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Mục tiêu môn họcMục tiêu môn học

Giới thiệu và nắm bắt các nội dung về tổ chứcệ ộ g
công tác kế toán vốn bằng tiền – các khoản
ứng trước, nguyên vật liệu, tài sản cố định, tiền
l à á kh ả í h h l ậ hlương và các khoản trích theo lương, tập hợp
chi phí sản xuất và tính giá thành. 

Nắm bắt quy trình ghi nhận chi phí phát sinh
trong doanh nghiệp sản xuấttrong doanh nghiệp sản xuất. 



Kết cấu môn họcKết cấu môn học

0. Kiểm tra kiến thức, Giới thiệu môn học, ệ ọ
1. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2. Kế toán tài sản cố địnhế toá tà sả cố đị
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích
4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành



Tài liệ h khảTài liệu tham khảo

Tài liệu tóm tắt bài giảng do giảng viên phát
Kế toán tài chính, PGS.TS. Võ Văn Nhị và , ị
nhóm tác giả, NXB lao động 2009.
Sách bài tập kế toán tài chính (Bài tập, bài 
iải â hỏi ắ hiệ PGS TS Võ Văgiải, câu hỏi trắc nghiệm, PGS.TS.Võ Văn 
Nhị, Ths.Hoàng Cẩm Trang, Ths.Lê Thị Mỹ 
Hạnh NXB Thanh Niên 2009)Hạnh…, NXB Thanh Niên 2009)
Trang web Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn
Sách và tài liệu tham khảo khác
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Sách và tài liệu tham khảo khác



Kế toán tài chính A1Kế toán tài chính A1

KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC 
KHOẢN ỨNG TRƯỚCKHOẢN ỨNG TRƯỚC

Ths. Lê Thị Mỹ Hạnh
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1 Kế t á tiề1. Kế toán tiền

1.1 Khái niệm
Tiền làTiền là 

một bộ phận của tài sản ngắn hạn, 
có tính linh hoạt cao nhất trong bất kỳcó tính linh hoạt cao nhất trong bất kỳ 
một đơn vị sản xuất kinh doanh nào. 

Phản ánh khả năng thanh toán của doanhPhản ánh khả năng thanh toán của doanh 
nghiệp.

Vốn bằng tiền bao gồm: tiền mặt tại 
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g g ặ ạ
quỹ, tiền gửi ngân hàng và tiền đang 
chuyển



1 2 Kế toán tiền mặt (tt)1.2 Kế toán tiền mặt (tt)

Tiền mặt tại quỹ bao gồm: 

Tiền Việt Nam, ệ ,
Ngoại tệ, 
Vàng bạc đá quý kim khí quýVàng bạc, đá quý, kim khí quý. 

Trong các doanh nghiệp, thủ quỹ là
người thực hiện các nghiệp th chingười thực hiện các nghiệp vụ thu chi
tiền mặt và bảo quản tiền mặt tại quỹ.
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1 2 Kế toán tiền mặt (tt)1.2 Kế toán tiền mặt (tt)

1 2 1 Chứ từ ử d1.2.1 Chứng từ sử dụng
Phiếu thu
Phiếu chi
Bảng kê tiền mặtBảng kê tiền mặt
…
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PHIEÁU THU

Ngaøy Thaùg Naêm

TK Nô :TK Nôï :
Hoï teân ngöôøi noäp tieàn : TK Coù :
Ñòa chæ :Ñòa chæ    :      
Lyù do  : 
Soá tieàn vieát baèng soá :So tien viet bang so  : 
Soá tieàn vieát baèng chöõ  : 
Soá löông chöùng töø goác keøm theo :So löôïng chöng tö goc kem theo  : 

............. Chöùng töø

9Ngöôøi noäp Thuû quó
Keá toaùn 

tröôûng Giaùm Ñoác



1 2 Kế toán tiền mặt (tt)1.2 Kế toán tiền mặt (tt)

ài kh ả ử d1.2.2 Tài khoản sử dụng
Tài khoản 111 “tiền mặt” 
Tài khoản 111 có 3 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 1111: Tiền Việt Nam (tiền mặt, 

â ế éngân phiếu, séc…)
Tài khoản 1112: Ngoại tệ (đã quy đổi ra 
tiề Việt N khi h h t á )tiền Việt Nam khi hạch toán)
Tài khoản 1113: Vàng bác, đá quý, kim 
khí quý (đã quy đổi ra tiền Việt Nam khi
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khí quý (đã quy đổi ra tiền Việt Nam khi 
hạch toán)



1 2 3 Ng ên tắc ghi nhận1.2.3 Nguyên tắc ghi nhận

111 “Tiền mặt”ặ

- SDĐK: Tiền mặt hiện có ặ ệ
đầu kỳ
‐ Tiền mặt tăng lên - Tiền mặt giảm 

xuốngxuống
‐SDCK: Tiền mặt hiện còn 

CK
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1.2.4 Nội dung và phương pháp 
phản ánh

Những nghiệp vụ làm tăng tiền mặt (thu tiền):
(1) Khi rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền 

mặt ghi:mặt, ghi:
Nợ TK 111(1111) – Tiền mặt

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàngCó     TK 112 Tiền gửi ngân hàng
(2) Khi thu tiền bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ bằng tiền mặt và nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111(1111) – Tiền mặt

Có     TK 511 – Doanh thu bán hàng 
theo giá bán chưa thuế
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theo giá bán chưa thuế
Có      TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp



1.2.4  Nội dung phản ánh

(4) Khi thu hồi và nhập quỹ các khoản nợ 
phải thu bằng tiền mặt hoặc nhận tiềnphải thu bằng tiền mặt hoặc nhận tiền 
ứng trước của khách hàng
Nợ TK 111 (1111) Tiền mặtNợ TK 111 (1111) – Tiền mặt

Có    TK 131 – Phải thu khách hàng
Có TK 136 – Phải thu nội bộ
Có TK 138 – Phải thu khác
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Có TK 138 Phải thu khác



1 3 Kế toán tiền gửi ngân hàng1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

1.3.1 Chứng từ sử dụng1.3.1 Chứng từ sử dụng
Giấy báo Nợ,
Giấ bá Có (bả kê âGiấy báo Có (bản sao kê ngân
hàng)
ỷ ệ ỷ ệUỷ nhiệm thu, uỷ nhiệm chi,

Sec

14



1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng (tt)

1.3.2 Tài khoản sử dụng1.3.2 Tài khoản sử dụng
TK 112 “ Tiền gửi Ngân hàng”
Tài kh ả 112 ó 3 tài kh ả ấ 2Tài khoản 112 có 3 tài khoản cấp 2:

TK 1121 – Tiền Việt Nam
ệTK 1122 - Ngoại tệ

TK 1123 – Vàng, bạc, đá quy

15



ắ1.3.3 Nguyên tắc ghi nhận

112 “Tiền gửi NH”112  Tiền gửi NH

SDĐK TGNH hiệ ó‐SDĐK: TGNH hiện có 
đầu kỳ
‐TGNH tăng lên - TGNH giảmTGNH tăng lên
‐SDCK: TGNH hiện còn 

CK
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CK



1.3.3 Nội dung phản ánh
Tiề Việ NTiền Việt Nam

Những nghiệp vụ làm tăng  tiền gửi ngân hàng:
(1) Gởi tiền mặt tại quỹ vào ngân(1) Gởi tiền mặt tại quỹ vào ngân 
hàng, ghi:
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 111 (1111, 1112) 
(2) Thu tiền từ doanh thu bán hàng, bằng 

chuyển khoản ghi:chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân 

hàng
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Có TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)



Những nghiệp vụ làm tăng TGNHNhững nghiệp vụ làm tăng  TGNH

(2) Khi nhận được giấy báo Có về 
kh ả h ừ á kh ả hải hkhoản thu từ các khoản phải thu, 
ghi:
Nợ TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi 

ngân hàng
ó ả á àCó TK 131 – Phải thu khách hàng

Có TK 136 – Phải thu nội bộ
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Có TK 138 – Phải thu khác



Những nghiệp vụ làm tăng TGNHNhững nghiệp vụ làm tăng  TGNH

(3) Khi hậ đượ iấ bá Có ề kh ả(3) Khi nhận được giấy báo Có về khoản 
tiền đang chuyển đã chuyển đến tài 
khoản của đơn vị ghi:khoản của đơn vị, ghi:
Nơ  TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 113 Tiền đang chuyểnCó  TK 113 – Tiền đang chuyển
(4) Khi thu tiền từ các khoản tạm ứng, các 

khoản ứng trước bằng chuyển khoản ghi:khoản ứng trước bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ  TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 141 – Tạm ứng
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Có TK 141 Tạm ứng
Có TK 144 – Ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Có TK 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn



1.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng

(5) Nhận góp vốn liên doanh của các đơn vị khác 
bằng chuyển khoản, ghi:g y , g
NợTK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 411 – Nguồn vốn kinh doanh
(6) Căn cứ vào giấy báo Có của Ngân hàng về khoản 

tiền lãi của đơn vị, ghi:
NợTK 112 (1121 1122) Tiền gửi ngân hàngNợTK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 515  – Doanh thu hoạt động tài chính
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH
(1) Dùng tiền gửi ngân hàng đầu tư tài(1) Dùng tiền gửi ngân hàng đầu tư tài 

chính, ghi:
Nợ TK 121 Chứng khoán ngắn hạn (CổNợ TK 121 – Chứng khoán ngắn hạn (Cổ 
phiếu, trái phiếu)
Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khácNợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác
Nợ TK 221 – Đầu tư chứng khoán dài hạn
Nợ TK 222 Góp vốn liên doanh dài hạnNợ TK 222 – Góp vốn liên doanh dài hạn
Nợ  TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

