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Ch¬ng I:  nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp 

 

1.1. §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh doanh nghiÖp  

Trong c¸c doanh nghiÖp, ®Ó qu¶n lý tµi s¶n vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cÇn 
ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¾c nhau. KÕ to¸n ë doanh nghiÖp víi chøc n¨ng thu 
nhËn, xö lý, hÖ thèng ho¸ th«ng tin vÌ toµn bé ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ë doanh nghiÑp 
nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vÜ m« vµ vi m« 
®· trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ quan träng, mét bé phËn cÊu thµnh hÖ thèng c«ng cô qu¶n 
lý kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn,vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, kÕ to¸n 
®îc x¸c ®inh nh mét mÆt cña ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nãi riªng 
vµ kÕ to¸n ®îc ®Þnh nghÜa theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau 

-Theo uû ban thùc h¯nh kiÓm to²n quèc tÕ “ mét hÖ thèng kÕ to²n l¯ h¯ng lo³t c²c nhiÖm vô 
ë mét doanh nghiÖp mµ nhê hÖ thèng nµy c¸c nghiÖp vô ®îc sö lý nh mét ph¬ng tiÖn c¸c ghi 
chÐp t¯i chÝnh “ 

-Theo Gene Allen Gohlke gi²o s tiÕn sü viÖn ®³i häc Wiscãnsin :” KÕ to²n l¯ mét khoa häc 
liªn quan ®Õn viÖc ghi nhËn ,ph©n lo¹i ,tãm t¾t vµ gi¶i thÝch c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh cña 1 tæ chøc 
,gióp ban gi¸m ®èc cã thÓ c¨n cø vµo ®ã mµ lµm quyÕt ®Þnh “ 

-Theo Rober CN AnthoNy tiÕn sü trêng ®³i häc Harvard “KÕ to²n l¯ mét ng«n ng÷ cða viÖc 
kinh doanh “ 

-Theo liªn doµn kÕ to¸n quèc tÕ (IFAC) KÕ to¸n lµ nghÖ thuËt ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp theo 
mét c¸ch riªng cã b»ng chøng vÒ nh÷ng kho¶n tiÒn, c¸c nghiÖp vô vµ c¸c sù kiÖn mµ chóng cã Ýt 
nhÊt mét phÇn tÝnh chÊt tµi chÝnh vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nã. 

-Theo luËt kÕ to¸n, ®îc Quèc héi n¬c Céng hoµ x· h«i chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 17 
th¸ng 6 n¨m 2003: KÕ to¸n lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ, 
tµi chÝnh díi h×nh thøc gi¸ trÞ, hiÖn vËt vµ thßi gian lao ®éng. 

Víi c¸c c¸ch ®Þnh nghÜa kh¸c nhau nhng ®Òu thÓ hiÖn b¶n chÊt cña kÕ to¸n lµ hÖ thèng th«ng 
tÞn vµ kiÓm tra vÌ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh ë doanh nghiÖp.Th«ng tin kÕ to¸n trong c¸c doanh 
nghiÖp ®îc nhiÒu ®èi tîng quan t©m ë c¸c ph¬ng diÖn,møc ®é vµ môc ®Ých kh¸c nhau: c¸c nhµ 
qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m th«ng tin kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiªp ®Ó cã quyÕt ®Þnh trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh, c¸c c¬ quan Nhµ níc quan t©m th«ng tin kÕ to¸n ®Î kiÓm so¸t kinh doanh vµ thu 
thuÕ,c¸c nhµ ®Çu t quan t©m th«ng tin kÕ to¸n ®rr quyÕt ®Þnh ®Çu t….C¨n cø vµo ph¹m vi, yªu cÇu 
vµ môc ®Ých cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n ë doanh nghiÖp, kÕ to¸n ®îc ph©n chia thµnhkÕ to¸n tµi 
chÝnh vµ kÕ to¸n qu¶n trÞ. 

KÕ to¸n tµi chÝnh lµ viÖc thu thËp, xö lý, kiÓm tra, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi 
chÝnh b»ng b¸o c¸o tµi chÝnh cho ®èi tîng cã nhu cÇu sö dông th«ng tin cña ®¬n vÞ kÕ to¸n. KÕ to¸ 
qu¶n trÞ lµ viÖc thu thËp, xö lý, ph©n tÝch vµ cung cÊp th«ng tin kinh tÕ tµi chÝnh theo yªu cÇu qu¶n 
trÞ vµ quyÕt ®Þnh kinh tÕ, tµi chÝnh trong néi bé ®¬n vÞ kÕ to¸n. Nh vËy kÐ to¸n tµi chÝnh vµ kÕ to¸n 
qu¶n trÞ lµ nh÷ng bé phËn cÊu thµnh c«ng t¸c kÕ to¸n trong mâi doanh nghiÖp, ®Òu dù phÇn vµo qu¶n 
lý doanh nghiÖp. 

-Môc ®Ých cña kÕ to¸n tµi chÝnh 
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh, doanh nghiÖp víi t c¸ch mét chñ thÓ kinh tÕ thêng 

cã mãi quan hÖ kinh tÕ víi c¸c ®èi tîng kh¸c nhau ngoµi doanh nghiÖp. C¸c ®èi tîng nµy lu©n 
quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh t×nh h×nh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh: 
tæng tµi s¶n, kh¶ n¨ng tù tµi trî cña doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ møc ®é sinh lêi cña doanh 
nghiÖp ®Ó quyÕt ®Þnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ víi doanh nghiÖp. §ång thêi c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ 
níc, c¬ quan thuÕ còng quan t©m ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®Ó 
x¸c ®Þnh nghÜa vô cña doanh nghiÖp vµviÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch cña nhµ níc. Nh÷ng th«ng tin ®ã 
®îc th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Nh vËy môc ®Ých cña kÕ to¸n tµi chÝnh ngoµi 
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cung cÊp th«ng tin cho chñ doanh nghiÖp, nhµ qu¶n lý th× chñ yÕu cung cÊp th«ng tin phôc vô cho 
c¸c ®èi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp  

- §Æc ®iÓm cña kÕ to¸n tµi chÝnh: 
+KÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp th«ng tin chñ yÕu cho c¸c ®ãi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp,do ®ã 

®Ó ®¶m b¶o tÝnh kh¸ch quan, thèng nhÊt kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶i tu©n thu c¸c nguyªn t¾c, c¸c chuÈn 
mùc vµ chÕ ®é hiÖn hµnh vÒ kÕ to¸n cña tõng quèc gia, kÓ c¶ c¸c nguyªn t¾c, chu¶n mùc quèc tÕ vÒ 
kÕ to¸n ®îc c¸c quèc gia c«ng nhËn. 

+KÕ to¸n tµi chÝnh mang tÝnh ph¸p lÖnh, nghÜa lµ ®îc tæ chøcë tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n vµ hÖ 
thèng sæ, ghi chÐp, tr×nh bµy vµ cung cÊp th«ng tin cña kÕ to¸n tµi chÝnh ®Òu ph¶i tu©n thu c¸c quy 
®Þnh thèng nhÊt nÕu muèn ®îc thõa nhËn 

+Th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh cung Êp lµ nh÷ng th«ng tin thùc hiÖn vÒ nh÷ng ho¹t ®éng ®· ph¸t 
sinh, ®· xÈy ra vµ mang tÝnh tæng hîp thÓ hiÖn díi h×nh th¸I gi¸ trÞ  

+ B¸o c¸o cña kÕ to¸n tµi chÝnh lµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh phÈnnhs tæng qu¸t vÒ s¶n nghiÖp, kÕt 
qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét thêikú vµ kú b¸o c¸o cña kÕ to¸n tµi chÝnh ®îc thùc 
hiÖn theo ®Þnh kú thêng lµ hµng n¨m  

1.2 Néi dung vµ ph¹m vi cña kÕ to¸n tµi chÝnh  

 Doanh nghiÖp ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cÇn thiÕt ph¶i cã tµi s¶n tiÒn vèn 
vµ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh tiÕn hµnh c¸c qu¸ tr×nh kinh tÕ kh¸c nhau 
nh»m thùc hiÖn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ë doanh nghiÖp h×nh 
thµnh c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kh¸c nhau, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h÷u Ých 
cña th«ng tin cung cÊp nghÜa lµ ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c ®èi tîng quan t©m th«ng 
tin kÕ to¸n. Néi dung kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶i kh¸i qu¸t ®îc toµn bé c¸c lo¹i tµi s¶n tiÒn vèn vµ c¸c 
ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra, c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh ë doanh nghiÖp. Do ®ã, néi dung c¬ b¶n cña 
kª to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp bao gåm: 

-KÕ to¸n c¸c lo¹i tµi s¶n  

 Tµi s¶n lµ nguån lùc do doanh nghiÖp kiÓm so¸t vµ cã thÓ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong 
t¬ng lai. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i ®îc biÓu hiªn díi h×nh th¸I vËt chÊt nh 
nhµ xuëng, m¸y mãc thiÕt bi, vËt t, hµng ho¸ ho¨c kh«ng thÓ hiÖn díi h×nh th¸I vËt chÊt nh b¶n 
quyÒn, b»ng s¸ng chÕ nhng ph¶I thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng laivµ thuéc quyÒn kiÓm so¸t 
co¶ doanh nghiÖp. Tµi s¶n cña doanh nghiÖp cßn bao gåm c¸c tµi s¶n kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña 
doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp kiÓm so¸t ®îc vµ thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai, nh  
tµi s¶n thuª tµi chÝnh, hoÆc cã nh÷ng tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp vµ thu ®îc lîi 
Ýchkinh tÕ trong t¬ng lainhng cã thÓ kh«ng kiÓm so¸t ®îc vÒ mÆt ph¸p lý, nh bÝ quyÕt kü thuËt 
thu ®îc tõ ho¹t ®éng triÓn khai cã thÓ tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn trong ®Þnh nghÜa vÒ tµi s¶n khi c¸c bÝ 
quyÕt ®ã cßn gi÷ ®îc bÝ mËt vµ doanh nghiÖp cßn thu ®îc lîi Ých kinh tÕ. Trong doanh nghiÖp tµi 
s¶n lµ c¬ së ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ to¸n ph¶I ph¶n ¸nh ®îc hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn 
®éng tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n theo tõng lo¹i tõng ®Þa ®iÓm b¶o qu¶n, sö dông.       

-KÕ to¸n nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u 

 N¬ ph¶i tr¶, nguån vèn chñ së h÷u lµ nguån h×nh thµnh nh÷ng tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 

Nî ph¶i tr¶ lµ nghÜa vô hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp ph¸t sinh tõ c¸c giao dÞch vµ sù kiÖn ®· qua nh 
mua hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn, sö dông cha thanh to¸n, vay nî, cam kÕt b¶o hµnh hµng ho¸, ph¶I tr¶ 
nh©n viªn, thuÕ ph¶i nép vv…nh÷ng nghÜa vô ®ã doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n tõ c¸c nguån lùc cña 
minh  

Nguån vèn chñ së h÷u bao gåm: vèn cña c¸c nhµ ®Çu t, thÆng d vèn cæ phÇn, lîi nhuËn cha ph©n 
phèi, c¸c quü vµ chªnh lÖch tû gi¸ vµ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n.  

 Th«ng tin vÒ nî ph¶i tr¶ vµ nguån vèn chñ së h÷u gióp cho c¸c ®èi tîng sö dông th«ng tin 
®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp nh møc ®é kh¶ n¨ng tù tµi trî. Do vËy cïng víi thu 
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nhËn xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh, sù biÕn ®éng cña tµi s¶n kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶I thu 
nhËn xö lý th«ng tin vÒ tõng nguån h×nh thµnh tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 

- KÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ thu nhËp kh¸c  

   Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp ph¶i bá 
ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh vµ còng lµ qu¸ tr×nh doanh nghiÖp thu ®îc c¸c kho¶n doanh thu vµ thu 
nhËp kh¸c. 

 Chi phÝ cña doanh nghiÖp lµ nh÷ng kho¶n lµm gi¶m lîi Ých kinh tÕ trong kú kÕ to¸n díi 
h×nh thøc c¸c kho¶n tiÒn chi ra, c¸c kho¶n khÊu trõ tµi s¶n hoÆc ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dÉn ®Õn lµm 
gi¶m vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n ph©n phèi cho cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u. Chi phÝ cña 
doanh nghiÖp bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh 
doanh th«ng thêng vµ chi phÝ kh¸c.   

Doanh thu vµ thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp lµ tæng gi¸ trÞ c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp 
thu ®îc trong kú kÕ to¸n ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng vµ c¸c ho¹t 
®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u, kh«ng bao gåm kho¶n gãp vèn cña 
cæ ®«ng hoÆc chñ së h÷u.    

Chi phÝ, doanh thu vµ thu nhËp kh¸c lµ hai mÆt cña qu¶ tr×nh ho¹t ®éng ë doanh nghiÖp, 
th«ng tin vÒ chi phÝ, doanh thu vµ thu nhËp kh¸c lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh vµ ®¸nh gi¸ 
t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, kh¶ n¨ng sinh lêi ë doanh nghiÖp cña c¸c ®èi tîng quan 
t©m. Do ®ã kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶I thu thËp xö lý cung cÊp th«ng tin chi phÝ, doanh thu vµ thu nhËp 
kh¸c cña tõng ho¹t ®éng chÝnh x¸c, trung thùc. 

Víi chøc n¨ng thu thËp, xö lý, cung cÊp vµ ph©n tÝch c¸c th«ng tin cho c¸c ®èi tîng bªn 
ngoµi doanh nghiÖp, xÐt theo phÇn hµnh c«ng viÖc, néi dung kÕ to¸n tµi chÝnh bao gèm : 

+ x¸c ®Þnh c¸c chøng tõ kÕ to¸n xö dông, lËp, xö lý, lu©n chuyÓn c¸c chøng tõ kÕ to¸n  

+ Tæ chøc x©y dùng hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸nö¬ doanh nghiÖp  

+ Tæ chøc hÖ thèng sá kÕ to¸n 

+ Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh  

- Ph¹m vi cña kÕ to¸n tµi chÝnh  

   KÕ to¸n tµi chÝnh lµ mét bé phËn cña c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp. Ph¹m vi cña kÕ 
to¸n tµi chÝnh lµ ph¶n ¸nh toµn bé c¸c lo¹i tµi s¶n, nguèn h×nh thµnh tµi s¶n, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ 
tµi chÝnh vµ c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸p lý ph¸t sinh toµn doanh nghiÖp. Tuy nhiªn víi môc ®Ých ®· x¸c 
®Þnh nã chØ ph¶n ¶nh c¸c ®èi tîng ë d¹ng tæng qu¸t phôc vô cho viÖc lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh. 
Trong c¸c doanh nghiÖp khi tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶I c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh, yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶nlý x¸c ®Þnh râ ph¹m vi cô thÓ cña kÕ to¸n tµi chÝnh, ph©n ®Þnh 
râ gi÷a kÕ to¸n tµi chÝnh víi kÕ to¸n qu¶n trÞ ®¶m b¶o kh«ng trïng l¾p ®¸p øng yªu cÇu th«ng tin 
kh¸c nhau cña c¸c ®èi tîng qua t©m ®Õn th«ng tin kÕ to¸n ë doanh nghiÖp.   

1.3 Nguyªn t¾c vµ yªu cÇu cña kÕ to¸n tµi chÝnh  

1.3.1 C¸c nguyªn t¾c cña kÕ to¸n tµi chÝnh   

 C¸c ®èi tîng bªn ngoµi doanh nghiÖp quan t©m ®Õn th«ng tin kÕ to¸n cña doanh nghiÖp trªn 
c¸c ph¬ng diÖn, ph¹m vi vµ møc ®é kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o tÝnh h÷u Ých cña th«ng tin kÕ to¸n, viÖc xö lý 
c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, kÕ to¸n tµi chÝnh ph¶I tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c kÕ 
to¸n c¬ b¶n ®· ®îc thõa nhËn  

- C¬ së dån tÝch  

C¸c giao dÞch, c¸c sù kiÖn vµ mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp liªn quan ®Õn tµi 
s¶n, nî ph¶i tr¶, vèn chñ së h÷u, doanh thu, chi phÝ ph¶i ®îc ghi nhËn vµo sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o tµi 
chÝnh cña kú kÕ to¸n liªn quan t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh, kh«ng c¨n cø vµo thêi ®iÓm thùc thu, thùc chi 
tiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn.  
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B¸o c¸o tµi chÝnh ®îc lËp trªn c¬ së dån tÝch ph¶i ph¶n ¸nh t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp 
trong qu¸ khø, hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. 

- Ho¹t ®éng liªn tôc 

Trªn thùc tÕ hµng n¨m ®Òu cã c¸c tæ chøc ph¶i ngõng ho¹t ®éng, ph¸ s¶n do c¸c nguyªn 
nh©n kh²c nhau, song ®³i bé ph©n l¯ chóng tiÕp tôc ho³t ®éng. Yªu cÇu cða nguyªn t¾c “Ho³t ®éng 
liªn tôc” b²o c²o t¯i chÝnh ph°I ®îc lËp trªn c¬ së gi° ®Þnh doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng liªn tôc vµ 
sÏ tiÕp tôc ho¹t ®éng kinh doanh b×nh thêng trong t¬ng lai gÇn, nghÜa lµ doanh nghiÖp kh«ng cã ý 
®Þnh cung nh kh«ng buéc ph¶i ngõng ho¹t ®éng hoÆc ph¶I thu hÑp ®¸ng kÓ quy m« ho¹t ®éng cña 
m×nh. Thùc hiÖn nguyªn t¾c nµy th× toµn bé TS cña doanh nghiÖp ®îc sö dông ®Ó kinh doanh chø 
kh«ng ph¶i ®Ó b¸n do ®ã kÕ to¸n ph¶n ¸nh theo gi¸ phÝ chø kh«ng ph¶n ¸nh theo gi¸ thÞ trêng. Khi 
lËp vµ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh, Gi¸m ®èc (hoÆc ngêi ®øng ®Çu) doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®¸nh gi¸ 
vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc cña doanh nghiÖp. Khi ®¸nh gi¸, nÕu Gi¸m ®èc (hoÆc ngêi ®øng 
®Çu) doanh nghiÖp biÕt ®îc cã nh÷ng ®iÒu kh«ng ch¾c ch¾n liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn hoÆc c¸c 
®iÒu kiÖn cã thÓ g©y ra sù nghi ngê lín vÒ kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc cña doanh nghiÖp th× nh÷ng 
®iÒu kh«ng ch¾c ch¾n ®ã cÇn ®îc nªu râ. NÕu b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng ®îc lËp trªn c¬ së ho¹t 
®éng liªn tôc, th× sù kiÖn nµy cÇn ®îc nªu râ, cïng víi c¬ së dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ lý do 
khiÕn cho doanh nghiÖp kh«ng ®îc coi lµ ®ang ho¹t ®éng liªn tôc.  

-Nguyªn t¾c gi¸ phÝ : 

  XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c doanh nghiÖp ho¹t ®éng liªn tôc, tµi s¶n cña doanh nghiÖp lµ c¬ së 
®Ó doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, trong c«ng t¸c qu¶n lý tµi s¶n, kÕ to¸n thêng quan 
t©m ®Õn gi¸ phÝ h¬n lµ gi¸ thÞ trêng. Gi¸ phÝ thÓ hiÖn toµn bé chi phÝ doanh nghiÖp bá ra ®Ó cã ®îc 
tµi s¶n vµ ®a tµi t¶n vÒ tr¹ng th¸i s·n sµng sö dông, nã lµ c¬ së cho viÖc so s¸nh ®Ó x¸c®Þnh hiÖu 
qu¶ kinh doanh. Nguyªn t¾c gi¸ phÝ ®ßi hái tµi s¶n ph¶i ®îc kÕ to¸n ghi nhËn theo gi¸ phÝ. Gi¸ phÝ 
cña tµi s¶n ®îc tÝnh theo sètiÒn hoÆc t¬ng ®¬ng tiÒn ®· tr¶, ph¶i tr¶ hoÆc tÝnh theo gi¸ trÞ hîp lý 
cña tµi s¶n ®ã vµo thêi ®iÓm tµi s¶n ®îc ghi nhËn. Gi¸ phÝ cña tµi s¶n kh«ng ®îc thay ®æi trõ khi 
cã quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt.  

- NhÊt qu¸n  

 C«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghÖp tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh 
doanh, tr×nh ®é yªu cÇu qu¶n lý cã thÓ ¸p dông c¸c chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n kh¸c nhau. 
§Ó ®¶m b¶o tÝnh so s¸nh cña th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n gi÷a c¸c thêi kú trong viÖc ®¸nh gi¸ t×nh h×nh 
vµ kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c nhÊt qu¸n, tøc lµ c¸c 
chÝnh s¸ch kÕ to¸n vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n doanh nghiÖp ®· lùa chän ph¶I ®îc ¸p dông thèng nhÊt 
Ýt nhÊt trong mét kú kÕ to¸n n¨m. Trêng hîp cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch vµ ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ®· 
chän th× ph¶i gi¶i tr×nh lý do vµ sù ¶nh hëng cña sù thay ®æi ®ã ®Õn c¸c th«ng tin kÕ to¸n.   

-ThËn träng 

 §Ó kh«ng lµm sai lÖch kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®¶m b¶o tÝnh 
trung thùc kh¸ch quan cña th«ng tin kÕ to¸n, c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ph¶i tu©n thñ 
nguyªn t¾c thËn träng. ThËn träng lµ viÖc xem xÐt, c©n nh¾c, ph¸n ®o¸n cÇn thiÕt khi lËp c¸c íc 
tÝnh kÕ to¸n trong c¸c ®iÒu kiÖn kh«ng ch¾c ch¾n. Nguyªn t¾c thËn träng ®ßi hái: 

- Ph¶i lËp c¸c kho¶n dù phßng nhng kh«ng lËp qu¸ lín 

- Kh«ng ®¸nh gi¸ cao h¬n gi¸ trÞ cña tµi s¶n vµ c¸c kho¶n thu nhËp  

- Kh«ng ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî ph¶I tr¶ vµ chi phÝ 

- Doanh thu vµ thu nhËp chØ ®îc ghi nhËn khi cã b»ng chøng ch¾c ch¾n vÒ kh¶ n¨ng thu ®îc 
lîi Ých kinh tÐ, cßn chi phÝ ph¶I ®îc ghi nhËn khi cã b»ng chøngvÒ kh¶ n¨ng ph¸t sinh chi phÝ.    

-Träng yÕu  

 Th«ng tin ®îc coi lµ träng yÕu trong trêng hîp nÕu thiÕu th«ng tin hoÆc thiÕu tÝnh chÝnh 
x¸c cña th«ng tin ®ã cã thÓ lµm sai lÖch ®¸ng kÓ b¸o c¸o tµi chÝnh, lµm ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh 
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kinh tÕ cña ngêi sö dông b¸o c¸o tµi chÝnh. TÝnh träng yÕu phô thuéc vµo ®é lín vµ tÝnh chÊt cña 
th«ng tin  hoÆc c¸c sai sãt ®îc ®¸nh gi¸ trong hoµn c¶nh cô thÓ. TÝnh träng yÕu cña th«ng tin ph¶i 
®îc xem xÐt trªn c¶ ph¬ng diÖn ®inh lîng vµ ®Þnh tÝnh. Khi lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh tõng kho¶n 
môc träng yÕu ph¶i ®îc tr×nh bµy riªng biÖt trong b¸o c¸o tµi chÝnh. C¸c kho¶n môc kh«ng träng 
yÕu th× kh«ng ph¶i tr×nh bµy riªng rÏ mµ ®îc tËp hîp vµo nh÷ng kho¶n môc cã cïng tÝnh chÊt hoÆc 
chøc n¨ng. §Ó x¸c ®Þnh mét kho¶n môc hay mét tËp hîp c¸c kho¶n môc lµ träng yÕu ph¶i ®¸nh gi¸ 
tÝnh chÊt vµ quy m« cña chóng. Tuú theo c¸c t×nh huèng cô thÓ, tÝnh chÊt hoÆc quy m« cña tõng 
kho¶n môc cã thÓ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh tÝnh träng yÕu. VÝ dô, c¸c tµi s¶n riªng lÎ cã cïng tÝnh chÊt 
vµ chøc n¨ng ®îc tËp hîp vµo mét kho¶n môc, kÓ c¶ khi gi¸ trÞ cña kho¶n môc lµ rÊt lín. Tuy 
nhiªn, c¸c kho¶n môc quan träng cã tÝnh chÊt hoÆc chøc n¨ng kh¸c nhau ph¶i ®îc tr×nh bµy mét 
c¸ch riªng rÏ. Theo nguyªn t¾c träng yÕu, doanh nghiÖp kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh 
vÒ tr×nh bµy b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ nÕu c¸c th«ng tin ®ã kh«ng cã tÝnh 
träng yÕu. 

- Phï hîp 

 Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chi phÝ vµ doanh thu lµ hai 
mÆt thèng nhÊt cña cïng mét qu¸ tr×nh, chi phÝ lµ c¬ së nguån gèc t¹o ra doanh thu, doanh thu lµ kÕt 
qu¶ cña chi phÝ bá ra lµ nguån bï ®¾p chi phÝ. Do ®ã viÖc ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ ph¶I phï 
hîp víi nhau. Khi ghi nhËn mét kho¶n doanh thu th× ph¶I ghi nhËn mét kho¶n chi phÝ t¬ng øng liªn 
quan ®Õn viÖc t¹o ra doanh thu ®ã. Chi phÝ t¬ng øng víi doanh thu gåm chi phÝ cña kú t¹o ra doanh 
thu vµ chi phÝ cña c¸c kú tríc hoÆc chi phÝ ph¶I tr¶ nhng liªn quan ®Õn doanh thu cña kú ®ã.   
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1.3.2 C¸c yªu cÇu cña kÕ to¸n tµi chÝnh  

Víi môc ®Ých cung cÊp th«ng tin vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cho c¸c ®èi tîng 
bªn ngoµi doanh nghiÖp, kÕ to¸n tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu sau 

Thø nhÊt lµ th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp ph¶I ®¶m b¶o tÝnh trung thùc, ph¶n ¸nh 

®óng thùc tÕ vÒ hiÖn tr¹ng, b¶n chÊt sù viÖc, néi dung vµ gi¸ trÞ cña nghÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. 

Thø hai lµ th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp ph¶i kh¸ch quan, ph¶n ¸nh ®óng thùc tÕ 

kh«ng bÞ xuyªn t¹c,c¶n trë bëi bÊt kú mét ®Þnh kiÕn nµo 

Thø ba lµ th«ng tin, sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp ph¶I ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. Mäi nghiÖp 

vÞ kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh liªn quan ®Õn tµi s¶n, c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, c¸c bé phËn, ®¬n vÞ trong 
doanh nghiÖp ph¶I ®îc ghi chÐp ph¶n ¸nh b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kh«ng bá sãt. ViÖc ghi nhËn, b¸o c¸o 
®îc thùc hiÖn ngay sau khi ph¸t sinh hoÆc tríc hay ®óng thêi h¹n quy ®Þnh . 

Thø t lµ th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp ®¶m b¶o râ rµng vµ dÔ hiÓu ®èi víi ngêi sö 

dông. Ngêi sö dông ë ®©y ®îc hiÓu lµ ngêi cã kiÕn thøc vÒ kinh doanh vµ ho¹t ®éng kinh tÕ, hiÓu 
biÕt vÒ kÕ to¸n ë møc trung b×nh.tÝnh râ rµng vµ dÔ hiÓu gióp ngêi sö dông th«ng tin hiÕu ®óng vÒ 
t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp tõ ®ã cã quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. Tuy nhiªn trêng hîp, th«ng tin 
vÒ nh÷ng vÉn ®Ò phøc t¹p cÇn ph¶I cã kÌn theo gi¶I tr×nh thuyÕt minh  

Thø n¨m lµ th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp ph¶i ®¶m b¶o tÝnh cã thÓ so s¸nh   

Thø s¸u th«ng tin sè liÖu kÕ to¸n tµi chÝnh cung cÊp ph¶i ®¶m b¶o tÝnh h÷u Ých. TÝnh h÷u Ých cña 

th«ng tin kÕ to¸n thÓ hiÖn viÖc ®¸p øng nhu cÇu kh¸c nhau cña c¸c ®èi tîng sö dông th«ng tin.  

 Ngoµi nh÷ng yªu cÇu xÐt vÒ ph¬ng diÖn thùc hiÖn chøc n¨ng cung cÊp th«ng tin phôc vô 
c«ng t¸c qu¶n lý, víi gãc ®é lµ mét bé phËn cÊu thµnh kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp , kÕ to¸n tµi 
chÝnh ®îc tæ chøc trong c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®îc yªu cÇu tu©n thñ luËt kÕ to¸n, c¸c 
chuÈn mùc kÕ to¸n quèc gia vµ quèc tÕ vµ c¸c quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n. ®ång thêi ph¶i phï hîp 
víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp  
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Ch¬ng ii  :  KÕ to¸n tµi s¶n  b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n nî ph¶i thu 

trong doanh nghiÖp 

 

I -  KÕ to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn 

1. Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ h¹ch to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn vµ xö lý ¶nh hëng thay ®æi chªnh 

lÖchtû gi¸ hèi ®o¸i  

Tµi s¶n b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp gåm tiÒn mÆt t¹i quü, tiÒn göi ë c¸c ng©n hµng, kho b¹c, 
c¸c c«ng ty tµi chÝnh vµ c¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn, bao gåm c¶ tiÒn ViÖt Nam, ng©n phiÕu, ngo¹i 

tÖ, vµng b¹c vµ c¸c kim lo¹i quý hiÕm, ... 
ViÖc h¹ch to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ chÕ ®é qu¶n lý, 

lu th«ng tiÒn tÖ cña Nhµ níc. 
- H¹ch to¸n tµi s¶n b»ng tiÒn sö dông ®¬n vÞ tiÒn tÖ thèng nhÊt lµ §ång ViÖt Nam 
- Nh÷ng doanh nghiÖp cã sö dông ngo¹i tÖ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ph¶i quy ®æi 

ngo¹i tÖ ra §ång ViÖt Nam, hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n (NÕu ®îc 
chÊp thuËn) ®Ó ghi sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. ViÖc quy ®æi ®ång ngo¹i tÖ ra §ång 
ViÖt Nam, hoÆc ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n  vÒ nguyªn t¾c ph¶i sö dông 
tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch, tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng do 
ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô (Gäi t¾t lµ tû gi¸ 
giao dÞch) 

 Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô thu b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch ®Ó quy ®æi 
sang §ång ViÖt Nam ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 

 Khi ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chi b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø vµo tû gi¸ thùc tÕ thu ngo¹i tÖ 
trong trong kú ®Ó ghi sæ(Gäi t¾t lµ tû gi¸ thùc tÕ ghi sæ). Khi tÝnh tû gi¸ thùc tÕ chi ngo¹i 
tÖ (tû gi¸ thùc tÕ ghi sæ) cã thÓ ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: 

-  Ph¬ng ph¸p gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn  
- Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc 
- Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc 

 §èi víi c¸c tµi kho¶n Doanh thu, Hµng tån kho, TSC§, Chi phÝ khi ph¸t sinh nghiÖp vô b»ng 
ngo¹i tÖ, c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 

 §èi víi Bªn Nî c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i thu; Bªn Cã c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i tr¶ khi ph¸t sinh 
nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. 

