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ như chi phí vật liệu đóng gói sản phẩm, hàng hoá, chi phí vật liệu, 
nhiên liệu dùng cho bảo quản, bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá trong 
quá trình tiêu thụ, vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo quản TSCĐ... dùng cho bộ 
phận bán hàng.

- Chí phí về công cụ, dụng cụ phục vụ cho quá trình tiêu thụ sản phẩm, 
hàng ho á như dụng cụ đo lường, phương tiện tính toán, phương tiên làm việc...

- Chi phí khấu hao TSCĐ ở bộ phận bảo quản, bán hàng, như nhà kho, 
cửa hàng, bến bãi, phương tiện bốc dỡ, vận chuyển, phương tiện tính toán, đo 
lường, kiểm nghiệm chất lượng, V.V..

- Chi phí bảo hành sản phẩm, hàng ho á.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho bán hàng như chi phí thuê ngoài 
sửa chữa TSCĐ phục vụ trực tiếp cho khâu bán hàng, tiền thuê kho, thuê bãi, 
tiền thuê bốc vác, vận chuyển sản phẩm, hàng hoá đi bán, tiền trả hoa hồng chọ 
đại lý bán hàng, cho đơn vị nhận uỷ thác xuất khẩu, V.V..

- Chi phí bằng tiền khác phát sinh trong khâu bán hàng ngoài các chi phí 
đã kể trên như chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng, chi phí giới thiệu sản 
phâm, hàng hoá, quảng cáo, chào hàng, chi phí hội nghị khách hàng, V.V..

Trong các khoản chi phí bán hàng nêu trên, khoản chi nào đã có hệ thống 
định mức kinh tế - kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, có 
chế độ do Nhà nước hoặc pháp luật quy định (Pháp luật thuế, kế toán, thống kê 
và các pháp luật có liên quan) và có giá do Nhà nước quỵ định thì tính theo các 
quy định đó. Khoản chi nào chưa có các quy định như trên thì Chủ tịch 
HĐQT/HĐTV hoặc Tồng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp, thủ trưởng cơ 
quan, đơn vị phê duyệt phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối với hàng hóa dự trữ quốc gia, sản phẩm dịch vụ công ích, dịch vụ 
công được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, cung ứng thanh toán từ 
ngân sách nhà nước thì không được tính các khoản chi phí như: chi phí quảng 
cáo, tiếp thị, khuyến mại, chi phí hoa hồng môi giới và đại lý.

5. C hi p h í tà i ch ín h  (Ctc)

Chi phí tài chính tính trong phương án giá là khoản chi phí trả lãi tiền vay 
(nếu có) liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh tài sản, hàng ho á, dịch vụ 
cần được xác định giá và phần chênh lệch tỷ giá trong quá trình mua vật tư, hàng 
hoá và được phân bổ cho đơn vị sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đó.

Đối với hàng hóa dự trữ quốc gia, sản phấm dịch vụ công ích, dịch vụ 
công được Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch sản xuất, cung ứng thanh toán từ 
ngân sách nhà nước và các loại tài sản, hàng hoá, dịch vụ khác được Nhà nước 
hoặc các tổ chức đặt hàng ứng trước toàn bộ kinh phí để thực hiện thì không 
được tính khoản chi phí trả lãi tiền vay.
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6. Chi phí quản lý doanh nghiệp (Cql)

Chi phí quản lý doanh nghiệp gồm:

- Chi phí nhân viên quản lý bao gồm các khoản phải trả cho cán bộ quản 
lý doanh nghiệp, như tiên lương, các khoản phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bao hiểm 
y tô, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của Ban Giám đốc, nhân viên 
quản lý ơ các phòng, ban của doanh nghiệp.

- Chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý doanh nghiệp như văn 
phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa TSCĐ, công cụ, dụng cụ...

- Chi phí đô dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý.

- Chí phí khấu hao TSCĐ dùng chung cho doanh nghiệp như: Nha cưa 
làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tai- truyền 
dân. máy móc thiết bị quản lý dùng trong văn phòng doanh nghiệp.

- Thuế, phí và lệ phí như: thuê mổn bài, tiên thuê đât,... và các khoản phi, 
lẹ phí khác.

- Chi phí dự phòng (nếu có) gồm các khoản dự phòng phải thu khó đòi. dự 
phòng phải trả tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp; 
cấc khoan chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế,... (không đủ 
tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ) được tính theo phương pháp phân bồ dần vào chi phí 
quản lý doanh nghiệp; tiền thuê TSCĐ, chi phí trả cho nhà thầu phụ.

- Chi phí bằng tiền khác thuộc quản lý chung của doanh nghiệp, ngoải các 
chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe. khoan 
chi cho lao động nữ, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội va chi 
phí hợp lý khác.