Có TK 112
21

Có TK 112



Những nghiệp vụ làm giảm TGNH

(2) Mua vật liệu, hàng hoá, tài sản cố định 
hoặc chi trả các khoản chi phí phát sinh bằnghoặc chi trả các khoản chi phí phát sinh bằng 
chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 151 152 153 156 211 213 – VậtNợ TK 151, 152, 153, 156, 211, 213… – Vật 

liệu, hàng hoá, tài sản cố định…
Nợ TK 621 627 641 642 811 – Chi phíNợ TK 621, 627, 641, 642, 811 – Chi phí 

phát sinh
Có TK 112
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Có TK 112



Những nghiệp vụ làm giảm TGNH (tt)g g ệp ụ g ( )

(3) Thanh toán các khoản nợ bằng 
chuyển khoản, ghi:y , g
Nợ    TK 311, 315, 331, 333, 338, 341, 
342 – Các khoản nợ phải trả

Có TK 112
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH (tt)g g ệp ụ g ( )

(4) Chi các khoản tạm ứng, ứng trước 
bằng tiền gửi ngân hàng ghi:bằng tiền gửi ngân hàng, ghi:
Nợ TK 141 – Tạm ứng
Nợ TK 144 Ký ượ ký ỹ ắ hNợ TK 144 – Ký cược, ký quỹ ngắn hạn
Nợ TK 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn

ó ( ) iề ửiCó TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi 
ngân hàng
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Những nghiệp vụ làm giảm TGNH (tt)

(5) Khi có sự chênh lệch giữa số liệu trên sổ
kế toán với ngân hàngkế toán với ngân hàng, 
Nếu số liệu trên sổ kế toán > sổ ngân hàng:

Nợ TK 112Nợ TK 112

Có TK 3381 – Tài sản thừa chờ xử lý
Nếu số liệu trên sổ kế toán < sổ ngân hàng:Nếu số liệu trên sổ kế toán < sổ ngân hàng:

Nợ TK 1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý
Có TK 112
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Có TK 112



1.4 Kế toán tiền đang chuyển

Tiền đang chuyển trong DN bao gồm:
ể ẳTiền mặt hay sec thu được chuyển thẳng 

vào ngân hàng
ề ể ừ â à à âTiền chuyển từ ngân hàng này sang ngân 

hàng khác
Tiề h ể bư điệ để t ả h đơTiền chuyển qua bưu điện để trả cho đơn 
vị khác
Tiền bán hàng th được nộp th ế nga
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Tiền bán hàng thu được nộp thuế ngay 
cho kho bạc



1.4.1 Chứng từ sử dụng

phiếu chi, 
giấy nộp tiền, g y ộp ,
biên lai thu tiền, 
giấy báo Nợ báo có của ngân hànggiấy báo Nợ, báo có của ngân hàng
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1.4.2 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
Tài khoản 113 có 2 tài khoản cấp 2:

TK 1131 “ Tiền Việt Nam”
TK 1132 “Ngoại tệ”
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ắ1.4.3 Nguyên tắc ghi nhận

113 “Tiền đang113  Tiền đang 
chuyển”

SDĐK Tiề đ h ể‐SDĐK: Tiền đang chuyển 
đầu kỳ
‐Tiền đang chuyển tăng

-Tiền đang chuyển giảm

g y g

‐SDCK: Tiền đang chuyển 
hiện có CK
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hiện có CK



1.4.4 Nội dung phản ánh

Những nghiệp vụ làm tăng  tiền đang 
chuyển:

(1) Gởi tiền mặt tại quỹ vào ngân hàng 
nhưng đến cuối kỳ chưa nhận được giấy ư g đế cuố ỳ c ưa ậ được g ấy
báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang chuyểnNợ TK 113 (1131, 1132) Tiền đang chuyển
Có TK 111 (1111, 1112) – Tiền mặt 
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1.4.4 Nội dung phản ánh

(2) Thu tiền từ bán hàng, hoặc thu nợ của
khách hàng bằng tiền mặt hay sec vàg g ặ y
chuyển thẳng vào ngân hàng không qua
nhập quỹ, cuối kỳ chưa nhận được giấy
bá ủ â hà hibáo của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 (1131 1132) Tiề đNợ TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang 
chuyển

Có TK 511 D h th bá hà
31

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng
Có TK 131 – Phải thu khách hàng



1.4.3 Nội dung phản ánh

(3) Chuyển tiền qua ngân hàng, bưu điện 
để thanh toán cho khách hàng nhưngđể thanh toán cho khách hàng nhưng 
đến cuối kỳ vẫn chưa được giấy báo của 
khách hàng, ghi:khách hàng, ghi:
Nợ TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang 
chuyểnchuyển

Có TK 111 (1111, 1112) – Tiền mặt 
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Những nghiệp vụ làm tăng  tiền đang chuyển

(1) Khi nhận được giấy báo Có của ngân hàng 
về khoản tiền đang chuyển đã chuyển đến 
ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112 (1121, 1122) – Tiền gửi ngân hàng

Có TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang chuyển
(2) Khi nhận được giấy báo Có về khoản nợ đã 
được thanh toán, ghi:
Nợ TK 331 – Phải trả người bán
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Có TK 113 (1131, 1132) – Tiền đang chuyển



2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU

2.1 Đặc điểm chung
Là một dạng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệpLà một dạng tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
Thể hiện khả năng thanh toán của doanh nghiệp
Cầ đượ th dõi hi tiết h từ đối tượCần được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng 
khách hàng
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2.2 Kế toán phải thu khách hàng

2.2.1 Chứng từ sử dụng
Hoá đơn bán hàng
Phiếu thu, giấy báo có, , g y ,
Biên bản bù trừ công nợ, biên bản xoá 
nợ – Ghi giảm phải thu khách hàngnợ Ghi giảm phải thu khách hàng.
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2.2.2 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 131 “phải thu khách hàng”

131 “Phải thu KH”

‐SDĐK: Khoản PT hiện có 
đầu kỳ

-Khoản PT giảm

‐Khoản PT tăng

Dư Nợ: tiền còn phải D Có Tiề ứ t ớ
36

Dư Nợ: tiền còn phải 
thu khách hàng

Dư Có: Tiền ứng trước 
của khách hàng 



2.3 Kế toán thuế GTGT được khấu trừ

2.3.1 Chứng từ sử dụng
H á đơ ó th ế GTGT ủ bê báHoá đơn có thuế GTGT của bên bán.

2.3.2 Tài khoản sử dụng
Tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”.
Tk 1331: “Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá ợ g

dv”
Tk 1332: “Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ”
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2.4 Kế toán phải thu khác

2.4.1 Đặc điểm
Khoản phải thu không phải từ khách hàng, khôngp g p g, g
phải thu nội bộ; chủ yếu từ:

Tài sản thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân, còn
chờ xử lý
Bồi thường vật chất.
Phải thu về đầu tư tài chính, thu lệ phí, thu
khác…

38

Khoản tiền nhờ đơn vị nhận nhập, xuất khẩu uỷ
thác, đại lý… để lo chi phí xuất nhập khẩu.



2.4.2 Chứng từ

Biên bản kiểm nghiệm (vật tư, sản 
hẩ hà h á)phẩm, hàng hoá)

Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, 
hàng hoá…, B
Biên bản xử lý tài sản thừa thiếuý
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2.4.3 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 138 “Phải thu khác”Tài khoản 138 Phải thu khác
Tk 1381: “Tài sản thiếu chờ xử lý”: 
Tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhânTài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân 
chờ xử lý
Tk 1388: “Phải thu khác”: Theo dõiTk 1388: Phải thu khác : Theo dõi 
khoản phải thu khác
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CÁM ƠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

HỎI – TRẢ LỜI
BÀI TẬP

41



BÀI 1BÀI 1
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ÊMỤC TIÊU

Nắm bắt được nguyên vật liệu và CCDC 
trong doanh nghiệp g g ệp
Các phương pháp tính giá nhập và xuất 
của Nguyên vật liệu – CCDCcủa Nguyên vật liệu CCDC
Quá trình ghi nhận NVL và CCDC trong kế 
toántoán

43



A KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆUA. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU

1. Khái niệm
a) Đặc điểma) Đặc điểm
Tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất
Thay đổi hình dáng ban đầu
Chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm làm raChuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm làm ra
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b) Phân loạib) Phân loại

Nguyên vật liệu chính
N ê ật liệ hNguyên vật liệu phụ
Nhiên liệuNhiên liệu
Phụ tùng thay thếPhụ tùng thay thế
Vật liệu khác
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c)c) Ppháp ghi nhận hàng tồn khoPpháp ghi nhận hàng tồn kho

Ppháp ghi nhậnPpháp ghi nhậnPpháp ghi nhậnPpháp ghi nhận
hàng tồn khohàng tồn kho