 §èi víi Bªn Cã c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i thu; Bªn Nî c¸c tµi kho¶n Nî ph¶i tr¶ khi ph¸t sinh 
nghiÖp vô b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø vµo tû gi¸ ngµy nhËn nî (Gäi t¾t lµ tû gi¸ thùc tÕ ghi sæ) ®Ó ghi 
sæ kÕ to¸n. 

Chªnh lÖch tû gi¸ trong kú ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (nÕu 
l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) hoÆc tµi kho¶n 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (nÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i). Cuèi cuèi n¨m tµi 
chÝnh, kÕ to¸n ®¸nh gi¸ l¹i sè d cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ  theo tû gi¸ hèi ®o¸i 
b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam c«ng bè t¹i thêi 
®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 413 (4131).   
  Ngo¹i tÖ ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i nguyªn tÖ trªn Tµi kho¶n 007 - Ngo¹i tÖ c¸c 
lo¹i (Tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ). 
 Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. 

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn 

quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh: 

Toµn bé chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh hoÆc ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh kh¸c 
víi n¨m d¬ng lÞch (®· ®îc chÊp thuËn) cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ghi nhËn 
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ngay vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh cña n¨m tµi chÝnh. 

§èi víi doanh nghiÖp võa cã ho¹t ®éng kinh doanh, võa cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB, nÕu 
ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn quan ®Õn ho¹t 
®éng ®Çu t XDCB th× còng xö lý c¸c chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i nµy vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh. 

Doanh nghiÖp kh«ng ®îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ tøc trªn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ. 

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn 

quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng): 

Trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh 
lÖch tû gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ph¶n ¸nh luü 
kÕ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ChØ tiªu Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i). 

Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong giai 
®o¹n ®Çu t x©y dùng (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ TSC§ mµ kÕt chuyÓn toµn 
bé vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh cã TSC§ vµ c¸c tµi 
s¶n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®a vµo 
ho¹t ®éng). 
Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh 
vµ ë thêi ®iÓm quyÕt to¸n, bµn giao ®a TSC§ vµo sö dông (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) kh«ng tÝnh 
vµo trÞ gi¸ TSC§ hoµn thµnh ®Çu t mµ ph©n bæ vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi 
chÝnh cña c¸c kú kinh doanh tiÕp theo víi thêi gian tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®a vµo 
ho¹t ®éng). 

- §èi víi vµng, b¹c, ®¸ quý ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n tµi s¶n b»ng tiÒn chØ ¸p dông cho c¸c doanh 
nghiÖp kh«ng cã chøc n¨ng kinh doanh vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý. Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ 
quý ph¶i theo dâi sè lîng, träng lîng, quy c¸ch phÈm chÊt vµ gi¸ trÞ cña tõng thø, tõng lo¹i. Gi¸ 
vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ®îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ (gi¸ ho¸ ®¬n hoÆc gi¸ ®îc thanh to¸n). 
     Khi tÝnh gi¸ xuÊt cña vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý ¸p dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p : 

-  Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn  
- Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ ®Ých danh 
- Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc; 
- Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc. 

2. KÕ to¸n tiÒn mÆt  

2.1. Chøng tõ kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh trong h¹ch to¸n tiÒn mÆt 

TiÒn mÆt t¹i quü cña doanh nghiÖp bao gåm tiÒn ViÖt Nam, kÓ c¶ ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng 
b¹c, kim khÝ quý. KÕ to¸n  tiÒn mÆt cÇn tu©n theo nh÷ng  quy ®Þnh sau: 

- ChØ ph¶n ¸nh vµo TK111 - TiÒn mÆt, sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, bac, kim khÝ 
quý, ®¸ quý thùc tÕ nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt. §èi víi nh÷ng kho¶n tiÒn thu ®îc chuyÓn nép 
ngay vµo ng©n hµng (kh«ng qua quü tiÒn mÆt cña ®¬n vÞ) th× kh«ng ghi bªn Nî TK 111 - TiÒn 
mÆt mµ ghi vµo bªn Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 

- C¸c kho¶n tiÒn, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý do doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸ nh©n ký cîc, ký 
quü t¹i doanh nghiÖp x©y l¾p th× viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh c¸c lo¹i tµi s¶n b»ng tiÒn cña 
®¬n vÞ. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý tríc khi nhËp quü ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc 
vÒ c©n, ®ong, ®o, ®Õm sè lîng vµ träng lîng, gi¸m ®Þnh chÊt lîng. Sau ®ã tiÕn hµnh niªm 
phong, cã x¸c nhËn cña ngêi ký cîc, ký qòy trªn dÊu niªm phong. 

- Khi tiÕn hµnh nhËp, xuÊt quü tiÒn mÆt ph¶i cã phiÕu thu, phiÕu chi hoÆc chøng tõ nhËp, xuÊt 
vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý vµ cã ®ñ ch÷ ký cña ngêi nhËn, ngêi giao, ngêi cho phÐp 
nhËp, xuÊt quü theo quy ®Þnh cña chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n. Mét sè trêng hîp ph¶i cã lÖnh 
nhËp quü, xuÊt quü ®Ýnh kÌm. 
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- KÕ to¸n quü tiÒn mÆt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm më sæ kÕ to¸n quü tiÒn mÆt, ghi chÐp hµng ngµy, 
liªn tôc theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu, chi, xuÊt,  nhËp quü tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i 
tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý vµ tÝnh ra sè tån quü ë mäi thêi ®iÓm. Riªng vµng, b¹c, kim 
khÝ quý, ®¸ quý nhËn ký cîc, ký quü ph¶i  theo dâi riªng mét sæ hay mét phÇn sæ. 

- Thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý vµ nhËp, xuÊt tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim 
khÝ quý, ®¸ quý t¹i quü tiÒn mÆt. Hµng ngµy thñ quü ph¶i kiÓm kª sè tån quü tiÒn mÆt thùc tÕ, 
®èi  chiÕu víi sè liÖu, sæ quü tiÒn mÆt vµ sæ kÕ to¸n tiÒn mÆt. NÕu cã chªnh lÖch kÕ to¸n vµ 
thñ quü ph¶i kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch. 

2.2. Tµi kho¶n sö dông: 

§Ó h¹ch to¸n tæng hîp thu - chi tiÒn mÆt, kÕ to²n sö dông TK 111 “TiÒn mÆt. 
 KÕt cÊu TK 111 nh sau: 

Bªn Nî :  

 C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, vµng, b¹c, ®¸ quý nhËp quü 

 TiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c thõa ph¸t hiÖn khi kiÓm kª 

 Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng (®èi víi tiÒn mÆt ngo¹i tÖ) 
Bªn Cã: 

 TiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, ®¸ quý xuÊt quü  

 TiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c thiÕu ë quü tiÒn mÆt 

 Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m (®èi víi tiÒn mÆt ngo¹i tÖ). 
Sè d bªn Nî:  TiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®¸ quý cßn tån quü. 

Tµi  kho¶n 111 - TiÒn mÆt ®îc chi tiÕt thµnh 3 TK cÊp II. 
- TK 1111 - TiÒn ViÖt Nam. 
- TK 1112 - Ngo¹i tÖ. 
- TK 1113 - Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý. 

2.3. KÕ to¸n thu - chi tiÒn mÆt b»ng tiÒn Ng©n hµng ViÖt Nam 

 Khi thu tiÒn b¸n  hµng, kÕ to¸n ghi: 
- Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111)    
Cã TK 511 - Doanh thu  b¸n hµng 
Cã TK 512 - Doanh thu  b¸n hµng néi bé   
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép Nhµ níc (3331) 

-  Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp  
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111)  

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng  
Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé 

 Khi thu tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c, ghi: 
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép Nhµ níc (3331) 

 Khi thu tiÒn tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ghi: 
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 

Cã TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng. 
Cã TK 136 - Ph¶i thu néi bé. 
Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c. 
Cã TK 141 - T¹m øng. 
Cã TK 144 - ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n. 
Cã TK 244 - ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü dµi h¹n. 
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 NhËn vèn ng©n s¸ch, cÊp trªn cÊp, nhËn vèn gãp liªn doanh b»ng tiÒn mÆt, ghi:  
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh.  
 Khi thu tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
Cã TK 121, 128, 221, 222, 223, 228...  

 Khi xuÊt tiÒn mÆt ®Ó mua vËt t, hµng ho¸, tµi s¶n. 
-  Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi 

Nî TK 151, 152, 153, 156, 157,211, 213...  
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
-  Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp. 

Nî TK 156 - Hµng ho¸  
Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh   

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
 Khi xuÊt tiÒn mÆt ®Ó tr¶ tiÒn vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 

Nî TK 311 - Vay ng¾n h¹n. 
Nî TK 341 - Vay dµi h¹n. 
Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n. 
Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN. 
Nî TK 336 - Ph¶i tr¶ néi bé. 
Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111). 
 Khi xuÊt tiÒn mÆt ®Ó chi cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh. 

Nî TK 121, 128, 221, 222, 223  
Nî TK 635 - Chi phÝ  tµi chÝnh 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
 Khi xuÊt tiÒn mÆt ký cîc, ký quü, ghi. 

Nî TK 144 - ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 
Nî TK 244 - Ký cîc, ký quý dµi h¹n. 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
 Khi xuÊt tiÒn mÆt göi vµo ng©n hµng, t¹m øng, ghi: 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)   
Nî TK 141 - TiÒn t¹m øng. 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
2.4. KÕ to¸n thu - chi ngo¹i tÖ : 

NhËp quü tiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø vµo tû gi¸ giao dÞch cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t 
sinh, hoÆc tû gi¸ mua b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc 
ViÖt nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ ®Ó quy ®æi sang §ång ViÖt Nam ®Ó ghi 
sæ kÕ to¸n, ghi: 
 Khi b¸n hµng thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1112)             
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN(3331) 

 §ång thêi ghi: Nî TK 007 - Nguyªn tÖ 
 C¸c kho¶n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ: 

Nî TK 111-TiÒn mÆt (1112)                                      
Cã TK 515 - Doanh thu  H§TC  
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c    
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Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN(3331) 
 §ång thêi ghi: Nî TK 007- Nguyªn tÖ 
 Khi thu ®îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (Ph¶i thu kh¸ch hµng, ph¶i thu néi bé...): 
-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu, ghi: 

Nî c¸c TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 131, 136, 138 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 
-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i khi thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 131, 136, 138... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

 §ång thêi ghi: Nî TK 007 - Nguyªn tÖ  
-    Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n vay b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
Cã TK 311, 341(Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

XuÊt quü tiÒn mÆt b»ng ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n, chi tr¶ cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh 
doanh. NÕu cã chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ thu ngo¹i tÖ trong kú vµ tû gi¸  ngµy ph¸t sinh 
nghiÖp vô chi ngo¹i tÖ th× ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch nµy trªn tµi kho¶n 515 (nÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
hoÆc tµi kho¶n 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (nÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i): 
 Khi mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ: 
- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua  vËt t, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô: 

Nî TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133... (Theo tû 
gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 111 (1112) (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, ghi: 
Nî TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133...(Theo tû 

gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
Cã TK 111 (1112) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (Ph¶i tr¶ ngêi b¸n,vay ng¾n h¹n, dµi h¹n, nî dµi h¹n, ...): 
- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 
- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 111 (1112) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

 Khi xuÊt quü tiÒn mÆt b»ng tiÒn ViÖt Nam ®Ó mua ngo¹i tÖ nhËp quü: 
Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1112) 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111)     
 §ång thêi ghi:  Nî TK 007 - Nguyªn tÖ 
 Khi b¸n ngo¹i tÖ thu b»ng tiÒn ViÖt Nam: 
- NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy xuÊt b¸n > tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n trong kú, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1111)  
Cã TK 515 - Doanh thu  H§TC  
Cã TK 111- TiÒn mÆt (1112)    

 §ång thêi ghi: Cã TK 007- Nguyªn tÖ 
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- NÕu tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy xuÊt b¸n < tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n trong kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111  - TiÒn mÆt (1111)    
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh  

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1112)  
 §ång thêi ghi:  Cã TK 007 - Nguyªn tÖ 

Thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 
ngo¹i tÖ (®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n) theo tû gi¸ hèi ®o¸i 
b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, cã thÓ 
ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (l·i hoÆc lç). Doanh nghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ 
hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ nµy cña ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 
(giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) (TK 4132) vµ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh (TK 4131): 
 NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 111 (1112) 
Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). 

 NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 
Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 

Cã TK 111 (1112) 
2.5. KÕ to¸n vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý t¹i quü. 

§èi víi c¸c doanh nghiÖp kh«ng cã chøc n¨ng kinh doanh vµng b¹c, ®¸ quý, khi cã nghiÖp 
vô ph¸t sinh liªn quan ®Õn c¸c tµi s¶n nµy th× ph¶n ¸nh vµo TK 111 (1113). Do vµng, b¹c, ®¸ quý cã 
gi¸ trÞ cao nªn khi mua cÇn cã ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin nh: ngµy mua, mÉu m·, ®é tuæi, gi¸ thanh 
to¸n... C¸c lo¹i vµng, b¹c, ®¸ quý ®îc ghi sæ theo gi¸ thùc tÕ, khi xuÊt cã thÓ sö dông mét trong c¸c 
ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ nh: ph¬ng ph¸p gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n; nhËp tríc, xuÊt tríc; nhËp 
sau, xuÊt tríc hay ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng. Song tõng lo¹i vµng b¹c, ®¸ quý l¹i cã nh÷ng ®Æc 
®iÓm riªng vµ gi¸ trÞ kh¸c nhau nªn sö dông ph¬ng ph¸p ®Æc ®iÓm riªng ®Ó tÝnh gi¸ vµng b¹c, ®¸ 
quý xuÊt dïng lµ chÝnh x¸c nhÊt. 
 Khi nhËp vµng, b¹c, ®¸ quý, ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt (1113) 
Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111,1112). 
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng. 
Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng.  
Cã TK 144 - ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n. 
Cã TK 411 - Nguån vèn  kinh doanh. 

 Khi xuÊt vµng, b¹c, ®¸ quý ®Ó cÇm cè, ký quü, ký cîc hoÆc ®Ó thanh to¸n, nÕu cã chªnh lÖch 
gi÷a gi¸ gèc vµ gi¸ thanh to¸n, phÇn chªnh lÖch sÏ ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 412 - Chªnh lÖch 
®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 311 - Vay ng¾n h¹n. 
Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n.  
Nî TK 144 - ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n. 
Nî (Cã) TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1113) 

 Sæ kÕ to¸n: 

§èi víi thñ quü, h»ng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ thu, chi lËp b¸o c¸o quü göi cho kÕ to¸n 
quü. KÕ to¸n quü c¨n cø vµo chøng tõ thu, chi vµ b¸o c¸o quü ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp . 

KÕ to¸n tiÒn mÆt t¹i quü doanh nghiÖp sö dông c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp tuú thuéc vµo h×nh 
thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông.  

Trong h×nh thøc NKCT bªn cã TK 111 ®îc ph¶n ¸nh trªn NKCT sè 1. Sè ph¸t sinh bªn nî 
TK 111 ®îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª sè 1.  
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Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung, c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt 
ký chung, nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký chi tiÒn. §ång thêi c¨n cø vµo nhËt ký chung ®Ó vµo sæ c¸i TK 
111 vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. 

Ngoµi ra, ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c lo¹i nguyªn tÖ kÕ to¸n më sæ chi tiÕt TK 007.  

3. KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng. 

3.1. Chøng tõ kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh trong h¹ch to¸n tiÒn göi Ng©n hµng 

C¨n cø ®Ó h¹ch to¸n tiÒn göi Ng©n hµng lµ c¸c giÊy b¸o Cã, giÊy b¸o Nî hoÆc b¶n sao kinh 
doanh cña Ng©n hµng kÌm theo c¸c chøng tõ gèc (uû nhiÖm chi, uû nhiÖm thu, sÐc chuyÓn kho¶n, 
sÐc b¶o chi...). 

Khi nhËn ®îc chøng tõ cña Ng©n hµng göi ®Õn, kÕ to¸n ph¶i kiÓm tra ®èi chiÕu víi chøng 
tõ gèc kÌm theo. NÕu cã sù chªnh lÖch gi÷a sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ, sè liÖu ë chøng tõ gèc 
víi sè liÖu trªn chøng tõ cña Ng©n hµng th× ®¬n vÞ ph¶i th«ng b¸o cho Ng©n hµng ®Ó cïng ®èi chiÕu, 
x¸c minh vµ xö lý kÞp thêi. Cuèi th¸ng, cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n chªnh lÖch th× kÕ to¸n ghi 
sæ theo sè liÖu cña Ng©n hµng trªn giÊy b¸o Nî, b¸o Cã hoÆc b¶o sao kª. Sè chªnh lÖch (nÕu cã) ghi 
vµo bªn Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) (nÕu sè liÖu cña kÕ to¸n lín h¬n sè liÖu cña Ng©n hµng) 
hoÆc ®îc ghi vµo bªn Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) (nÕu sè liÖu cña kÕ to¸n nhá h¬n 
sè liÖu cña Ng©n hµng). Sang th¸ng sau, tiÕp tôc kiÓm tra, ®èi chiÕu, x¸c ®Þnh nguyªn nh©n ®Ó ®iÒu 
chØnh sè liÖu ghi sæ. 

T¹i nh÷ng ®¬n vÞ cã nh÷ng tæ chøc, bé phËn phô thuéc, cã thÓ më tµi kho¶n chuyªn thu, 
chuyªn chi, më tµi kho¶n thanh to¸n phï hîp ®Ó thuËn tiÖn cho c«ng t¸c giao dÞch, thanh to¸n. KÕ 
to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo tõng lo¹i tiÒn göi (tiÒn §ång ViÖt nam, ngo¹i tÖ c¸c lo¹i) 

Ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ng©n hµng ®Ó tiÖn cho viÖc kiÓm tra, ®èi chiÕu. 
3.2. Tµi kho¶n sö dông: 

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tiÒn göi kÕ to¸n sö dông TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng. 
Tµi kho¶n 112 dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng c¸c kho¶n tiÒn göi cña DN t¹i 
c¸c ng©n hµng vµ c¸c C«ng ty tµi chÝnh. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 112  

Bªn Nî: 

 C¸c kho¶n tiÒn göi ë Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh t¨ng trong kú 

 Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng (®èi víi tiÒn göi ngo¹i tÖ). 
Bªn Cã: 

 C¸c kho¶n tiÒn göi ë Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh gi¶m trong kú 

 Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m (®èi víi tiÒn göi ngo¹i tÖ). 
Sè d bªn Nî: Sè d c¸c kho¶n tiÒn göi ë Ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh hiÖn cßn cuèi  kú 

Tµi kho¶n 112 - TiÒn göi ng©n hµng, cã 3 tµi kho¶n cÊp hai: 
- TK 1121 - TiÒn ViÖt Nam 
- TK 1122 - Ngo¹i tÖ 
- TK 1123 - Vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý 

3.3. KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng b»ng tiÒn ViÖt Nam 

 XuÊt quü tiÒn mÆt göi vµo tµi kho¶n t¹i Ng©n hµng, ghi: 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121) 

Cã TK 111- TiÒn mÆt 
 NhËn ®îc giÊy “B²o Cã” cða Ng©n h¯ng vÒ sè tiÒn ®ang chuyÓn, ghi: 

Nî TK 112  - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
Cã TK 113  -  TiÒn ®ang chuyÓn 

 Thu håi c¸c kho¶n ký cîc, ký quü b»ng TGNH, ghi: 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121) 

Cã TK 144, 244  
 NhËn tiÒn øng tríc hoÆc kh²ch h¯ng tr° nî , c¨n cø  v¯o giÊy “B²o Cã” cða Ng©n h¯ng, ghi: 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
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Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 NhËn c¸c kho¶n ký quü, ký cîc b»ng tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
Cã TK 344 -  NhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n 

 Khi thu tiÒn b²n  h¯ng qua TK TGNH, Ng©n h¯ng ®± “B²o Cã”,  kÕ to²n ghi: 
 - Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
Cã TK 511 - Doanh thu  b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
Cã TK 512 - Doanh thu  b¸n hµng néi bé   
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép Nhµ níc(3331) 

- Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp  
Nî TK112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    

Cã TK 511 - Doanh thu  b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé 

 Khi thu tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh, ho¹t ®éng kh¸c, ghi: 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép Nhµ níc (3331) 

 Khi thu tiÒn tõ c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ghi: 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    

Cã TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng. 
Cã TK 136 - Ph¶i thu néi bé. 
Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c. 
Cã TK 141 - T¹m øng. 

 NhËn vèn ng©n s¸ch cÊp, cÊp trªn cÊp, nhËn vèn gãp liªn doanh, vèn cæ phÇn... b»ng TGNH:
 Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh.  
 Khi thu tiÒn tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t, ghi 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
Cã TK 121, 128, 221, 222, 223, 228...  

 Khi rót TGNH ®Ó mua vËt t, hµng ho¸, TSC§ 
- Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi 

Nî TK 151, 152, 156, 157, 211, 213 
Nî TK 133 - ThuÕ  GTGT ®îc khÊu trõ 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
- Doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p tÝnh trùc tiÕp. 

Nî TK 151, 152, 156, 157, 211, 213 
Nî TK 133 - ThuÕ  GTGT ®îc khÊu trõ 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
 Khi  rót TGNH ®Ó tr¶ tiÒn vay, c¸c kho¶n ph¶i tr¶. 

Nî TK 311, 315, 341, 331, 333, 336, 338... 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    

 Khi rót TGNH ®Ó ®Çu t tµi chÝnh vµ chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh. 
Nî TK 121, 128, 221, 222, 223  
Nî TK 635... 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
 Khi rót TGNH ký cîc, ký quü, ghi. 

Nî TK 144 - ThÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 
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Nî TK 244 - Ký cîc, ký quý dµi h¹n. 
Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    

 Khi rót TGNH  ®Ó giao t¹m øng, ghi: 
Nî TK 141 - TiÒn t¹m øng. 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121)    
 Khi rót TGNH ®Ó tr¶ tiÒn chi phÝ cho c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung  
Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1121) 
 Khi ph¸t sinh chªnh lÖch sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n cña doanh nghiÖp víi sè liÖu trªn chøng tõ 

cña ng©n hµng, cuèi th¸ng cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n. 
-  NÕu sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n lín h¬n sè liÖu cña ng©n hµng  

Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

 Khi x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n 
 NÕu do ng©n hµng ghi thiÕu  

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c(1381) 

  NÕu do kÕ to¸n ghi thõa 
Nî TK 511 - Doanh thu  b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
Nî TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
Nî TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 

Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) 
- NÕu sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n nhá h¬n sè liÖu cña ng©n hµng, ghi: 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 

 Khi x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n: 
 - NÕu do ng©n hµng ghi thõa, ghi: 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 

 -  NÕu do kÕ to¸n ghi thiÕu, tuú thuéc vµo nguyªn nh©n, khi xö lý, kÕ to¸n ghi: 
 
Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (3331) 
Cã TK 136 - Ph¶i thu néi bé 
Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 

 Hµng th¸ng, thu l·i TGNH, c¨n cø vµo giÊy b¸o Cã, ghi: 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh  
2.4. KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng b»ng ngo¹i tÖ :  

KÕ to¸n thùc hiÖn t¬ng tù phÇn kÕ to¸n thu chi tiÒn mÆt b»ng ngoai tÖ 
H¯ng ng¯y c¨n cø v¯o chøng tõ “B²o Nî”, “B²o Cã” cða Ng©n h¯ng ghi v¯o c²c sæ kÕ to²n 

tæng hîp. KÕ to¸n tiÒn göi Ng©n hµng sö dông c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ 
to¸n ®¬n vÞ ¸p dông.  
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Trong h×nh thøc NhËt ký chøng tõ, sè ph¸t sinh bªn Cã TK 112 ®îc ph¶n ¸nh trªn NKCT 
sè 2, sè ph¸t sinh bªn nî TK 112 ®îc ph¶n ¸nh trªn b¶ng kª sè 2 - TK 112.  

Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung, c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt 
ký chung, nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký chi tiÒn. §ång thêi c¨n cø vµo nhËt ký chung ®Ó vµo sæ c¸i TK 
112 vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. 

Ngoµi ra, ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c lo¹i nguyªn tÖ kÕ to¸n më sæ chi tiÕt TK 007. 

3. KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn. 

3.1. Chøng tõ kÕ to¸n vµ nh÷ng quy ®Þnh trong h¹ch to¸n tiÒn ®ang chuyÓn  

TiÒn ®ang chuyÓn lµ c¸c kho¶n tiÒn cña doanh nghiÖp ®· nép vµo ng©n hµng, kho b¹c Nhµ 
níc hoÆc ®· göi vµo bu ®iÖn ®Ó chuyÓn cho ng©n hµng hay ®· lµm thñ tôc chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n 
t¹i ng©n hµng ®hèi ®o¸i ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh theo tûÓ tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c nhng cha 
nhËn ®îc giÊy b¸o nî hay b¶n kª sao cña ng©n hµng. TiÒn ®ang chuyÓn gåm tiÒn Ng©n hµng ViÖt 
Nam vµ ngo¹i tÖ c¸c lo¹i ph¸t sinh trong c¸c trêng hîp: 

- Thu tiÒn mÆt hoÆc sÐc nép th¼ng cho ng©n hµng. 
- ChuyÓn tiÒn qua bu ®iÖn ®Ó tr¶ cho ®¬n vÞ kh¸c. 
- C¸c kho¶n tiÒn cÊp ph¸t, trÝch chuyÓn gi÷a ®¬n vÞ chÝnh víi ®¬n vÞ phô thuéc, gi÷a cÊp trªn 

víi cÊp díi giao dÞch qua ng©n hµng nhng cha nhËn ®îc giÊy b¸o Nî hoÆc b¸o Cã... 
KÕ to¸n theo dâi tiÒn ®ang chuyÓn cÇn lu ý: 

- SÐc b¸n hµng thu ®îc ph¶i nép vµo ng©n hµng trong ph¹m vi thêi h¹n gi¸ trÞ cña sÐc. 
- C¸c kho¶n tiÒn giao dÞch gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong néi bé qua ng©n hµng ph¶i ®èi chiÕu thêng 

xuyªn ®Ó  ph¸t hiÖn sai lÖch kÞp thêi. 
- TiÒn ®ang chuyÓn cã thÓ cuèi th¸ng míi ph¶n ¸nh mét lÇn sau khi ®· ®èi chiÕu víi ng©n 

hµng. 
KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn sö dông c¸c chøng tõ : 

- B¶ng kª nép sÐc  
- Uû nhiÖm chi 
- GiÊy “B²o Cã” cða Ng©n h¯ng 

3.2. Tµi kho¶n sö dông: 

KÕ to²n tiÒn ®ang chuyÓn sö dông TK 113 “TiÒn ®ang chuyÓn” ®Ó ph°n ²nh t×nh h×nh v¯ sù 
biÕn ®éng tiÒn ®ang chuyÓn cña doanh nghiÖp. Néi dung ghi chÐp cña TK 113 nh sau: 
Bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn t¨ng trong kú. 

Bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn ®ang chuyÓn gi¶m trong kú. 

Sè d bªn Nî: C¸c kho¶n tiÒn cßn ®ang chuyÓn ®Õn cuèi kú. 

TK 113 ®îc chi tiÕt thµnh 2 tµi kho¶n cÊp hai: 
- TK 1131: TiÒn ViÖt Nam. 
- TK 1132: Ngo¹i tÖ. 

3.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

 Khi thu tiÒn b²n h¯ng nép thµng v¯o ng©n h¯ng cha cã giÊy “B²o Cã”, kÕ to²n ghi: 
Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép Nhµ níc (3331) 

 Khi thu tiÒn nî cña kh¸ch hµng hoÆc c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c b»ng tiÒn mÆt hoÆc sÐc nép 
thµng v¯o ng©n h¯ng  cha cã giÊy “B²o Cã”, kÕ to²n ghi: 

Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 
Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c 

 Khi xuÊt quü tiÒn mÆt göi v¯o ng©n h¯ng cha nhËn ®îc giÊy “B²o Cã” cða Ng©n h¯ng, ghi: 
Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 
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 Khi nhËn ®îc giÊy “B²o Cã” cða Ng©n h¯ng, kÕ to²n ghi: 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn 
 Khi chuyÓn tiÒn cho ®¬n vÞ kh¸c, thanh to¸n víi ngêi b¸n hoÆc tr¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c 

qua ng©n h¯ng, bu ®iÖn nhng cha nhËn ®îc giÊy “B²o Nî”, kÕ to²n ghi: 
Nî TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn. 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
 Khi nhËn ®îc giÊy b¸o nî, ghi: 

Nî TK 136, 336, 331, 338  
Cã TK 113 - TiÒn ®ang chuyÓn 

Sæ kÕ to¸n: H¯ng ng¯y c¨n cø v¯o chøng tõ: B°ng kª nép sÐc, Uû nhiÖm chi, GiÊy “B²o Cã” cða 

Ng©n hµng ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n tæng hîp. KÕ to¸n tiÒn ®ang chuyÓn sö dông c¸c sæ kÕ to¸n tæng 
hîp tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông.  

Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung, c¨n cø vµo chøng tõ gèc kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo nhËt 
ký chung, nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký chi tiÒn. §ång thêi c¨n cø vµo nhËt ký chung ®Ó vµo sæ c¸i TK 
112 vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n liªn quan. 

Ngoµi ra, ®Ó theo dâi chi tiÕt c¸c lo¹i nguyªn tÖ kÕ to¸n më sæ chi tiÕt TK 007. 

II. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu 

  C¸c kho¶n ph¶i thu: Lµ mét bé phËn thuéc tµi s¶n cña DN ®ang bÞ c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c c¸ 
nh©n kh¸c chiÕm dông mµ DN cã tr¸ch nhiÖm ph¶i thu håi; bao gåm: 

 C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 

 C¸c kho¶n thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ 

 C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé 

 C¸c  kho¶n t¹m øng cho CNV 

 C¸c kho¶n thÕ chÊp, ký cîc, ký quü. 
1. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng 

1.1. Néi dung - Tµi kho¶n sö dông: 

C¸c kho¶n ph¶i thu cña kh¸ch hµng lµ nh÷ng kho¶n cÇn ph¶i thu do doanh nghiÖp b¸n chÞu 
hµng ho¸, thµnh phÈm hoÆc cung cÊp dÞch vô. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt thÞ trêng vµ lu th«ng hµng 
ho¸ cµng ph¸t triÓn th× viÖc b¸n chÞu ngµy cµng t¨ng ®Ó ®Èy m¹nh b¸n ra. Do vËy mµ c¸c kho¶n ph¶i 
thu cña kh¸ch hµng chiÕm tû träng lín trong c¸c kho¶n ph¶i thu vµ cã xu híng t¨ng lªn trong c¸c 
kho¶n ph¶i thu cña doanh nghiÖp. 