Trong các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp: khoản chi nào đã có hệ 
thống định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ chính sách do cơ quan có thẩm quyền 
ban hành hoặc pháp luật qui định (thuế, kế toán, thống kê và các pháp luật có 
liên quan) và có giá của Nhà nước quy định thì tính theo các quy định đó; khoản 
chi nào chưa có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các nguyên tắc mua 
sắm. chi tiêu thì Chủ tịch HĐQT/HĐTV hoặc Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh 
nghiệp. thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định 
của mình.

7. Phân bổ chi phí
Đối với chi phí chung và chi phí liên quan đến nhiều sản phẩm, hàng hóa, 

dich vụ mà không thể tách riêng ra được như khâu hao tài sản cố định; tiền 
lương, bao hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí côn;.!, 
đoàn; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, v.v. thì cân tập họp va 
phân bổ theo tiêu thức thích hợp theo hướng dẫn hiện hành cho từng tài sản. 
hàng hoá, dịch vụ.



8. Phân bổ chi phí sản xuất cho sản phẩm phu thu được trong cùng 
quy trình sản xuât vói sản phẩm chính

Việc phân bổ chi phí cho sản phẩm phụ được thực hiện theo nguyên tấc: 
sản phẩm phụ có thu hồi được trong quá trình sản xuất để bán hoặc tiếp tục sử 
dụng làm nguyên vật liệu đê sản xuất sản phẩm khác thì phải được phân bổ chi 
phí sản xuất để trừ khỏi chi phí sản xuất của sản phẩm chính. Nếu sản phẩm phụ 
không thu hồi đê bán hoặc sử dụng thì không phải phân bổ chi phí.

Điều 11. Các khoản chi không được tính vào chi phí họp lý để xác 
định giá thành sản phẩm

Các khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý, hợp lệ để xác định giá 
thành sản phẩm thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về các khoản 
chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập doanh 
nghiệp và các khoản chi không được tính vào chi phí sản xuất và giá thành sản 
phẩm theo quy định của các vãn bản pháp luật có liên quan.

Điều 12. Lọi nhuận dự kiến đẻ tính giá

1. Căn cứ quy định tại Điều 3 Quy chế này, tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh tài sản, hàng hóa, địch vụ dự kiến tỷ suất lợi nhuận hoặc mức lợi 
nhuận hợp lý (nếu có) đảm bảo giá bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ được xác định 
không vượt giá bán trên thị trường (đối với tài sản, hàng hoá, dịch vụ có giá thị 
trường).

Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phần trăm (%) của khoản lợi nhuận tính trên giá 
thành toàn bộ; hoặc trên giá bán; hoặc trên vốn chủ sở hữu hay vốn Nhà nước 
đầu tư do đại diện chủ sở hữu giao (phân bổ cho đơn vị sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ).

2. Phương pháp xác định mức lợi  nhuận hợp lý

a) Đối với tài sản. hàng hoá, dịch vụ có lưu thông trên thị trường hoặc có 
những tài sản, hàng hoá, dịch vụ tương tự được sản xuất và lưu thông trên thị 
trường, mức lợi nhuận dự kiến tối đa được xác định bằng tỷ suất lợi nhuận thực 
tế (đã được kiểm toán) gần với thời điểm tính giá nhất của các doanh nghiệp sản 
xuất, kinh doanh tài sản, hàng hoá, dịch vụ tương tự hoặc được xác định trên cơ 
sở tham khảo số liệu của ngành hoặc số liệu thực tế các năm trước liền kề của 
doanh nghiệp.

b) Đối với tài sản, hàng hoá, dịch vụ (sản xuất hoặc nhập khẩu) do Nhà 
nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch mà chưa cổ lưu thông trên thị trường hoặc 
chưa có những tài sản, hàng hoá, dịch vụ tương tự được sản xuất và lưu thông 
trên thị trường, thì mức lợi nhuận dự kiến sau khi nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp đảm bảo trích lập hai quỹ phúc lợi và quỹ khen thưởng theo quy định của 
pháp’ luật hiện hành; hoặc mức lợi nhuận dự kiến được tính bằng tỷ suất lợi 
nhuận thực tế (đã được kiêm toán) gần vói thời điểm tính giá nhất đôi với tài 
sản, hàng hoá. dịch vụ khác mà doanh nghiệp đã và đang sản xuất, kinh doanh.
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MỤC III: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ  

Điều 13. Lựa chọn phương pháp tính giá

Căn cứ vào đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại tài sản, hàng hóa. 
dịch vụ, các điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, về thị trường, lưu thông tài 
san, hàng hóa, dịch vụ cụ thể, tổ chức, cá nhân lựa chọn phương pháp xác định 
si á tài sản. hàng hóa, dịch vụ phù hợp để lập phương án giá theo quy định./.

í
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