Kê khaiKê khai Kiểm kêKiểm kêKê khai Kê khai 
thường xuyênthường xuyên

Kiểm kê Kiểm kê 
định kỳđịnh kỳ
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(1) Phương pháp kê khai thường(1) Phương pháp kê khai thường
xuyên

TG VL
CUỐIKỲ

= TGVL
ĐẦUKỲ

+ TGVL NHẬP
TRONG KỲ

- TGVL XUẤT 
TRONG KỲCUỐIKỲ ĐẦUKỲ TRONG KỲ TRONG KỲ
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(2)Phương pháp kiểm kê định kỳ(2)Phương pháp kiểm kê định kỳ

TGVL XUẤT 
TRONG KỲ

= TGVL
ĐẦUKỲ

+ TGVL NHẬP
TRONG KỲ

- TG VL
CUỐIK
ỲỲ
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2. Kế toán nhập xuất tồn vật liệu2. Kế toán nhập xuất tồn vật liệu
2.1 Tính giá vật liệu nhập kho

Mua ngoài:

GIÁ Giá mua hi hí
Chiết
khấGIÁ 

NHẬP 
KHO

=
Giá mua

(chưa
VAT)

+ Chi phí
mua - khấu, 

giảm giáKHO VAT)
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b) Tính giá vật liệu xuất kho

NHẬP TRƯỚC 
XuẤT TRƯỚC

NHẬP SAU

XuẤT TRƯỚC
(FIFO)

NHẬP SAU
XUẤT TRƯỚC

(LIFO) THỰC TẾ(LIFO) THỰC TẾ 
ĐÍCH DANH

BÌNH QUÂN
GIA QUYỀN

50

Q



BÌNH QUÂN GIA QUYỀNBÌNH QUÂN GIA QUYỀN

BÌNH QUÂN
BÌNH QUÂN 

BÌNH QUÂN 
CUỐI KỲ

Q
LIÊN HOÀN
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ÍVÍ DỤ

Tại một DN có tài liệu sau:
Vật liệu tồn kho đầu tháng 10/X: 200 kg, 
đơn giá 3.000đ/kg
Ngày 6/10 nhập kho 500 kg, ĐG 3.280 đ/kg
Ngày 15/10 xuất kho 400 kgNgày 15/10 xuất kho 400 kg
Ngày 20/10 nhập kho 300 kg, ĐG 3.300đ/kg
N à 30/10 ất kh 400 k

5252

Ngày 30/10 xuất kho 400 kg
Yêu cầu: Tính giá trị vật liệu xuất trong tháng



3. Kế toán tình hình nhập xuất VL3. Kế toán tình hình nhập xuất VL
3.1 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 151 “Hàng mua đangTài khoản 151 Hàng mua đang 
đi đường”

Tài khoản 152 “Nguyên vật liệu”
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TK 152
SDĐK: TGVL tồn ĐK

SDCK: TGVL còn Cuối kỳSDCK: TGVL còn Cuối kỳ
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TK 151

SDĐK: TGVL đang đi
đường ĐẦU KỲg

SDCK: TGVL đang đi 
đường CUỐI KỲ
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3.2 Trình tự hạch toán

a) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về 

nhập kho, kế toán phản ánh như sau:
Că ứ à iá h ế G G à ốCăn cứ vào giá mua, thuế GTGT và số 
tiền thanh toán, ghi:

Nợ152 (giá mua)
Nợ 133 (thuế VAT)

56

Có 111, 112, 141, 331 (Số tiền thanh toán)



3.2 Trình tự hạch toán

) Kế t á ật liệ hậ kha) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về nhập 

kho, kế toán phản ánh như sau:
Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình p p g q
mua VL như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, … 
được tính vào giá nhập VL và ghi:ợ g ập g

Nợ 152
Có 111 112 331
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Có 111, 112, 331



3.2 Trình tự hạch toán

) Kế t á ật liệ hậ kha) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về 

nhập kho, kế toán phản ánh như sau:
Nếu mua VL mà đuợc hưởng chiết khấu hoặc ợ g ặ
giảm giá, phải ghi giảm giá nhập kho:

Nợ 111, 112, 331Nợ 111, 112, 331
Có 152  
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3.2 Trình tự hạch toán

)Kế t á ật liệ hậ kha)Kế toán vật liệu nhập kho
(3) Nếu VL đã mua nhưng cuối tháng chưa về 

và chưa được nhập kho, 
Nợ 151 (giá mua)ợ (g )
Nợ 133 (thuế VAT)

Có 111 112 331 (Số tiền thanh toán)Có 111, 112, 331 (Số tiền thanh toán)
Sau đó khi xuất VL về & được nhập kho, ghi:
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Nợ 152
Có 151 59



b) Kế toán VL xuất kho

Khi xuất kho VL để sử dụng cho hoạt động SXKD
Nợ 621 “CPNVL trực tiếp” (dùng để SXSP)Nợ 621 CPNVL trực tiếp  (dùng để SXSP)
Nợ 627 “CPSX chung” (dùng ở Phân xưởng)
Nợ 641”Chi phí bán hàng” (dùng cho bánNợ 641”Chi phí bán hàng” (dùng cho bán
hàng)

í ù ở ộ ậ ảNợ 642 “Chi phí QLDN” (dùng ở bộ phận quản
lý, ở văn phòng)
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Có 152 (Trị giá VL xuất dùng)
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Ví dụ
Tại một doanh nghiệp có các tài liệu như sau:

VL tồn kho đầu tháng: 200kg 4 000đ/kgVL tồn kho đầu tháng: 200kg, 4.000đ/kg
Tình hình phát sinh trong tháng:

Nhậ kh 800k VL hư t ả tiề ười bá iáNhập kho 800kg VL chưa trả tiền người bán: giá mua
là 3.500đ/kg, Thuế VAT 10%. Chi phí vận chuyển bốc
dỡ số VL này được chi trả bằng tiền mặt là 300 000đdỡ số VL này được chi trả bằng tiền mặt là 300.000đ

Xuất kho 700kg VL sử dụng cho:
Trực tiếp sản xuất sản phẩm 600kgTrực tiếp sản xuất sản phẩm 600kg
Phục vụ ở phân xưởng 100kg

Biết VL ất kh th hươ há ĐGBQ
61

Biết VL xuất kho theo phương pháp ĐGBQ.
Yêu cầu: Tính toán, định khoản



B. Kế toán công cụ dụng cụB. Kế toán công cụ dụng cụ

1 Khái niệm1. Khái niệm 
Công cụ dụng cụ là những tài sản có giá trị 
hỏ hư ử d hiề lầ (khô đủ tiênhỏ nhưng sử dụng nhiều lần (không đủ tiêu 

chuẩn xếp vào TSCĐ theo quy định)
Thông thường công cụ dụng cụ gồm: công 
cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê

2. Tài khoản sử dụng
Tk 153 “công cụ dụng cụ”.

62

Tk 153 công cụ dụng cụ . 
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Nguyên tắc ghi chép

TK 153
SDĐK

SDCK 
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3. Trình tự hạch toán
Ờ Ậ ÔTRƯỜNG HỢP NHẬP CÔNG CỤ DỤNG CỤ

(1) Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho, căn cứ(1) Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho, căn cứ 
vào giá nhập kho, thuế VAT và số tiền thanh 
toán để ghi:toá để g

Nợ 153 (giá nhập kho)
Nợ 133 (thuế VAT)Nợ 133 (thuế VAT)

Có 111, 112, 141, 331 (Số tiền thanh 
t á )
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toán)



3. Trình tự hạch toán

TRƯỜNG HỢP XUẤT CCDC
(1) Khi xuất kho CCDC để sử dụng cho các đối(1) Khi xuất kho CCDC để sử dụng cho các đối 

tượng, kế toán phản ảnh như sau:
a) Nếu CCDC có giá trị nhỏ sử dụng trong thờia) Nếu CCDC có giá trị nhỏ sử dụng trong thời 

gian ngắn (phân bổ 100%)
Nợ 627 (dùng cho sản xuất)Nợ 627 (dùng cho sản xuất)
Nợ 641 (dùng cho hoạt động BH)
Nợ 642 (dùng cho QLDN)
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Nợ 642 (dùng cho QLDN)
Có 153 (trị giá CCDC xuất dùng)



TRƯỜNG HỢP XUẤT CCDCTRƯỜNG HỢP XUẤT CCDC

b) Nếu CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng
dài thì phân bổ CCDC vào đối tượng sử dụng. 

ểCụ thể, khi xuất kho CCDC:
Nợ 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn”
Nợ 242 “Chi phí trả trước ngắn hạn”

Có 153 “CCDC xuất dùng”
Hằng tháng sẽ tiến hành phân bổ dần vào chi 
phí các đối tượng sử dụng
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Nợ 627, 641, 642…
Có 1421 (mức phân bổ) 66



Ỏ À Ả ỜHỎI VÀ TRẢ LỜI
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KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
TRONG DOANH NGHIỆPTRONG DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU HỌC TẬPMỤC TIÊU HỌC TẬP
Nắm bắt được khi nào KT ghi nhận một 
TS là TSCĐ
Đo lường giá trị của TSCĐ
Hiểu được bản chất của việc khấu hao 
TSCĐ
Cách thức ghi nhận những NVKT phát 

ê ế
68

sinh liên quan đến TSCĐ 



À Ệ ẢTÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương Kế toán TSCĐ sách Kế toán tài 
chínhchính
Thông tư: 203/2009/TT-BTC ngày 
20/10/200920/10/2009
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A  KẾ TOÁN TSCĐA. KẾ TOÁN TSCĐ
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. 1 Khái niệm
TSCĐ làTSCĐ là 

Những tư liệu lao động chủ yếu,
hữ ài ả Có iá ị lớ à hời i ửnhững tài sản Có giá trị lớn và thời gian sử 

dụng dài, 
th i à á t ì h SXKDtham gia vào quá trình SXKD

Lưu ý: Căn cứ để gọi là TSCĐ hay tài sản 
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khác là do “mục đích” sử dụng !!!