§Ó ph°n ²nh c²c kho°n ph°i thu cða kh²ch h¯ng kÕ to²n sö dông t¯i kho°n 131 “Ph°i thu cða 
kh²ch h¯ng”. Néi dung ghi  chÐp cða t¯i kho°n n¯y nh sau: 
Bªn Nî: 

 Sè tiÒn ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ vËt t, hµng ho¸, dÞch  vô ®· cung cÊp 

 TrÞ gi¸ vËt t, hµng ho¸, dÞch  vô trõ vµo tiÒn øng tríc 

 Sè tiÒn thõa tr¶ l¹i kh¸ch hµng. 

 §iÒu chØnh kho¶n chªnh lÖch do tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng víi c¸c kho¶n ph¶i thu ngêi mua cã gèc 
ngo¹i tÖ. 

Bªn Cã: 

 Sè tiÒn ®· thu cña kh¸ch hµng vÒ vËt t, hµng ho¸, dÞch  vô ®· cung cÊp 

 Sè tiÒn cña kh¸ch hµng øng tríc 

 CKTM, CKTD, gi¶m gi¸ hµng b¸n vµ hµng b¸n tr¶ l¹i trõ vµo nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 

 §iÒu chØnh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m ®èi víi kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng cã gèc ngo¹i tÖ 

 C¸c nghiÖp vô lµm gi¶m kho¶n ph¶i thu kh¸ch hµng: Thanh to¸n bï trõ, xo¸ sæ nî khã ®ßi... 
Tµi kho¶n 131 cã thÓ ®ång thêi võa cã sè d bªn Cã võa cã sè d bªn Nî 
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Sè d bªn Nî : Ph¶n ¸nh sè tiÒn doanh nghiÖp cßn ph¶i thu ë kh¸ch hµng  

Sè d bªn Cã : Ph¶n ¸nh sè tiÒn ngêi mua ®Æt tríc hoÆc tr¶ thõa. 

1.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

 Khi giao hµng ho¸ cho ngêi mua hay ngêi cung cÊp c¸c lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng, kÕ 
to¸n ph¶n ¸nh gi¸ b¸n ®îc ngêi mua chÊp nhËn: 

Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (33311) 

 C¸c kho¶n doanh thu thuéc ho¹t ®éng tµi chÝnh hay thu nhËp kh¸c b¸n chÞu: 
Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  

Cã TK 515 - Doanh thu H§ tµi chÝnh 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (33311) 

 Trêng hîp chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n cho kh¸ch hµng vµ ®îc trõ vµo sè nî ph¶i thu: 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
 Trêng hîp gi¶m gi¸ hµng b¸n trªn gi¸ tho¶ thuËn do hµng kÐm phÈm chÊt, sai quy c¸ch hoÆc 

bít gi¸, hèi khÊu chÊp nhËn cho ngêi mua trõ vµo nî ph¶i thu: 
Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 
Nî TK 521 - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 
Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (33311) 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 Trêng hîp ph¸t sinh hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n kh¸c nhau, ph¶n ¸nh tæng gi¸ 

thanh to¸n cña hµng bÞ tr¶ l¹i: 
Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 
Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (33311) 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 Ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hµng ®· thanh to¸n trong kú: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Nî TK 113 - TiÒn  ®ang chuyÓn 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 Sè tiÒn thanh to¸n  bï trõ víi kh¸ch hµng võa lµ con nî võa lµ chñ nî sau khi  hai bªn ®· lËp 

b¶ng thanh to¸n bï trõ: 
Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 Trêng hîp kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng vËt t, hµng ho¸ : 

Nî TK 151, 152, TK 153 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 Trêng hîp ngêi mua ®¨t tríc tiÒn hµng: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
 Khi giao hµng cho kh¸ch hµng cã tiÒn øng tríc: 

Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN(3331) 
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 So s¸nh trÞ gi¸ hµng ®· giao víi sè tiÒn ®Æt tríc cña ngêi mua, nÕu thiÕu, ngêi mua sÏ 
thanh to¸n bæ sung, nÕu thõa, sè tiÒn tr¶ l¹i cho ngêi mua, ghi: 

 
Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  

Cã TK 111 - TiÒn mÆt  
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 311 - Vay ng¾n h¹n 

 §èi víi c¸c kho¶n nî khã ®ßi kh«ng ®ßi ®îc, xö lý xo¸ sæ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng   
 §ång thêi ghi:  Nî TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 

2. KÕ to¸n thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

2.1. Néi dung - Tµi kho¶n sö dông: 

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ chØ ph¸t sinh ë nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh thuéc ®èi tîng 
nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ lµ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo 
cña nh÷ng hµng ho¸, dÞch vô, TSC§ mµ c¬ së kinh doanh mua vµo ®Ó dïng cho ho¹t ®éng SXKD 
chÞu thuÕ GTGT. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ ph¶i lµ ho¸ ®¬n GTGT 
do bªn b¸n lËp khi c¬ së mua hµng ho¸, dÞch vô hoÆc TSC§. 

T¯i kho°n sö dông ®Ó ph°n ²nh thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ l¯ TK 133 “ThuÕ gi² trÞ gia t¨ng 
®îc khÊu trõ”. Néi dung, kÕt cÊu cu° TK 133: 
Bªn nî: Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. 

Bªn cã: Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· ®îc khÊu trõ. 

 KÕt chuyÓn sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ 
Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· hoµn l¹i. 

Sè d bªn nî: Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cßn ®îc khÊu trõ, ®îc hoµn l¹i . 

Tµi kho¶n 133 cã 2 tµi kho¶n cÊp hai 
- TK 1331: “ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cða h¯ng ho², dÞch vô”: dïng ®Ó ph°n ²nh sè thuÕ 

GTGT ®Çu vµo cña vËt t hµng ho¸, dÞch vô mua ngoµi dïng vµo SXKD hµng ho¸ dÞch vô 
chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. 

-  TK 1332: “ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ cða TSC§”: Ph°n ²nh sè thuÕ GTGT ®Çu v¯o cða qu² 
tr×nh mua s¾m TSC§ dïng vµo SXKD hµng ho¸ dÞch vô chÞu thuÕ GTGT. 

2.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

 Khi mua hµng ho¸ dÞch vô dïng vµo ho¹t ®éng SXKD, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸, 
dÞch vô mua vµo lµ gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT, phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo kª khai riªng ®Ó 
®îc hoµn l¹i, hoÆc ®îc khÊu trõ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 152, 156, 211,...: TrÞ gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT 
Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ  

Cã TK 111, 112, 331,...: Tæng gi¸ thanh to¸n   
 Khi ph¸t sinh chi phÝ mua hµng, chi phÝ cho ho¹t ®éng SXKD, kÕ to¸n ph¶n ¸nh chi phÝ cha 

cã thuÕ, phÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo kª khai riªng ®Ó ®îc hoµn l¹i, hoÆc ®îc khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 152, 156, 211,...: TrÞ gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT 
Nî TK 627, 641, 642, 635, 811...: Chi phÝ cha cã thuÕ GTGT 
Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ  

Cã TK 111, 112, 331,...: Tæng gi¸ thanh to¸n   

 Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng, hµng ho¸ trao ®æi thuéc ®èi tîng 
tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

 Doanh thu b¸n hµng theo ph¬ng thøc ®æi hµng: 
Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 153 -  C«ng cô, dông cô 
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Nî TK 156 -  Hµng ho¸ 
Nî TK 131 -  Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 

Cã TK 511 -  Doanh thu b¸n hµng 

 ThuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng ho¸ ®a ®i trao ®æi (®îc khÊu trõ) ghi: 
Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  

Cã TK 333 -  ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (3331) 
Khi nhËp khÈu vËt t, hµng ho¸ ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu: 

 Trêng hîp nhËp khÈu hµng ho¸ dïng vµo ho¹t ®éng SXKD thuéc ®èi tîng tÝnh  thuÕ GTGT 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  
Cã TK 333 -  ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (33312) 

Khi nép thuÕ GTGT cña hµng ho¸ nhËp khÈu vµo NSNN 
Nî TK 333 -  ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (33312) 

Cã TK 111, 112 
 Trêng hîp  thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ tÝnh vµo gi¸ vèn cña hµng b¸n trong 

kú, hoÆc tÝnh vµo chi phÝ NVL trùc tiÕp trong kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 -  Gi¸ vèn hµng b¸n 
Nî TK 621 -  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 

Cã TK 133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
-   Trêng hîp sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ tÝnh vµo gi¸ vèn cña hµng b¸n kú sau, 
hoÆc tÝnh vµo chi phÝ NVL trùc tiÕp kú sau, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 142 -   Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 
Cã TK 133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

-  Kú sau khi tÝnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 -  Gi¸ vèn hµng b¸n 
Nî TK 621 -  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp  

Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 
 Cuèi kú, x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ trong kú, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 333 -  ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (3331) 
Cã TK133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

 Trêng hîp doanh nghiÖp ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn cho phÐp hoµn l¹i thuÕ GTGT ®Çu 
vµo, khi nhËn ®îc tiÒn NSNN hoµn l¹i, ghi: 

Nî TK 111, 112 
Cã TK 133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

3. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé 

3.1. Néi dung - Tµi kho¶n sö dông: 

C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé lµ c¸c kho¶n ph¶i thu ph¸t sinh gi÷a ®¬n vÞ lµ doanh nghiÖp h¹ch 
to¸n kinh tÕ ®éc lËp víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cã tæ chøc kÕ to¸n riªng hoÆc gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc 
thuéc víi nhau. 

C¸c kho¶n ph¶i thu néi bé ®îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 136 - Ph¶i thu néi bé. Néi dung c¸c 
kho¶n ph¶i thu ph¶n ¸nh v¸o tµi kho¶n 136 bao gåm:                             

- T¹i doanh nghiÖp cÊp trªn (doanh nghiÖp ®éc lËp, tæng c«ng ty)  

 Vèn, quü hoÆc kinh phÝ ®· cÊp cha thu håi hoÆc cha quyÕt to¸n.                                                                     

 C¸c kho¶n cÊp díi ph¶i nép theo quy ®Þnh 

 C¸c kho¶n nhê cÊp díi thu hé 

 C¸c kho¶n ®· chi, tr¶ hé cÊp díi 
- T¹i doanh nghiÖp cÊp díi (phô thuéc hoÆc trùc thuéc).       

 C¸c kho¶n nhê cÊp trªn hoÆc ®în vÞ néi bé  kh¸c thu hé. 
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 C¸c kho¶n ®· chi, ®· tr¶ hé cÊp trªn hoÆc ®¬n vÞ néi bé kh¸c. 

 C¸c kho¶n thu v·ng lai                                 
C¸c quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®éc lËp kh«ng ph¶n ¸nh nh trªn. 
KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé cÇn më sæ theo dâi chi tiÕt tõng ®¬n vÞ cã quan hÖ, theo 

tõng kho¶n ph¶i thu vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p thu håi, gi¶i quyÕt døt ®iÓm trong niªn ®é kÕ to¸n. Cuèi 
kú cÇn kiÓm tra, ®èi chiÕu vµ x¸c nhËn sè ph¸t sinh, sè d tµi kho¶n 136, 336 víi c¸c ®¬n vÞ cã quan 
hÖ thanh to¸n, tiÕn hµnh thanh to¸n bï trõ theo tõng kho¶n vµ theo tõng ®¬n vÞ cã quan hÖ, ®ång thêi 
h¹ch to¸n bï trõ trªn 2 tµi kho¶n. 
Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 136 nh sau: 

Bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè vèn kinh doanh ®· cÊp cho ®¬n vÞ cÊp díi, c¸c kho¶n chi hé, tr¶ hé ®¬n vÞ 

kh¸c, c¸c kho¶n ®¬n vÞ ph¶i thu (cÊp díi ph¶i nép lªn, cÊp trªn ph¶i cÊp xuèng). 

Bªn Cã: Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· thu cña c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé, thanh to¸n bï trõ ph¶i thu víi ph¶i 

tr¶ trong néi bé cïng mét ®èi tîng, quyÕt to¸n víi c¸c ®¬n vÞ thµnh viÖn vÒ kinh phÝ sù nghiÖp ®· 
cÊp, ®· sö dông. 

Sè d bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i thu ë c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp. 

Tµi kho¶n 136 cã 2 tµi kho¶n cÊp hai: 
- TK 1361 - Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc, tµi kho¶n nµy chØ më ë ®¬n vÞ cÊp trªn (doanh 

nghiÖp ®éc lËp, tæng c«ng ty) ®Ó ph¶n ¸nh sè vèn kinh doanh hiÖn cã ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 
- TK 1368 - Ph¶i thu kh¸c. Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh tÊt c¶ c¸c kho¶n thu v·ng lai kh¸c gi÷a c¸c 

®¬n vÞ néi bé trong doanh nghiÖp. 
3.2. Tr×nh tù kÕ to¸n: 

a. T¹i ®¬n vÞ cÊp trªn: 

 Khi cÊp vèn kinh doanh cho ®¬n vÞ cÊp díi kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 136  - Ph¶i thu néi bé (1361) 

Cã TK 111   - TiÒn mÆt. 
Cã TK 112  - TiÒn göi Ng©n hµng. 
Cã TK 156  - Hµng ho¸..... 

 Trêng hîp cÊp vèn b»ng tµi s¶n cè ®Þnh ®· sö dông ghi: 
Nî TK 136  - Ph¶i thu néi bé (gi¸ trÞ hiÖn cßn)(1361) 
Nî TK 214  - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (Gi¸ trÞ hao mßn). 

Cã TK 211  - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (nguyªn gi¸) 
Cã TK 212  - Tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª (nguyªn gi¸) 

 Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ cÊp díi nhËn cÊp vèn kinh doanh tõ ng©n s¸ch, nhËn hµng viÖn trî 
kh«ng hoµn l¹i, nhËn quµ biÕu tÆng hoÆc mua s¾m TSC§ b»ng vèn ®Çu t XDCB, quü ph¸t 
triÓn kinh doanh theo sù uû quyÒn cña cÊp trªn th× khi nhËn ®îc giÊy b¸o cña ®¬n vÞ cÊp 
díi cÊp trªn ghi:  

Nî TK 411  - Nguån vèn kinh doanh 
Cã TK 136  - Ph¶i thu néi bé (1361). 

 Khi tÝnh to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu ë c¸c ®¬n vÞ cÊp díi vÒ lîi nhuËn, vÒ quü qu¶n lý, vÒ c¸c 
quü doanh nghiÖp... kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 136  - Ph¶i thu néi bé (1368) 
Cã TK 451  - Quü qu¶n lý cña cÊp trªn. 
Cã TK 421  - L·i cha ph©n phèi 
Cã TK 414  - Quü ph¸t triÓn doanh nghiÖp 
Cã TK 415  - Quü dù tr÷. 
Cã TK 431   Quü khen thëng phóc lîi. 

 Ph¶i thu cÊp díi vÒ tiÒn b¸n hµng: 
Nî TK136 (1368- chi tiÕt ®¬n vÞ ): Tæng gi¸ thanh to¸n 

Cã TK 512: Doanh thu b¸n hµng néi bé 
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Cã TK 3331(33311): ThuÕ GTGT ph¶i nép. 
 Khi chi hé c¸c kho¶n nî cña c¸c ®¬n vÞ cÊp díi ghi: 

Nî TK 136  - Ph¶i thu néi bé(1368) 
Cã TK 111, 112  

 Khi nhËn ®îc tiÒn ®¬n vÞ cÊp díi chuyÓn tr¶ hoÆc thanh to¸n bï trõ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ghi: 
Nî TK 111, 112, 336   

Cã TK 136  - Ph¶i thu néi bé(1368) 
b. T¹i ®¬n vÞ cÊp díi 

 Khi nhËn ®îc th«ng b¸o vÒ c¸c kho¶n nî cÊp trªn cÊp, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 136  - Ph¶i thu néi bé(1368) 

Cã TK 411  - Nguån vèn kinh doanh 
Cã TK 414  - Quü ph¸t triÓn doanh nghiÖp 
Cã TK 415  - Quü dù tr÷. 
Cã TK 431 - Quü khen thëng phóc lîi. 
Cã TK 421  - L·i cha ph©n phèi 

 Khi b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ néi bé cha thu ®îc tiÒn, kÕ to¸n ghi: 
- NÕu b¸n hµng lµ ®èi tîng nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 

Nî TK 136 -   Ph¶i thu néi bé (1368) 
Cã TK 512 -  Doanh thu b¸n hµng néi bé 
Cã TK 3331 -  ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN 

- NÕu hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT hoÆc tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng 
ph¸p trùc tiÕp: 

Nî TK 136 -  Ph¶i thu néi bé(1368) 
Cã TK 512 -  Doanh thu b¸n hµng néi bé 

 Khi chi tr¶ hé cho ®¬n vÞ cÊp trªn vµ c¸c ®¬n vÞ trong néi bé ghi: 
Nî TK 136 -   Ph¶i thu néi bé(1368) 

Cã TK 111, 112  
 Khi thu håi c¸c kho¶n ph¶i thu néi bé tuú theo trêng hîp kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111, 112, 156, 336, ... 
Cã TK 136  - Ph¶i thu néi bé (1368) 

4. KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c: 

4.1. Néi dung vµ tµi kho¶n sö dông :     

Ph¶i thu kh¸c lµ c¸c kho¶n ph¶i thu ngoµi nh÷ng néi dung ®· ®Ò cËp ë trªn bao gåm: 
- Gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu cha râ nguyªn nh©n chê xö lý.  
- C¸c kho¶n ph¶i thu vÒ båi thêng vËt chÊt do tËp thÓ hoÆc c¸ nh©n trong vµ ngoµi ®¬n vÞ g©y 

ra nh g©y mÊt m¸t, h háng tµi s¶n, vËt t hµng ho¸ hay tiÒn b¹c ®îc xö lý b¾t båi thêng. 
- C¸c kho¶n ®· vay mîn tµi s¶n, tiÒn b¹c cã tÝnh chÊt t¹m thêi. 
- C¸c kho¶n ph¶i thu vÒ cho thuª TSC§, l·i vÒ ®Çu t tµi chÝnh. 
- C¸c kho¶n chi cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, cho ®Çu t XDCB... nhng kh«ng ®îc cÊp trªn phª 

duyÖt ph¶i thu håi hoÆc chê xö lý. 
- C¸c kho¶n göi vµo tµi kho¶n chuyÓn thu, chuyÓn chi ®Ó nhê ®¬n vÞ nhËn uû th¸c xuÊt nhËp 

khÈu hoÆc nhËn ®¹i lý b¸n hµng nép hé thuÕ. 
- C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c (phÝ, lÖ phÝ, c¸c kho¶n nép ph¹t, båi thêng...) 

KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi trêng hîp thiÕu tµi s¶n, 
vÒ sè lîng, gi¸ trÞ, ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vµ t×nh h×nh xö lý. §ång thêi ph¶i theo dâi cho tõng 
kho¶n, tõng ®èi tîng ph¶i thu, sè ®· thu, sè cßn ph¶i thu... 

C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 138 - Ph¶i thu kh¸c. Néi dung ghi 
chÐp cña tµi kho¶n 138 nh sau: 
Bªn Nî:  Gi¸ trÞ tµi s¶n thiÕu chê xö lý ph¸t sinh trong kú, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c t¨ng trong kú 
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Bªn Cã: Xö lý tµi s¶n thiÕu ®· râ nguyªn nh©n, c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c ®· thu ®îc trong kú. 

Sè d bªn Nî : C¸c kho¶n ph¶i thu cßn ph¶i thu. 

Tµi kho¶n 138, c¸ biÖt cã thÓ cã sè d bªn cã ph¶n ¸nh sè ®· thu nhiÒu h¬n sè ph¶i thu.  
Tµi kho¶n 138 - Ph¶i thu kh¸c cã 2 tµi kho¶n cÊp hai: 

- Tµi kho¶n 1381 - Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 
- Tµi kho¶n 1388 - Ph¶i thu kh¸c. 

4.2. Tr×nh tù kÕ to¸n: 

 Khi ph¸t sinh thiÕu vËt t hµng ho¸ hoÆc tiÒn mÆt cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n chê xö lý: 
Nî TK 138  - Ph¶i thu kh¸c(1381) 

Cã TK 152, 153, 156, 111, ... 
 Khi ph¸t hiÖn TSC§ h÷u h×nh mÊt cha râ nguyªn nh©n kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 138  - Ph¶i thu kh¸c(gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§)(1381) 
Nî TK 214  - Hao mßn TSC§ (gi¸ trÞ hao mßn)(2141) 

Cã TK 211  - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (nguyªn gi¸) 
 Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý tµi s¶n thiÕu, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632, 1388, 811   
Cã TK 1381  

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n cho vay, cho mîn tµi s¶n, tiÒn t¹m thêi, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 138  - Ph¶i thu kh¸c (1388) 

Cã TK 111, 112, 156, ... 
 C¸c kho¶n thu vÒ cho thuª tµi s¶n, l·i ®Çu t tµi chÝnh ®Õn h¹n cha thu, ghi: 

Nî TK 138 -  Ph¶i thu kh¸c (1388) 
Cã TK 515 -  Doanh thu H§ tµi chÝnh  

 Khi thu håi ®îc c¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c ghi: 
Nî TK 111, 112 

Cã TK 138  - Ph¶i thu kh¸c (1388) 

5. KÕ to¸n thanh to¸n t¹m øng 

5.1. Nguyªn t¾c giao t¹m øng vµ tµi kho¶n sö dông: 
T¹m øng lµ nh÷ng kho¶n tiÒn hoÆc vËt t do doanh nghiÖp giao cho CBCNV ®Ó mua hµng 

ho¸, tr¶ chi phÝ, ®i c«ng t¸c v.v... 
KÕ to¸n t¹m øng ph¶i thùc hiÖn c¸c nguyªn t¾c sau: 

-  Ngêi nhËn t¹m øng ph¶i lµ CNV lµm viÖc t¹i doanh nghiÖp vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi 
doanh nghiÖp vÒ sè tiÒn ®· nhËn t¹m øng vµ chØ ®îc sö dông kho¶n t¹m øng theo ®óng môc 
®Ých vµ néi dung c«ng viÖc ®· ®îc duyÖt. 

-  Khi hoµn thµnh c«ng viÖc ®îc giao ngêi nhËn t¹m øng ph¶i quyÕt to¸n toµn bé tiÒn nhËn 
t¹m øng theo chøng tõ gèc (theo tõng lÇn, tõng kho¶n). Kho¶n chªnh lÖch gi÷a sè ®· t¹m øng 
vµ sè ®· sö dông ph¶i nép l¹i quü hoÆc trõ vµo l¬ng cña ngêi nhËn t¹m øng. 

-  KÕ to¸n ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt cho tõng ®èi tîng nhËn t¹m øng, ghi chÐp ®Çy ®ñ t×nh 
h×nh nhËn, thanh to¸n t¹m øng theo tõng lÇn, tõng kho¶n. 
KÕ to¸n thanh to¸n t¹m øng sö dông tµi kho¶n 141  - T¹m øng. Néi dung ghi chÐp cña tµi 

kho¶n 141 nh sau: 
Bªn Nî: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n tiÒn, vËt t ®· t¹m øng cho c¸n bé, CNV. 

Bªn Cã:  Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n t¹m øng ®· thanh to¸n theo sè chi ®· ®îc duyÖt, sè tiÒn t¹m øng chi 

kh«ng hÕt nép l¹i quü hoÆc trõ vµo l¬ng. 

Sè d bªn Nî : Sè giao t¹m øng cha thanh to¸n. 

5.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

 Khi chi t¹m øng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn b»ng tiÒn mÆt, hoÆc tiÒn sÐc ghi: 
Nî TK 141  - T¹m øng. 

Cã TK 111, 112  
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 Sau khi hoµn thµnh c«ng viÖc ngêi nhËn t¹m øng thanh to¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng thanh 
to¸n t¹m øng ®· ®îc duyÖt kÌm theo c¸c chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ: 

 Trêng hîp sè thùc chi ®· ®îc duyÖt nhá h¬n sè t¹m øng, kÕ to¸n ghi: 
o Sè thùc chi 

Nî TK 152  - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 156  - Hµng ho¸ 
Nî TK 641  - Chi phÝ b¸n hµng   

Cã TK 141  - T¹m øng. 
o Sè chi kh«ng hÕt nhËp quü hoÆc khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng:             

Nî TK 111  - TiÒn mÆt.               
Nî TK 112  - TiÒn göi Ng©n hµng 
Nî TK 334  - Ph¶i nî c«ng nh©n viªn 

Cã TK 141  - T¹m øng. 

 Trêng hîp sè thùc chi ®· ®îc duyÖt lín h¬n sè ®· t¹m øng, kÕ to¸n ghi: 
o Sè thùc chi 

Nî TK 152  - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 156  - Hµng ho¸ 
Nî TK 641  - Chi phÝ b¸n hµng   

Cã TK 141  - T¹m øng. 
o §ång thêi, kÕ to¸n lËp phiÕu chi ®Ó chi thªm cho ngêi nhËn t¹m øng:   

Nî TK 141  - T¹m øng             
Cã TK 111  - TiÒn mÆt 

6. KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc: 

6.1. Néi dung chi phÝ tr¶ tríc -  Tµi kho¶n sö dông: 

 Chi phÝ tr¶ tríc lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh nhng v× sè chi tr¶ t¬ng ®èi lín vµ 
cã liªn quan ®Õn nhiÒu kú kinh doanh nªn kh«ng thÓ tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña kú 
ph¸t sinh mµ ph¶i tËp hîp l¹i chê ph©n bæ cho nhiÒu kú tiÕp theo víi môc ®Ých ®iÒu hoµ chi phÝ ®Ó 
gi¸ thµnh s¶n phÈm hoÆc chi phÝ kinh doanh trong kú kh«ng cã sù ®ét biÕn.   

Néi dung c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc gåm: 

 TiÒn thuª cöa hµng, kho, v¨n phßng lµm viÖc... ph¶i tr¶ mét hay hai lÇn trong n¨m       

 Chi phÝ mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm    

 C«ng cô dông cô xuÊt dïng mét lÇn víi gi¸ trÞ lín.   

 Gi¸ trÞ bao b× lu©n chuyÓn, ®å dïng cho thuª.     

 Chi phÝ nghiªn cøu thÝ nghiÖm, c¶i tiÕn kü thuËt.      

 Chi phÝ trong thêi gian ngõng viÖc ngoµi kÕ ho¹ch      

 Chi phÝ x©y dùng, l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh t¹m thêi, v¸n khu«n, dµ gi¸o...trong XDCB. 

 Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®îc phÐp kÕt chuyÓn vµo chi phÝ tr¶ tríc 
®Ó ph©n bæ cho kú sau, ¸p dông trong trêng hîp doanh nghiÖp cã chu kú s¶n xuÊt kinh 
doanh dµi nh: trong x©y l¾p, trång rõng hoÆc cã lîng hµng tån kho lín.       

 Chi phÝ tr¶ tríc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§ (quyÒn sö dông ®Êt, nhµ xëng, kho tµng, v¨n 
phßng lµm viÖc, cöa hµng vµ TSC§ kh¸c) phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh nhiÒu n¨m 

 TiÒn thuª c¬ së h¹ tÇng ®· tr¶ tríc cho nhiÒu n¨m vµ phôc vô cho kinh doanh nhiÒu kú; 

 Chi phÝ tr¶ tríc phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña nhiÒu n¨m tµi chÝnh;  

 Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ qu¶ng c¸o ph¸t sinh trong giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng; 

 Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín; 

 Chi phÝ cho giai ®o¹n triÓn khai kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh; 

 Chi phÝ ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt;  



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

 Chi phÝ di chuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh, hoÆc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp; 

 Lîi thÕ th¬ng m¹i trong trêng hîp mua l¹i DN, s¸p nhËp DN cã tÝnh chÊt mua l¹i; 

 Chi phÝ mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm (b¶o hiÓm ch¸y, næ, b¶o hiÓm tr¸ch nhiÖm d©n sù chñ ph¬ng 
tiÖn vËn t¶i, b¶o hiÓm th©n xe, b¶o hiÓm tµi s¶n, ...) vµ c¸c lo¹i lÖ phÝ mµ doanh nghiÖp mua 
vµ tr¶ mét lÇn cho nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n; 

 L·i mua hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, l·i thuª TSC§ thuª tµi chÝnh; 

 Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ph¸t sinh mét lÇn qu¸ lín ph¶i ph©n bæ nhiÒu n¨m; 

 Chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t ®éng. 
Chi phÝ tr¶ tríc bao gåm chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n vµ chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. Chi phÝ tr¶ 

tríc ng¾n h¹n lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh mµ doanh nghiÖp dù kiÕn ph©n bæ trong 1 
niªn ®é kÕ to¸n. Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh liªn quan ®Õn kÕt 
qu¶ ho¹t ®éng SXKD cña nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n. Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n vµ dµi h¹n ®îc ghi chÐp 
ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi kho¶n 142 - Chi phÝ tr¶ tríc vµ TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n.  

 Néi dung, kÕt cÊu cña tµi kho¶n 142 - Chi phÝ tr¶ tríc:      
Bªn Nî :   

 Ph¶n ¸nh chi phÝ tr¶ tríc thùc tÕ ph¸t sinh 

 Sè chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp chê kÕt chuyÓn  
Bªn Cã:   

 C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc ®· tÝnh vµo chi phÝ SXKD trong kú  

 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN chê kÕt chuyÓn vµo TK 911   
Sè d bªn Nî:  

 Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc cha tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh hoÆc cha kÕt 
chuyÓn vµo TK 911. 

 Tµi kho¶n 142 -  Chi phÝ tr¶ tríc cã 2 tµi kho¶n cÊp hai: 
- Tµi kho¶n 1421  - Chi phÝ tr¶ tríc.  
- Tµi kho¶n 1422  - Chi phÝ chê kÕt chuyÓn.  
Tµi kho¶n 242 dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh nhng cã liªn quan ®Õn kÕt qu¶ 

ho¹t ®éng SXKD cña nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n vµ viÖc kÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ nµy vµo chi phÝ 
SXKD cña c¸c niªn ®é kÕ to¸n sau. 
KÕt cÊu cña Tµi kho¶n 242:  

Bªn Nî: 

 Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n ph¸t sinh trong kú  

 Sè chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t ®éng. 
Bªn Cã: 

 C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n ph©n bæ vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 

 Ph©n bæ sè chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i vµo chi phÝ s¶n 
xuÊt, kinh doanh trong suèt thêi h¹n thuª l¹i tµi s¶n. 

