Phiếu 1A.6.1/ĐTDN-LTAU

Mã số thuế

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG
Năm 2017
(Áp dụng cho các doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động cung cấp dịch vụ ăn uống, lưu trú)
Tên doanh nghiệp đơn/cơ sở …………………………………………………………………………………………...…...……………………………………………………………………………
(Viết đầy đủ bằng chữ in hoa, có dấu) …………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………….

Địa chỉ: …………...………………..……………………………………………………………….….…………………………………………….………………………
CQ Thống kê ghi

Tỉnh/thành phố trực thuộc TW:………………………………………………………………………..……………..……….…………………
Huyện/quận (thị xã, TP thuộc tỉnh) …...……………………………………………………………………………...…….…………………
Ngành SXKD chính:……………….……………………………………………………………………...…………...……………………………………
(VSIC 2007-Cấp 5)

I. Dịch vụ ăn uống
Hoạt động kinh doanh của cơ sở thuộc các loại nào sau đây:
1 Quán rượu, bia, quầy bar
2 Quán cà phê, giải khát

3 Cơ sở dịch vụ ăn uống khác

Tên chỉ tiêu
A
1. Tổng số lao động thời điểm 01/01/2017
Trong đó: Nữ
2. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2017.
Trong đó: Nữ
3. Tổng doanh thu thuần
Trong đó: doanh thu thuần hàng chuyển bán
4. Trị giá vốn hàng chuyển bán
(tương ứng với doanh thu thuần hàng chuyển bán mã 06)

Mã
số
B

Đơn vị
tính
C

01

Người

02

"

Số lương/giá trị thực
hiện năm 2017
1

03

"

04

"

05

Triệu đồng

06

"

07

"

II. Dịch vụ lưu trú
Mã loại cơ sở lưu trú: loại cơ sở theo quyết định công nhận hạng cho cơ sở lưu trú du lịch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
hoặc của Tổng cục Du lịch
1. Khách sạn 1 sao

4. Khách sạn 4 sao

7. Nhà nghỉ, nhà khách

10. Căn hộ kinh doanh du lịch

2. Khách sạn 2 sao

5. Khách sạn 5 sao

8. Biệt thự kinh doanh DL

11. Loại khác

3. Khách sạn 3 sao

6. Khách sạn dưới tiêu chuẩn sao

9. Khu nghỉ dưỡng

Tên chỉ tiêu

Mã
số

Đơn vị
tính

Tổng số lượng/giá trị
thực hiện năm 2017

A

B

C

1

1. Tổng số lao động thời điểm 01/01/2017

08

Người

Trong đó: Nữ

09

"

2. Tổng số lao động thời điểm 31/12/2017

10

"

Trong đó: Nữ

11

"

3. Tổng doanh thu thuần (12=13+14)

12

Triệu đồng

3.1. Doanh thu thuần từ khách trong nước

13

"

3.2. Doanh thu thuần từ khách quốc tế

14

"

1

4. Số buồng có đến 31/12/2017

15

Buồng

5. Số ngày buồng sử dụng trong năm

16

Ngày buồng

6. Số giường sử dụng trong năm

17

Giường

7. Số ngày giường sử dụng trong năm

18

Ngày giường

8. Số lượt khách phục vụ (19=20+23)

19

Lượt khách

8.1. Lượt khách trong nước (20=21+22)

20

"

- Lượt khách trong nước không ngủ qua đêm

21

"

- Lượt khách trong nước ngủ qua đêm

22

"

23

"

- Lượt khách quốc tế không ngủ qua đêm

24

"

- Lượt khách quốc tế ngủ qua đêm

25

"

9. Số ngày khách phục vụ (chỉ tính khách có ngủ qua đêm) (26=27+28)

26

Ngày khách

9.1. Ngày khách trong nước

27

"

9.2. Ngày khách quốc tế

28

"

10. Giá phòng bình quân 1 lượt khách thuê trong ngày

29

Triệu đồng

8.2. Lượt khách quốc tế (23=24+25)

2

