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Ngày 15/10, Liên Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch
số 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá
dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư này hướng dẫn về kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải bằng xe ô tô; giá dịch
vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Theo đó, đối tượng điều chỉnh của Thông tư này là cơ quan quản lý
nhà nước theo thẩm quyền, các tổ chức có liên quan trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải
bằng xe ô tô, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ
kinh doanh tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh
vận tải) và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh
dịch vụ) trên lãnh thổ Việt Nam.

Kê khai và niêm yết giá cước

Theo Thông tư, Đơn vị kinh doanh vận tải phải lập văn bản kê khai giá và gửi thông báo
mức giá cước cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá.

Danh mục dịch vụ thực hiện kê khai giá cước vận tải bao gồm: Kinh doanh vận tải hành
khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo
tuyến cố định; Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi; ngoài danh mục dịch vụ kê khai
giá cước quy định trên, thì căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, trong trường hợp cần thiết,
Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành
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phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) bổ sung dịch vụ
kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải bằng hợp đồng, kinh doanh vận chuyển khách du lịch
bằng xe ô tô, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô) thực hiện kê khai giá tại địa phương.

Thời điểm kê khai giá: Đơn vị thực hiện kê khai giá với cơ quan có thẩm quyền ít nhất năm
ngày làm việc trước khi thực hiện theo giá kê khai; Kê khai giá lần đầu được thực hiện khi đơn vị
bắt đầu tham gia kinh doanh hoặc lần đầu thực hiện kê khai giá theo quy định tại Thông tư này;
Kê khai lại giá được thực hiện khi đơn vị điều chỉnh tăng, giảm vượt mức 3% so với mức giá đã
kê khai liền kề trước đó do các yếu tố hình thành giá thay đổi. Trường hợp tổng điều chỉnh tăng,
giảm giá trong phạm vi 3% so với mức giá đã kê khai liền kề trước đó, đơn vị không phải thực
hiện kê khai lại, nhưng phải gửi thông báo bằng văn bản về mức giá điều chỉnh cho cơ quan
tiếp nhận văn bản kê khai giá trước khi áp dụng giá mới.

Các đơn vị kinh doanh vận tải niêm yết giá cước (giá vé) vận tải bằng xe ô tô là việc đơn vị
thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách
hàng về mức giá cước (giá vé) bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng hoặc
bằng hình thức phù hợp tại quầy bán vé, ở trong xe và bên ngoài xe để thuận tiện cho việc quan
sát, nhận biết của khách hàng. Ngoài việc công khai giá bằng hình thức niêm yết giá, đơn vị
phải công khai thông tin giá bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đơn vị kinh doanh vận tải ký hợp đồng ủy thác cho đơn vị kinh doanh dịch vụ
bến xe (hoặc đại lý bán vé) bán vé cho hành khách đi xe của đơn vị mình thì đơn vị kinh
doanh dịch vụ bến xe (hoặc đại lý bán vé) phải thực hiện niêm yết giá vé tại bến xe (hoặc đại lý
bán vé) và niêm yết tại quầy bán vé của tuyến do bến xe (hoặc đại lý bán vé) nhận ủy thác.

Đối với giá cước do đơn vị kinh doanh vận tải quy định: các đơn vị thuộc đối tượng kê khai
giá thì niêm yết theo mức giá đã kê khai; các đơn vị không thuộc đối tượng kê khai giá thì thực
hiện niêm yết giá theo mức giá do đơn vị kinh doanh vận tải quy định bảo đảm nguyên tắc bù
đắp chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, có lợi nhuận phù hợp với mặt bằng giá thị
trường và chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.
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Đối với giá cước vận tải bằng xe ô tô do Nhà nước quy định, đơn vị kinh doanh vận tải niêm
yết đúng mức giá do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định.

Các đơn vị kinh doanh vận tải không được thu cao hơn giá cước niêm yết.

Kê khai và niêm yết giá dịch vụ

Danh mục dịch vụ tại bến xe ô tô gồm: Dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô; Dịch vụ cho thuê
nơi đỗ xe ô tô qua đêm; Dịch vụ cho thuê mặt bằng kinh doanh trong bến xe; Dịch vụ khác tại
bến xe.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào loại bến xe ô tô để quy định khung giá hoặc mức giá
cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn. Nguyên tắc, căn cứ xác định giá
dịch vụ thì căn cứ phương pháp tính giá chung do Bộ Tài chính ban hành và quy định của
pháp luật chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ.

Dịch vụ cho thuê nơi đỗ xe ô tô qua đêm do tổ chức, cá nhân đầu tư hoặc do Nhà nước đầu
tư nhưng đã chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo nguyên tắc hạch toán thu hồi vốn
đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật về giá.

Đối với dịch vụ đại lý bán vé: doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh khai thác bến xe khi thực
hiện dịch vụ bán vé cho các đơn vị kinh doanh vận tải được hưởng hoa hồng bán vé theo số
lượng vé, phù hợp với quy định của pháp luật.

Đối tượng thực hiện niêm yết giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ là tất cả các đơn vị kinh
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doanh dịch vụ phải thực hiện niêm yết giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do đơn vị cung cấp.

Hình thức niêm yết giá dịch vụ: đơn vị kinh doanh dịch vụ thực hiện thông báo công khai
bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về giá dịch vụ
hỗ trợ vận tải đường bộ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy
hoặc các hình thức khác phù hợp tại quầy bán vé, nơi giao dịch, đảm bảo thuận tiện cho việc
quan sát, nhận biết của khách hàng. Ngoài công khai giá bằng hình thức niêm yết giá, đơn vị
phải công khai thông tin giá cước dịch vụ bằng hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2014./.
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