1.2. Phân loại
Căn cứ vào dạng tồn tại, hình thái vật chất, TSCĐ
được chia làm TSCĐ hữu hình & TSCĐ vô hình

TSCĐ hữu hình bao gồm
Những tài sản có hình thái vật chất cụ thể
Ví dụ: nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị…

TSCĐ vô hình bao gồm
Những TSCĐ chỉ tồn tại về mặt giá trị. 
Ví dụ: bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu, …
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Â ỎCÂU HỎI ???

(1) Đất đai là TSCĐ hữu hình hay vô hình???

(1) Đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì( ) g ệp ệ
TSCĐ vô hình thông thường là những tài
sản gì?g
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1.3. TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TSCĐ

a. Thời gian sử dụng > 1 năm
b Giá trị >= 10 000 000 đồng vàb. Giá trị >= 10.000.000 đồng và

Nguyên giá tài sản được xác định
một cách tin cậymột cách tin cậy

c. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
từ việc sử dụng tài sản đó;
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từ việc sử dụng tài sản đó;



1.3 TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TSCĐ (tt)

à ả ô ộ ủ ề ệ

Ậ ( )

Những tài sản không hội đủ 4 điều kiện 
trên được ghi nhận là công cụ, dụng cụ.

Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệpMọi tài sản cố định trong doanh nghiệp 
phải có bộ hồ sơ riêng (bộ hồ sơ gồm 
có biên bản giao nhận tài sản cố định,có biên bản giao nhận tài sản cố định, 
hợp đồng, hoá đơn mua tài sản cố định 
và các chứng từ khác có liên quan).

74

và các chứng từ khác có liên quan).



2. ĐÁNH GIÁ TSCĐ

Đánh giá TSCĐ: xác định giá của TSCĐ để
ghi sổghi sổ

Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ chi phí
thực tế ban đầu đã chi ra để có TSCĐthực tế ban đầu đã chi ra để có TSCĐ
cho tới khi đưa TSCĐ vào hoạt động
Ví dụ: giá mua thực tế của TSCĐ chi phíVí dụ: giá mua thực tế của TSCĐ, chi phí
vận chuyển bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, chỉnh
lý kiểm nhận
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lý, kiểm nhận, …



2.1. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐỊ
Mua sắm: 

NGUYÊN 
GIÁ = GIÁ 

MUA +
CHI PHÍ 

TRƯỚC SỬ 

đó

GIÁ MUA DỤNG

Trong đó: 
Giá mua là giá ghi trên chứng từ mua lúc ban 
đầ (khô ó th ế đượ h à l i)đầu (không có thuế được hoàn lại)
Chi phí trước sử dụng bao gồm chi phí vận 
chuyển chi phí lắp đặt chi phí chạy thử sửa
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chuyển, chi phí lắp đặt, chi phí chạy thử, sửa 
chửa tân trang…



TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI 
NGUYÊN GIÁ TSCĐ

Đánh giá lại giá trị tài sản cố định theog ạ g ị ị
quy định của pháp luật;
Nâng cấp tài sản cố định;Nâng cấp tài sản cố định;
Tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài
sản cố địnhsản cố định.
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2.2 ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ TRỊ CÒN LẠI

GIÁ TRỊ = NGUYÊN GIÁ GIÁ TRỊ 
CÒN LẠI = NGUYÊN GIÁ - HAO MÒN

Giá trị còn lại cũng có thể thay đổi như các 
trường hợp thay đổi Nguyên giá 
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3  KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP 3. KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP 
TĂNG GIẢM TSCĐ

3.1.  Tài khoản sử dụng
TK 211 “TSCĐ hữu hình”TK 211 TSCĐ hữu hình ,
TK 213 “TSCĐ vô hình”, 
TK 214 “Hao mòn TSCĐ”
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2. Nguyên tắc ghi chép

TK 211(213)

- NGTSCĐ tăng lên do i dNGTSCĐ tăng lên do
các nguyên nhân.
- SD:NGTSCĐ hiện có.

- NGTSCĐ giảm do các 
nguyên nhân.SD:NGTSCĐ hiện có.
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3. NỘI DUNG PHẢN ÁNH3. NỘI DUNG PHẢN ÁNH
3.1) Kế toán tăng TSCĐ
Khi mua TSCĐ, phản ảnh các nội dung sau:

Căn cứ vào giá mua, thuế VAT và số tiền thanh
toán cho bên bán kế toán ghi:toán cho bên bán, kế toán ghi:
Nợ 211       Giá mua – chưa có thuế VAT 
Nợ 133 VAT được khấu trừ của TSCĐNợ 133    VAT được khấu trừ của TSCĐ

Có 111, 112, 331     Số tiền thanh toán
Các khoản chi phí phát sinh trước khi sửCác khoản chi phí phát sinh trước khi sử

dụng
Nợ 211 Chi phí trước khi sử dụng TSCĐ

33 đ khấ ừ
81

Nợ 133 VAT được khấu trừ
Có 111, 112, 331… Số tiền thanh toán



3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)

Đồng thời, Nếu TSCĐ được mua từ các
quỹ chuyên dùng thì kế toán ghi (căn cứ
vào NG để chuyển các quỹ này thành
NVKD)

Nợ 414 Quỹ đầu tư phát triển
Nợ 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Có 411 Nguồn vốn kinh doanh
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Lưu ý
ế ằ ồ ốNếu TSCĐ mua bằng nguồn vốn kinh 

doanh hay nguồn vốn vay thì khi TSCĐ 
à à à ử ỉhoàn thành đưa vào sử dụng chỉ ghi 

tăng TSCĐ, không ghi tăng nguồn vốn.
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Ví dụ 1

Mua sắm mới 1 máy phát điện. Giá mua chưa
có thuế VAT là 10.000.000đ, VAT là 1.000.000,
đượ t ả bằ TGNH CP t ướ khi ử d làđược trả bằng TGNH, CP trước khi sử dụng là
100.000đ trả bằng tiền mặt.
Mua bằng sáng chế của một nhà nghiên cứuMua bằng sáng chế của một nhà nghiên cứu
với giá là 10.000.000, thuế VAT là 10%; đã chi
tiền mặt thanh toán đầy đủ. TSCĐ được mua

ểtừ quỹ đầu tư phát triển.
Yêu cầu: Định khoản
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3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)
(2)  Xây dựng: 
Khi tiế hà h â dự TSCĐKhi tiến hành xây dựng TSCĐ:

Nợ 2412 “XD cơ bản dở dang”
Nợ 133 “VAT được khấu trừ”Nợ 133 VAT được khấu trừ

Có 111, 112, 152, 331, 334…
Khi nhận được TSCĐ do công tác xây dựng hoàn ậ ợ g y ự g
thành bàn giao và đưa vào sử dụng kế toán ghi:

Nợ TK211
ó â ảCó TK2412 “Xây dựng cơ bản”

(3)  Nhận vốn góp
Nợ 211
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Nợ 211
Có 411



3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)

(4) Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu 
tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay 
cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 711 - Thu nhập khác.

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ 
hữu hình được tài trợ, biếu tặng tính vào 
nguyên giá, ghi:

2 SC hữ hì h
86

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 111, 112, 331,...



Ví d 2Ví dụ 2
Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau về TSCĐ:

ắ1. Mua sắm mới TSCĐ hữu hình, giá mua chưa
thuế VAT ghi trên hoá đơn là 80.000.000đ,
thuế VAT là 8 000 000 đã được doanh nghiệpthuế VAT là 8.000.000 đã được doanh nghiệp
trả bằng TGNH, chi phí vận chuyển lắp đặt và
chạy thử được chi trả bằng tiền mặt là

à ả à ừ ỹ2.000.000đ. Tài sản này được mua từ quỹ
đầu tư phát triển.

2 Mua lại một TSCĐ hữu hình giá mua chưa2. Mua lại một TSCĐ hữu hình, giá mua chưa
thuế VAT là 70.000.000đ, thuế VAT là
7.000.000đ, chưa thanh toán tiền cho đơn vị

ể ắ
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, ị
bán. Chi phí vận chuyển lắp đặt và chạy thử
được chi trả bằng tiền mặt là 1.800.000đ.



Ví dụ 2 (tt)

3. Mua sắm mới một TSCĐ hữu hình, giá
ghi trên hoá đơn là 16.500.000đ, trongghi trên hoá đơn là 16.500.000đ, trong
đó thuế VAT là 1.500.000đ, chi phí trước
khi sử dụng là 200.000đ. Toàn bộ số tiềnkhi sử dụng là 200.000đ. Toàn bộ số tiền
này được doanh nghiệp chi trả bằng tiền
vay dài hạn ngân hàng.vay dài hạn ngân hàng.
Yêu cầu : Định khoản và xác định nguyên giá
của các TSCĐ trên Phản ánh tình hình trên
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của các TSCĐ trên. Phản ánh tình hình trên
vào sơ đồ tài khoản.