Sè d Nî: 

 C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n cha tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng SXKD cña n¨m tµi chÝnh. 
6.2. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n. 

 Trong kú, khi c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc thùc tÕ ph¸t sinh, c¨n cø vµo chøng tõ, kÕ to¸n ghi:    
Nî TK 142  - Chi phÝ tr¶ tríc (1421)                        

Cã TK 111, 112, 153, ...           
 §Þnh kú khi ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc vµo chi phÝ kinh doanh ghi:                          

Nî TK 627, 641, 642  
Cã TK 142  - Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 
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 §èi víi DN cã chu kú KD dµi, trong kú kh«ng cã hoÆc doanh thu nhá, cuèi kú kÕt chuyÓn 
mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ QLDN vµo chê ph©n bæ cho kú sau ghi:                         

 Nî TK 142  - Chi phÝ tr¶ tríc (1422)                               
Cã TK 641, 642 

Sang kú sau c¨n cø vµo møc doanh thu b¸n hµng thùc hiÖn, tÝnh to¸n vµ kÕt chuyÓn:                       
Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh   

Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (1422)   
KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc ph¶i më sæ theo dâi chi tiÕt theo tõng kho¶n chi phÝ: Tæng sè ph¸t sinh, ®èi 
tîng chÞu  chi phÝ, sè kú ph¶i ph©n bæ, sè ®· ph©n bæ vµo ®èi tîng  chÞu phÝ, sè cßn ph¶i ph©n bæ. 
6.3. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

 C¸c kho¶n chi phÝ thµnh lËp DN, chi phÝ ®µo t¹o nh©n viªn, ...giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng cña 
DN míi thµnh lËp, chi phÝ cho giai ®o¹n nghiªn cøu, chi phÝ chuyÓn dÞch ®Þa ®iÓm. NÕu chi 
phÝ ph¸t sinh lín ph¶i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD cña nhiÒu n¨m, khi ph¸t sinh ghi:  

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (NÕu cã)  

Cã c¸c TK 111, 112, 152, 331, 334, 338,... 
 §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n vµo chi phÝ SXKD, ghi: 

Nî TK 641, 642 
Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

 Khi tr¶ tríc tiÒn thuª TSC§, thuª c¬ së h¹ tÇng theo ph¬ng thøc thuª ho¹t ®éng vµ phôc vô 
ho¹t ®éng kinh doanh cho nhiÒu n¨m, ghi: 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ  

Cã c¸c TK 111,112 .... 
 §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n bæ theo tiªu thøc ph©n bæ hîp lý chi phÝ thuª TSC§, thuª c¬ së h¹ 

tÇng vµo chi phÝ SXKD, ghi:  
Nî c¸c TK 635, 642 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 
 §èi víi c«ng cô, dông cô xuÊt dïng mét lÇn cã gi¸ trÞ lín ph¶i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ 

SXKD hoÆc chi phÝ qu¶n lý kinh doanh. Trêng hîp ph©n bæ 2 lÇn hoÆc ph©n bæ dÇn: 
-  Khi xuÊt c«ng cô, dông cô, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, ghi: 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 
Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô. 

 §ång thêi tiÕn hµnh ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD hoÆc chi phÝ qu¶n lý, ghi: 
Nî TK 627, 641, 642 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 
 Trêng hîp gi¸ b¸n vµ thuª l¹i TSC§ thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý nhng møc gi¸ thuª thÊp h¬n gi¸ 

thuª thÞ trêng th× kho¶n lç nµy kh«ng ®îc ghi nhËn ngay mµ ph¶i ph©n bæ dÇn phï hîp víi 
kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong thêi gian thuª tµi s¶n, ghi:  

- C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn b¸n TSC§, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§) 
Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

- §ång thêi, ghi gi¶m TSC§: 
Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (TÝnh b»ng gi¸ b¸n cña TSC§) 
Nî TK 242 - (Chªnh lÖch gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lín h¬n gi¸ b¸n) 
Nî TK 214 - Hao mßn TSC§  

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh. 
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- C¸c kú tiÕp theo ph©n bæ sè lç vÒ giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t ®éng vµo chi phÝ 
SXKD trong kú phï hîp víi kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª mµ tµi s¶n ®ã dù kiÕn sö dông, ghi: 

Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 
Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

 Trêng hîp doanh nghiÖp ph¶i tr¶ tríc tiÒn thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng cho nhiÒu kú. 
- Khi xuÊt tiÒn tr¶ tríc tiÒn thuª cho nhiÒu kú, ghi: 

Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 (Sè tr¶ cho kú nµy) 
Nî TK 142, 242 (Sè chi phÝ tr¶ tríc cho c¸c kú sau)  
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 

Cã TK 111, 112... 
- §Þnh kú, ph©n bæ tiÒn thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng ®· tr¶ tríc vµo chi phÝ , ghi:  

Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 
Cã TK 142, 242 

7. KÕ to¸n c¸c kho¶n cÇm cè, ký cîc, ký quü 

7.1. Néi dung, nguyªn t¾c h¹ch to¸n vµ tµi kho¶n sö dông 
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng SXKD ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®i vay. 

Khi vay vèn sÏ ph¸t sinh ®iÒu kiÖn thÕ chÊp, cÇm cè trong ®ã ngêi ®i vay ph¶i mang tµi s¶n cña 
m×nh nh: vµng, ®¸ quý, tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu,TSC§... giao cho ngêi cho vay cÇm gi÷ trong thêi 
gian vay vèn. Nh÷ng tµi s¶n ®· mang cÇm cè kh«ng cã quyÒn së h÷u vµ cã thÓ kh«ng cã quyÒn sö 
dông trong thêi gian cÇm cè. Do vËy còng kh«ng cã quyÒn nhîng b¸n. Sau khi thanh to¸n sßng 
ph¼ng tiÒn vay, ngêi ®i vay nhËn l¹i nh÷ng tµi s¶n cÇm cè cña m×nh. Khi ®Õn h¹n thanh to¸n nÕu 
kh«ng tr¶ ®îc tiÒn vay, ngêi cho vay cã quyÒn ph¸t m¹i tµi s¶n cÇm cè ®Ó thu l¹i tiÒn cho vay. 

Ký cîc lµ sè tiÒn doanh nghiÖp ®Æt cîc khi ®i thuª, mù¬n tµi s¶n theo yªu cÇu cña ngêi 
cho thuª nh»m môc ®Ých rµng buéc tr¸ch nhiÖm vËt chÊt vµ n©ng cao tr¸ch nhiÖm cña ngêi ®i thuª 
vµ hoµn tr¶ ®óng thêi h¹n. Sè tiÒn ký cîc do bªn cho thuª quy ®Þnh, cã thÓ b»ng hoÆc lín h¬n gi¸ 
trÞ tµi s¶n cho thuª. 

Trong quan hÖ mua b¸n, nhËn ®¹i lý, nhËn thÇu c«ng tr×nh XDCB hoÆc tham gia ®Êu thÇu ®Ó 
®¶m b¶o sù tin cËy gi÷a c¸c bªn sÏ ph¸t sinh nghiÖp vô ký quü. Sè tiÒn ký quü sÏ rµng buéc ngêi 
ký quü thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c c«ng viÖc mµ m×nh ®· ®¨ng ký khi tróng thÇu. Trong trêng hîp 
bªn ký quü kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn sai theo quy ®Þnh sÏ bÞ bªn kia ph¹t trõ vµo sè tiÒn ®· ký 
quü. TiÒn ký quü cã thÓ lµ tiÒn hoÆc nh÷ng giÊy tê cã gi¸ trÞ nh tiÒn.       

C¨n cø vµo thêi gian thu håi ngêi ta ph©n c¸c kho¶n cÇm cè, ký c¬c, ký quý thµnh ng¾n 
h¹n, dµi h¹n. CÇm cè, ký c¬c, ký quý ng¾n h¹n cã thêi gian thu håi trong vßng mét n¨m. CÇm cè, 
ký cîc, ký quý dµi h¹n cã thêi gian thu håi sau mét n¨m.   

KÕ to¸n c¸c kho¶n cÇm cè, ký cîc, ký quý ®îc ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n : 
- Tµi kho¶n 144  - CÇm cè, ký cîc, ký quý ng¾n h¹n 
- Tµi kho¶n 244  - CÇm cè, ký c¬c, ký quý dµi h¹n. 

 Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 144, 244 nh sau:        

Bªn Nî:  Gi¸ trÞ tµi s¶n mang cÇm cè, sè tiÒn ký quü, ký cîc.               

Bªn Cã:  Gi¸ trÞ tµi s¶n mang cÇm cè ®· nhËn vÒ 

Sè tiÒn ký quü, ký cîc ®· nhËn l¹i hoÆc ®· thanh to¸n.  

Sè d Bªn Nî: Gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cßn ®ang cÇm cè, ký quü, ký cîc        

Tµi s¶n ®em cÇm cè, ký quü, ký cîc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n nµy theo gi¸ ghi sæ cña doanh 
nghiÖp. Khi thu håi vÒ ghi theo gi¸ lóc xuÊt ®i. Trêng hîp cÇm cè b»ng giÊy tê chøng nhËn chuyÓn 
quÒn së h÷u tµi s¶n kh«ng ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n nµy mµ chØ theo dâi trªn sæ chi tiÕt.        
7.2. Tr×nh tù kÕ to¸n:     

 Khi DN dïng tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, tr¸i phiÕu, ®Ó ký quü, ký cîc, ghi:                  
Nî TK 144, 244  

Cã TK 111, 112,  121, 221  
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 NÕu dïng TSC§ ®Ó thÕ chÊp (Nh÷ng TSC§ thùc sù mang ra khái doanh nghiÖp) kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 144, 244 (Gi¸ trÞ hiÖn cßn)   
Nî TK 214 -  Hao mßn TSC§ (gi¸ trÞ hao mßn)      

Cã TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (NGTSC§)  
 Khi nhËn l¹i tµi s¶n thÕ chÊp lµ tiÒn, tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu ghi:             

Nî TK 111, 112,  121, 221, ... 
Cã TK 144, 244 

 Khi nhËn l¹i tµi s¶n thÕ chÊp lµ TSC§ ghi:    
Nî TK 211, 212  (NGTSC§)  
                Cã TK 214  -  Hao mßn TSC§ (gi¸ trÞ hao mßn) 

Cã TK 144, 244 (Gi¸ trÞ hiÖn cßn) 
 Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng thùc hiÖn ®óng hîp ®ång cam kÕt, bÞ ph¹t trõ vµo tiÒn ký 

cîc, ký quü th× sè tiÒn ph¹t sÏ ghi:                 
Nî TK 811 -  Chi phÝ kh¸c    

Cã TK 144 - CÇm cè, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n                          
Cã TK 244  -  CÇm cè, ký quü, ký cîc dµi h¹n 

 NÕu doanh nghiÖp dïng tiÒn ký quü, ký cîc thanh to¸n tiÒn hµng cho ngêi b¸n, khi nhËn 
®îc th«ng b¸o vÒ sè tiÒn ký quü ®· trõ vµo sè tiÒn mua hµng,  kÕ to¸n ghi:                  

Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n                          
Cã TK 144 -  CÇm cè, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n                          
Cã TK 244  -  CÇm cè, ký quü, ký cîc dµi h¹n 

 Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ bÞ ph¸t m¹i TSC§ thÕ chÊp. Sè 
tiÒn ph¸t m¹i sÏ dïng tr¶ nî tiÒn vay, l·i vay, sè cßn l¹i doanh nghiÖp sÏ ®îc nhËn vÒ : 

- NÕu gi¸ ph¸t m¹i > gi¸ trÞ thùc tÕ ghi sæ kÕ to¸n cña TSC§ mang ®i thÕ chÊp, phÇn chªnh 
lÖch ph¶n ¸nh vµo thu nhËp kh¸c, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 311 -   Vay ng¾n h¹n.                  
Nî TK 315 -   Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 
Nî TK 635  - Chi phÝ tµi chÝnh                              
Nî TK 111  - TiÒn mÆt.                
Nî TK 112  - TiÒn göi Ng©n hµng  

Cã TK 144 -  CÇm cè, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n                          
Cã TK 244  -  CÇm cè, ký quü, ký cîc dµi h¹n 
Cã TK 711  -  Thu nhËp kh¸c 

- NÕu gi¸ ph¸t m¹i < gi¸ trÞ thùc tÕ ghi sæ kÕ to¸n cña TSC§ mang ®i thÕ chÊp, phÇn chªnh 
lÖch ph¶n ¸nh vµo chi phÝ  kh¸c, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 311 -   Vay ng¾n h¹n.                  
Nî TK 315 -   Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 
Nî TK 635  - Chi phÝ tµi chÝnh 
Nî TK 111  - TiÒn mÆt.                
Nî TK 112  - TiÒn göi Ng©n hµng  
Nî TK 811  - Chi phÝ kh¸c 

Cã TK 144 -  CÇm cè, ký quü, ký cîc ng¾n h¹n                          
Cã TK 244  -  CÇm cè, ký quü, ký cîc dµi h¹n 

KÕ to¸n c¸c kho¶n cÇm cè, ký quü, ký cîc ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi theo tõng ®èi t¸c 
cho vay hoÆc ký quü, ký cîc theo tõng kho¶n môc cÇm cè, ký quü, ký cîc vµ thêi h¹n thu håi... 
 

 

8. KÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi: 

8.1. Néi dung kÕ to¸n dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 
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Trong thùc tÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã nh÷ng kho¶n thu mµ con nî khã hoÆc kh«ng 
cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. C¸c kho¶n nî cña nh÷ng kh¸ch hµng nµy gäi lµ nî ph¶i thu khã ®ßi. §Ó ®Ò 
phßng rñi ro h¹n chÕ nh÷ng ®ét biÕn vÒ kÕt qu¶ kinh doanh trong kú kÕ to¸n, cuèi mçi niªn ®é, kÕ 
to¸n ph¶i tÝnh to¸n sè nî ph¶i thu sè nî ph¶i thu khã ®ßi do con nî kh«ng cßn kh¶ n¨ng thanh to¸n 
cã x¶y ra trong n¨m kÕ ho¹ch ®Ó tÝnh tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Gäi lµ lËp dù phßng c¸c 
kho¶n ph¶i thu khã ®ßi.   Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh viÖc lËp dù phßng ®îc tiÕn hµnh vµo thêi ®iÓm 
kho¸ sæ kÕ to¸n ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m vµ ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau:    

- Sè dù phßng kh«ng ®îc vît qu¸ sè lîi nhuËn ph¸t sinh cña doanh nghiÖp.         
-   §èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn lËp dù phßng ph¶i cã chøng tõ gèc hîp lÖ ghi râ 

tªn ®Þa chØ ngêi nî, néi dung kho¶n nî, sè tiÒn ph¶i thu, sè ®· thu, sè cßn nî cha tr¶.  
- C¸c kho¶n nî ph¶i thu ®îc ghi nhËn lµ nî khã ®ßi nÕu nî ph¶i thu ®· qu¸ h¹n 2 n¨m trë lªn 

kÓ tõ ngµy ®Õn h¹n thu nî ghi trong hîp ®ång (khÕ íc vay). Trõ trêng hîp ®Æc biÖt trong thêi gian 
qu¸ h¹n cha qu¸ 2 n¨m nhng con nî ®ang trong thêi gian xem xÐt gi¶i thÓ, ph¸ s¶n hoÆc cã dÊu 
hiÖu kh¸c nh: bá trèn, bÞ b¾t gi÷... th× còng ®îc ghi nhËn lµ nî khã ®ßi. 

- Doanh nghiÖp ph¶i lËp héi ®ång thÈm ®Þnh x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi vµ xö lý 
theo chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn hµnh.    

- Møc lËp dù phßng c¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi tèi ®a kh«ng vît qu¸ 20% tæng d nî ph¶i 
thu cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm 31/12 hµng n¨m.     
8.2. Tµi kho¶n sö dông 

 KÕ to¸n dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®îc ph¶n ²nh ë t¯i kho°n 139 “Dù phßng 
ph°i thu khã ®ßi”. Néi dung kÕt cÊu cða t¯i kho°n 139 nh sau:  

     Bªn nî : Hoµn nhËp sè dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi ®· lËp cuèi n¨m tríc  

     Bªn cã : Sè trÝch lËp dù phßng c¸c kho¶n ph¶i thu khã ®ßi cuèi niªn ®é . 

     Sè d bªn cã: Sè dù phßng ph¶i thu khã ®ßi hiÖn cã cuèi kú  

8.3. Tr×nh tù kÕ to¸n:  

Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp c¨n cø vµo kho¶n nî ph¶i thu, x¸c ®Þnh sè dù phßng nî 
ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp. 
 NÕu sè dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp n¨m nay > sè dù phßng nî ph¶i thu 

khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch ghi: 
Nî TK 642 -  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6426) 

Cã TK 139 -  Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 
 NÕu sè dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp n¨m nay < sè dù phßng nî ph¶i thu 

khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch ghi : 
Nî TK 139 -  Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 

Cã TK 642 -  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6426) 
 Trong niªn ®é tiÕp theo khi thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña niªn ®é tríc, ghi: 

Nî TK111, 112  
Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
Cã TK138 - Ph¶i thu kh¸c 

 Nh÷ng kho¶n nî ph¶i thu cña niªn ®é tríc, nay thùc sù kh«ng thu håi nî ®îc, sau khi ®· cã 
quyÕt ®Þnh cho phÐp xö lý xo¸ sæ kho¶n c«ng nî nµy, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 139 :  Dïng dù phßng ®Ó xo¸ nî  
Nî TK 642 : PhÇn chªnh lÖch gi÷a sè nî ph¶i thu khã ®ßi xo¸ sæ > sè lËp dù phßng 

Cã TK131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
Cã TK138 - Ph¶i thu kh¸c 

§ång thêi ph¶i theo dâi kho¶n c«ng nî ®· xö lý: Nî TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 
 C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ nÕu thu håi ®îc, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK111, 112  
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c  
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§ång thêi:    Cã TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 
 C¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ nÕu sau 10 ®Õn 15 n¨m kh«ng thu håi ®îc, ghi: 

Cã TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 

 

Ch¬ng iiI  :  KÕ to¸n hµng tån kho trong doanh nghiÖp 

 

I.  nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ kÕ to¸n hµng tån kho trong doanh nghiÖp 

1. Kh¸i niÖm -Ph©n lo¹i hµng tån kho 

1.1 Kh¸i niÖm hµng tån kho  

Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam sè 02 -  Hµng tån kho, quy ®Þnh hµng tån kho lµ tµi s¶n: 

- §îc gi÷ ®Ó b¸n trong kú s¶n xuÊt, kú kinh doanh b×nh thêng 

- §ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 

- Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®Ó sö dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh 
hoÆc cung cÊp dÞch vô 

Hµng tån kho lµ 1 bé phËn cña tµi s¶n ng¾n h¹n vµ chiÕm tû träng lín cã vai trß quan träng 
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.  

Nh vËy: Hµng tån kho trong doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cña tµi s¶n ng¾n h¹n dù tr÷ cho 
s¶n xuÊt, lu th«ng hoÆc ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o ë doanh nghiÖp.  

1.2 Ph©n lo¹i hµng tån kho  

Hµng tån kho trong Doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, kh¸c nhau vÒ 
®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt th¬ng phÈm, ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n, nguån h×nh thµnh cã vai trß c«ng dông kh¸c 
nhau trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó qu¶n lý tèt hµng tån kho, tÝnh ®óng vµ tÝnh ®ñ gi¸ gèc 
hµng tån kho cÇn ph©n lo¹i vµ x¾p xÕp hµng tån kho theo nh÷ng tiªu thøc nhÊt ®Þnh. 

* Thø nhÊt, ph©n lo¹i hµng tån kho theo môc ®Ých sö dông vµ c«ng dông cña hµng tån kho. 

Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, nh÷ng hµng tån kho cã cïng môc ®Ých sö dông vµ c«ng dông 
®îc xÕp vµo mét nhãm, kh«ng ph©n biÖt chóng ®îc h×nh thµnh tõ nguån nµo, quy c¸ch, phÈm chÊt 
ra sao,... Theo ®ã, hµng tån kho trong doanh nghiÖp ®îc chia thµnh: 

- Hµng tån kho dù tr÷ cho s¶n xuÊt: lµ toµn bé hµng tån kho ®îc dù tr÷ ®Ó phôc vô trùc tiÕp 

hoÆc gi¸n tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh NVL, b¸n thµnh phÈm, c«ng cô dông cô, gåm c¶ gi¸ trÞ 
s¶n phÈm dë dang. 

- Hµng tån kho dù tr÷ cho tiªu thô: ph¶n ¸nh toµn bé hµng tån kho ®îc dù tr÷ phôc vô cho 

môc ®Ých b¸n ra cña doanh nghiÖp nh hµng ho¸, thµnh phÈm,... 

C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc sö dông hµng tån kho ®óng môc ®Ých, ®ång thêi t¹o ®iÒu 
kiÖn thuËn lîi cho nhµ qu¶ trÞ trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch, dù to¸n thu mua, b¶o qu¶n vµ dù  
tr÷ hµng tån kho, ®¶m b¶o hµng tån kho cung øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt, tiªu thô víi chi phÝ thu 
mua, b¶o qu¶n thÊp nhÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

* Thø hai, ph©n lo¹i hµng tån kho theo nguån h×nh thµnh 

Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, hµng tån kho ®îc chia thµnh: 

- Hµng tån kho ®îc mua vµo: bao gåm: 

+ Hµng mua tõ bªn ngoµi: lµ toµn bé hµng tån kho ®îc doanh nghiÖp mua tõ c¸c nhµ cung 
cÊp ngoµi hÖ thèng tæ chøc kinh doanh cña doanh nghiÖp. 
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+ Hµng mua néi bé: lµ toµn bé hµng tån kho ®îc doanh nghiÖp mua tõ c¸c nhµ cung cÊp 
thuéc hÖ thèng tæ chøc kinh doanh cña doanh nghiÖp nh mua hµng gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong 
cïng mét C«ng ty, Tæng C«ng ty v.v... 

- Hµng tån kho tù gia c«ng: lµ toµn bé hµng tån kho ®îc DNSX, gia c«ng t¹o thµnh. 

- Hµng tån kho ®îc nhËp tõ c¸c nguån kh¸c: Nh hµng tån kho ®îc nhËp tõ liªn doanh, 

liªn kÕt, hµng tån kho ®îc biÕu tÆng v.v... 

C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè cÊu thµnh trong gi¸ gèc hµng tån kho, 
nh»m tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ gèc hµng tån kho theo tõng nguån h×nh thµnh. Qua ®ã, gióp doanh 
nghiÖp ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é æn ®Þnh cña nguån hµng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch, dù to¸n 
vÒ hµng tån kho. §ång thêi, viÖc ph©n lo¹i chi tiÕt hµng tån kho ®îc mua tõ  bªn ngoµi vµ hµng 
mua néi bé gióp cho viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ hµng tån kho cña doanh nghiÖp khi lËp b¸o c¸o 
tµi chÝnh (BCTC) hîp nhÊt. 

* Thø ba, ph©n lo¹i kho theo yÕu cÇu sö dông  

Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, hµng tån kho ®îc chia thµnh: 

- Hµng tån kho sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc dù tr÷ 

hîp lý ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®îc tiÕn hµnh b×nh thêng. 

- Hµng tån kho cha cÇn sö dông: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®îc dù tr÷ cao h¬n møc dù 

tr÷ hîp lý. 

- Hµng tån kho kh«ng cÇn sö dông: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho kÐm hoÆc mÊt phÈm chÊt 

kh«ng ®îc doanh nghiÖp sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt. 

C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp ®¸nh gi¸ møc ®é hîp lý cña hµng tån kho, x¸c ®Þnh ®èi tîng cÇn 
lËp dù phßng vµ møc dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cÇn lËp. 

* Thø t, ph©n lo¹i hµng tån kho theo kÕ ho¹ch dù tr÷, s¶n xuÊt vµ tiªu thô: 

Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, hµng tån kho ®îc chia thµnh:  

- Hµng tån tr÷ an toµn: Ph¶n ¸nh hµng tån tr÷ an toµn ®Ó kinh doanh ®îc tiÕn hµnh 

thêng xuyªn, liªn tôc. 

- Hµng tån tr÷ thùc tÕ 

 C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n trÞ x¸c ®Þnh ®îc møc dù tr÷ an toµn phï hîp ®ång thêi x¸c ®Þnh 
thêi ®iÓm mua hµng hîp lý. 

* Thø n¨m, ph©n lo¹i hµng tån kho theo phÈm chÊt: 

Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, tuú thuéc vµo chÊt lîng cña hµng tån kho mµ hµng tån kho 
®îc chia thµnh:  

- Hµng tån kho chÊt lîng tèt 

- Hµng tån kho kÐm phÈm chÊt 

- Hµng tån kho mÊt phÈm chÊt 

C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng hµng tån kho trong doanh 
nghiÖp. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tæn thÊt cña hµng tån kho, x¸c ®Þnh sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cÇn 
lËp, ®ång thêi gióp doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch mua vµo, b¸n ra hîp lý. 

* Thø s¸u, ph©n lo¹i hµng tån kho theo ®Þa ®iÓm b¶o qu¶n: 

Theo tiªu thøc ph©n lo¹i nµy, hµng tån kho ®îc chia thµnh: 

- Hµng tån kho trong doanh nghiÖp: Ph¶n ¸nh toµn bé hµng tån kho ®ang ®îc b¶o qu¶n 

t¹i doanh nghiÖp nh hµng trong kho, trong quÇy, CCDC, nguyªn vËt liÖu trong kho vµ 
®ang sö dông, ... 
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- Hµng tån kho bªn ngoµi doanh nghiÖp: Ph¶n ¸nh toµn bé hµng tån kho ®ang ®îc b¶o 

qu¶n t¹i c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc, c¸ nh©n ngoµi doanh nghiÖp nh hµng göi b¸n, hµng ®ang ®i 
®êng,... 

C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp cho viÖc ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt liªn quan ®Õn hµng tån kho, 
lµm c¬ së ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ hµng tån kho hao hôt, mÊt m¸t trong qu¸ tr×nh b¶o qu¶n. 

* Thø b¶y, theo chuÈn mùc 02 -hµng tån kho ®îc ph©n thµnh: 

- Hµng ho¸ mua ®Ó b¸n: Hµng ho¸ tån kho, hµng mua ®ang ®i trªn ®êng, hµng göi ®i b¸n, 

hµng ho¸ göi ®i gia c«ng chÕ biÕn... 

- Thµnh phÈm tån kho vµ thµnh phÈm göi ®i b¸n 

- S¶n phÈm dë dang vµ chi phÝ dÞch vô cha hoµn thµnh: Lµ nh÷ng s¶n phÈm cha hoµn 

thµnh vµ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh nhng cha lµm thñ tôc nhËp kho thµnh phÈm. 

- Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Gåm tån kho, göi ®i gia c«ng chÕ biÕn ®· mua ®ang 

®i trªn ®êng 

ViÖc ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh nh÷ng hµng nµo thuéc hµng tån kho cña doanh nghiÖp ¶nh hëng 
tíi viÖc tÝnh chÝnh x¸c cña hµng tån kho ph¶n ¸nh trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ ¶nh hëng tíi c¸c chØ 
tiªu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. V× v©y viÖc ph©n lo¹i hµng tån kho lµ cÇn thiÕt trong mçi 
doanh nghiÖp. 

Tãm l¹i:  Mçi c¸ch ph©n lo¹i hµng tån kho ®Òu cã ý nghÜa nhÊt ®Þnh ®èi víi nhµ qu¶n trÞ 
doanh nghiÖp. Do ®ã, tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý cña nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp mµ kÕ to¸n thùc 
hiÖn tæ chøc thu thËp, xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ hµng tån kho theo nh÷ng c¸ch thøc nhÊt ®Þnh. 

1.3. §Æc ®iÓm hµng tån kho vµ yªu cÇu qu¶n lý hµng tån kho 

 Hµng tån kho trong doanh nghiÖp thêng gåm nhiÒu lo¹i, cã vai trß, c«ng dông kh¸c nhau 
trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Do ®ã, ®ßi hái c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý vµ h¹ch to¸n hµng 
tån kho còng cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. Nh×n chung, hµng tån kho cña doanh nghiÖp cã nh÷ng 

®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 

Thø nhÊt, hµng tån kho lµ mét bé phËn cña tµi s¶n ng¾n h¹n trong doanh nghiÖp vµ chiÕm tû 

träng kh¸ lín trong tæng tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ 
hµng tån kho cã ¶nh hëng lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña 
doanh nghiÖp. 

Thø hai, hµng tån kho trong doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, víi chi 

phÝ cÊu thµnh nªn gi¸ gèc hµng tån kho kh¸c nhau. X¸c ®Þnh ®óng, ®ñ c¸c yÕu tè chi phÝ cÊu thµnh nªn 
gi¸ gèc hµng tån kho sÏ gãp phÇn tÝnh to¸n vµ h¹ch to¸n ®óng, ®ñ, hîp lý gi¸ gèc hµng tån kho vµ chi 
phÝ hµng tån kho lµm c¬ së x¸c ®Þnh lîi nhuËn thùc hiÖn trong kú. 

Thø ba, hµng tån kho tham gia toµn bé vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, 

trong ®ã cã c¸c nghiÖp vô x¶y ra thêng xuyªn víi tÇn suÊt lín, qua ®ã hµng tån kho lu«n biÕn ®æi 
vÒ mÆt h×nh th¸i hiÖn vËt vµ chuyÓn ho¸ thµnh nh÷ng tµi s¶n ng¸n h¹n kh¸c nh tiÒn tÖ, s¶n phÈm dë 
dang hay thµnh phÈm,... 

Thø t, hµng tån kho trong doanh nghiÖp bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau víi ®Æc ®iÓm vÒ tÝnh 

chÊt th¬ng phÈm vµ ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n kh¸c nhau. Do vËy, hµng tån kho thêng ®îc b¶o qu¶n, 
cÊt tr÷ ë nhiÒu ®Þa ®iÓm, cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn hay nh©n t¹o kh«ng ®ång nhÊt víi nhiÒu ngêi qu¶n 
lý. V× lÏ ®ã, dÔ x¶y ra mÊt m¸t, c«ng viÖc kiÓm kª, qu¶n lý, b¶o qu¶n vµ sö dông hµng tån kho gÆp 
nhiÒu khã kh¨n, chi phÝ lín. 
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Thø n¨m, viÖc x¸c ®Þnh chÊt lîng, t×nh tr¹ng vµ gi¸ trÞ hµng tån kho lu«n lµ c«ng viÖc khã 

kh¨n, phøc t¹p. Cã rÊt nhiÒu lo¹i hµng tån kho rÊt khã ph©n lo¹i vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ nh c¸c t¸c phÈm 
nghÖ thuËt, c¸c lo¹i linh kiÖn ®iÖn tö, ®å cæ, kim khÝ quý,... 

