
PHỤ LỤC SỐ 1: MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BCtTVT ngày

27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)

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

PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên dịch vụ: ..............................
Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ:
Địa c h ỉ: ........................................
Số điện th o ạ i:.............................
Số F a x :........................................

Tháng năm



1

Tên đơn vị kinh doanh 
dịch vụ

Phụ lục la
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày ... tháng ... năm 20...
Số ......... /

V/v giá dịch vụ xe ra, vào bến xe
ô tô

Kính gửi: (tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định
phương án giá, quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ố tô)

Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC- 
BGTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận 
tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ 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 
vụ xe ra, vào bến xe ô tô (có phương án giá kèm theo).

Đe nghị ... (tên cơ quan nhà nước có thâm quyền tham định 
phương án giá, quy định giá) xem xét, quy định giá dịch vụ ve ra, vào bên xe ô 
tô theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Noi nhận: Thủ trưởng do n vị
- Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu:
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Phụ lục 1 b
Tên đon vị kỉnh doanh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

dịch vụ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

... , ngày ... tháng... năm 20...

PHƯƠNG ÁN GIÁ
Tên dịch v ụ :......................................................................................................
Đơn vị cung ứ n g :.............................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ

STT Chí tiêu tính toán Đon vị tính Thành tiên Ghi chú
I San lượng
II Chi phí
1 Lương
0 BHXH. BHYT. BHTN, KFCĐ
3 Năng lượng ...
4 Khâu hao cơ bản
5 Sưa chừa lớn
6 Sưa chữa thườn» xuyên
7 Thuê đâi
8 Chi phí quàn lý
9 Tra lãi vay (nêu có)

• • •

Tổng chi phí
III Lợi nhuận dự kiến
IV Tỏng chi phí và lợi nhuận dự kiên
V Thuê GTGT
VI Giá dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT)

II . GIẢ I T RÌNH CHI TIẾ T  CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN CHI PHÍ
1. Sản lượng
2. Chi phí lương
3. BHXH, BHYT, BHTN. KFCĐ
4. Chi phí năng lượng
5. KHCB, SCL, SC thường xuyên
6. Thuế đất
7. C hi phí quản  lý
8. Trả lãi vay (nếu có)
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Phụ lục 2 a

Tên đơn vị kê khai giá CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .... /...
V/v kê khai giá ......... , ngày .... tháng... n ă m .......

Kính gửi: - Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Cục thuê;

Thực hiện quy định tại Thông tư Liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC- 
GTVT ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận 
tải hướng dân thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải 
đường bộ;

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

Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày .

Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Bảng kê khai 
giá kèm theo công văn số ngày ... tháng ... năm ... (nếu cố).

.... (nội dung khác cố liên quan đến Bảng kê khai giá và mức giá kê khai).

... (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./.

Noi nhận: Thủ trư ở n g  đ ơ n vị
- Như trên; (Ký tên, đóng dấu)
- Lưu:

Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai 
của cơ quan tiếp nhận

(Cơ quan tiếp nhận Biểu mâu kê khai giá 
ghi ngày, tháng, năm nhận được và đóng dấu công văn đến)

PHỤ LỤC SỐ 2: BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch sổ 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT ngày

27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tái)
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Phụ lục 2 b
T ên  đ ơ n vị kê khai giá CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

.......... , ngày ... tháng ... năm 20....

BẢNG KÊ KHAI GIÁ
(Kèm theo công văn s ố .......... / . ............n g à y ......./ . ......./ . ........c ủ a ..........)

1. Tên đơn vị thực hiện kê khai g iá :.............................................................................

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

3. Số điện thoại/Fax:........................................................................................................

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

5. Loại hình vận tải, dịch vụ kê khai: Mỗi loại hình kinh doanh vận tải, kinh 
doanh dịch vụ kê khai 1 bản riêng.

6. Nội dung kc khai theo từng loại hình vận tải, loại hình dịch vụ:

STT Tên dịch vụ 
cung ứng

Quy
cách,
chất
lirợng

Đơn
vị
tính

Mức giá 
kê khai 
liền kề 
trước

Mức giá 
kê khai 

lại

% tăng 
hoặc 
giảm 
giá

Ghi
chú

7. Thời điểm áp dụng: ... giờ ngày ... tháng ... năm ...

Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung các chỉ tiêu khắc phù hợp với từng loại hình vận 
tai. dịch vụ như: điều kiện áp dụng các mức giá...

8. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai.

Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
- Cơ quan tiếp nhận HS kê khai;  
- Lưu: đơn vị.
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PHỤ LỤC SỐ 3. MẪ U THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ CƯỚC BẮT BUỘC
(Ban hành kềm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT ngày

27/8/2010 của liên Bộ Tài chính  -  Bộ Giao thông vận tải)

1. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách theo tuyến cố định:
1.1. Báng niêm yết tại nơi bán vé:

BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI KHÁCH THEO 
TUYẾN CỐ  ĐỊNH

Ben xe khởi hành:...................................
Địa danh đên (Tỉnh, thành phô) Bến đến Giá cước

(đồng/HK)

Ghi chú: giá cước đã bao gồm thuế GTGT và Bảo hiểm 
hành khách

1.2. BẢng niêm yết mặt ngoài thành xe:

GIÁ CƯỚC
Tuyến đ ư ờ n g :..............................................
Bến đ i ....................................., Bến đến:.
GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: ............  đóng/lIK
Giá cước đã gồm thuê GTGT và Bảo hiểm hành khách

2. Mầu Bảng niêm yết giá cước vận chuyển khách bàng xe buýt:

GIÁ CƯỚC
Số hiệu tuyến:.........................................................

GIÁ CƯỚC 1 LUƠT: .................đồng/HK
GIÁ VÉ THÁNG: .................. đồng/IIK
Ghi chú: Giá cước đã bao gồm Bảo liếm hành khách

3. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng taxi:

GIÁ CƯỚC - TAXI r- ARE
(Giá cước đã bao gồm thuế GTGT)

........................... (đông) Đơn vị tính

..........................  (đông) Đơn vi tính

Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng xe taxi ở mặt ngoài cánh cửa 
xe có diện tích tối thiểu là 500cm2.

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