3 2) Kế toán các trường hợp giảm TSCĐ3.2) Kế toán các trường hợp giảm TSCĐ

a) Nguyên nhân: :
Nhượng bán TSCĐ: đối với những TSCĐ không cầnNhượng bán TSCĐ: đối với những TSCĐ không cần
dùng hay xét thấy sử dụng không hiệu quả, DN chủ
động nhượng bán TSCĐ để thu hồi vốn dùng cho
mục đích kinh doanh hiệu quả hơn.
Thanh lý TSCĐ: đối vối những TSCĐ hư hỏng không
ểthể tiếp tục sử dụng được và không có khả năng

phục hồi hay lạc hậu về mặt kỹ thuật không phù
hợp yêu cầu sản xuất
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hợp yêu cầu sản xuất.



b) Trình tự hạch toánb) Trình tự hạch toán

Khi bán hoặc thanh lý TSCĐ, kế toán phản ảnh nội dung
sau:
a) Ghi giảm TSCĐa) Ghi giảm TSCĐ

Nợ 214 “Hao mòn TSCĐ” (Giá trị hao mòn)
Nợ 811 “Chi phí khác”  (Giá trị còn lại)

Có 211 N ê iáCó 211   Nguyên giá
b) Phản ánh khoản thu do bán/thanh lý TSCĐ:

Nợ 111, 112, 131 – Tiền bán TSCĐ
Có 711 “Thu nhập khác” – Giá bán

Có 3331 “Thuế VAT phải nộp”
c) Chi phí liên quan đến việc nhượng bán:
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c) Chi phí liên quan đến việc nhượng bán:
Nợ 811 “Chi phí khác”

Có 111, 112 – chi phí phát sinh.



Các trường hợp khác

TSCĐ bị mất mát phát hiện thiếu khi kiểm kê :
Nợ 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”Nợ 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý  

- Giá trị còn lại của TSCĐ thiếu
Nợ 214 - Giá trị hao mònNợ 214  - Giá trị hao mòn

Có 211 – Nguyên giá
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Ví dụ 3

1.Thanh lý một TSCĐ đang dùng ở PXSX 
chính NG 50 triệu đồng đã khấu hao đủ đãchính, NG 50 triệu đồng, đã khấu hao đủ, đã
thu tiền bán TSCĐ bằng tiền mặt 1 triệu

2 Nhượng bán một TSCĐ, NG 80 triệu đồng,2. Nhượng bán một TSCĐ, NG 80 triệu đồng, 
đã khấu hao 40 triệu. Giá bán chưa có thuế
là của TSCĐ 50 triệu, thuế VAT 10% và
đượ th t à bộ bằ TGNH Chi hí hđược thu toàn bộ bằng TGNH. Chi phí phục
vụ cho việc nhượng bán được chi trả bằng
tiền mặt là 3.000.000đ.
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tiền mặt là 3.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản



4. Kế toán khấu hao TSCĐ

ò ả dầ á ủHao mòn TSCĐ: sự giảm dần giá trị của 
TSCĐ do tham gia kinh doanh, bào mòn 

h ê d ế bộ kỹ h ậtự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật 
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4 1 Phương pháp t ích khấ hao4.1 Phương pháp trích khấu hao

Hiện nay có 3 phương pháp trích khấu 
hao TSCĐ:hao TSCĐ:
-Khấu hao theo đường thẳng
Khấ hao theo số lượng sản phẩm-Khấu hao theo số lượng sản phẩm 

-Khấu hao theo số dư giảm dần
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Khấu hao đường thẳng

Để xác định mức khấu hao hàng tháng 
cho 1 TSCĐ tăng hoặc giảm thì công thứccho 1 TSCĐ tăng hoặc giảm thì công thức 
xác định như sau:

NG TSCĐ
Mức KH hàng tháng

=
Số năm sử dụng * 12

Khấu hao năm = khấu hao tháng * 12 
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Khấu hao đường thẳng

Ví dụ: Khấu hao một tài sản nhà xưởngVí dụ: Khấu hao một tài sản nhà xưởng 
có nguyên giá là 10 triệu đồng, không 
có giá trị còn lại và có thời gian hữu íchcó giá trị còn lại, và có thời gian hữu ích 
là 5 năm, có thể có đồ thị như sau:
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Khấu hao đường thẳng (tt)
Trị giá tiền chưa khấu hao

12000
Khấu hao hàng năm

6000

8000

10000

12000

ệu
 đ
ồn

g

0
500

1000
1500
2000Triệu 

đồng

0

2000

4000

0 1 2 3 4 5

Tr
iệ 0

1 2 3 4 5

Trong năm

Đường chỉ chi phí khấu hao có dạng hàm số theo thời 
i là ột đườ thẳ /đườ

Cuối năm thứ

gian là một đường thẳng/đường cong.
Lưu ý: Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được 
thực hiện từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài 
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t ực ệ từ gày (t eo số gày của t á g) à tà
sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào 
hoạt động kinh doanh.



4.2. Tài khoản sử dụng

214: hao mòn TSCĐ;214: hao mòn TSCĐ; 
Chi tiết: -

21 1 ò SC hữ hì h2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142: Hao mòn TSCĐ đi thuê tài chính
2143: Hao mòn TSCĐ vô hình
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3 Nguyên tắc ghi chép3. Nguyên tắc ghi chép
TK 214

- Hao mòn - Hao mòn TSCĐ 
TSCĐ do giảm
TSCĐ…

tăng do trích KH …
- SD: hao mòn 

Lưu ý: SD TK211(213) – SD TK214 = GT còn lại
TSCĐ hiện có ở DN

Lưu ý: SD TK211(213) SD TK214   GT còn lại
(NG hiện có)     (GT hao mòn hiện có)

Chỉ tiêu hao mòn TSCĐ làm giảm giá trị TSCĐ
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Chỉ tiêu hao mòn TSCĐ làm giảm giá trị TSCĐ
nên khi lên BCĐKT được ghi bên TS & ghi số âm



4. Trình tự hạch toán

Hàng tháng khi tiến hành trích khấu hao TSCĐ 
để tính vào chi phí SXKD kế toán ghi:để tính vào chi phí SXKD, kế toán ghi:
Nợ 627 “Chi phí SXC” – KH dùng cho PXSX
Nợ 641 “Chi phí BH” KH dùng cho bánNợ 641 Chi phí BH  – KH dùng cho bán 
hàng
Nợ 642 “Chi phí QLDN” – KH dùng cho QLDNNợ 642 Chi phí QLDN  – KH dùng cho QLDN

Có 214 “Hao mòn TSCĐ”– Số KH phải trích
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Ví dụ 5

Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau:
hấ h hải í h há làKhấu hao TSCĐ phải trích trong tháng là 
3.000.000đ, phân bổ cho các đối tượng:
Phân xưởng sản xuất chính: 1 700 000Phân xưởng sản xuất chính: 1.700.000
Phân xưởng sản xuất phụ: 300.000
Hoạt động bán hàng: 700.000Hoạt động bán hàng: 700.000
Quản lý doanh nghiệp: 300.000
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Ví dụ 6
Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:

1. Bán TSCĐ chưa thu tiền, có nguyên giá là 24 triệu, đã
khấu hao 4 triệu, giá nhượng bán là 16 triệu, VAT 10%

2. Thanh lý 1 TSCĐ có NG là 20 triệu, đã khấu hao đầy đủ,2. Thanh lý 1 TSCĐ có NG là 20 triệu, đã khấu hao đầy đủ,
chi phí thanh lý bao gồm:
Tiền lương phải trả cho công nhân: 100.000đ
Khoản chi khác được trả bằng TGNH: 200 000đKhoản chi khác được trả bằng TGNH: 200.000đ
Kết quả thanh lý thu được phế liệu nhập kho trị giá:

300.000đ
3. Nhượng bán một TSCĐ có nguyên giá 40 triệu, đã khấu

hao 10 triệu. Giá nhượng bán TSCĐ này là 34 triệu, VAT
10% và thu bằng TGNH Chi phí phục vụ cho việc
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10% và thu bằng TGNH. Chi phí phục vụ cho việc
nhượng bán được chi trả bằng tiền mặt là 600.000đ.
Yêu cầu: Lập định khoản



5. Kế toán sửa chữa TSCĐ

5.1Sửa chữa thường xuyên (sửa chữa nhỏ)

a) Đặc điểm:a) Đặc điểm:
Mức độ hư hỏng nhẹ 
Kỹ thuật sửa chữa đơn giảnKỹ thuật sửa chữa đơn giản
Thời gian sửa chữa ngắn, 
Chi phí sửa chữa phát sinh ít nên được tínhChi phí sửa chữa phát sinh ít nên được tính 
hết một lần vào chi phí của đối tượng sử 
dụng TSCĐ
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dụng TSCĐ.