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hµng tån kho, tuú theo ®iÒu kiÖn qu¶n lý hµng tån kho ë 
mçi doanh nghiÖp mµ yªu cÇu qu¶n lý hµng tån kho cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau. Song nh×n chung, 
viÖc qu¶n lý hµng tån kho ë c¸c doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu chñ yÕu sau: 

Thø nhÊt, hµng tån kho ph¶i ®îc theo dâi ë tõng kh©u thu mua, tõng kho b¶o qu¶n, tõng n¬i 

sö dông, tõng ngêi phô tr¸ch vËt chÊt (thñ kho, c¸n bé vËt t, nh©n viªn b¸n hµng,...) 

Trong kh©u thu mua, mét mÆt ph¶i theo dâi n¾m b¾t th«ng tin vÒ t×nh h×nh thÞ trêng, kh¶ 

n¨ng cung øng cña nhµ cung cÊp, c¸c chÝnh s¸ch c¹nh tranh tiÕp thÞ ®îc c¸c nhµ cung cÊp ¸p dông, 
tÝnh æn ®Þnh cña nguån hµng,... mÆt kh¸c, ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ vÒ sè lîng, chÊt lîng, quy c¸ch 
phÈm chÊt, chñng lo¹i gi¸ mua, chi phÝ mua vµ tiÕn ®é thu mua, cung øng phï hîp víi kÕ ho¹ch s¶n 
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

Trong kh©u b¶o qu¶n dù tr÷, ph¶i tæ chøc tèt kho, bÕn b·i, thùc hiÖn ®óng chÕ ®é b¶o qu¶n; 

x¸c ®Þnh ®îc ®Þnh møc dù tr÷ tèi thiÓu, tèi ®a cho tõng lo¹i hµng tån kho ®¶m b¶o an toµn, cung 
øng kÞp thêi cho s¶n xuÊt, tiªu thô víi chi phÝ tån tr÷ thÊp nhÊt. §ång thêi, cÇn cã nh÷ng c¶nh b¸o 
kÞp thêi khi hµng tån kho vît qua ®Þnh møc tèi ®a, tèi thiÓu ®Ó cã nh÷ng ®iÒu chØnh hîp lý, gãp 
phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

Trong kh©u sö dông, ph¶i theo dâi, n¾m b¾t ®îc h×nh thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm, tiÕn ®é thùc 

hiÖn. §ång thêi, ph¶i tu©n thñ viÖc sö dông hîp lý, tiÕt kiÖm c¬ së ®Þnh møc tiªu hao, dù to¸n chi 
phÝ, tiÕn ®é s¶n xuÊt nh»m gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. 

Thø hai, viÖc qu¶n lý hµng tån kho ph¶i thên+g xuyªn ®¶m b¶o ®îc quan hÖ ®èi chiÕu phï 

hîp gi÷a gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt cña tõng thø, tõng lo¹i hµng tån kho, gi÷a c¸c sè liÖu chi tiÕt víi sè liÖu 
tæng hîp vÒ hµng tån kho, gi÷a sè liÖu ghi trong sæ kÕ to¸n víi sè liÖu thùc tÕ tån kho. 

1.4. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho 

Hµng tån kho lµ 1 bé phËn cña tµi s¶n ng¾n h¹n trong doanh nghiÖp díi h×nh th¸i vËt chÊt. 
Hµng tån kho cña doanh nghiÖp cã thÓ ®îc mua tõ bªn ngoµi, cã thÓ do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®Ó 
dïng cho môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, cung cÊp dÞch vô hoÆc ®Ó b¸n. Nh v©y 
hµng tån kho xuÊt hiÖn ë c¶ ba kh©u: cung cÊp, s¶n xuÊt vµ tiªu thô cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh 
doanh. 

Hµng tån kho lµ mét bé phËn quan träng cña tµi s¶n ng¾n h¹n trong doanh nghiÖp, thêng rÊt 
®a d¹ng, viÖc x¸c ®Þnh chÊt lîng, t×nh tr¹ng vµ gi¸ trÞ hµng tån kho lu«n lµ c«ng viÖc khã kh¨n, 
phøc t¹p, hµng tån kho thêng ®îc b¶o qu¶n, b¶o qu¶n ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau do nhiÒu ngêi 
qu¶n lý. Do ®ã dÔ x¶y ra mÊt m¸t, c«ng viÖc kiÓm kª, qu¶n lý vµ b¶o qu¶n sö dông gÆp nhiÒu khã 
kh¨n, chi phÝ lín. §ång thêi hµng tån kho thêng cã c¸c nghiÖp vô nhËp xuÊt x¶y ra víi tÇn suÊt 
nhiÒu, lu«n biÕn ®æi vÒ mÆt h×nh th¸i hiÖn vËt. 

Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh kÕ to¸n hµng tån kho ®îc tiÕn hµnh theo mét trong hai 
ph¬ng ph¸p sau: 

 Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn (KKTX). 

 Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú (KK§K) 

Doanh nghiÖp chØ ®îc ¸p dông mét ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho vµ ph¶i qu¸n triÖt 
nguyªn t¾c nhÊt qu¸n sö dông trong suèt niªn ®é kÕ to¸n. ViÖc lùa chän ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n 
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hµng tån kho trong doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng SXKD, yªu cÇu qu¶n lý, tÝnh 
chÊt s¶n phÈm, sè lîng, chñng lo¹i vËt t hµng ho¸... ®Ó cã sù vËn dông thÝch hîp. 

1.4.1. Ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 

Ph¬ng ph¸p KKTX theo dâi vµ ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh NhËp 
- XuÊt - Tån kho hµng tån kho trªn sæ kÕ to¸n. 

Víi ph¬ng ph¸p KKTX, c¸c tµi kho¶n hµng tån kho (Lo¹i 15...) ®ù¬c dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè 
hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña vËt t hµng ho¸. Do vËy, gi¸ trÞ hµng tån kho trªn sæ kÕ 
to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Cuèi kú kÕ to¸n, c¨n cø vµo sè liÖu 
kiÓm kª thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ tån kho, so s¸nh víi sè liÖu vËt t, hµng ho¸ tån kho trªn sæ kÕ to¸n. 
VÒ nguyªn t¾c sè liÖu  tån kho thùc tÕ lu«n lu«n phï hîp vãi sè liÖu trªn sæ kÕ to¸n. NÕu cã chªnh 
lÖch ph¶i x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ xö lý theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn. 

¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn:  

Ph¬ng ph¸p KKTX theo dâi vµ ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc cã hÖ thèng t×nh h×nh NhËp 
- XuÊt - Tån kho vËt t hµng ho¸ gióp cho viÖc gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng tån 
kho trªn c¬ së ®ã b¶o qu¶n hµng tån kho c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. 

 Nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn:  

 Do ghi chÐp thêng xuyªn liªn tôc nªn khèi lîng ghi chÐp cña kÕ to¸n lín v× vËy chi phÝ 
h¹ch to¸n cao. 

§iÒu kiÖn ¸p dông cña ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn:  

Ph¬ng ph¸p KKTX thêng ®îc ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, 
doanh nghiÖp x©y l¾p vµ c¸c doanh nghiÖp th¬ng m¹i kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín: 
m¸y mãc, thiÕt bÞ... 

1.4.2. Ph¬ng ph¸p kª kª ®Þnh kú 

Lµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng ho¸ 
vËt t tån kho cuèi kú trªn sæ kÕ to¸n, tõ ®ã x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ xuÊt kho trong kú theo 
c«ng thøc : 

TrÞ gi¸ hµng 

tån kho xuÊt 

trong kú 

= 

Tæng trÞ gi¸  

hµng tån kho  

®Çu kú 

+ 

TrÞ gi¸ hµng  

tån kho nhËp  

trong kú 

- 

TrÞ gi¸ hµng  

tån kho tån  

cuèi kú 

Theo Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, mäi biÕn ®éng cña hµng tån kho (Nh©p kho, xuÊt kho) kh«ng 
theo dâi, ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n hµng tån kho (Lo¹i 1.5....) Gi¸ trÞ hµng hµng ho¸ vËt t mua 
vµo trong kú ®îc theo dâi trªn TK mua hµng (TK 611). 

 C«ng t¸c kiÓm kª hµng ho¸ vËt t ®îc tiÕn hµnh cuèi mçi kú kÕ to¸n ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng tån 
kho thùc tÕ lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n c¸c tµi kho¶n hµng tån kho. §ång thêi c¨n cø vµ trÞ gi¸ vËt t hµng 
ho¸ tån kho ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµng ho¸ vËt t xuÊt kho trong kú .                    

Nh vËy, khi ¸p dông Ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n nhãm hµng tån kho chØ 
sö dông ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸ vËt t tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú kÕ to¸n. TK 611 dïng ®Ó ph¶n ¸nh 
t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng gi¶m hµng tån kho.  

  Ph¬ng ph¸p KK§K cã u ®iÓm lµ gi¶m nhÑ c«ng viÖc h¹ch to¸n. Nhîc ®iÓm lµ ®é chÝnh 
x¸c vÒ gi¸ trÞ hµng ho¸ vËt t xuÊt dïng trong kú kh«ng cao, nã phô thuéc vµo c«ng t¸c qu¶n lý  
hµng ho¸ vËt t cña DN. Ph¬ng ph¸p KK§K thêng ¸p dông cho c¸c DN s¶n xuÊt kinh doanh 
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nh÷ng mÆt hµng cã nhiÒu chñng lo¹i, cã gi¸ trÞ nhá, thêng xuyªn ph¸t sinh nghiÖp vô nhËp xuÊt.  

2. Vai trß vµ yªu cÇu qu¶n lý hµng tån kho trong doanh nghiÖp 

2.1 Vai trß cña kÕ to¸n hµng tån kho  

Khi nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi sù tham gia cña c¸c thµnh 
phÇn kinh tÕ th× sè lîng c¸ doanh nghiÖp ngµy cµng nhiÒu vµ quy m« ngµy cµng lín. C¸c doanh 
nghiÖp ®Òu ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c h¹ch to¸n kinh tÕ, mµ nh÷ng nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ: tù trang 
tr¶i chi phÝ vµ cã lîi nhuËn, tù chñ vÒ tµi chÝnh, nghiÖp vô, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kinh tÕ ho¹t ®éng 
kinh doanh, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc hiÖn nghÜa vô víi Nhµ níc vµ tu©n thñ c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ 
qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña Nhµ níc víi sù chØ ®¹o vµ kiÓm tra cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña 
Nhµ níc. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph¸t huy tÝnh chñ ®éng, s¸ng t¹o, n©ng 
cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ kh¶ n¨ng qu¶n trÞ kinh doanh, qu¶n lý tµi s¶n. 

Trong c¬ chÕ qu¶n lý kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn nay, vai trß cña kÕ to¸n ngµy cµng ®îc coi 
träng bëi ®ã lµ c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp. 

Trong c¸c doanh nghiÖp hµng tån kho lµ bé phËn tµi s¶n quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× vËy th«ng tin vÒ hµng tån kho vµ t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t 
hµng ho¸ lµ th«ng tin quan träng mµ ngêi qu¶n lý cÇn quan t©m. C¨n cø vµo b¸o c¸o kÕ to¸n hµng 
tån kho mµ ngêi qu¶n lý cã thÓ ®a ra quyÕt ®Þnh kinh tÕ h÷u hiÖu h¬n nh c¸c quyÕt ®Þnh vÒ s¶n 
xuÊt, dù tr÷ vµ b¸n ra víi sè lîng lµ bao nhiªu... §Æc biÖt sè liÖu hµng tån kho cßn ¶nh hëng ®Õn 
th«ng tin tr×nh bµy trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 

MÆt kh¸ch kÕ to¸n hµng tån kho ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý hµng tån kho vÒ mÆt sè lîng, gi¸ 
trÞ, chñng lo¹i ®îc chi tiÕt theo tõng ®Þa ®iÓm, thêi gian, kh«ng gian nhÊt ®Þnh, gióp cho viÖc qu¶n 
lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp chÆt chÏ. 

§Æc biÖt, kÕ to¸n hµng tån kho cung cÊp th«ng tin chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vÒ trÞ gi¸ vèn hµng tiªu 
thô ®Ó gióp cho viÖc tÝnh to¸n kÕt qu¶ kinh doanh vµ tõ ®ã nhµ qu¶n lý cã s¸ch lîc s¶n xuÊt, kinh 
doanh phï hîp. 

2.2. Yªu cÇu qu¶n lý hµng tån kho 

XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña hµng tån kho, luËn v¨n ®Ò cËp tíi c¸c yªu cÇu chñ yÕu vÒ 
qu¶n lý hµng tån kho trong doanh nghiÖp ®ã lµ: hµng tån kho ph¶i ®îc theo dâi tõng kh©u, tõng 
kho, tõng n¬i sö dông, tõng ngêi phô tr¸ch vËt chÊt, ph¶i theo dâi n¾m b¾t th«ng tin ®Ó cã ®îc 
nh÷ng th«ng tin kÞp thêi ®iÒu hµnh, tr¸nh t×nh tr¹ng khan hiÕm hµng tån kho hoÆc ø ®äng hµng tån 
kho ¶nh hëng tíi hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp, cÇn ph¶i theo dâi qu¶n lý ®èi víi tõng 
lo¹i hµng tån kho c¶ vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ, viÖc qu¶n lý hµng tån kho ph¶i thêng xuyªn ®¶m b¶o 
®îc quan hÖ ®èi chiÕu phï hîp gi÷a gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt, cÇn cã nh÷ng c¶nh c¸o kÞp thêi khi cã c¸c 
dÊu hiÖu b¸o ®éng trong nh÷ng trêng hîp ®èi víi tõng lo¹i hµng tån kho vît qu¸ ®Þnh møc tèi ®a 
vµ tèi thiÓu ®Ó cã nh÷ng  ®iÒu chØnh vÒ hµng tån kho cho hîp lý, gãp phÇn ®¶m b¶o cho doanh 
nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh hiÖu qu¶ cao. 

3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n hµng tån kho trong doanh nghiÖp 

§Ó cung cÊp ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c th«ng tin cho c«ng t¸c qu¶n lý hµng tån kho trong 
c¸c doanh nghiÖp, kÕ to¸n hµng tån kho ph¶i thùc hiÖn ®îc c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: 

- Ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c vÒ thñ tôc chøng tõ nhËp xuÊt vËt t, hµng ho¸, ghi chÐp, ph¶n ¸nh 
trung thùc, ®Çy ®ñ, kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng tån kho, trªn c¬ së ®ã ng¨n ngõa vµ ph¸t 
hiÖn kÞp thêi nh÷ng hµnh vi tham «, thiÕu tr¸ch nhiÖm lµm tæn h¹i ®Õn tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 

- Tæ chøc hîp lý kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho, kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a h¹ch to¸n nghiÖp vô ë 
n¬i b¶o qu¶n vËt t, hµng ho¸ víi kÕ to¸n chi tiÕt vËt t, hµng ho¸ ë phßng kÕ to¸n. 
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- X¸c ®Þnh ®óng ®¾n gi¸ gèc cña hµng tån kho ®Ó lµm c¬ së x¸c ®Þnh  kÕt qu¶ kinh doanh cña 
doanh nghiÖp. 

- KÕ to¸n ph¶i cïng víi c¸c bé phËn kh¸c trong ®¬n vÞ thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é kiÓm kª 
®Þnh kú víi hµng tån kho nh»m ®¶m b¶o sù phï hîp gi÷a sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n víi sè vËt t, 
hµng ho¸ thù tÕ trong kho 

II. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ hµng tån kho 

Theo chuÈn mùc 02 - hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ gèc. Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: 
chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®îc hµng tån 
kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. 

Trêng hîp gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc thÊp h¬n gi¸ gèc th× ph¶i tÝnh theo gi¸ trÞ 
thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. 

Gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn lµ gi¸ b¸n íc tÝnh cña hµng tån kho trong kú s¶n xuÊt, kinh 
doanh b×nh thêng trõ (-) chi phÝ íc tÝnh ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ íc tÝnh cÇn thiÕt cho 
viÖc tiªu thô chóng. 

1. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhËp hµng tån kho  

Gi¸ gèc hµng tån kho bao gåm: chi phÝ mua, chi phÝ chÕ biÕn vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc 
tiÕp kh¸c ph¸t sinh ®Ó cã ®îc hµng tån kho ë ®Þa ®iÓm vµ tr¹ng th¸i hiÖn t¹i. 

1.1. Chi phÝ mua 

Chi phÝ mua cña hµng tån kho bao gåm gi¸ mua, c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i, chi phÝ 
vËn chuyÓn, bèc xÕp, b¶o qu¶n trong qu¸ tr×nh mua hµng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp 
®Õn viÖc mua hµng tån kho. C¸c kho¶n chiÕt khÊu th¬ng m¹i vµ gi¶m gi¸ hµng mua do hµng mua 
kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt ®îc trõ (-) khái chi phÝ mua. 

§èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, gi¸ trÞ vËt t hµng ho¸ 
mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®îc 
ph¶n ¸nh theo gi¸ mua cha thuÕ. 

§èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc hµng ho¸ dÞch vô 
kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp phóc lîi, dù ¸n, gi¸ trÞ 
vËt t hµng ho¸ mua vµo ®îc ph¶n ¸nh theo tæng gi¸ thanh to¸n (bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo). 

1.2. Chi phÝ chÕ biÕn hµng tån kho: 

Bao gåm nh÷ng chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn s¶n phÈm s¶n xuÊt nh chi phÝ nh©n c«ng 
trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh 
chuyÓn ho¸ nguyªn vËt liÖu thµnh thµnh phÈm. 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp, thêng kh«ng thay ®æi 
theo sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt nh chi phÝ khÊu hao, chi phÝ b¶o dìng m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ 
xëng... vµ chi phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt. 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm ®îc 
dùa trªn c«ng suÊt b×nh thêng cña m¸y mãc s¶n xuÊt. C«ng suÊt b×nh thêng lµ sè lîng s¶n phÈm 
®¹t ®îc ë møc trung b×nh trong c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt b×nh thêng. 

- Trêng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra cao h¬n c«ng suÊt b×nh thêng th× chi phÝ s¶n 
xuÊt chung cè ®Þnh ®îc ph©n bæ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. 

- Trêng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh thêng th× chi phÝ 
s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ®îc ph©n bæ cho mçi ®¬n vÞ s¶n phÈm theo c«ng suÊt b×nh thêng. Kho¶n 
chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng ph©n bæ ®îc ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp, thêng thay ®æi trùc tiÕp 
hoÆc gÇn nh trùc tiÕp theo sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¸n tiÕp, chi phÝ 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

nh©n c«ng gi¸n tiÕp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®îc ph©n hÕt vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mçi 
®¬n vÞ s¶n phÈm theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. 

Trêng hîp mét quy tr×nh s¶n xuÊt ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm trong cïng mét kho¶ng thêi gian 
mµ chi phÝ chÕ biÕn cña mçi lo¹i s¶n phÈm kh«ng ®îc ph¶n ¸nh mét c¸ch t¸ch biÖt, th× chi phÝ chÕ 
biÕn ®îc ph©n bæ cho c¸c lo¹i s¶n phÈm theo tiªu thøc phï hîp vµ nhÊt qu¸n gi÷a c¸c kú kÕ to¸n. 

Trêng hîp cã s¶n phÈm phô th× gi¸ trÞ s¶n phÈm phô ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc 
hiÖn ®îc vµ gi¸ trÞ nµy ®îc trõ (-) khái chi phÝ chÕ biÕn ®· tËp chung cho s¶n phÈm chÝnh. 

2. Ph¬ng ph¸p tÝnh trÞ gi¸ xuÊt hµng tån kho 

TÝnh gi¸ hµng tån kho lµ dïng thíc ®o gi¸ trÞ ®Ó biÓu hiÖn hµng tån kho nh»m ph¶n ¸nh, 
cung cÊp c¸c th«ng tin tæng hîp cÇn thiÕt vÒ hµng tån kho tõ ®ã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc hiÖu qu¶ cña 
hµng tån kho. Hµng tån kho trong c¸c doanh nghiÖp t¨ng tõ nhiÒu nguån gèc kh¸c nhau víi c¸c ®¬n 
gi¸ kh¸c nhau, v× vËy doanh nghiÖp cÇn lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thùc tÕ hµng xuÊt kho. ViÖc 
lùa chän ph¬ng ph¸p nµo tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña hµng tån kho, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña 
doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p nµo ®ßi hái theo nguyªn t¾c nhÊt qu¸n. 

Theo chuÈn mùc 02 -hµng tån kho, viÖc tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ hµng xuÊt kho cã thÓ ¸p dông mét 
trong c¸c ph¬ng ph¸p sau: 

2.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®Ých danh 
Theo ph¬ng ph¸p nµy khi xuÊt kho vËt t, hµng ho¸ c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho thuéc l« 

nµo vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ cña l« ®ã ®Ó tÝnh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t, hµng ho¸ xuÊt kho. 
Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp cã Ýt lo¹i mÆt hµng hoÆc mÆt hµng æn 

®Þnh vµ nhËn diÖn ®îc. 

2.2. Ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn 

Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ cña tõng lo¹i hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ trÞ trung  b×nh 
cña tõng lo¹i hµng tån kho t¬ng tù ®Çu kú vµ gi¸ trÞ tõng lo¹i hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt 
trong kú. Gi¸ trÞ trung b×nh cã thÓ ®îc tÝnh theo thêi kú hoÆc vµo mçi khi nhËp mét l« hµng vÒ, phô 
thuéc vµo t×nh h×nh cña doanh nghiÖp. 

TrÞ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho cña vËt t, hµng ho¸ ®îc c¨n cø vµo sè lîng vËt t, hµng ho¸ xuÊt 
kho vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn, theo c«ng thøc: 

 

§¬n gi¸ b×nh 
qu©n gia quyÒn 

= 

TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt t, 
hµng ho¸ tån ®Çu kú  

+ 
TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt t,  
hµng ho¸ nhËp trong kú 

Sè lîng vËt t, hµng ho¸ 
tån kho ®Çu kú 

+ 
Sè lîng vËt t, hµng ho¸ 
nhËp kho trong kú 

TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt t, hµng 
ho¸ xuÊt kho (tån kho) 

= 
Sè lîng vËt t, hµng ho¸ 
xuÊt kho (tån kho) 

x 
§¬n gi¸ b×nh 
qu©n gia quyÒn 

§¬n gi¸ b×nh qu©n thêng ®îc tÝnh cho tõng vËt t, hµng ho¸. §¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ x¸c 
®Þnh cho c¶ kú ®îc gäi lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n c¶ kú hay ®¬n gi¸ b×nh qu©n cè ®Þnh. Theo c¸ch nµy, 
khèi lîng tÝnh to¸n gi¶m nhng chØ tÝnh ®îc trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt t, hµng ho¸ vµo thêi ®iÓm 
cuèi kú nªn kh«ng thÓ cung cÊp th«ng tin kÞp thêi. 

§¬n gi¸ b×nh qu©n cã thÓ x¸c ®Þnh sau mçi lÇn nhËp ®îc gäi lµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n di ®éng, 
theo c¸ch tÝnh nµy x¸c ®Þnh ®îc trÞ gi¸ vèn thùc tÕ vËt t, hµng ho¸ hµng ngµy cung cÊp th«ng tin 
®îc kÞp thêi. Tuy nhiªn, khèi lîng c«ng viÖc sÏ nhiÒu lªn nªn ph¬ng ph¸p nµy rÊt thÝch hîp víi 
nh÷ng doanh nghiÖp lµm kÕ to¸n m¸y. 

2.3. Ph¬ng ph¸p nhËp tríc, xuÊt tríc  

Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®îc mua tríc hoÆc s¶n xuÊt 
tríc th× ®îc tÝnh tríc, vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt 
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gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Theo ph¬ng ph¸p nµy th×a gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« 
hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña 
hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. 

2.4. Ph¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tríc  

Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng tån kho ®îc mua sau hoÆc s¶n xuÊt sau 
th× ®îc xuÊt tríc, vµ hµng tån kho cßn l¹i cuèi kú lµ hµng tån kho ®îc mua hoÆc s¶n xuÊt tríc 
®ã. Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña l« hµnh nhËp sau hoÆc 
gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú cßn tån kho. 

III. H¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho 

H¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho lµ viÖc h¹ch to¸n kÕt hîp gi÷a thñ kho vµ phßng kÕ to¸n 
trªn cïng c¬ së c¸c chøng tõ nhËp, xuÊt kho, lo¹i, nhãm hµng tån kho vÒ sè lîng vµ gi¸ trÞ. C¸c 
doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc hÖ thèng chøng tõ, më c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ vËn dông ph¬ng ph¸p 
h¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho phï hîp ®Ó gãp phÇn t¨ng cêng qu¶n lý hµng tån kho. 

1. Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n hµng tån kho 

Tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n hµng tån kho lµ qu¸ tr×nh tæ chøc viÖc lËp, ghi chÐp chøng tõ, kiÓm 
tra, lu©n chuyÓn chøng tõ b¶o qu¶n sö dông l¹i chøng tõ vµ lu tr÷ tÊt c¶ chøng tõ kÕ to¸n liªn quan 
tíi hµng tån kho trong doanh nghiÖp nh»m ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc c¸c th«ng tin vÒ hµng tån kho 
trong doanh nghiÖp nh»m ph¶n ¸nh vµ gi¸m ®èc c¸c th«ng tin vÒ hµng tån kho phôc vô cho viÖc l·nh 
®¹o nghiÖp vô, ghi sæ kÕ to¸n vµ tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n. 

Trªn c¬ së yªu cÇu chung vÒ tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n, dùa vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt 
kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n lý cô thÓ, mçi doanh nghiÖp cÇn tæ chøc chøng tõ kÕ to¸n cho phï hîp, 
cung cÊp th«ng tin kÞp thêi vµ hiÖu qu¶ cho qu¸ tr×nh qu¶n lý. 

Theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC chøng tõ vÒ kÕ to¸n hµng tån kho bao gåm: 

- PhiÕu nhËp kho (mÉu sè 01-VT) -  PhiÕu xuÊt kho (mÉu sè 02-VT) 

- Biªn b¶n kiÓm nghiÖm vËt t, c«ng cô, s¶n phÈm, hµng ho  ̧(mÉu sè 03-VT) 

- PhiÕu b¸o vËt t cßn l¹i cuèi kú (mÉu sè 04-VT) -  B¶ng kª mua hµng (mÉu sè 06-VT) 

- Biªn b¶n kiÓm kª vËt t, c«ng cô, s¶n phÈm hµng ho¸ (mÉu sè 05-VT) 

- B¶ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô (mÉu sè 07-VT) 

2. H¹ch to¸n chi tiÕt hµng tån kho  

2.1. Ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song 

- T³i kho: Thð kho dïng “thÎ kho” ®Ó ghi chÐp h¯ng ng¯y t×nh h×nh nhËp, xuÊt, tån kho cða 
tõng thø vËt t, hµng ho¸ theo chØ tiªu sè lîng. ThÎ kho do phßng kÕ to¸n më vµ ®îc më cho tõng 
thø vËt t, hµng ho¸. Sau khi ghi nh÷ng chØ tiªu ë phÇn trªn, kÕ to¸n giao cho thñ kho gi÷. 

- T¹i phßng kÕ to¸n:  KÕ to¸n sö dông sæ kÕ to¸n chi tiÕt ®Ó ghi chÐp hµng ngµy t×nh h×nh 
nhËp -xuÊt cho tõng vËt t, hµng ho¸ theo chØ tiªu sè lîng vµ gi¸ trÞ cña tõng thø vËt t, hµng ho¸. 
Cuèi th¸ng, thñ kho vµ kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a thÎ kho vµ sæ chi tiÕt. MÆt kh¸ch c¨n 
cø vµo sæ chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¶ng kª tæng hîp nhËp- xuÊt - tån ®Ó ®èi chiÕu víi kÕ to¸n tæng hîp. 

Ph¬ng ph¸p nµy chØ phï hîp víi nh÷ng doanh nghiÖp cã Ýt chñng lo¹i vËt t, hµng 
ho¸, khèi lîng c¸c nghiÖp vô nhËp, xuÊt Ýt diÔn ra kh«ng thêng xuyªn.  

 

 

 

 

 

ThÎ kho 

Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt 

Sæ kÕ to¸n chi tiÕt 
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Ghi chó: 

 

 

2.2. Ph¬ng ph¸p ghi sæ sè d 

   Theo ph¬ng ph¸p nµy thñ kho chØ ghi chÐp phÇn sè lîng cßn kÕ to¸n chØ ghi chÐp phÇn gi¸ trÞ. 

- T¹i kho: Thñ kho vÉn më thÎ kho vµ ghi chÐp nh ph¬ng ph¸p thÎ song song. Cuèi th¸ng 
thñ kho ph¶i ghi chuyÓn sè tån kho trªn thÎ kho vµo sæ sè d ë cét sè lîng. 

- T¹i phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n sö dông b¶ng luü kÕ nhËp, luü kÕ xuÊt ®Ó ghi chÐp ®Þnh kú hoÆc 
hµng ngµy theo chØ tiªu gi¸ trÞ. Cuèi th¸ng lËp b¶ng tæng nhËp - xuÊt - tån. 

       Khi nhËp ®îc sæ sè d do thñ kho göi ®Õn kÕ to¸n ph¶i tÝnh vµ ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d. 

Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu gi÷a sæ sè d vµ b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån. 

Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông trong c¸c ®¬n vÞ cã chñng lo¹i vËt t, hµng ho¸, tr×nh ®é 
chuyªn m«n c¸n bé kÕ to¸n v÷ng vµng vµ ®· x©y dùng ®îc hÖ thèng danh ®iÓm vËt t, hµng ho¸. 

 S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p sæ sè d 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghi chó: 

 

 
 

Ghi ngµy th¸ng 

Ghi cuèi th¸ng 

§èi chiÕu sè liÖu 

ThÎ kho 

Chøng tõ nhËp Chøng tõ xuÊt 

Sæ sè d 

B¶ng kª nhËp  

NhËp – XuÊt – Tån 

Ghi ngµy th¸ng 

Ghi cuèi th¸ng 

§èichiÕu sè liÖu 
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2.3. Ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 

- T³i kho thð kho sö dông “thÎ kho” ®Ó ghi chÐp gièng nh ph¬ng ph²p ghi thÎ song song. 
- T³i phßng kÕ to²n: KÕ to²n sö dông “sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn” ®Ó ghi chÐp theo chØ tiªu sè 

lîng vµ gi¸ trÞ cho tõng lo¹i vËt t, hµng ho¸ theo tõng th¸ng. Cuèi th¸ng, sè liÖu trªn sæ ®èi chiÕu 
víi sæ kÕ to¸n tæng hîp. 

Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã chñng lo¹i vËt liÖu Ýt, 
kh«ng nhiÒu nghiÖp vô nhËp - xuÊt - tån vËt t, hµng ho¸, kh«ng bè trÝ riªng nh©n viªn kÕ to¸n chi 
tiÕt vËt t, hµng ho¸, do v©y kh«ng cã ®iÒu kiÖn ghi chÐp theo dâi t×nh h×nh nhËp, xuÊt hµng ngµy. 

S¬ ®å kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p ®èi chiÕu lu©n chuyÓn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chó: 

 

 

 

V. KÕ to¸n tæng hîp hµng tån kho trong doanh nghiÖp  

1. KÕ to¸n tæng hîp hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 

1.1. Tµi kho¶n sö dông  

§Ó h¹ch to¸n hµng tån kho kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n: 

- TK 151: Hµng ®ang ®i ®êng  

- TK 152: Nguyªn vËt liÖu  

- TK 153: C«ng cô dông cô  

- TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 

- TK 155: Thµnh phÈm 

- TK 157: Hµng göi b¸n 

- TK 632: Gi¸ vèn hµng b¸n 

TK 151 “H¯ng mua ®ang ®i ®êng”: T¯i kho°n n¯y dïng ®Ó ph°n ²nh trÞ gi² h¯ng ho¸, vËt t 
mua vµo ®· x¸c ®Þnh lµ hµng mua nhng cha ®îc nhËp kho. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 
151 “H¯ng mua ®ang ®i ®êng”. 

Bªn nî: TrÞ gi¸ hµng ho¸, vËt t ®ang ®i ®êng 

Bªn cã:  TrÞ gi¸ hµng ho¸, vËt t ®ang ®i ®êng vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn b¸n th¼ng... 

Sè d bªn nî:  TrÞ gi¸ hµng ho¸, vËt t ®ang ®i ®êng cuèi kú 

PhiÕu nhËp B¶ng kª nhËp 

ThÎ kho Sæ ®èi chiÕu lu©n 

chuyÓn 

B¶ng kª xuÊt PhiÕu xuÊt 

B¶ng tæng hîp  

N-X-T 

KÕ to¸n tæng hîp 

Ghi ngµy th¸ng 

Ghi cuèi th¸ng 

       §èi chiÕu sè liÖu 
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TK 152 “Nguyªn vËt liÖu”: T¯i kho°n n¯y dïng ®Ó ph°n ²nh gi² trÞ hiÖn cã v¯ t×nh h×nh biÕn 
®éng cña c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu cña doanh nghiÖp.  

     

 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cða TK 152 “Nguyªn vËt liÖu”: 

Bªn nî: 

 TrÞ gi¸ mua cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho trong kú  

  Chi phÝ thu mua nguªn vËt liÖu nhËp kho. 

  TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn  

  TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho 

  TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu ph¸t hiÖn thõa trong mua vµ kiÓm kª 

Bªn cã: 

  TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho trong kú 

 C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua, chiÕt khÊu th¬ng m¹i  

  TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thiÕu, h háng, mÊt phÈm chÊt trong kho  

Sè d bªn nî: 

  TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu tån kho cuèi kú 

1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån theo ph¬ng ph¸p KKTX 

T¹i c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng tån kho bao gåm: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô, s¶n 
phÈm dë dang, thµnh phÈm. Dßng lu chuyÓn chi phÝ t¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã thÓ biÓu hiÖn qua 
s¬ ®å sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. KÕ to¸n nguyªn  vËt liÖu 

KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp t¨ng NVL: 

Trêng hîp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ:  

   NÕu hµng vµ ho¸ ®¬n cïng vÒ: 

Nî TK 152: Gi¸ mua kh«ng cã thuÕ GTGT cña NVL nhËp kho 

Nî TK 621, 627, 641, 642:  gi¸ mua kh«ng cã thuÕ cña NVL mua ®a   
          vµo sö dông ngay kh«ng qua nhËp kho 

  Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ. 

  Cã TK 111, 112, 141, 311: Tæng gi¸ thanh to¸n (NÕu tr¶ tiÒn ngay) 

  Cã TK 331: Tæng gi¸ thanh to¸n (nÕu mua chÞu) 

  NÕu trong th¸ng hµng vÒ nhËp kho nhng cuèi th¸ng vÉn cha nhËn ®îc ho¸ ®¬n kÕ to¸n 
ghi gÝa trÞ NVL nhËp kho theo gi¸ t¹m tÝnh. 

Nguyªn vËt liÖu 

Lao ®éng  

Chi phÝ s¶n 
xuÊt chung 

S¶n phÈm 
 dë dang 

Thµnh phÈm Gi¸ vèn hµng 
b¸n 
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Nî TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

  Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n sÏ tiÕn hµnh ®iÒu chØnh gÝa t¹m tÝnh theo gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n (nÕu cã 
sù chªnh lÖch): 

+ NÕu gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lín h¬n gi¸ t¹m tÝnh th× kÕ to¸n ghi bæ sung sè chªnh lÖch  

Nî TK 152 : Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

  Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

+NÕu gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n < gi¸ t¹m tÝnh th× kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¶m b»ng bót to¸n ®¶o:  

 

Nî TK331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n  

  Cã TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

§ång t hêi ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ: 

Nî133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

  Cã TK 331: Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

  NÕu trong th¸ng nhËn ®îc ho¸ ®¬n nhng cuèi th¸ng hµng vÉn cha vÒ nhËp kho, ghi : 

 Nî TK 151: Gi¸ mua kh«ng cã thuÕ GTGT 

 Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

  Cã TK 111, 112, 141, 331: Tæng gi¸ thanh to¸n 

Khi hµng ®ang ®i ®êng vÒ nhËp kho hoÆc ®a th¼ng vµo sö dông kh«ng qua nhËp kho, ghi: 

 Nî TK 152, 621, 627, 641, 642 ... 

  Cã TK 151: Hµng mua ®ang ®i ®êng 

  C¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn mua NVL , kÕ to¸n ghi: 

 Nî TK 152, 151, 621, 622, 627, 641, 642 

 Nî TK 133 (nÕu cã) 

  Cã TK 111, 112, 331, 333 (3333) 

 Khi thanh to¸n cho ngêi b¸n nÕu cã ph¸t sinh gi¶m gi¸ hoÆc tr¶ l¹i hµng mua do hµng mua 
kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng, qui c¸ch ghi trong hîp ®ång, kÕ to¸n ghi. 

Nî TK 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 

        Cã 152, 621, 627, 641, 642: Sè gi¶m gi¸ tÝnh, gi¸ mua cña hµng tr¶ l¹i             

    Cã TK 133: ThuÕ  GTGT cña kho¶n gi¶m gi¸, hµng tr¶ l¹i   

 Khi thanh to¸n nÕu cã ph¸t sinh chiÕt khÊu tÝn dông ®îc hëng : 

 Nî TK 331: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 

  Cã TK 515: Sè chiÕt khÊu tÝn dông ®îc hëng 

  Cã TK 133: Sè thuÕ GTGT t¬ng øng. 

Trêng hîp DN kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT hoÆc nép thuÕ GTGT theo 

ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 

Trong trêng hîp nµy ®¬n vÞ kh«ng ®îc khÊu trõ sè thuÕ GTGT ®Çu vµo, gi¸ nhËp kho 
nguyªn vËt liÖu bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo, cô thÓ: 
  NÕu mua NVL ®a vÒ nhËp kho hoÆc ®a ngay vµo sö dông kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 152 (nÕu nhËp kho) 
 Nî TK 621, 627, 641, 642 (nÕu sö dông ngay) 

Cã TK 111, 112, 141, 311 (nÕu tr¶ tiÒn ngay) 
Cã TK 331 (nÕu mua chÞu) 

  NÕu ph¸t sinh hµng mua ®ang ®i ®êng, cuèi th¸ng kÕ to¸n ghi: 
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 Nî TK 151   Hµng mua ®ang ®i ®êng 
  Cã TK 111, 112, 311, 331 

  NÕu ph¸t sinh hµng nhËp kho theo gi¸ t¹m tÝnh, kÕ to¸n ghi 
 Nî TK 152  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
  Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 
Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n: cã sù chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¹m tÝnh víi gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n:  
 + NÕu gi¸ ho¸ ®¬n > gi¸ t¹m tÝnh kÕ to¸n ghi bæ xung sè chªnh lÖch:  
 Nî TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
  Cã TK 331 Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 
+ NÕu gi¸ ho¸ ®¬n < gi¸ t¹m tÝnh kÕ to¸n ®iÒu chØnh gi¶m sè chªnh lÖch b»ng bót to¸n: 

Nî TK 331  Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 
  Cã TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

  C¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh mua NVL, kÕ to¸n ghi : 
 Nî TK 152,  621, 627, 641, 642 
  Cã TK 111,112,331 

 Khi thanh to¸n cho ngêi b¸n nÕu ph¸t sinh gi¶m gi¸, tr¶ l¹i hµng mua, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 331  
  Cã TK 152, 621, 627, 641, 642:  
  Cã TK 111, 112, 311: Sè tiÒn thùc tÕ tr¶ 

  Khi thanh to¸n nÕu cã ph¸t sinh chiÕt khÊu ®îc hëng, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 331 - Tæng gi¸ thanh to¸n  
  Cã TK 515: Sè chiÕt khÊu tÝn dông ®îc hëng 
  Cã TK 111, 112 Sè tiÒn thùc tÕ tr¶ 

  T¨ng do ®îc Nhµ níc, cÊp trªn cÊp, nhËn vèn gãp liÖn doanh, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
  Cã TK 411 Nguån vèn kinh doanh 

 T¨ng do nhËp kho nguyªn vËt liÖu tù chÕ hoÆc thuª ngoµi gia c«ng, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
  Cã TK 154 (Chi tiÕt tù gia c«ng chÕ biÕn) 
  Cã TK 154 (Chi tiÕt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn) 

 T¨ng do ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª 
 Nî TK 152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
  Cã TK 338 (3381) TS thõa chê gi¶i quyÕt 
- Khi xö lý sÏ tuú thuéc vµo nguyªn nh©n, ghi: 
 Nî TK 338 (3381) TS thõa chê gi¶i quyÕt 
  Cã TK 711, ... 

 T¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn: 
 Nî TK 152: Sè chªnh lÖch t¨ng 
  Cã TK 411: Sè chªnh lÖch t¨ng 

 NhËp kho phÕ liÖu thu håi 
 Nî TK 152 
  Cã TK 711 

b. KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp gi¶m NVL  

 XuÊt kho nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh, c¨n cø gi¸ thùc tÕ xuÊt kho, ghi: 

 Nî TK 621: NÕu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm  

 Nî TK 627 (6272) NÕu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý chung ë bé phËn SX  
  Nî TK 641 (6412) NÕu dïng phôc vô cho ho¹t ®éng b¸n hµng. 

 Nî TK 642 (6422) NÕu dïng cho qu¶n lý chung toµn DN  
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 Nî TK 241 (2412, 2413) NÕu dïng cho XDCB, söa ch÷a TSC§. 

  Cã TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

 XuÊt kho nguyªn vËt liÖu ®Ó tù chÕ biÕn hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn, ghi: 

 Nî TK 154 (chi tiÕt Gia c«ng)  

  Cã TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

 Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng NVL, vật tư căn cứ vào giá trị 

đánh giá lại NVL, vật tư được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

   Nợ TK 811 -Nếu giá đánh giá lại < giá trị ghi sổ của NVL 

    Có TK 152 - Giá trị ghi sổ của NVL 

Có TK 711 -Nếu giá đánh giá lại < giá trị ghi sổ NVL 

  Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng NVL, vật tư, ghi: 

 Trường hợp giá trị ghi sổ > giá đánh giá lại của các bên trong liên doanh 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại);  

Nợ TK 811 (Số chênh lệch giá trị ghi sổ lớn hơn giá đánh giá lại);  

Có TK 152 (Giá trị ghi sổ kế toán);  

 Trường hợp giá trị ghi sổ < giá đánh giá lại của các bên trong liên doanh 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại);  

Có TK 152 (Giá trị ghi sổ kế toán);  

  Có TK 711 -Số chênh lệch tương ứng lợi ích bên góp vốn  

Có TK 3387 Số chênh lệch tương ứng với lợi ích góp vốn vào cơ sở 

kinh doanh đồng kiểm soát 

   Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư cho bên thứ ba độc lập, bên góp vốn liên 

doanh kết chuyển số chênh lệch tương ứng với lợi ích góp vốn vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 -Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 711- Thu nhập khác 

 Ph¸t hiÖn thiÕu NVL khi kiÓm kª nÕu cha râ nguyªn nh©n, ghi: 

 Nî TK 138 (1381) Tµi s¶n thiÕu chê xö lý 

  Cã TK 152 Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

- Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, tuú nguyªn nh©n thiÕu ®Ó ghi: 

  NÕu thiÕu trong ®Þnh møc ®îc tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý DN, ghi: 

 Nî TK 642  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

  Cã TK 138 (1381) 

 NÕu thiÕu ngoµi ®Þnh møc, ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm vËt chÊt ph¶i bæi thêng, ghi: 

 Nî TK 111: Sè båi thêng vËt chÊt ®· thu 

 Nî TK 138 (1388) Sè båi thêng vËt chÊt ph¶i thu 

  Cã TK 138 (1381) 

Trêng hîp x¸c ®Þnh ngay nguyªn nh©n thiÕu th× kh«ng ph¶i ghi qua TK 138 (1381) mµ tuú 
tõng nguyªn nh©n ®Ó ghi nh phÇn xö lý ë trªn. 

b. KÕ to¸n c«ng cô dông cô 

KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp t¨ng c«ng cô, dông cô  

T¨ng c«ng cô, dông cô do mua ngoµi 
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NÕu ®¬n vÞ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× khi mua c«ng cô, 
dông cô vÒ nhËp kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô 
Nî TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo 

Cã TK 111, 112, 141, 331, 311  
NÕu ®¬n vÞ nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp khi mua c«ng cô, dông cô vÒ 

nhËp kho c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô 

Cã TK 111, 112, 141, 331, 311  
Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ mua c«ng cô, dông cô vÒ nhËp kho kÕ to¸n ghi  

Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô 
Nî TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo 

Cã TK 111, 112, 141, 331, 311  
NÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kho¶n gi¶m gi¸ 

mua c«ng cô, dông cô , trÞ gi¸ c«ng cô, dông cô tr¶ l¹i cho ngêi b¸n, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 331, 111, 112 

Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô  
Cã TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo  

NÕu DN tÝnh thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp kho¶n gi¶m gi¸ mua, tr¶ l¹i c«ng cô, dông cô, ghi: 
Nî TK 331, 111, 112 

Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô  
NÕu ph¸t sinh kho¶n chiÕt khÊu do thanh to¸n tríc thêi h¹n quy ®Þnh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 331 -Sè tiÒn ph¶i tr¶ ngêi b¸n 
Cã TK 515 -  Kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n 
Cã TK 111, 112 -Sè tiÒn thùc tÕ thanh to¸n 

Trêng hîp mua CCDC chuyÓn th¼ng xuèng bé phËn sö dông kh«ng nhËp kho: 
+ §èi víi c«ng cô, dông cô ph©n bæ mét lÇn kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  

Cã TK 111, 112, 141,  331, ... 
NÕu doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ th× c«ng 

cô, dông cô mua chuyÓn th¼ng xuèng bé phËn sö dông, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n gi¸ trÞ gia t¨ng, ghi:  
Nî TK 641, 642  
Nî TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo 

Cã TK 111, 112, 141,  331,  
+ §èi víi c«ng cô, dông cô ph©n bæ 2 hoÆc nhiÒu lÇn kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 1421, 242  
Cã TK 111, 112, 141,  331, ... 

NÕu doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, ghi: 
Nî TK 1421, 242 : Gi¸ trÞ thùc tÕ CCDC 
Nî TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo 

Cã TK 111, 112, 141,  331, ... 
T¨ng c«ng cô, dông cô do tù chÕ hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn,  
C¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ nhËp kho kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô  
Cã TK 154 - (Chi tiÕt tù gia c«ng hoÆc thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ). 

 T¨ng do nhËn vèn gãp liªn doanh , ®îc cÊp ph¸t, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô 
Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 
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KÕ to¸n tæng hîp c¸c trêng hîp gi¶m c«ng cô, dông cô  

C«ng cô, dông cô trong c¸c doanh nghiÖp dïng chñ yÕu phôc vô cho nhu cÇu kinh doanh vµ 
qu¶n lý doanh nghiÖp, ®Ó gãp vèn liªn doanh víi ®¬n vÞ kh¸c, nhîng b¸n l¹i vµ mét sè nhu cÇu 
kh¸c. C¸c nghiÖp vô xuÊt kho c«ng cô, dông cô còng ph¶i ®îc lËp chøng tõ ®Çy ®ñ ®óng quy ®Þnh. 
Trªn c¬ së c¸c chøng tõ xuÊt kho, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo c¸c ®èi tîng sö dông vµ tÝnh ra 
gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho ®Ó ghi chÐp ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n tæng hîp. Cuèi th¸ng 
còng ph¶i tæng hîp sè liÖu ®Ó ®èi chiÕu, kiÓm tra víi sè liÖu kÕ to¸n chi tiÕt. 

Ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô xuÊt kho c«ng cô, dông cô kÕ to¸n sö dông nhiÒu tµi kho¶n kh¸c 
nhau nh tµi kho¶n  153, 241, 623, 627, 641, 642, 142 (1421).... C¨n cø vµo c¸c chøng tõ xuÊt kho 
c«ng cô, dông cô kÕ to¸n tËp hîp, ph©n lo¹i theo  ®èi tîng sö dông, tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng ph¶n 
¸nh vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan. Tuy nhiªn, do ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt còng nh gi¸ trÞ vµ thêi gian sö 
dông cña c«ng cô, dông cô vµ tÝnh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c kÕ to¸n mµ viÖc tÝnh to¸n, ph©n bæ gi¸ thùc 
tÕ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng vaß c¸c ®èi tîng sö dông cã thÓ thùc hiÖn mét hoÆc nhiÒu lÇn. 

a. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ1 lÇn (ph©n bæ ngay 100% gi¸ trÞ). 

Khi xuÊt dïng c«ng cô, dông cô kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho tÝnh  ngay 1 lÇn ( toµn 
bé gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô ) vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú,  kÕ to¸n ghi: 

  Nî TK 641 (6413 ), 642 ( 6423)  

            Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô  

b. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ nhiÒu lÇn (ph©n bæ nhiÒu kú): C¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng 

ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD tõng kú h¹ch to¸n. Khi xuÊt dïng, c¨n cø vµo gi¸ trÞ thùc tÕ ghi: 

Nî TK 1421, 242  

        Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô  

§ång thêi ph©n bæ ngay 50% gi¸ trÞ c«ng cô dông cô vµo chi phÝ thuéc bé phËn sö dông, ghi: 

  Nî TK 641 (6413 ), 642 ( 6423)  

Cã TK 1421, 242  

Khi bé phËn sö dông b¸o háng sÏ ph©n bæ nèt phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu ( 1528 ) 

Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c ( 1388 ) 

 Nî TK 641 (6413 ), 642 ( 6423)  

  Cã TK 1421, 242  

Trêng hîp doanh nghiÖp ph©n bæ nhiÒu lÇn, khi xuÊt c«ng cô, dông cô ra sö dông c¨n cø vµo 
gi¸ trÞ  thùc tÕ cña c«ng cô, dông cô kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 1421, 242  

        Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô (1531, 1532, 1533 ) 

C¨n cø vµo sè ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh tõng kú, kÕ to¸n ghi: 

 Nî TK 641 (6413 ), 642 ( 6423)  

Cã TK 1421, 242  

     Khi b¸o háng c«ng cô, dông cô nÕu cã phÕ liÖu thu håi, båi thêng vËt chÊt th× gi¸ trÞ phÕ 
liÖu thu håi vµ kho¶n båi thêng vËt chÊt ®îc tÝnh trõ vµo sè ph©n bæ cña cuèi kú. 
c. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang trong s¶n xuÊt  

Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n 

c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng ®èi tîng, theo s¬ ®å sau: 
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S¬ ®å h¹ch to¸n CPSX theo ph¬ng ph¸p KKTX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÒ nguyªn t¾c h¹ch to¸n ®èi víi TK 621, TK 622, TK 627 th× chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc 

tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vît trªn møc b×nh thêng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh thÊp 

h¬n møc c«ng suÊt chuÈn th× kh«ng ®îc tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm mµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ vèn hµng 

b¸n trong kú. 

TK 154 

TK 621 

622 

627 

TK 111,152,138 

155 

157 

KÕt chuyÓn chi phÝ NVL  

trùc tiÕp 

D §K: xxx  

KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng 

trùc tiÕp 

KÕt chuyÓn hay ph©n bæ chi 
phÝ  

s¶n xuÊt chung 

C¸c kho¶n gi¶m trõ  chi phÝ  

632 

Gi¸ thµnh SP  

hoµn thµnh  

NhËp kho  

Göi b¸n  

Tiªu thô  

trùc tiÕp  
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d. KÕ to¸n thµnh phÈm 

 

S¬ ®å kÕ to¸n thµnh phÈm theo ph¬ng ph¸p KKTX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KÕ to¸n tæng hîp hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 

Gi¸ trÞ hµng tån 
kho xuÊt trong 

kú 
= 

Gi¸ trÞ hµng tån 
kho tån ®Çu kú 

+ 
Tæng gi¸ trÞ hµng tån 
kho t¨ng thªm trong 

kú 
- 

Gi¸ trÞ hµng tån 
kho tån cuèi kú 

 

2.1. Tµi kho¶n sö dông  

 T¯i kho°n 611 “Mua h¯ng”: Ph°n ²nh t×nh h×nh t¨ng, gi°m cða h¯ng tån kho  theo gi² thùc tÕ. 

Bªn Nî: 

+ Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ hµng tån ®Çu kú ®îc kÕt chuyÓn sang 

+ Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ hµng t¨ng thªm trong kú 

Bªn Cã: 

+ Ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt dïng, xuÊt b¸n... trong kú 

TK 155 

TK 154 

632 

222 

TK 632 

157 

222 

NhËp kho tõ sx, thuª  

ngoµi gia c«ng hoµn thµnh 

Thµnh phÈm ®· xuÊt b¸n 

bÞ tr¶ l¹i nhËp kho 

Thu h«i vèn gãp liªn doanh  

Tõ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm 
so¸t b¼ng thµnh phÈm nhËp kho 

XuÊt b¸n, trao ®æi, biÕu tÆng 

1381 

3381 

Thµnh phÈm ph¸t hiÖn tõ 

khi kiÓm kª chê xö lý  

sö dông néi bé  

XuÊt göi b¸n ®¹i lý, hoÆc göi 

hµng cho bªn mua theo hîp ®ång  

XuÊt thµnh phÈm gãp vèn 

liªn doanh vµo c¬ së kinh doanh 
®ång tiÒn kiÓm so¸t 

Thµnh phÈm ph¸t hiÖn thiÕu 

Khi kiÓm kª  
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+ KÕt chuyÓn gi¸ thùc tÕ hµng tån cuèi kú 

 + TK 6111 “Mua nguyªn vËt liÖu” 

 + TK 6112 “Mua h¯ng ho²” 

TK 611 kh«ng cã sè d cuèi kú 

- Tµi kho¶n 631 “Gi² th¯nh s°n xuÊt” dïng ®Ó tæng hîp chi phÝ s°n xuÊt v¯ tÝnh gi² th¯nh s°n phÈm. 

Bªn Nî: 

+ Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú 

+ C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú liªn quan tíi chÕ t¹o s¶n phÈm  

Bªn Cã: 

+ C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt 

+ KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú 

+ Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô hoµn thµnh 

TK 631 cuèi kú kh«ng cã sè d 

Ngoµi ra, trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n, kÕ to¸n cßn sö dông mét sè tµi kho¶n kh¸c liªn quan 

nh: 111, 112, 133, 31, 621 ... 

2.2. H¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KK§K trong c¸c doanh nghiÖp  

a. H¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô 

+ §Çu kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng tån kho tõ c¸c tµi kho¶n 151, 152, 153 sµng TK 

6111 (chi tiÕt cho tõng lo¹i hµng tån kho). 

Nî TK 6111 (6111) 

 Cã TK 151 

 Cã TK 152 

 Cã TK 153 

+ Trong kú kÕ to¸n c¨n cø c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ mua hµng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, 

dông cô mua vµo: 

Nî TK 6111 (6111): TrÞ gi¸ hµng mua vµ chi phÝ thu mua 

Nî TK 133 (1331): ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 

 Cã TK 111, 112, 331...: Tæng gi¸ thanh to¸n 

NÕu ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng mua hay hµng mua tr¶ l¹i do hµng mua kh«ng ®óng 

quy c¸ch, phÈm chÊt, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111, 112, 331... 

 Cã TK 133 (1331): ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ t¬ng øng 

 Cã TK 611 (6111): Gi¸ thùc tÕ thanh to¸n 

+ Cuèi kú, c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª vËt liÖu, dông cô tån kho, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ trÞ 

vËt liÖu, dông cô tån cuèi kú vÒ c¸c tµi kho¶n 151, 152, 153. 

Nî TK 151  

Nî TK 152 

Nî TK 153 
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 Cã TK 611 (6111) 

Gi¸ trÞ vËt liÖu, dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh ®îc x¸c ®Þnh b»ng c¸ch lÊy 

tæng ph¸t sinh bªn Nî TK 6111 trõ ®i sè ph¸t sinh Cã TK 6111 råi ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö 

dông (theo môc ®Ých sö dông hay tû lÖ ®Þnh møc). 

Nî TK 621, 627, 641, 642,... 

 Cã TK 611 (6111) 

b. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang trong s¶n xuÊt 

Theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh phÈm 

®îc thùc hiÖn trªn t¯i kho°n 631 “gi² th¯nh s°n xuÊt”. 

+ §Çu kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang tõ tµi kho¶n 154 vÒ TK 631: 

Nî TK 631 

 Cã TK 154 

+ Cuèi kú, c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®îc kÕt chuyÓn vÒ TK 631: 

Nî TK 631 

 Cã TK 621, 622, 627 

C¨n cø kÕt qu¶ kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang, kÕt chuyÓn vÒ TK 54: 

Nî TK 154 

 Cã TK 631 

C¨n cø vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh, ph¶n ¸nh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú: 

Nî TK 632 

 Cã TK 631 

c. H¹ch to¸n thµnh phÈm 

+ §Çu kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng cha tiªu thô vÒ TK 632 

Nî TK 632 

 Cã TK 155, 157 

+ Trong kú, c¨n cø c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh nhËp, xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm, dÞch vô, ghi: 

- Ph¶n ¸nh gi¸ vèn hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: 

Nî TK 631 
 Cã TK 632 

- Ph¶n ¸nh tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ®· hoµn thµnh nhËp kho trong kú, göi b¸n hay 

tiªu thô trùc tiÕp: 

Nî TK 632 

 Cã TK 631 

+ Cuèi kú, c¨n cø kÕt qu¶ kiÓm kª hµng tån kho cha tiªu thô, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn 

gi¸ trÞ s¶n phÈm, dÞch vô cha tiªu thô cuèi kú 

Nî TK 155 

TK 157 

 Cã TK 632 
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§ång thêi x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú theo 

c«ng thøc: 

Gi¸ vèn hµng 
tiªu thô trong 

kú 
= 

Gi¸ vèn hµng 
cha tiªu thô 

®Çu kú 
+ 

Tæng gi¸ thµnh s¶n 
phÈm, dÞch vô s¶n xuÊt 

trong kú 
- 

Gi¸ vèn hµng 
cha tiªu thô 

cuèi kú 
 

TK 911 

 Cã TK 632 
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3. KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 

ViÖc dù tr÷ hµng tån kho trong c¸c doanh nghiÖp sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp ho¹t ®éng 

kinh doanh nhÞp nhµng, tr¸nh ®îc sù ®×nh trÖ kinh doanh dÉn ®Õn l·ng phÝ vÒ thêi gian vµ tiÒn b¹c. 

Tuy nhiªn qu¸ tr×nh nµy cã thÓ sÏ g©y cho doanh nghiÖp bÞ ø ®äng vèn ®ång thêi bÞ rñi do sù gi¶m 

gi¸ cña hµng tån kho ph¸t sinh do gi¸ c¶ thÞ trêng t¸c ®éng tíi. §Ó tr¸nh rñi ro ®ã, doanh nghiÖp 

cÇn ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 

Dù phßng thùc chÊt lµ viÖc ghi nhËn tríc mét kho¶n chi phÝ thùc tÕ cha ph¸t sinh vµo chi 

phÝ kinh doanh, ®Ó cã nguån tµi chÝnh cÇn bï ®¾p nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra trong niªn ®é sau. 

Theo chuÈn mùc 02 -hµng tån kho quy ®Þnh: 

ViÖc ghi gi¶m gi¸ gèc hµng tån kho cho b»ng víi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc lµ phï 

hîp víi nguyªn t¾c tµi s¶n kh«ng ®îc ph¶n ¸nh lín h¬n gi¸ trÞ thùc hiÖn íc tÝnh tõ viÖc b¸n hay sö 

dông chóng. 

Cuèi kú kÕ to¸n n¨m, khi gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña hµng tån kho nhá h¬n gi¸ 

gèc th× ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc lËp lµ sè 

chªnh lÖch gi÷a gi¸ gèc cña hµng tån kho lín h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn cña chóng.ViÖc lËp 

dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc thùc hiÖn trªn c¬ së tõng mÆt hµng tån kho. §èi víi dÞch vô 

cung cÊp dë dang, viÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®îc tÝnh theo tõng dÞch vô cã møc gi¸ 

riªng biÖt. 

ViÖc íc tÝnh gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña hµng tån kho ph¶i dùa trªn b»ng chøng 

tin cËy thu nhËp ®îc t¹i thêi ®iÓm íc tÝnh. ViÖc íc tÝnh nµy ph¶i tÝnh ®Õn sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶ 

hoÆc chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn c¸c sù kiÖn diÔn ra sau ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh, mµ c¸ sù 

kiÖn nµy ®îc x¸c nhËn víi c¸c ®iÒu kiÖn cã ë thêi ®iÓm íc tÝnh. Khi íc tÝnh gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ 

thùc hiÖn ®îc ph¶i tÝnh ®Õn môc ®Ých dù tr÷ cña hµng tån kho. 

Nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô dù tr÷ ®Ó sö dông cho môc ®Ých s¶n xuÊt s¶n phÈm 

kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ thÊp h¬n gi¸ gèc nÕu s¶n phÈm do chóng gãp phÇn cÊu t¹o nªn sÏ ®îc b¸n 

b»ng hoÆc cao h¬n gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm. Khi cã sù gi¶m gi¸ cña nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ 

c«ng cô dông cô mµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm cao h¬n gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc th× 

nguyªn liÖu, vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô tån kho ®îc ®¸nh gi¸ gi¶m xuèng b»ng víi gi¸ trÞ thuÇn 

cã thÓ thùc hiÖn ®îc cña chóng. 

