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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG 

 

A. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng phiếu này là các doanh nghiệp đơn/cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trú và dịch vụ ăn uống, đã 

đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trước thời điểm 31/12/2015 và hiện đang tồn tại, bao gồm cả những cơ sở 

hoạt động theo thời vụ (không sản xuất đủ 12 tháng trong năm 2015), những cơ sở tạm ngừng kinh doanh để đầu tư 

đổi mới, sửa chữa, xây dựng, mở rộng sản xuất.  

B. Giải thích và hướng dẫn ghi phiếu 

I. Dịch vụ ăn uống 

1. Dịch vụ ăn uống bao gồm các hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, quán bar và căng tin cung cấp 

các dịch vụ ăn, uống cho khách hàng tại chỗ (khách hàng được phục vụ hoặc tự phục vụ) hoặc mang về, các dịch 

vụ phục vụ ăn uống lưu động; cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống 

khác.   

Lưu ý: Không bao gồm dịch vụ ăn, uống do các cơ sở lưu trú cung cấp đã tính chung vào tiền lưu trú (tiền 

thuê phòng/buồng). 

2. Doanh thu thuần dịch vụ ăn uống là tổng số tiền đã và sẽ thu về cung cấp dịch vụ ăn uống cho khách 

hàng trong năm, bao gồm số tiền bán hàng ăn, đồ uống do doanh nghiệp tự chế biến và hàng ăn uống mua từ bên 

ngoài để bán mà không cần qua chế biến, không cần dịch vụ phục vụ thêm của cơ sở (hàng chuyển bán). 

- Doanh thu thuần hàng chuyển bán là tổng số tiền mà các cơ sở dịch vụ ăn uống  - đã và sẽ thu được do 

bán các loại hàng chuyển bán.  

3. Trị giá vốn hàng chuyển bán 

Chỉ tính trị giá vốn của hàng chuyển bán đã bán trong năm tương ứng với phần doanh thu hàng chuyển bán 

trong năm. Thông thường "trị giá vốn hàng chuyển bán” phải nhỏ hơn "doanh thu hàng chuyển bán”, nếu ngược lại 

là kinh doanh hàng hóa đó không có lãi hoặc bị lỗ (mua vào lúc giá cao, bán khi giá bị thấp).     

II. Dịch vụ lưu trú 

1. Dịch vụ lưu trú bao gồm các hoạt động kinh doanh của các cơ sở chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày 

và các cơ sở cung cấp đồng thời cả dịch vụ lưu trú ngắn ngày và dịch vụ ăn uống/phương tiện giải trí cho khách du 

lịch, khách vãng lai.  

2. Doanh thu thuần dịch vụ lưu trú là toàn bộ số tiền mà đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú đã và sẽ thu 

được từ hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho khách hàng.  

3. “Số buồng” hoặc “Số giường” có đến thời điểm 31/12/2015: ghi tổng số buồng (hoặc giường) có thể sử 

dụng để cho khách thuê nghỉ của các cơ sở lưu trú có đến thời điểm 31/12/2015.  

Lưu ý: Không tính số buồng mà cơ sở lưu trú luôn dành riêng với mục đích cho người nước ngoài thuê 

để sinh sống hoặc cho các văn phòng nước ngoài thuê để làm việc.   

4. “Số ngày sử dụng buồng” hoặc “Số ngày sử dụng giường”: Tổng hợp toàn bộ số ngày mà các buồng 

(giường) của cơ sở được sử dụng cho khách thuê nghỉ qua đêm trong thời kỳ một năm. Nguồn số liệu để tổng 

hợp chỉ tiêu này căn cứ vào hoá đơn, chứng từ, bảng kê thanh toán với khách của kế toán hoặc sổ theo dõi khách 

đến, đi của bộ phận lễ tân của khách sạn, nhà trọ và các cơ sở lưu trú khác để ghi cho thống nhất.  

5. Lượt khách phục vụ: Là số lượt người đến thuê buồng/giường, nghỉ tại cơ sở lưu trú, bao gồm cả số lượt 

khách thuê theo giờ trong ngày (khách không nghỉ qua đêm) và lượt khách thuê buồng (giường) để ngủ qua đêm. 

6. Ngày khách phục vụ: Là số ngày mà khách có ngủ lại qua đêm do các đơn vị lưu trú phục vụ. Chỉ tiêu 

này có thể tính được theo hai cách: (1) Nhân số lượng người với số ngày lưu lại của từng đoàn khách, sau đó tổng 

hợp chung trong kỳ; (2) Cộng số khách của tất cả các ngày trong kỳ báo cáo. Ngày khách ở đây được qui định là 

lượt ngày đêm có ngủ. Cũng tương tự như lượt khách, việc xác định ngày khách là căn cứ vào chứng từ thanh toán 

của khách hàng. 