b) Nội dung phản ánh

Khi tiến hành sửa chữa nhỏ TSCĐ, kế 
toán căn cứ vào chi phí sửa chữa thựctoán căn cứ vào chi phí sửa chữa thực 
tế phát sinh để ghi:
Nợ 627 TSCĐ dùng cho sản ấtNợ 627 – TSCĐ dùng cho sản xuất
Nợ 641 – TSCĐ dùng cho bán hàng
Nợ 642 – TSCD dùng cho QLDN

Có 111, 152, 112,…  Chi phí sửa chữa 
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phát sinh



5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ

a) Đặc điểm
Mức độ hư hỏng nặng ộ g ặ g
Kỹ thuật sửa chữa phức tạp
Thời gian sửa chữa kéo dàiThời gian sửa chữa kéo dài
TSCĐ phải ngưng hoạt động
Chi phí sửa chữa phát sinh nhiềuChi phí sửa chữa phát sinh nhiều 
nên không thể tính hết một lần vào 
chi phí của đối tượng sử dụng.
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chi phí của đối tượng sử dụng.



b) Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ”

Tài khoản 142, 242 “Chi phí trả trướcTài khoản 142, 242 Chi phí trả trước 
ngắn hạn, dài hạn”
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c) Nguyên tắc ghi chép

TK 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ”

- Tập hợp chi phí
ử hữ lớ th

- Kết chuyển chi phí sửa 
hữ lớ à á đốisửa chữa lớn thực

tế phát sinh
SD Chi hí ử

chữa lớn vào các đối 
tượng có liên quan

- SD: Chi phí sửa
chữa lớn chưa
h à thà h
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hoàn thành



d) Trình tự hạch toán

(1) Khi tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ kế
toán phải tập hợp chi phí sửa chữa lớnp ập ợp p
trực tiếp phát sinh

Nợ 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ”
Có 111, 112, 334, 152,… (Chi phí sửa

chữa phát sinh)
(2) ế ô iệ ử hữ lớ h à(2) Nếu công việc sửa chữa lớn hoàn

thành thì chi phí sửa chữa thực tế phát
sinh có thể được xử lý như sau:
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sinh có thể được xử lý như sau:



d) Trình tự hạch toán

(2a) Nếu chi phí sửa chữa phát sinh lớn & 
phải phân bổ dần trong nhiều tháng:p p g g

Nợ 142, 242 “Chi phí trả trước”
Có 2413 “SCL TSCĐ”

(2b) Hàng tháng tiến hành phân bổ dần chi 
hí ử hữ à á đối tượ ử dphí sửa chữa vào các đối tượng sử dụng

Nợ 627, 641, 642 – Chi phí …
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Có 142, 242 – mức phân bổ



Nội dung bài học kết thúc tại đâyNội dung bài học kết thúc tại đây

Cảm ơn đã chú ý lắng nghe!
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BÀI 3BÀI 3BÀI 3BÀI 3

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG 
DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP

Ế Á À Í

DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP

Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH B
Giảng viên:Giảng viên:
THS. LÊ THỊ MỸ HẠNH
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3.1 KHÁI NIỆM3.1 KHÁI NIỆMỆỆ

)) TiềTiề lla) a) TiềnTiền lươnglương
TiềnTiền lươnglương làlà giágiá cảcả sứcsức laolao độngđộnggg gg ộ gộ g

b)b) CácCác khoảnkhoản tríchtrích theotheo lươnglương
BênBên cạnhcạnh tiềntiền lươnglương thìthì DNDN phảiphải tríchtríchBênBên cạnhcạnh tiềntiền lươnglương thìthì DN DN phảiphải tríchtrích
mộtmột sốsố khoảnkhoản tríchtrích đểđể chămchăm lo lo đờiđời
sốngsống vậtvật chấtchất tinhtinh thầnthần chocho côngcôngsốngsống vậtvật chấtchất, , tinhtinh thầnthần chocho côngcông
nhânnhân. . ĐâyĐây gọigọi làlà cáccác khoảnkhoản tríchtrích theotheo
lươnglương
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lươnglương..



CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

BẢO BẢO HIỂM 
Doanh nghiệp nộp

/tiền lươngBẢO 
HIỂM 

XÃ HỘI

Y TẾ
………../tiền lương

XÃ HỘI

KINH PHÍBẢO HIỂM KINH PHÍ 
CÔNG 
ĐOÀN

Người lao động nộp
…………/tiền lương

BẢO HIỂM 
THẤT 

NGHIỆP
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ĐOÀNNGHIỆP



3.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG3.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNGỤỤ

TàiTài khoảnkhoản 334 “334 “PhảiPhải trảtrả ngườingười laolao
độngđộng””
TàiTài khoảnkhoản 338 “338 “PhảiPhải trảtrả kháckhác””TàiTài khoảnkhoản 338 338 PhảiPhải trảtrả kháckhác

3382: 3382: KinhKinh phíphí côngcông đoànđoàn
ảả hiểhiể ãã hộihội3383: 3383: BảoBảo hiểmhiểm xãxã hộihội

3384: 3384: BảoBảo hiểmhiểm y y tếtế
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3389: 3389: BảoBảo hiểmhiểm thấtthất nghiệpnghiệp



3.3 NGUYÊN TẮC GHI CHÉP3.3 NGUYÊN TẮC GHI CHÉP

TK 334
SDĐK: Phải trả          
CNV ĐK

SDCK: Phải trả 
CNV CK
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CNV CK



Nguyên tắc ghi chépg y g p

TK 338
SDĐK  Phải t ả          SDĐK: Phải trả          
khác ĐK

SDCK: Phải trả 
khác CK
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khác CK



3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN

(1) Khi doanh nghiệp ứng trước tiền lương
h CN kế t á ẽ hicho CN, kế toán sẽ ghi:

Nợ 334
Có 111

(2)(2) KhiKhi xácxác địnhđịnh tiềntiền lươnglương phảiphải thanhthanh toántoán
ểể ếếCNV CNV đểđể tínhtính vàovào CPCP, , kếkế toántoán ghighi::

NợNợ 622 “CP 622 “CP nhânnhân côngcông trựctrực tiếptiếp””––lươnglương CNSXCNSX
NợNợ 627 “CPSX 627 “CPSX chungchung” ” –– lươnglương nhânnhân viênviên PXPX
NợNợ 641 “CP 641 “CP bánbán hànghàng” ” –– lươnglương nhânnhân viênviên BHBH
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NợNợ 642 “CP QLDN” 642 “CP QLDN” –– lươnglương nhânnhân viênviên QLDNQLDN
CóCó 334 334 –– LươngLương phảiphải thanhthanh toántoán CNVCNV



NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)Ộ Ạ ( )Ộ Ạ ( )

(3)(3) KhiKhi tí htí h áá kh ảkh ả t í ht í h thth ll(3)  (3)  KhiKhi tínhtính cáccác khoảnkhoản tríchtrích theotheo lươnglương
DN DN nộpnộp::

NN 622 627 641 642 “622 627 641 642 “CáCá kh ảkh ả t í ht í hNợNợ 622, 627, 641, 642 “622, 627, 641, 642 “CácCác khoảnkhoản tríchtrích
theotheo lươnglương màmà doanhdoanh nghiệpnghiệp nộpnộp””

CóCó 338 (2 3 4 9) (338 (2 3 4 9) (TríchTrích //tiềntiềnCóCó 338  (2,3,4,9) (338  (2,3,4,9) (TríchTrích ………../………../tiềntiền
lươnglương))

PhầnPhần ngườingười laolao độngđộng nộpnộp::PhầnPhần ngườingười laolao độngđộng nộpnộp: : 
NợNợ 334334

CóCó 338 “338 “PhảiPhải trảtrả && phảiphải nộpnộp kháckhác””
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CóCó 338 338 PhảiPhải trảtrả & & phảiphải nộpnộp kháckhác



NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)Ộ Ạ ( )Ộ Ạ ( )

ấ ề(4) Khi doanh nghiệp khấu trừ vào tiền lương
các khoản mà công nhân phải chịu kế toán:

N 334Nợ 334
Có 3335 “Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân”
Có 338 “Phải t ả & hải ộ khá ”Có 338 “Phải trả & phải nộp khác”
Có 141 “tạm ứng còn thừa chưa hoàn trả”

ấ ồCó 1388 “khấu trừ khoản bồi thường”
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NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)Ộ Ạ ( )Ộ Ạ ( )

(5)(5) KhiKhi doanhdoanh nghiệpnghiệp thanhthanh toántoán lươnglương CNVCNV
NợNợ 334 (334 (ThanhThanh toántoán lươnglương chocho CNV)CNV)NợNợ 334 (334 (ThanhThanh toántoán lươnglương chocho CNV)CNV)

CóCó 111111

VíVí dụdụ minhminh hoạhoạVíVí dụdụ minh minh hoạhoạ
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KẾT THÚC BÀI HỌC!