Cuèi kú kÕ to¸n n¨m tiÕp theo ph¶i thùc hiÖn ®¸nh gi¸ míi vÒ gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn 

®îc cña hµng tån kho cuèi n¨m ®ã. Trêng hîp cuèi kú kÕ to¸n n¨m nay, nÕu kho¶n dù phßng 

gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp thÊp h¬n kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp ë cuèi kú kÕ 

to¸n n¨m tríc th× sè chªnh lÖch lín h¬n ph¶i hoµn nhËp ®Ó ®¶m b¶o cho gi¸ trÞ cña hµng tån kho 

ph¶n ¸nh trªn b¸o c¸o tµi chÝnh lµ theo gi¸ gèc hoÆc theo gi¸ trÞ thuÇn cã thÓ thùc hiÖn ®îc. 

3.1. Møc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho  
 

Sè dù phßng cÇn 
trÝch lËp cho vËt t, 

hµng ho¸ 
= 

Sè lîng hµng tån 
kho t¹i thêi ®iÓm lËp 

BCTC 
x 

§¬n gi¸ gèc 
hµng tån 

kho 
- 

§¬n gi¸ thuÇn 
cã thÓ thùc hiÖn 

®îc 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

3.2. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n 

a. Chøng tõ sö dông  

- Ho¸ ®¬n chøng tõ ph¶n ¸nh gi¸ gèc cña hµng tån kho ®îc lËp dù phßng. 

- Biªn b¶n kiÓm kª sè lîng hµng tån kho t¹i thêi ®iÓm lËp dù phßng. 

- B¶ng tæng hîp møc lËp dù phßng 

- B»ng chøng tin cËy vÒ gi  ̧b¸n íc tÝnh hµng tån kho ®îc lËp dù phßng. 

b. Tµi kho¶n sö dông  

TK 159 -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: TK nµy ph¶n ¸nh viÖc trÝch lËp vµ hoµn nhËp dù 

phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. 

Bªn Nî: Sè hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ghi gi¶m gi¸ vèn hµng b¸n. 

Bªn Cã: Sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cÇn trÝch lËp cuèi niªn ®é. 

Sè d Bªn Cã: Kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho hiÖn cßn cuèi kú. 

c. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n: 

- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n c¨n cø vµo sè lîng vËt t, hµng ho¸ vµ kh¶ n¨ng gi¶m gi¸ cña tõng 

thø vËt t, hµng ho¸ ®Ó x¸c ®Þnh møc trÝch lËp dù phßng tÝnh vµo chi phÝ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 –gi¸ vèn hµng b¸n 

 Cã TK 159 -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho  

- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n n¨m sau, tiÕp tôc tÝnh to¸n møc cÇn lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån 

kho cho n¨m tiÕp theo. Sau ®ã sÏ so s¸nh víi sè dù phßng ®· lËp cuèi kú kÕ to¸n cña n¨m tríc. 

NÕu cã sè dù phßng ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n sè dù phßng ®· lËp n¨m tríc th× sè chªnh 

lÖch lín h¬n ph¶i trÝch lËp bæ sung, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

 Cã TK 159 -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 

NÕu sè dù phßng ph¶i lËp n¨m nay nhá h¬n sè dù phßng ®· lËp n¨m tríc th× sè chªnh lÖch 

nhá h¬n ®îc hoµn nhËp, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 159 -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 

 Cã 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
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Ch¬ng iV  :  KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t 

 

I. Kh¸i niÖm -Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp 

1. Kh¸i niÖm - §Æc ®iÓm TSC§ trong doanh nghiÖp 

1. 1. Kh¸i niÖm tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp 

Tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) trong doanh nghiÖp lµ nh÷ng tµi s¶n do doanh nghiÖp n¾m gi÷ dïng 
vµo c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã gi¸ trÞ lín vµ thêi gian sö dông l©u dµi, ch¾c ch¾n thu ®îc 
lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông TSC§ ®ã. 

ChÕ ®é kÕ to¸n cña tõng quèc gia thêng quy ®Þnh cô thÓ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ cña TSC§, tuú 
theo ®iÒu kiÖn kinh tÕ, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. 

ë ViÖt Nam theo chuÈn mùc kÕ to¸n sè 03, 04, 06 vµ chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu 
hao TSC§ ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 206/2003/Q§-BTC ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2003 quy ®Þnh 
tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ nh sau: 

C¸c tµi s¶n ®îc ghi nhËn lµ TSC§ ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi 4 tiªu chuÈn ghi nhËn sau ®©y:  

 Ch¾c ch¾n thu ®îc lîi Ých kinh tÕ trong t¬ng lai tõ viÖc sö dông TSC§ ®ã 

 Nguyªn gi¸ tµi s¶n ph¶i ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy 

 Thêi gian sö dông tµi s¶n tõ mét n¨m trë lªn 

 Cã gi¸ trÞ tõ 10.000.000 ®ång trë lªn. 

1.2. §Æc ®iÓm tµi s¶n cè ®Þnh trong doanh nghiÖp 

XÐt vÒ mÆt h×nh th¸i vËt chÊt, TSC§ trong doanh nghiÖp gåm TSC§ h÷u h×nh vµ TSC§ v« 
h×nh. Khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: 

 Tham gia vµo nhiÒu chu kú SXKD, TSC§ h÷u h×nh kh«ng thay ®æi h×nh th¸i hiÖn vËt 
ban ®Çu. 

 Trong qu¸ tr×nh sö dông bÞ hao mßn dÇn (tÝnh h÷u Ých lµ cã h¹n, trõ ®Êt ®ai) phÇn gi¸ trÞ 
hao mßn ®îc chuyÓn dÇn vµo chi phÝ SXKD cña DN díi h×nh thøc khÊu hao. 

2. Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ TSC§ trong doanh nghiÖp 

2.1. Ph©n lo¹i TSC§ 

a. Ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn vµ ®Æc trng kinh tÕ kü thuËt 

Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc chia lµm hai lo¹i TSC§ h÷u 

h×nh vµ TSC§ v« h×nh 

- TSC§ h÷u h×nh: Lµ nh÷ng TS cã h×nh th¸i hiÖn vËt chÊt cô thÓ tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn ghi 
nhËn TSC§. Theo ®Æc trng kinh tÕ kü thuËt, tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc chia thµnh:  

 Nhµ cöa vËt kiÕn tróc: gåm nhµ lµm viÖc, nhµ ë, nhµ kho, xëng s¶n xuÊt, cöa hµng, nhµ ®Ó xe, 

chuång tr¹i ch¨n nu«i, giÕng khoan, bÓ chøa, s©n ph¬i. cÇu cèng, ®êng x¸... 

 M¸y mãc thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ ®éng lùc, m¸y mãc thiÕt bÞ c«ng t¸c vµ c¸c lo¹i m¸y mãc 

thiÕt bÞ kh¸c dïng trong s¶n xuÊt kinh doanh. 

 Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn: «t«, m¸y kÐo, tÇu thuyÒn, can« dïng trong vËn chuyÓn, hÖ thèng 

®êng èng dÉn níc, dÉn h¬i, «xy, khi nÐn, hÖ thèng ®êng d©y dÉn ®iÖn, hÖ thèng truyÒn 
thanh... thuéc tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 

 ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý: gåm c¸c thiÕt bÞ, dông cô sö dông trong qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý 

hµnh chÝnh, dông cô ®o lêng, thÝ nghiÖm...  
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 C©y l©u n¨m, gia sóc c¬ b¶n... 

 TSC§ kh¸c: gåm c¸c lo¹i TSC§ cha ®îc xÕp vµo c¸c lo¹i tµi s¶n nãi trªn (t¸c phÈm nghÖ 

thuËt, s¸ch b¸o chuyªn m«n kü thuËt...) 

- TSC§ v« h×nh: Lµ nh÷ng tµi s¶n kh«ng cã h×nh th¸i hiÖn vËt chÊt cô thÓ, chØ thÓ hiÖn mét 
l¬ng gi¸ trÞ mµ doanh nghiÖp ®· ®Çu t phôc vô cho lîi Ých l©u dµi cña doanh nghiÖp, tho¶ m·n c¸c 
tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§, tham gia vµo nhiÒu chu kú SXKD. TSC§ v« h×nh gåm: 

 QuyÒn sö dông ®Êt ®ai: lµ gi¸ trÞ ®Êt, mÆt níc, mÆt biÓn ®îc h×nh thµnh do bá chi phÝ ra mua, 

®Òn bï san lÊp, c¶i t¹o nh¨m môc ®Ých cã ®îc mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh. 

 QuyÒn ph¸t hµnh: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó cã quyÒn ph¸t hµnh  

 B¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: lµ c¸c chi phÝ doanh nghiÖp ph¶i tr¶ cho c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu, 

s¶n xuÊt thö ®îc Nhµ níc cÊp b»ng s¸ng chÕ hoÆc doanh nghiÖp mua l¹i b¶n quyÒn b»ng s¸ng 
chÕ, b¶n quyÒn t¸c gi¶ (b¶n quyÒn t¸c gi¶ lµ chi phÝ tiÒn thï lao cho t¸c gi¶ vµ ®îc Nhµ níc 
c«ng nhËn cho t¸c gi¶ ®éc quyÒn ph¸t hµnh vµ b¸n c¸c t¸c phÈm cña m×nh) 

 Nh·n hiÖu hµng ho¸: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp ®· chi ra liªn quan trùc tiÕp tíi 

viÖc mua nh·n hiÖu hµng ho¸. 

 PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó cã phÇn mÒm 

m¸y vi tÝnh 

 GiÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn: Lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó 

cã giÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã nh giÊy phÐp khai th¸c, giÊy 
phÐp s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm míi... 

 TSC§ v« h×nh kh¸c: Lµ nh÷ng TSC§ v« h×nh kh¸c cha ®îc ph¶n ¸nh ë c¸c lo¹i trªn nh quyÒn 

sö dông hîp ®ång, quyÒn thuª nhµ ... 

Ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn gióp ngêi qu¶n lý cã mét c¸ch nh×n tæng thÓ vÒ c¬ cÊu 
®Çu t cña doanh nghiÖp, gióp doanh nghiÖp cã biÖn ph¸p qu¶n lý tµi s¶n, tÝnh to¸n khÊu hao khoa 
häc, hîp lý ®èi víi tõng lo¹i tµi s¶n.  

Ph©n lo¹i TSC§ theo ®Æc trng kü thuËt gióp cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi tiÕt, cô thÓ theo 
tõng lo¹i, nhãm TSC§ vµ cã ph¬ng ph¸p khÊu hao phï hîp víi tõng lo¹i tõng nhãm TSC§. 

b. Ph©n lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh theo quyÒn së h÷u  

C¨n cø vµo quyÒn së h÷u, TSC§ cña DN chia thµnh 2 lo¹i TSC§ tù cã vµ TSC§ thuª ngoµi. 

Tµi s¶n cè ®Þnh tù cã lµ c¸c TSC§ ®îc x©y dùng mua s¾m vµ h×nh thµnh tõ nguån vèn chñ 

së h÷u, nguån vèn vay, c¸c quü cña doanh nghiÖp... §©y lµ nh÷ng TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc 
ph¶n ¸nh trªn b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. 

Tµi s¶n cè ®Þnh thuª ngoµi lµ TSC§ ®i thuª ®Ó sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh theo 

hîp ®ång ®· ký kÕt. Ph©n lo¹i thuª tµi s¶n ph¶i c¨n cø vµo b¶n chÊt c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång 
vµ ph¶i thùc hiÖn ngay t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. Sau thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n nÕu cã 
thay ®æi c¸c ®iÒu kho¶n cña hîp ®ång (trõ gia h¹n hîp ®ång) th× c¸c ®iÒu kho¶n míi nµy ®îc ¸p 
dông cho suèt thêi h¹n hîp ®ång. Nhng thay ®æi vÒ íc tÝnh (thay ®æi íc tÝnh thêi gian sö dông 
kinh tÕ hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª) hoÆc thay ®æi kh¶ n¨ng thanh to¸n cña bªn thuª th× 
kh«ng lµm thay ®æi sù ph©n lo¹i thuª tµi s¶n ®èi víi ghi sæ kÕ to¸n. 

 Ph©n lo¹i thuª tµi s¶n ®îc c¨n cø vµo møc ®é chuyÓn giao c¸c rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi 
quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª tõ bªn cho thuª bao gåm thuª tµi chÝnh vµ thuª ho¹t ®éng. 

- Thuª tµi chÝnh: lµ thuª tµi s¶n mµ bªn cho thuª cã sù chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých 
g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n cho bªn thuª. QuyÒn së h÷u tµi s¶n cã thÓ chuyÓn giao vµo cuèi 
thêi h¹n thuª. C¸c trêng hîp thuª tµi s¶n díi ®©y thêng dÉn ®Õn hîp ®ång thuª tµi chÝnh : 
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a)  Bªn cho thuª chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n cho bªn thuª khi hÕt thêi h¹n thuª. 

b)  T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, bªn thuª cã quyÒn lùa chän mua l¹i tµi s¶n thuª víi møc 
gi¸ íc tÝnh thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý vµo cuèi thêi h¹n thuª. 

c)  Thêi h¹n thuª tµi s¶n tèi thiÓu ph¶i chiÕm phÇn lín thêi gian sö dông kinh tÕ cña tµi s¶n cho 
dï kh«ng cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u. 

d)  T¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n, gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu 
chiÕm phÇn lín (t¬ng ®¬ng) gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª. 

e)  Tµi s¶n thuª thuéc lo¹i chuyªn dïng mµ chØ cã bªn thuª cã kh¶ n¨ng sö dông kh«ng cÇn cã 
sù thay ®æi, söa ch÷a lín nµo. 

Hîp ®ång thuª tµi s¶n còng ®îc coi lµ hîp ®ång thuª tµi chÝnh nÕu hîp ®ång tho¶ m·n Ýt nhÊt 
mét trong ba trêng hîp sau: 

a)  NÕu bªn thuª huû hîp ®ång vµ ®Òn bï tæn thÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc huû hîp ®ång 
cho bªn cho thuª 

b)  Thu nhËp hoÆc tæn thÊt do sù thay ®æi gi¸ trÞ hîp lý cña gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n thuª g¾n 
víi bªn thuª 

c)  Bªn thuª cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc thuª l¹i tµi s¶n sau khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª víi tiÒn thuª 
thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ trêng. 

TSC§ thuª tµi chÝnh còng ®îc coi nh TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc ph¶n ¶nh trªn b¶ng 
c©n ®èi kÕ to¸n. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm, qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao nh c¸c TSC§ tù 
cã cña doanh nghiÖp. 

- Thuª ho¹t ®éng   NÕu néi dung cña hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng cã sù chuyÓn giao phÇn 
lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u tµi s¶n. 

Thuª tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt thêng lµ thuª ho¹t ®éng v× quyÒn sö dông ®Êt thêng cã 
thêi gian sö dông kinh tÕ v« h¹n vµ quyÒn së h÷u sÏ kh«ng chuyÓn giao cho bªn thuª khi hÕt thêi 
h¹n thuª. Sè tiÒn thuª tµi s¶n lµ quyÒn sö dông ®Êt ®îc ph©n bæ dÇn cho suèt thêi gian thuª. 

Ph©n lo¹i TSC§ theo quyÒn së h÷u gióp cho viÖc qu¶n lý vµ tè chøc h¹ch to¸n TSC§ ®îc 
chÆt chÏ, chÝnh x¸c, thóc ®Èy viÖc sö dông TSC§ cã hiÖu qu¶ cao nhÊt. 

c. C¸c c¸ch ph©n lo¹i kh¸c 

Ngoµi c¸c c¸ch ph©n lo¹i c¸c TSC§ nãi trªn, trong qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cßn cã thÓ ph©n lo¹i 
TSC§ theo c¸c tiªu thøc sau: 

- Ph©n lo¹i TSC§ theo c«ng dông kinh tÕ:  

Theo tiªu thøc nµy toµn bé TSC§ cña doanh nghiÖp ®îc chia lµm hai lo¹i  

 TSC§ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh 

 TSC§ dïng ngoµi s¶n xuÊt kinh doanh (kh«ng mang tÝnh chÊt s¶n xuÊt)  

- Ph©n lo¹i TSC§ theo t×nh h×nh sö dông:  

C¨n cø vµ t×nh h×nh sö dông TSC§ cña tõng thêi kú TSC§ ®îc chia thµnh c¸c lo¹i :  

 TSC§ ®ang dïng  

 TSC§ cha cÇn dïng 

 TSC§ kh«ng cÇn dïng vµ chê thanh lý 

2.2. §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 

§¸nh gi¸ TSC§ lµ biÓu hiÖn gi¸ trÞ TSC§ theo nh÷ng quy t¾c nhÊt  ®Þnh. §¸nh gi¸ TSC§ lµ 
®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó h¹ch to¸n TSC§, trÝch khÊu hao vµ ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n trong 
doanh nghiÖp.  XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm vµ yªu cÇu qu¶n lý TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ ®îc 
®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i. 
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a. Nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh  

Nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé c¸c chi phÝ hîp lý vµ hîp lÖ mµ doanh nghiÖp ph¶i bá ra ®Ó cã 
TSC§, ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông. 

Nh vËy nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hoÆc mua s¾m 
TSC§, kÓ c¸c chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt, ch¹y thö vµ c¸c chi phÝ hîp lý cÇn thiÕt tríc khi sö dông. 

Nguyªn gi¸ cña TSC§ trong tõng trêng hîp cô thÓ ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 

§èi víi TSC§ h÷u h×nh 

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua s¾m: 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua s¾m (c¶ mua míi vµ cò) lµ gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ céng (+) 
c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i 
chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông nh: l·i tiÒn vay ®Çu t TSC§, 
chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ n©ng cÊp, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹... 

Trêng hîp TSC§ h÷u h×nh mua tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ TSC§ mua s¾m lµ gi¸ mua 
tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn 
l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng 
sö dông nh: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ n©ng cÊp, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, lÖ phÝ tríc 
b¹... Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua tr¶ chËm vµ gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ 
tµi chÝnh theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè 
®Þnh h÷u h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l·i vay. 

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi: 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ h÷u h×nh kh«ng 
t¬ng tù hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ h÷u h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi 
s¶n ®em trao ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) 
céng (+) c¸c kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan trùc 
tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a tµi s¶n cè ®Þnh vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông nh: chi phÝ 
vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ n©ng cÊp, chi phÝ l¾p ®Æt, ch¹y thö, lÖ phÝ tríc b¹... 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ h÷u h×nh t¬ng tù, 
hoÆc cã thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét TSC§ h÷u h×nh t¬ng tù lµ gi¸ trÞ 
cßn l¹i cña TSC§ h÷u h×nh ®em trao ®æi.  

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh tù x©y dùng hoÆc tù s¶n xuÊt: 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng, tù s¶n xuÊt lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña TSC§ céng (+) 
c¸c chi phÝ l¾p ®Æt ch¹y thö, c¸c chi phÝ kh¸c trùc tiÕp liªn quan ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a 
TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông  

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh do ®Çu t XDCB theo ph¬ng thøc giao thÇu:  

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh trong trêng hîp nµy lµ gi¸ quyÕt to¸n c«ng tr×nh x©y dùng theo 
quy ®Þnh t¹i Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng hiÖn hµnh céng (+) lÖ phÝ tríc b¹, c¸c chi phÝ liªn 
quan trùc tiÕp kh¸c. 

§èi víi TSC§ lµ con sóc vËt lµm viÖc vµ/ hoÆc cho s¶n phÈm, vên c©y l©u n¨m th× nguyªn 
gi¸ lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra cho con sóc vËt, vên c©y ®ã tõ lóc h×nh thµnh tÝnh ®Õn 
thêi ®iÓm ®a vµo khai th¸c, sö dông theo quy ®Þnh t¹i Quy chÕ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng hiÖn 
hµnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. 

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc cÊp, ®îc ®iÒu chuyÓn ®Õn 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh ®îc cÊp, ®îc ®iÒu chuyÓn ®Õn lµ gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n 
cña TSC§ ë c¸c ®¬n vÞ cÊp, ®¬n vÞ ®iÒu chuyÓn hoÆc gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao 
nhËn céng (+) chi phÝ mµ bªn nhËn tµi s¶n ph¶i chi ra ®Ó ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö dông 
nh: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, chi phÝ n©ng cÊp, l¾p ®Æt, ch¹y thö; lÖ phÝ tríc b¹ (nÕu cã)... 
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Riªng nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh ®iÒu chuyÓn gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô 
thuéc trong doanh nghiÖp lµ nguyªn gi¸ ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ bÞ ®iÒu chuyÓn phï hîp víi bé hå s¬ cña 
TSC§ ®ã. §¬n vÞ nhËn TSC§ c¨n cø vµo nguyªn gi¸, sè khÊu hao luü kÕ, gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ 
to¸n vµ bé hå s¬ cña TSC§ ®ã ®Ó ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n. C¸c chi phÝ cã liªn quan tíi viÖc ®iÒu 
chuyÓn TSC§ gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n phô thuéc kh«ng h¹ch to¸n t¨ng nguyªn gi¸ 
TSC§ mµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. 

Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc cho, ®îc biÕu, ®îc tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, 

nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t hiÖn thõa... 

Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh lo¹i ®îc cho, ®îc biÕu, ®îc tÆng, nhËn vèn gãp liªn doanh, 
nhËn l¹i vèn gãp, do ph¸t hiÖn thõa... lµ gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña Héi ®ång giao nhËn céng 
(+) c¸c chi phÝ mµ bªn nhËn ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a TSC§ vµo tr¹ng th¸i s½n sµng sö 
dông nh: chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì; chi phÝ n©ng cÊp, l¾p ®Æt, ch¹y thö, lÖ phÝ tríc b¹... 

§èi víi tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh: 

Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh lo¹i mua s¾m: 

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh lo¹i mua s¾m lµ gi¸ mua thùc tÕ ph¶i tr¶ céng (+) c¸c kho¶n thuÕ 
(kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 
®a tµi s¶n vµo sö dông theo dù tÝnh. 

Trêng hîp TSC§ v« h×nh mua díi h×nh thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp, nguyªn gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh 
lµ gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay t¹i thêi ®iÓm mua. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ mua tr¶ chËm vµ gi¸ mua tr¶ 
tiÒn ngay ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ tµi chÝnh theo kú h¹n thanh to¸n, trõ khi sè chªnh lÖch ®ã ®îc 
tÝnh vµo nguyªn gi¸ cña TSC§ v« h×nh theo quy ®Þnh vèn hãa chi phÝ l·i vay. 

Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi: 

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ v« h×nh kh«ng t¬ng 
tù hoÆc tµi s¶n kh¸c lµ gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ v« h×nh nhËn vÒ, hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n ®em 
trao ®æi (sau khi céng thªm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ thªm hoÆc trõ ®i c¸c kho¶n ph¶i thu vÒ) céng (+) c¸c 
kho¶n thuÕ (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ®îc hoµn l¹i), c¸c chi phÝ liªn quan ph¶i chi ra tÝnh ®Õn 
thêi ®iÓm ®a tµi s¶n vµo sö dông theo dù tÝnh. 

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ v« h×nh t¬ng tù, hoÆc 
cã thÓ h×nh thµnh do ®îc b¸n ®Ó ®æi lÊy quyÒn së h÷u mét TSC§ v« h×nh t¬ng tù lµ gi¸ trÞ cßn l¹i 
cña TSC§ v« h×nh ®em trao ®æi.  

Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh h×nh ®îc t¹o ra tõ néi bé doanh nghiÖp: 

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh ®îc t¹o ra tõ néi bé DN lµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn 
kh©u thiÕt kÕ, x©y dùng, s¶n xuÊt thö nghiÖm ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a TSC§ ®ã vµo sö 
dông theo dù tÝnh. Riªng c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong néi bé ®Ó doanh nghiÖp cã nh·n hiÖu hµng hãa, 
quyÒn ph¸t hµnh, danh s¸ch kh¸ch hµng, chi phÝ ph¸t sinh trong giai ®o¹n nghiªn cøu vµ c¸c kho¶n 
môc t¬ng tù kh«ng ®îc x¸c ®Þnh lµ TSC§ v« h×nh mµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ kinh doanh trong kú. 

Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc cÊp, ®îc biÕu, ®îc tÆng: 

Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh ®îc cÊp, ®îc biÕu, ®îc tÆng lµ gi¸ trÞ theo ®¸nh gi¸ thùc tÕ cña 
Héi ®ång giao nhËn céng (+) c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ph¶i chi ra tÝnh ®Õn thêi ®iÓm ®a TSC§ 
®ã vµo sö dông theo dù tÝnh. 

QuyÒn sö dông ®Êt:  

Nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ quyÒn sö dông ®Êt (bao gåm quyÒn sö dông ®Êt cã thêi h¹n vµ 
quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi): lµ tiÒn chi ra ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p céng (+) chi phÝ cho ®Òn 
bï gi¶i phãng mÆt b»ng, san lÊp mÆt b»ng, lÖ phÝ tríc b¹... (kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ chi ra ®Ó 
x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn ®Êt) hoÆc lµ gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt nhËn gãp vèn. 
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Trêng hîp doanh nghiÖp thuª ®Êt th× tiÒn thuª ®Êt ®îc ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ kinh doanh, 
kh«ng ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh. 

QuyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: 

Nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ quyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: lµ toµn bé c¸c chi phÝ 
thùc tÕ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó cã quyÒn ph¸t hµnh, b¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ. 

Nh·n hiÖu hµng hãa: 

Nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ nh·n hiÖu hµng hãa: lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ liªn quan trùc tiÕp tíi 
viÖc mua nh·n hiÖu hµng hãa. 

PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: 

Nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ phÇn mÒm m¸y vi tÝnh (trong trêng hîp phÇn mÒm lµ mét bé phËn 
cã thÓ t¸ch rêi víi phÇn cøng cã liªn quan) lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó 
cã phÇn mÒm m¸y vi tÝnh. 

§èi víi TSC§ thuª tµi chÝnh 

Nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh ph¶n ¸nh ë ®¬n vÞ thuª lµ gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª t¹i 
thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª tµi s¶n. NÕu gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª cao h¬n gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n 
thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu, th× nguyªn gi¸ ghi theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª 
tèi thiÓu. Chi phÝ ph¸t sinh ban ®Çu liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®îc tÝnh vµo 
nguyªn gi¸ cña tµi s¶n cè ®Þnh ®i thuª. 

 Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh 
theo c«ng thøc: 

PV = F x  
1 

x 1 - 
1   

 
i (1 + i)

n   

Trong ®ã :   

PV : Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång 

F : Sè tiÒn thuª ph¶i tr¶ hµng n¨m 

                   n :  Sè n¨m cña hîp ®ång thuª 

         r :  L·i suÊt (%) n¨m tÝnh cho hîp ®ång thuª. 

ThÝ dô: C«ng ty thuª 1 TSC§, thêi gian thuª 3 n¨m. TiÒn thuª ph¶i tr¶ theo hîp ®ång vµo cuèi 
mçi n¨m lµ: 50.000.000®ång/n¨m. KÕt thóc hîp ®ång thuª TSC§ thuéc bªn ®i thuª. Gi¸ trÞ hîp lý 
cña TSC§ thuª lµ: 135.000.000®ång. Thêi gian sö dông kinh tÕ cñaTSC§ lµ 5 n¨m. L·i suÊt ghi 
trong hîp ®ång lµ 10%/n¨m. 

Theo sè liÖu trªn th× ®©y lµ mét hîp ®ång thuª tµi chÝnh. 

Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång = 50.000.000® x 3 = 150.000.000® 

Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång: 

PV = 50 x  
1 

x 1 - 
1   

=124,3426 
0,1 (1 + 0,1)3   

  Nh vËy gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång nhá h¬n gi¸ 

trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª (124.345.000 < 135.000.000), nªn nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh ®îc 

x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. 

Nguyªn gi¸ TSC§ trong doanh nghiÖp chØ ®îc thay ®æi khi cã quyÕt ®Þnh ¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ 

TSC§, n©ng cÊp TSC§, th¸o dì mét hay mét sè bé phËn cña TSC§. Khi thay ®æi nguyªn gi¸ TSC§, 

doanh nghiÖp ph¶i lËp biªn b¶n ghi râ c¸c c¨n cø thay ®æi vµ x¸c ®Þnh l¹i c¸c chØ tiªu nguyªn gi¸, 
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gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n, sè khÊu hao luü kÕ cña TSC§ vµ tiÕn hµnh h¹ch to¸n theo c¸c quy ®Þnh 

hiÖn hµnh. 

b. Gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh 

Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ = Nguyªn gi¸ TSC§ - Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ 

3. NhiÖm vô cña kÕ to¸n TSC§ 

XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm cña TSC§ mµ TSC§ ph¶i ®îc qu¶n lý chÆt chÏ c¶ vÒ mÆt hiÖn vËt vµ 
gi¸ trÞ. VÒ mÆt hiÖn vËt, cÇn ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh hao mßn, viÖc thu håi vèn ®Çu t ban 
®Çu ®Ó t¸i s¶n xuÊt hoÆc hiÖn ®¹i ho¸ TSC§. 

§Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu qu¶n lý, kÕ to¸n TSC§ ph¶i thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau ®©y: 

 Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi  vÒ sè lîng, 
hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ TSC§ hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn TSC§ trong néi bé DN 
nh»m gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc mua s¾m, ®Çu t, b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë doanh nghiÖp. 

 Ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông. TÝnh to¸n ph©n bæ hoÆc kÕt 
chuyÓn chÝnh x¸c sè khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ SXKD trong kú. 

 Tham gia lËp kÕ ho¹ch söa ch÷a vµ dù to¸n chi phÝ söa ch÷a TSC§, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ 
thùc tÕ söa ch÷a TSC§, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ chi phÝ söa ch÷a TSC§ 

 Tham gia kiÓm kª, kiÓm tra TSC§ trong doanh nghiÖp, tham gia ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ khi cÇn thiÕt. 
Tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë doanh nghiÖp. 

II KÕ to¸n TSC§ thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp 

1. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ h÷u h×nh 

1. 1. Chøng tõ ban ®Çu: 

 Biªn b¶n bµn giao TSC§;  Ho¸ ®¬n GTGT  

 Biªn b¶n thanh lý, nhîng b¸n TSC§ 

 PhiÕu thu, phiÕu chi, c¸c chøng tõ ng©n hµng... 

