Phiếu 1A.5.3/ĐTDN-LGT
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS
Khái niệm
Luật Thương mại Số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005, Điều 233.
Dịch vụ logistics quy định: Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó
thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận
chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn
khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có
liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù lao.
Điều 4 Nghị định 140/2007/NĐ-CP, ngày 05/09/2007 quy định về Phân loại dịch
vụ logistics như sau:
1. Các dịch vụ logistics chủ yếu, bao gồm:
a) Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;
b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi
container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;
c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập
kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;
d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông
tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi logistics;
hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá
hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua
container.
2. Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, bao gồm:
a) Dịch vụ vận tải hàng hải;
b) Dịch vụ vận tải thủy nội địa;
c) Dịch vụ vận tải hàng không;
d) Dịch vụ vận tải đường sắt;
đ) Dịch vụ vận tải đường bộ;
e) Dịch vụ vận tải đường ống.
3. Các dịch vụ logistics liên quan khác, bao gồm:

a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
b) Dịch vụ bưu chính;
c) Dịch vụ thương mại bán buôn;
d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu
gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;
đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.
Mục I. Hoạt động vận tải hàng hóa
1. Ghi tổng doanh thu cung cấp dịch vụ vận tải chia theo các ngành đường.
2. Ghi tổng chi phí cho các hoạt động vận tải, chia ra chi tiết các khoản chi phí cho
hoạt động vận tải như: chi phí đầu tư phương tiện, chi phí nhân công, chi phí nhiên
liệu, chi phí bảo hiểm phương tiện và hàng hóa…
Mục 2. Hoạt động kho bãi, xếp dỡ
1. Ghi tổng doanh thu và chi phí của hoạt động kho bãi, lưu giữ hàng hóa chia theo
các loại kho bãi, trong đó lưu ý ghi chi tiết các loại chi phí.
2. Ghi tổng doanh thu và chi phí của hoạt động bốc xếp hàng hóa chia theo ngành
đường, trong đó lưu ý ghi chi tiết các loại chi phí.
Mục 3. Hoạt động giao nhận, dịch vụ đại lý thủ tục hải quan
Ghi tổng doanh thu và chi phí của hoạt động giao nhận, đại lý hải quan, trong
đó lưu ý ghi chi tiết các loại chi phí.