Ỏ Ả Ờ

Ọ

HỎI – TRẢ LỜI

BÀI TẬP ÁP DỤNG
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BÀI 5

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 
& TÍNH GIÁ THÀNH SẢN& TÍNH GIÁ THÀNH SẢN 
PHẨM TRONG DOANH 

NGHIỆP
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Mục tiêu bài học
ấPhân biệt được chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm
Nắm được nguyên tắc hạch toán các khoản 
chi phí sản xuất trong doanh nghiệp
Nắm được quy trình hạch toán CPSX và tính 
ZspZsp
Biết được các phương pháp tính giá thành  
cơ bản
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cơ bản



2. Khái niệm chi phí và Zsp

2.1 Chi phí sản xuất là 
Cá kh ả h hí ật hấtCác khoản hao phí vật chất 
Dn đã bỏ ra để thực hiện quá trình 

ấ ẩsản xuất sản phẩm 
Trong một thời kỳ nhất địnhg ộ ỳ ị
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Chi phí sản xuất bao gồm
Chi phí nguyên vật liệu chính

(Direct material)( )
Chi phí nhân công trực tiếp

(Direct labor)(Direct labor)
Chi phí sản xuất chung

(Manufacturing overhead)
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2. Khái niệm chi phí và Zsp (tt)
ấChi phí ngoài sản xuất 

Chi phí bán hàng (Chi phí lưu thông, g ( g
tiếp thị)
Chi phí quản lý (Chi phí hành chính)Chi phí quản lý (Chi phí hành chính)
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2.2  Giá thành sản phẩm

¡ Công thức xác định 

Z đơn vị 
ẩ

=
Tổng Zsp

sản phẩm Kết quả sản 
xuấtxuất

127



Quá trình theo dõi, hạch toán 
CPSX à tí h iá thà h ả hẩCPSX và tính giá thành sản phẩm

Đầu vào
Cp các yếu tố Sản xuất

Đầu ra
Chi phí củaCp các yếu tố 

sản xuất
- Nguyên vật liệu

Quá trình tập 
hợp và phân 
bổ chi phí

Chi phí của 
các sản 
phẩm hoàn 
thành (GiáNguyên vật liệu 

- Nhân công
- Sản xuất chung

bổ chi phí 
cho sphẩm 
làm ra

thành (Giá 
thành)
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Giá thành sản phẩmp

Công thức chung:Công thức chung:

Giá thành C S C S C SGiá thành
sản phẩm

hoàn thành
= CPSX

DDĐK + CPSX
PSTK - CPSX

DDCK
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II. Nội dung kế toán chi phí 
sản xuất và tính Zsp

ế1.  Kế toán chi phí nguyên vật liệu 
trực tiếp
Chi phí NVL trực tiếp bao gồm

Chi phí về NVL chính & NVL phụp p ụ
Trực tiếp cho sản xuất sản phẩm.

Tài khoản sử dụngTài khoản sử dụng
Tko 621 “Chi phí NVL trực tiếp”

130



Nguyên tắc ghi chép
621 “CPNVL t tiế ”621 “CPNVL trực tiếp”

- Tập hợp CPNVL Giá trị vật liệu thừaTập hợp CPNVL
trực tiếp phát sinh

Giá trị vật liệu thừa 
nhập lại kho
Kết chuyển CPVLKết chuyển CPVL 
trực tiếp vào Tài 
khoản tính Z

¡ Tk 621 không có số dư cuối kỳ
khoản  tính Z
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Trình tự hạch toán
(1) Trong tháng khi xuất kho vật liệu để trực tiếp 

sản xuất sản phẩm, kế toán ghi:
Nợ 621Nợ 621

Có 152
(2) Vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm còn(2) Vật liệu sử dụng để sản xuất sản phẩm còn 

thừa được trả lại kho sẽ ghi
Nợ 152

Có 621
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Trình tự hạch toán
(3) Vật liệu sản xuất sản phẩm của kỳ này còn thừa(3) Vật liệu sản xuất sản phẩm của kỳ này còn thừa

nhưng để lại phân xưởng để tiếp tục sử dụng, ghi:
Nợ 621ợ

Có 152 (ghi mực đỏ hoặc đóng ngoặc)
(4) Sang đầu kỳ sau sẽ ghi bình thường để chuyển 

ủthành chi phí của kỳ sau
Nợ 621

Có 152 (ghi mực thường)Có 152 (ghi mực thường)
(5) Cuối tháng tổng hợp chi phí NVL trực tiếp thực tế 

sử dụng trong tháng để kết chuyển vào Tk tính Z
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ụ g g g y
Nợ 154 “Chi phí SXKD dd”

Có 621



2. Kế toán chi phí nhân công 
trực tiếp

Chi hí hâ ô t tiế b ồChi phí nhân công trực tiếp bao gồm
Chi phí liên quan đến người lao động 
trực tiếp sản xuất sản phẩmtrực tiếp sản xuất sản phẩm
Chi phí tiền lương, khoản trích theo 
lươnglương
Chi phí khác thanh toán cho công nhân 
trực tiếp sản xuất sản phẩm.

Tài khoản sử dụng: Tk 622 “Chi phí 
nhân công trực tiếp sản xuất”.
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Nguyên tắc hạch toán
622 “CP Nhân công trực tiếp”

C C ế ể C C- Tập hợp CPNC 
trực tiếp phát 
i h

Kết chuyển CPNC
trực tiếp vào Tk
í h Z

*
sinh tính Z

Tko 622 không có số dư cuối kỳ
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TrìnhTrình tựtự hạchhạch toántoánTrìnhTrình tựtự hạchhạch toántoán

ềề(1)(1) KhiKhi xácxác địnhđịnh tiềntiền lươnglương phảiphải thanhthanh toántoán
CNV CNV đểđể tínhtính vàovào CPCP, , kếkế toántoán ghighi::

NN 622 “CP622 “CP hâhâ ôô iếiế ”” llNợNợ 622 “CP 622 “CP nhânnhân côngcông trựctrực tiếptiếp””––lươnglương
CNSXCNSX

NợNợ 627 “CPSX627 “CPSX chungchung”” lươnglương nhânnhân viênviên PXPXNợNợ 627 “CPSX 627 “CPSX chungchung” ” –– lươnglương nhânnhân viênviên PXPX
NợNợ 641 “CP 641 “CP bánbán hànghàng” ” –– lươnglương nhânnhân viênviên BHBH
NợNợ 642 “CP QLDN”642 “CP QLDN” lươnglương nhânnhân viênviên QLDNQLDNNợNợ 642 “CP QLDN” 642 “CP QLDN” –– lươnglương nhânnhân viênviên QLDNQLDN

CóCó 334 334 –– LươngLương phảiphải thanhthanh toántoán CNVCNV
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TrìnhTrình tựtự hạchhạch toántoánựự ạạ

KhiKhi tí htí h áá kh ảkh ả t í ht í h thth l ơl ơ àà CPCP(2)(2) KhiKhi tínhtính cáccác khoảnkhoản tríchtrích theotheo lươnglương vàovào CPCP
NợNợ 622, 627, 641, 642 “622, 627, 641, 642 “CácCác khoảnkhoản tríchtrích theotheo
lươnglương màmà doanhdoanh nghiệpnghiệp nộpnộp””gg g ệpg ệp ộpộp

CóCó 338  (2,3,4) (338  (2,3,4) (TríchTrích 19%/19%/tiềntiền lươnglương))
PhầnPhần BHXH, BHYT BHXH, BHYT ngườingười laolao độngđộng nộpnộp: : 

NợNợ 334334
CóCó 338 “338 “PhảiPhải trảtrả & & phảiphải nộpnộp kháckhác””

(3)(3) KhiKhi doanhdoanh nghiệpnghiệp thanhthanh toántoán lươnglương CNVCNV(3)(3) KhiKhi doanhdoanh nghiệpnghiệp thanhthanh toántoán lươnglương CNVCNV
NợNợ 334 (334 (ThanhThanh toántoán lươnglương chocho CNV)CNV)

CóCó 111111
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CóCó 111111
VíVí dụdụ minh minh hoạhoạ



3 Kế toán chi phí sản ất ch ng3. Kế toán chi phí sản xuất chung

ả ấ ấ ảChi phí sản xuất chung (Overhead cost): Tất cả 
các chi phí không phải là chi phí NVL trực tiếp 
và chi phí nhân công trực tiếpvà chi phí nhân công trực tiếp 
Chi phí sản xuất chung bao gồm 
Chi phí phục vụ & quản lý ở phân xưởng sxChi phí phục vụ & quản lý ở phân xưởng sx 
Chi phí nhân viên phân xưởng,
Chi hí khấ h TSCĐ ử d ở hâChi phí khấu hao TSCĐ sử dụng ở phân 
xưởng, 
Chi phí về vật liệu công cụ dụng cụ dùng ở
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Chi phí về vật liệu, công cụ dụng cụ dùng ở 
phân xưởng,…



3.2 Phân bổ chi phí sản xuất chung3.2  Phân bổ chi phí sản xuất chung

ổ ề¡ Giả sử phân bổ theo tiền lương 
CNSX

Mức phân 
Chi phí sản xuất 
chung thực tế Tiền lương p

bổ CPSX 
chung cho 

i

= phát sinh
∑ Tiền lương

*
g

CNSX của sp 
i

sp i ∑ Tiền lương 
CNSX của các 

loại sp

13
9

Vấn đề ở đây là ý tưởng của việc phân bổ ???



