
Phụ lục số 5: MẪU THÔNG BÁO MỨC GIÁ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính) 

Hộ kinh doanh 
....................................................... 

-------- 

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

--------------- 

Số ........./..... 
V/v thông báo mức giá Điều chỉnh 
tăng, giảm giá hàng hóa, dịch vụ 
bán trong nước hoặc xuất khẩu 
trong phạm vi 5% so với mức giá 
đã kê khai liền kề trước đó 

....., ngày ... tháng ... năm ..... 

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hoài Nhơn 

 Thực hiện Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật giá và Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 
11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 56/2014/TT-
BTC. 

 Hộ kinh doanh.................................................................... thông báo mức giá hàng hoá, 
dịch vụ bán trong nước hoặc xuất khẩu trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai liền kề 
trước đó (Bảng thông báo mức giá đính kèm). 

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

 Hộ kinh doanh..................................................................... xin chịu trách nhiệm trước 
pháp Luật về tính chính xác của mức giá mà chúng tôi đã thông báo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên, đóng dấu) 

 
 
 
 

 
 

- Họ tên người nộp Biểu mẫu:.......................................................................... 

- Địa chỉ đơn vị thực hiện kê khai giá:................................................................ 

- Số điện thoại liên lạc:.................................................................................... 

- Email:............................................................................................................. 

- Số fax:.......................................................................................................... 

Ghi nhận ngày nộp Thông báo mức giá 
của cơ quan tiếp nhận 

  

 

 



Hộ kinh doanh 
...................................................... 

-------- 

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

--------------- 

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

BẢNG THÔNG BÁO GIÁ BÁN 
TRONG NƯỚC HOẶC XUẤT KHẨU 

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

1. Thông báo giá bán trong nước hoặc xuất khẩu (bán buôn, bán lẻ): Các mức giá tại 
cửa kho/nhà máy, tại địa bàn, khu vực khác (nếu có). 

STT 
Tên hàng 
hóa, dịch 

vụ 

Quy 
cách, 
chất 

lượng 

Đơn 
vị 

tính 

Mức giá kê 
khai liền kề 

trước 

Mức giá 
thông báo 

Mức 
tăng/ 
giảm 

Tỷ lệ 
tăng/ 
giảm 

Ghi 
chú 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

2. Mức giá thông báo này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 

Ghi chú: 

- Mức giá thông báo là mức giá bán dự kiến đã trừ chiết khấu, giảm giá (nếu có), đã 
bao gồm thuế giá trị gia tăng cho 01 đơn vị sản phẩm. 

- Mức giá thông báo xuất khẩu ghi cụ thể áp dụng cho thị trường nước xuất khẩu nào 
và tính theo tỷ giá mua vào.....VNĐ/USD tại Ngân hàng thương mại.....ngày... tháng...năm... 

  

 