3.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất chung3.3 Nội dung kế toán chi phí sản xuất chung

Tài khoản sử dụng: Tk 627 “Chi phí 
sản xuất chung”. 
Nguyên tắc ghi chép 

627 “CPSX chung”

- Tập hợp CPSXC 
á

- Kết chuyển 
C S C àphát sinh CPSXC vào Tk 
tính Z

*
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-Trình tự hạch toán: Xem tài liệu



Ví dụ 3
Tại một DNSX có các tài liệu sau:

Tình hình chi phí sản xuất phát sinh trong tháng
ấ ồ ể ế ấ1. Xuất kho VL có trị giá 4 triệu đồng để trực tiếp sản xuất

sản phẩm
2. Xuất kho công cụ dùng cho phân xưởng có trị giá

ổ ầ
g g p g g

200.000 phân bổ 2 lần.
3. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân 900.000,

trong đó CN trực tiếp sản xuất 600.000, nhân viên phân
ở 300 000xưởng 300.000

4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí theo quy định
và trừ lương công nhân

ấ5. Khấu hao TSCĐ tính cho PXSX là 200.000
6. Cuối tháng tiến hành kết chuyển các khoản mục chi phí
để tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong tháng, biết
C S C S C ồCPSX DDĐK là 1 triệu, CPSX DDCK là 500.000 đồng
Yêu cầu: Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản tài liệu trên.
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4. Tổng hợp chi phí sản xuất để tính giá 
ẩthành sản phẩm (Zsp)

4 1 Tậ h hi hí ả ất4.1 Tập hợp chi phí sản xuất
Cuối tháng trên cơ sở các khoản mục 

ếchi phí NVL trực tiếp, Nhân công trực 
tiếp và chi phí sản xuất chung đã được 
ế ểkết chuyển, 

Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất phát 
sinh trong tháng, 
Đánh giá sản phẩm dở dang trong tháng 
ể à ă ứ í à
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để làm căn cứ tính Zsp hoàn



4.2 Tính Z sản phẩm hoàn thành4.2  Tính Z sản phẩm hoàn thành

Mục đích tính giá thành sản phẩm:
Xác định giá trị hàng tồn kho trênXác định giá trị hàng tồn kho trên 
bảng CĐKT
Xác định giá vốn hàng bán ra (Cost ị g g (
of goods sold – COGS) để tính kết 
quả kinh doanh trong kỳ và báo cáo 
ếkết quả kinh doanh.
Định giá bán sản phẩm và ra các 

ết đị h t iệ hấ hậ h
143

quyết định trong việc chấp nhận hay 
không đơn đặt hàng của khách hàng.



Tính giá thành
theo phương pháp giản đơn

(1) Cô thứ tí h(1) Công thức tính

CÁCGiá thành
sản phẩm

h à thà h
= CPSX

DDĐK + CPSX
PSTK -

CPSX
DDC

K
-

CÁC 
KHOẢN 

LÀM hoàn thành K GiẢM Z

Trong đó: Các khoản làm giảm Z như :
- chi phí thiệt hại sản xuất
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chi phí thiệt hại sản xuất
- chi phí sản phẩm hỏng, phế liệu…



(2) Điều kiện áp dụng
Phương pháp áp dụng:Phương pháp áp dụng:

Những doanh nghiệp sản xuất một hoặc một vài mặt 
hàng,g,
với khối lượng lớn, chu kỳ ngắn,
không có hay có ít sản phẩm dở dang

Ví dụ: 
xí nghiệp sản xuất động lực (điện, nước), 
d h hiệ kh i thádoanh nghiệp khai thác…
và các phân xưởng sản xuất phụ (cung cấp hơi, điện, 
nước).
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nước).
Đối tượng tính giá thành trùng đối tượng tập hợp chi phí.



(3) Ví dụ 4

Công ty A sản xuất một loại sản phẩm X trên quy trình côngg y ộ ạ p q y g
nghệ sản xuất giản đơn có tài liệu về tình hình sản xuất vào
tháng 3 năm 2002 như sau:
Chi phí sản xuất dở dang đầu tháng: 5.000.000đp g g
Chi phí sản xuất sản phẩm X phát sinh trong tháng:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 40.000.000đ
Chi phí nhân công trực tiếp: 9 520 000đChi phí nhân công trực tiếp: 9.520.000đ
Chi phí sản xuất chung: 5.000.000đ

Phế liệu thu hồi nhập kho có trị giá 520.000đ
Số l ả hẩ X h à thà h t thá 1000 ảSố lượng sản phẩm X hoàn thành trong tháng 1000 sản
phẩm.
Yêu cầu:

ổ ếXác định tổng Zsp hoàn thành. Biết CPSX DDCK =
2.000.000
Xác định giá thành đơn vị sản phẩm X. 146



(4) THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

Chia theo các khoản mục chi phí

Chỉ tiêu Tổng
số

Vật liệu trực
tiếp

Nhân công
trực
tiếp

Sản xuất
chungp

1. Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ 500 500

2. Chi phí sxuất phát sinh trong kỳ 27.200 13.000 4.760 9.440p p g ỳ

3. Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ 1.500 1.500

4 Các khoản làm giảm chi phí4. Các khoản làm giảm chi phí

5. . Tổng giá thành sản phẩm 26.200 12.000 4.760 9.440
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6. Số lượng thành phẩm 1.000 1.000 1.000 1.000
7. Giá thành đơn vị sphẩm 26,2 12 4,76 9,44



4.3  Tài khoản sử dụng:ụ g

Tk 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở p
dang”. 

TK 155 “Thành phẩm”
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Nguyên tắc ghi chép 

TK 154

g y g p

TK 154
SDĐK: CPSXDD 
đầ kỳđầu kỳ

Tổng hợp CPSX Trị giá sản Tổng hợp CPSX 
trong kỳ

Trị giá sản 
phẩm nhập kho

SDCK: CPSXDD 
Cuối kỳ
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4.4 Nội dung hạch toán
(1) Ghi nhận s phát sinh của Tk 621 622 627(1) Ghi nhận sự phát sinh của Tk 621, 622, 627 
(2) Từ các Tk này, cuối tháng tiến hành kết chuyển 

vào Tk 154vào Tk 154 
Nợ 154 “Chi phí sản xuất dở dang”

Có 621 Chi hí ật liệ t tiếCó 621 – Chi phí vật liệu trực tiếp
Có 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
Có 627 Chi hí ả ất hCó 627 – Chi phí sản xuất chung

(3) Ghi nhận phế liệu thu hồi nhập kho (nếu có):
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Nợ 152 “Vật liệu nhập kho”
Có 154 – Chi phí sản xuất dở dang



4.4 Nội dung hạch toán

(4) Tính Zsp hoàn thành theo các công 
thức được nêu trên.
(5)  Zsp hoàn thành nhập kho thành phẩm ( ) p ập p
được phản ánh:
Nợ 155 “Thành phẩm”Nợ 155 Thành phẩm

Có 154 – Tổng Zsp hoàn thành
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5. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳg p g ỳ

ẩ ốSản phẩm dở dang cuối kỳ 
Sản phẩm chưa hoàn thành 
Tại thời điểm tính Z còn đang chế tạo 
Đã hoàn thành nhưng chưa được kiểm 
nghiệm nhập kho 
Vậy: Khoản mục này thể hiện ở đâu trên 
báo cáo tài chính???
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5.1 Đánh giá theo chi phí NVL trực tiếp

ểĐặc điểm: 
Chỉ tính chi phí NVL trực tiếp cho spdd
Trường hợp trong CPNVL trực tiếp mà 
CPNVL chính chiếm tỷ trọng quá lớn thì 

hỉ ầ tí h CPNVL hí h h ddchỉ cần tính CPNVL chính cho spdd.
Áp dụng phù hợp:
CPNVL trực tiếp chiếm tỷ lệ lớn hơn 
70%.
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Đánh giá theo chi phí NVL 
trực tiếp (tt)

CHI PHÍ 

CPSX =

CPSX    
DDÑK +

NVLTT 
PSTK

* SL 
SPDDDDCK = SPDD 

cuối kỳ
SL SP hoàn  
thành trong 

kỳ

+ SL SPDD 
cuối kỳ

kỳ
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Ví dụ 8
Công ty ABC trong tháng 9/2002 có tài liệu sau:

CPSX dd đầu tháng: 10.000.000đ (CPNVLTT)
CPSX phát sinh trong tháng: 
Chi phí NVLTT: 100.000.000đ
Chi phí NCTT:18 000 000đChi phí NCTT:18.000.000đ
Chi phí SXC: 19.000.000đ
Số lượng thành phẩm nhập kho trong tháng 90 sản 

hẩphẩm.
Số lượng spdd cuối tháng 20 sản phẩm
Yêu cầu: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối
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Yêu cầu: Xác định chi phí sản xuất dở dang cuối 
tháng và Zđơn vị sp.
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Sơ đồ kế toán CPSX và tính Zsp
155TK 621152 111 154 155TK 621152, 111

Giaù thaønh sp  hoaønKeát chuyeån
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Taäp hôïp CP  
tieápNVL tröc tieáp thaønh nhaäp kho

TK 622334, 338

Taäp hôp chi Keát chuyeån

tiepNVL tröïc tiep

Taäp hôïp chi
nhaân coâng TT

Ket chuyen

TK 627TK 627334, 338, 214,153
Taäp hôïp CP
saûn xuaát chung

Keát chuyeån
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san xuat chung



Trình tự tính giá thành
Bước 1:

Tập hợp các chi phí liên quan

Bước 2:Bước 2:
Phân bổ chi phí sản xuất chung

Bước 3:
Tính chi phí sản xuất dở dangTính chi phí sản xuất dở dang
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Bước 4:
Tính giá thành sản phẩm