1. 2. Tµi kho¶n sö dông 

§Ó kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng ph¶i gi¶m TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö 
dông tµi kho¶n 211- TSC§ h÷u h×nh. KÕt cÊu cña tµi kho¶n 211 nh sau: 

Bªn nî: 

 Nguyªn gi¸ TSC§ HH t¨ng do mua s¾m, nhËn bµn giao, ®îc cÊp, x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh 
bµn giao ®a vµo sö dông, c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn, ®îc biÕu tÆng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i... 

 §iÒu chØnh t¨ng NG TSC§ HH do x©y l¾p trang thiÕt bÞ thªm hoÆc do c¶i t¹o n©ng cÊp. 

 §iÒu chØnh t¨ng NG TSC§ HH do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 

Bªn cã: 

 Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do thanh lý, nhîng b¸n, bµn giao hoÆc tr¶ l¹i cho nhµ ®µu t, mang gãp 
vèn vµo c«ng ty liªn kÕt, c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t.... 

 Nguyªn gi¸ TSC§ gi¶m do th¸o dì bít mét sè bé phËn 

 §iÒu chØnh gi¶m nguyªn gi¸ TSC§ do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 

 TSC§ chuyÓn thµnh c«ng cô dông cô  

Sè d bªn nî: Nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. 

Tµi kho¶n 211: Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc chi tiÕt thµnh 6 tµi kho¶n cÊp 2: 
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 Tµi kho¶n 2112 - Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc. Ph¶n ¸nh c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n nh: nhµ cöa, 
vËt kiÕn tróc, hµng rµo, bÓ, th¸p níc, s©n, b·i, c¸c c«ng tr×nh trang trÝ thiÕt kÕ cho nhµ cöa, c¸c 
c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng nh ®êng x¸ cÇu cèng... 

 Tµi kho¶n 2113 - M¸y mãc thiÕt bÞ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ dïng trong kinh 
doanh cña DN: m¸y mãc chuyªn dïng, m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh÷ng m¸y mãc ®¬n lÎ kh¸c... 

 Tµi kho¶n 2114 - Ph¬ng tiÖn vËn t¶i truyÒn dÉn: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
truyÒn dÉn nh: «t«, xe m¸y, èng dÉn khÝ (ngµnh dÇu khÝ), c¸c thiÕt bÞ phôc vô th«ng tin liªn l¹c, 
thiÕt bÞ ®iÖn níc... 

 Tµi kho¶n 2115 - ThiÕt bÞ dông cô qu¶n lý: ph¶n ¸nh c¸c lo¹i thiÕt bÞ vµ dông cô cã gi¸ trÞ lín vµ 
thêi gian sö dông l©u dµi dïng trong qu¶n lý kinh doanh, qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý chung kh¸c 
(m¸y vi tÝnh, c¸c thiÕt bÞ v¨n phßng...) 

 Tµi kho¶n 2116 - C©y l©u n¨m sóc vËt lµm viÖc vµ cho s¶n phÈm: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i TSC§ 
lµ c¸c lo¹i c©y l©u n¨m (cµ phª, c©y cao su, vên c©y ¨n tr¸i...), sóc vËt lµm viÖc (tr©u bß, ngùa 
kÐo), sóc vËt nu«i ®Ó lÊy s¶n phÈm (bß s÷a, sóc v©t sinh s¶n...) 

 Tµi kho¶n 2118 - TSC§ kh¸c: ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i TSC§ kh¸c ngoµi c¸c lo¹i TSC§ kÓ trªn 

Ngoµi ra, kÕ to¸n cßn sö dông c¸c TK 411, 331, 341, 111, 112, 414, 431, 441... 

1. 3. Tr×nh tù kÕ to¸n TSC§HH trong doanh nghiÖp 

1.3.1. Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp 

a.   Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p 

khÊu trõ - TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 

TSC§ t¨ng do c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn b»ng TSC§ h÷u h×nh, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh  

Khi mua s¾m TSC§ h÷u h×nh (kÓ c¶ mua míi hoÆc mua l¹i TSC§ ®· sö dông) hoµn thµnh ®a 
vµo sö dông ngay cho ho¹t ®«ng SXKD, kÕ to¸n ph¶n ¸nh trÞ gi¸ mua cña TSC§:  

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Cã TK 111, 112, 331, 341... 

Mua TSC§ h÷u h×nh lµ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®Êt, ®a vµo sö dông 
ngay cho ho¹t ®éng SXKD, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh (gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Cã TK 111, 112, 331, 341... 

Mua TSC§ h÷u h×nh theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp ®a vµo sö dông ngay cho ho¹t ®éng 
SXKD, kÕ to¸n ghi: 

-  T¹i thêi ®iÓm mua: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT tr¶ tiÒn ngay) 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (PhÇn l·i tr¶ chËm) 

Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Cã TK 111, 112, 341 -Sè tiÒn tr¶ lÇn ®Çu 

Cã TK 331  - Sè tiÒn tr¶ gãp, tr¶ chËm  
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-  §Þnh kú thanh to¸n cho ngêi b¸n bao gåm c¶ gèc vµ l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp:  

Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n  

Cã TK 111, 112  

-  §ång thêi ph¶n ¸nh sè l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp vµo chi phÝ tµi chÝnh:  

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (PhÇn l·i tr¶ chËm tõng kú) 

Mua TSC§ h÷u h×nh díi h×nh thøc trao ®æi:  

- Trao ®æi víi mét TSC§ kh¸c kh«ng t¬ng tù:  

Khi trao TSC§ HH cho bªn trao ®æi, kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ mang ®i trao ®æi:  

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (PhÇn gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ) 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§) 

§ång thêi ghi t¨ng thu nhËp do trao ®æi 

Nî TK131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ ®a ®i trao ®æi) 

Cã TK 333 (3331) - ThuÕ GTGT ph¶i nép 

Khi nhËn TSC§ do bªn trao ®æi chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n ghi t¨ng TSC§ nhËn vÒ: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ nhËn do trao ®æi)  

Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (ThuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Cã TK131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

Trêng hîp ph¶i thu thªm tiÒn do gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ ®a ®i trao ®æi > Gi¸ trÞ hîp lý cña 
TSC§ nhËn do trao ®æi, khi nhËn tiÒn kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng  

Nî TK 111 - TiÒn mÆt  

Cã TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

Trêng hîp ph¶i tr¶ thªm tiÒn do gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ ®a ®i trao ®æi < Gi¸ trÞ hîp lý cña 
TSC§ nhËn do trao ®æi, khi tr¶ tiÒn kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 131 - Ph¶i thu kh¸ch hµng  

Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng  

Cã TK 111 - TiÒn mÆt  

- H×nh thøc trao ®æi víi mét TSC§ kh¸c t¬ng tù:  

Khi trao TSC§ h÷u h×nh cho bªn trao ®æi, kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ mang ®i trao ®æi:  

Nî TK 211 - TSC§ HH (Nguyªn gi¸ TSC§ nhËn vÒ theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ 
®a ®i trao ®æi) 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ cña TSC§ ®a ®i trao ®æi) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§ HH ®a ®i trao ®æi) 

Chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö, lÖ phÝ tríc b¹, chuyÓn quyÒn së h÷u...  

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Chi phÝ cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

Nî TK 133 (1332) - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (ThuÕ ®Çu vµo cña chi phÝ) 

Cã TK 111, 112...  

Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 
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Khi nhËp khÈu TSC§:  KÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ nhËp khÈu bao gåm tæng sè tiÒn ph¶i 
thanh to¸n cho ngêi b¸n, thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép, chi phÝ  vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö...  

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh              

Cã TK 3333 - ThuÕ  nhËp khÈu 

Cã TK 111, 112...  

Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ ngêi b¸n   

- §èi víi thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu:  

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (TK 33312) 

- Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu - KÕ to¸n ghi : 

Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch (TK 3333, 33312) 

Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng  

Khi mua TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng SXKD kh«ng thuéc ®èi t¬ng chÞu thuÕ GTGT, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 111, 112, 331 

 Trêng hîp TSC§ h÷u h×nh ®îc mua b»ng nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hoÆc quü ®Çu 
t ph¸t triÓn, quü phóc lîi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× ®ång thêi víi viÖc ghi t¨ng tµi s¶n cè 
®Þnh h÷u h×nh, kÕ to¸n ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh, gi¶m nguån vèn ®©u t x©y dùng c¬ b¶n 
hoÆc quü ®Çu t ph¸t triÓn hoÆc ghi gi¶m quü phóc lîi. 

- Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc mua s¾m b»ng quü ®Çu t ph¸t triÓn, ghi: 

Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Cã TK 411-Nguån vèn kinh doanh 

- Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc mua s¾m b»ng nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n, ghi: 

Nî TK 441 - Nguån vèn x©y dùng c¬ b¶n 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh  

- Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc mua s¾m b»ng quü phóc lîi, ghi: 

Nî TK 4312 - Quü phóc lîi 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 

- Trêng hîp TSC§ h÷u h×nh mua s¾m b»ng nguån vèn vay dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh th× 
chØ ghi t¨ng gi¸ trÞ TSC§ h÷u h×nh, kh«ng ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh  

- Trêng hîp TSC§ h÷u h×nh mua s¾m b»ng nguån vèn kinh doanh dïng vµo SXKD th× chØ ghi 
t¨ng gi¸ trÞ TSC§ h÷u h×nh, kh«ng ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh  

Bµn giao TSC§ ®a vµo sö dông tõ c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh.  

- C¨n cø vµo gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh ®· ®îc duyÖt y, ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh  

Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang  

- Tuú vµo viÖc sö dông nguån vèn ®Ó ®Çu t XDCB ë doanh nghiÖp (nguån vèn ®Çu t XDCB 
hoÆc c¸c quü doanh nghiÖp...), kÕ to¸n ghi sæ t¨ng nguån vèn KD vµ ghi gi¶m nguån vèn ®Çu 
t XDCB vµ c¸c quü doanh nghiÖp ®· h×nh thµnh TSC§ nh trong trêng hîp mua s¾m.  

 NÕu c«ng tr×nh XDCB ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn XDCB hoÆc quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü 
phóc lîi dïng vµo SXKD ph¶i ghi: 

Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
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Nî TK 441 - Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n  

Nî TK 4312 - Quü phóc lîi 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 

 NÕu c«ng tr×nh XDCB ®îc ®Çu t b»ng nguån vèn kinh doanh, b»ng vèn khÊu hao TSC§, 
b»ng vèn vay, khi c«ng tr×nh ®Çu t XDCB hoµn thµnh dïng vµo SXKD th× chØ ghi t¨ng gi¸ trÞ 
TSC§, kh«ng ghi t¨ng nguån vèn KD (gièng nh trong trêng hîp mua s¾m).   
  Nếu mua lại bất động sản thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư chuyển 

thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình, hoặc  

   Có TK 217 - Bất động sản đầu tư 

   Có TK 111, 112 (Số tiền phải trả thêm). 

Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi: 

Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư 

   Có TK 2141  

Trường hợp chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng,  ghi: 

  Nợ TK 211  

   Có TK 217 - Bất động sản đầu tư;  

Đồng thời, ghi: 

  Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư  

   Có TK 2141  

Khi doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ vào giá trị 

hợp lý của TSC§ nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán, ghi: 

 Nợ TK 211 -Nguyªn gi¸ TSC§ nhËn vÒ 

Nợ TK  635 –Nếu giá trị hợp lý của tài sản nhận về thấp hơn số vốn đã góp 

   Có TK 222 -Vốn góp liên doanh 

   Có TK 515 -Giá trị hợp lý của tài sản nhận về cao hơn số vốn đã góp 
TSC§ t¨ng do ®îc tÆng, biÕu, tµi trî ®a vµo sö dông ngay cho ho¹t ®éng SXKD: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

ChuyÓn TSC§ thuª tµi chÝnh thµnh TSC§ cña doanh nghiÖp  
- Trêng hîp trong hîp ®ång thuª tµi s¶n quy ®Þnh bªn ®i thuª chØ thuª hÕt mét phÇn gi¸ trÞ tµi 

s¶n, sau ®ã mua l¹i th× khi nhËn chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n, kÕ to¸n ghi gi¶m TSC§ 
thuª tµi chÝnh vµ ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp: 
Khi chuyÓn tõ tµi s¶n thuª tµi chÝnh sang tµi s¶n thuéc së h÷u, ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
Cã TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh. 

Sè tiÒn tr¶ khi mua l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi: 
Nî TK 211- TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 111, 112. 
§ång thêi chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn, ghi: 

Nî TK 2142 - Hao mßn  TSC§ thuª tµi chÝnh 

Cã TK 2141 - Hao mßn TSC§ h÷u h×nh. 

b.   Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng TSC§ h÷u h×nh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD - doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT 

theo ph¬ng ph¸p  trc tiÕp, hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT, hoÆc TSC§ dïng vµo 

ho¹t ®éng sù nghiÖp, ch¬ng tr×nh, dù ¸n, ho¹t ®éng v¨n ho¸, phóc lîi... ®îc trang tr¶i b»ng 

nguån kinh phÝ kh¸c  
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KÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ bao gåm tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n cho ngêi b¸n, thuÕ nhËp 
khÈu ph¶i nép, thuÕ GTGT cña TSC§ nhËp khÈu, chi phÝ  vËn chuyÓn l¾p ®Æt ch¹y thö... bao 
gåm c¶ thuÕ GTGT. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n t¬ng tù nh phÇn (a) 

Riªng trêng hîp mua s¾m TSC§ h÷u h×nh b»ng quü phóc lîi, dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh      

Cã TK 111, 112  

§ång thêi ghi 

Nî TK 4312 - Quü phóc lîi 

Cã TK 4313 - Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh 

1.3.2. Tr×nh tù kÕ to¸n gi¶m TSC§ h÷u h×nh trong doanh nghiÖp 

 Mäi trêng hîp gi¶m TSC§ h÷u h×nh, kÕ to¸n ph¶i lµm ®Çy ®ñ thñ tôc. C¨n cø vµo c¸c 
chøng tõ liªn quan, kÕ to¸n ghi sæ theo tõng trêng hîp cô thÓ nh sau: 

a. KÕ to¸n nhîng b¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh  

TSC§ nhîng b¸n thêng lµ nh÷ng TSC§ kh«ng cÇn dïng hoÆc xÐt thÊy sö dông kh«ng cã 
hiÖu qu¶. Khi nhîng b¸n TSC§ h÷u h×nh, ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt (c¸c quyÕt ®Þnh 
nhîng b¸n, biªn b¶n bµn giao TSC§, hîp ®ång...) 

Nhîng b¸n TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 

- Khi thu tiÒn nhîng b¸n TSC§: 

NÕu doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

Nî TK 112, 111, 131 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

Cã TK 333 (3331) ThuÕ GTGT ph¶i nép 

NÕu doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 

Nî TK 111, 112, 131 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

- C¨n cø vµo chøng tõ gi¶m TSC§ ph¶n ¸nh phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i vµo chi phÝ vµ ghi gi¶m 
nguyªn gi¸ gi¸ trÞ ®· hao mßn, ghi: 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (PhÇn gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ) 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§) 

- Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn nhîng b¸n TSC§, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c 

Cã TK 111, 112, 331... 

- NÕu DN thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo PP khÊu trõ, chi phÝ nhîng b¸n TSC§, ghi: 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo  

Cã TK 111, 112, 331  

Nhîng b¸n TSC§ mua s¾m b»ng quü phóc lîi, dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi: 

Nî TK 4313 - Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§  

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh  

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
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b. KÕ to¸n thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 

  TSC§ h÷u h×nh thanh lý lµ nh÷ng TSC§ h háng kh«ng thÓ tiÕp tôc sö dông ®îc, nh÷ng TSC§ l¹c 
hËu vÒ mÆt kü thuËt kh«ng phï hîp víi yªu cÇu KD mµ kh«ng thÓ nhîng b¸n ®îc. Khi cã TSC§ 
thanh lý, doanh nghiÖp ph¶i ra quyÕt ®Þnh thanh lý, thµnh lËp ban thanh lý thùc hiÖn viÖc thanh lý 
TSC§ v¯ lËp “Biªn b°n thanh lý TSC§”. C¨n cø v¯o biªn b°n thanh lý, c²c chøng tõ liªn quan, ghi: 

Trêng hîp TSC§ thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: 

- Ghi gi¶m TSC§ ®· thanh lý 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (phÇn gi¸ trÞ ®· hao mßn) 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (PhÇn cßn laÞ) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§) 

- Ph¶n ¸nh sè thu vÒ thanh lý ghi: 

Nî TK 111, 112, 152, 153  

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

- TËp hîp chi phÝ vÒ thanh lý TSC§, ghi: 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c 

Cã TK 111, 112, 152, 153  

Trêng hîp TSC§ thanh lý dïng vµo ho¹t ®éng v¨n ho¸ phóc lîi, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 431 - Quü phóc lîi khen thëng  (4313) 

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh  

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

 c. KÕ to¸n gãp vèn vµo c«ng ty liªn kÕt b»ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh  

Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ, căn cứ vào giá trị 

TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

  Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ 

Nợ TK 811 –Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ < giá trị còn lại của TSCĐ 

   Có TK 211 - Nguyªn gi¸ TSC§ 

Có TK 711 -Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ > giá trị còn lại của TSCĐ 

d. KÕ to¸n gãp vèn vµo c«ng ty liªn doanh b»ng tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh:   

 Trường hợp bên liên doanh đem tài sản cố định của mình đi góp vốn vào hợp đồng hợp tác kinh 

doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, kế  toán vẫn tiếp tục theo dõi TSCĐ đó trên TK 

211 và chỉ phản ánh sự thay đổi mục đích, nơi sử dụng của tài sản cố định. 

 Trường hợp bên liên doanh đem tài sản cố định của mình đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng 

kiểm soát 

*   Khi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng tài sản cố định, ghi: 

Nợ TK 222  - Giá trị thực tế của TSCĐ do các bên thống nhất đánh giá 

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao đã trích); 

Nợ TK 811 - Số chênh lệch đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ 

 Có TK 211 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình 

 Có TK 711 -Số chênh lệch tương ứng với lợi ích của bên góp vốn liên doanh  

 Có TK 3387 -Số chênh lệch tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn vị trong LD 

 * Hàng năm căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định đem góp vốn, kế toán 

phân bổ trở lại số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 -Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ đem đi góp vốn  
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 Có TK 711 -Phần doanh thu chưa thực hiện được phân bổ cho 1 năm 

 * Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, hoặc bên góp vốn chuyển nhượng phần 

vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ 

khi góp vốn còn lại (đang phản ánh ở bên Có TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”) sang thu nhập 

khác, kế toán ghi: 

Nợ TK 3387 - Chênh lệch do đánh giá lại TSCĐ đem đi góp vốn  

 Có TK 711 -Thu nhập khác. 

®. Trêng hîp tr¶ vèn kinh doanh cho ng©n s¸ch, cho cÊp trªn b»ng tµi s¶n cè ®Þnh 

C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n ghi:     

Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh  

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ 

Cã TK 211 - TSC§  h÷u h×nh  

e. CÊp vèn kinh doanh cho cÊp díi b»ng TSC§ h÷u h×nh 

C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n ghi:     

Nî TK 136 - Ph¶i thu ®¬n vÞ néi bé  (1361)   

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh  

Cã TK211 - Tµi s¶n cè ®Þnh  h÷u h×nh 

f. Khi mang TSC§ ra khái doanh nghiÖp ®Ó thÕ chÊp ký quü, ký cîc  

C¨n cø vµo biªn b¶n giao nhËn TSC§ kÕ to¸n ghi:     

Nî TK 144, 244: Gi¸ trÞ cßn l¹i  

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Trêng hîp thÕ chÊp mµ kh«ng ®a TSC§ ra khái doanh nghiÖp th× kh«ng ghi gi¶m TSC§ 

g. ChuyÓn TSC§ thµnh c«ng cô dông cô  

Nh÷ng TSC§ kh«ng ®ñ tiªu chuÈn xÕp vµo TSC§, theo qui ®Þnh ph¶i chuyÓn sang theo dâi, 
qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh c«ng cô dông cô. 

NÕu TSC§ míi cha ®a ra sö dông, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 153 - C«ng cô dông cô 

Cã TK 211 - NGTSC§ h÷u h×nh  

NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ nhá th× tÝnh toµn bé gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ vµo chi phÝ SXKD 
trong kú, ghi : 

Nî TK 641, 642 -Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ 

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 

Cã TK 211 - NGTSC§  h÷u h×nh  

NÕu gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lín cÇn ph¶i ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ SXKD nhiÒu k×, ghi : 

Nî TK 142, 244 - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§  h÷u h×nh  

Cã TK 211 - NGTSC§ h÷u h×nh  

Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph©n bæ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641, 642 

Cã TK 142, 242  
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2.3. KÕ to¸n TSC§ h÷u h×nh ph¸t hiÖn thõa thiÕu khi kiÓm kª 

Mäi trêng hîp ph¸t hiÖn thõa thiÕu TSC§ ®Òu ph¶i t×m nguyªn nh©n. C¨n cø vµo "Biªn b¶n 
kiÓm kª TSC§" vµ kÕt luËn cña héi ®ång kiÓm kª ®Ó h¹ch to¸n theo tõng nguyªn nh©n cô thÓ: 

 NÕu TSC§ thõa do ®Ó ngoµi sæ s¸ch (cha ghi sæ), kÕ to¸n c¨n cø vµo hå s¬ TSC§ ®Ó ghi 
t¨ng TSC§ tuú theo tõng trêng hîp cô thÓ. 

 NÕu TSC§ thõa ®ang sö dông th× ngoµi nghiÖp vô ghi t¨ng TSC§ h÷u h×nh, c¨n cø vµo 
nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn lµm c¨n cø tÝnh trÝch bæ sung khÊu hao 
TSC§ vµo chi phÝ kinh doanh, ghi : 

Nî  TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

Cã TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (2141)  

 NÕu TSC§ ph¸t hiÖn thõa ®îc x¸c ®Þnh lµ TSC§ cña ®¬n vÞ kh¸c th× ph¶i b¸o ngay cho ®¬n 
vÞ  chñ tµi s¶n ®ã biÕt. NÕu cha x¸c ®Þnh ®îc ®¬n vÞ chñ tµi s¶n, trong thêi gian chê xö lý, kÕ 
to¸n ph¶i c¨n cø vµo tµi liÖu kiÓm kª, t¹m thêi ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 
®Ó theo dâi gi÷ hé 

 TSC§ ph¸t hiÖn thiÕu trong kiÓm kª ph¶i ®îc truy cøu nguyªn nh©n, x¸c ®Þnh ngêi chÞu 
tr¸ch nhiÖm vµ xö lý theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é tµi chÝnh. Trêng hîp cã quyÕt 
®Þnh xö lý ngay, c¨n cø “Biªn b°n xö lý TSC§ thiÕu” ®± ®îc duyÖt y v¯ hå s¬ TSC§ kÕ to²n 
ph¶i x¸c ®Þnh chÝnh x¸c nguyªn gi¸, gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®ã lµm c¨n cø ®Ó ghi gi¶m TSC§ 
vµ xö lý phÇn vËt chÊt phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. Tuú thuéc vµo quyÕt ®Þnh xö lý, ghi: 

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (phÇn gi¸ trÞ hao mßn ) 

Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) (nÕu ngêi cã lçi ph¶i båi thêng) 

Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (nÕu ®îc phÐp ghi gi¶m vèn) 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (NÕu doanh nghiÖp chÞu tæn thÊt) 

Cã TK  211 - TSC§ h÷u h×nh  

Trêng hîp ph¶i chê quyÕt ®Þnh xö lý: 

Nî TK 214 - Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (2141) (phÇn gi¸ trÞ hao mßn) 

Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c(1381 - TS thiÕu chê xö lý) (phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i) 

Cã TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh  

Khi cã quyÕt ®Þnh xö lý, ghi : 

Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) (ngêi cã lçi ph¶i båi thêng ) 

Nî TK 411 - Nguån vèn kinh doanh (NÕu ®îc phÐp ghi gi¶m vèn ) 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c ( NÕu doanh nghiÖp chÞu tæn thÊt )  

Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) 

 Sæ kÕ to¸n 

Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc thùc hiÖn 
trªn sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: TK 211, TK 214, TK 411, 
TK 414, TK 441, TK 431, TK 331, TK 111, TK 112... 

Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh ®îc thùc hiÖn 
trªn sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, sæ nhËt ký chøng tõ sè 9 vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: TK 211, TK 214, TK 
411, TK 414, TK 441, TK 431, TK 331, TK 111, TK 112... 

2. KÕ to¸n tæng hîp t¨ng gi¶m TSC§ v« h×nh 

2.1. Chøng tõ ban ®Çu: 

 Biªn b¶n bµn giao TSC§ 
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 Ho¸ ®¬n GTGT  

 Biªn b¶n thanh lý, nhîng b¸n TSC§ 

 PhiÕu thu, phiÕu chi, c¸c chøng tõ ng©n hµng... 

2.2. Tµi kho¶n sö dông 

§Ó kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô t¨ng, gi¶m TSC§ v« h×nh trong doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông tµi 
kho¶n 213- TSC§ v« h×nh.  

KÕt cÊu cña tµi kho¶n 213 nh sau: 

Bªn nî: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh t¨ng 

Bªn cã:  Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh gi¶m  

Sè d bªn nî: Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh hiÖn cã t¹i doanh nghiÖp. 

Tµi kho¶n 213 - Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc chi tiÕt thµnh 6 tµi kho¶n cÊp 2: 

 Tµi kho¶n 2131 - QuyÒn sö dông ®Êt: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc 
tÕ ®· chi ra cã liªn quan trùc tiÕp tíi ®Êt sö dông, bao gåm: tiÒn chi ra ®Ó cã quyÒn sö dông ®Êt, 
chi phÝ cho ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng, san lÊp mÆt b»ng (®èi víi trêng hîp quyÒn sö dông ®Êt 
riªng biÖt ®èi víi giai ®o¹n ®Çu t nhµ cöa, vËt kiÕn tróc trªn ®Êt), lÖ phÝ tríc b¹ ...kh«ng bao 
gåm c¸c chi phÝ chi ra ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh trªn ®Êt. 

 Tµi kho¶n 2132 - QuyÒn ph¸t hµnh: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ 
doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó cã quyÒn ph¸t hµnh. 

 Tµi kho¶n 2133 - B¶n quyÒn, b»ng s¸ng chÕ: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ 
chi ra ®Ó cã b¶n quyÒn t¸c gi¶, b»ng s¸ng chÕ. 

 Tµi kho¶n 2134 - Nh·n hiÖu hµng ho¸: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ liªn 
quan trùc tiÕp tíi viÖc mua nh·n hiÖu hµng ho¸. 

 Tµi kho¶n 2135 - PhÇn mÒm m¸y vi tÝnh: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ toµn bé c¸c chi phÝ 
thùc tÕ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó cã phÇn mÒm m¸y vi tÝnh.  

 Tµi kho¶n 2136 - GiÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ c¸c 
kho¶n chi ra ®Ó doanh nghiÖp cã ®îc giÊy phÐp vµ giÊy phÐp nhîng quyÒn thùc hiÖn c«ng viÖc 
®ã, nh giÊy phÐp khai th¸c, giÊy phÐp s¶n xuÊt lo¹i s¶n phÈm míi... 

 Tµi kho¶n 2138 - TSC§ v« h×nh kh¸c: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ c¸c lo¹i TSC§ v« h×nh kh¸c cha quy 
®Þnh ph¶n ¸nh ë c¸c tµi kho¶n trªn nh b¶n quyÒn, quyÒn sö dông hîp ®ång... 

2.3. Tr×nh tù kÕ to¸n t¨ng TSC§ v« h×nh 

a. H¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô mua TSC§ v« h×nh: 

Trêng hîp mua TSC§ v« h×nh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng hãa, dÞch vô thuéc ®èi tîng 
chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh (Gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332)  

Cã TK 111, 112, 341, 331...  

Mua TSC§ v« h×nh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh 

Cã TK 111, 112, 341, 331...  

Trêng hîp mua TSC§ v« h×nh theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp: 

- Khi mua TSC§ v« h×nh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD, ghi: 

Nî TK 213 -  TSC§ VH (Nguyªn gi¸ - Theo gi¸ mua tr¶ ngay cha cã thuÕ  GTGT) 
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Nî TK 242 -  Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (PhÇn l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp tÝnh b»ng sè 
chªnh lÖch  gi÷a tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n  trõ (-)  gi¸ mua tr¶ ngay  
vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo (nÕu cã)) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332)  

Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n). 

- Khi mua TSC§ v« h×nh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc diÖn chÞu 
thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 

Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh (Theo gi¸ mua tr¶ ngay ®· cã thuÕ GTGT) 

Nî TK 242 -  Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (PhÇn l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp: sè chªnh lÖch 
gi÷a tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n trõ (-) gi¸ mua tr¶ ngay) 

Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n). 

- Hµng kú tÝnh sè l·i ph¶i tr¶ vÒ mua TSC§ theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

- Khi thanh to¸n tiÒn cho ngêi b¸n, ghi:  

Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã c¸c TK 111, 112. 

TSC§ v« h×nh mua díi h×nh thøc trao ®æi 

- Trao ®æi hai TSC§ v« h×nh t¬ng tù: Khi nhËn TSC§ v« h×nh t¬ng tù do trao ®æi víi mét 
TSC§ v« h×nh t¬ng tù vµ ®a vµo sö dông ngay cho ho¹t ®éng SXKD, ghi:  

Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh nhËn vÒ ghi theo gi¸ trÞ 
cßn l¹i cña TSC§ ®a ®i trao ®æi) 

Nî TK 214 -  Hao mßn TSC§ (2143) (Gi¸ trÞ ®· khÊu hao cña TSC§ ®i trao ®æi) 

Cã TK 213 -  TSC§ v« h×nh  (Nguyªn gi¸ cña TSC§ v« h×nh ®i  trao ®æi). 

- Trao ®æi  hai TSC§ v« h×nh kh«ng t¬ng tù:  

Ghi gi¶m TSC§ v« h×nh ®a ®i trao ®æi, ghi: 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ ®· khÊu hao) 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®a ®i trao ®æi) 

Cã TK 213 - TSC§ v« h×nh (Nguyªn gi¸). 

§ång thêi ph¶n ¸nh sè thu nhËp do trao ®æi TSC§, ghi:  

Nî TK 131-  Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ ®a ®i trao ®æi) 

Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT (33311) (nÕu cã). 

Ghi t¨ng TSC§ v« h×nh nhËn trao ®æi vÒ, ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh (Gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ nhËn vÒ) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332) (NÕu cã) 

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n). 

Trêng hîp ®îc thu thªm tiÒn hoÆc ph¶i tr¶ thªm tiÒn ghi nh TSC§ HH trao ®æi. 

b.  Gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh ®îc h×nh thµnh tõ néi bé doanh nghiÖp trong giai ®o¹n triÓn khai: 

Khi xÐt thÊy kÕt qu¶ triÓn khai tho¶ m·n ®Þnh nghÜa vµ tiªu chuÈn ghi nhËn TSC§ v« h×nh: 

- TËp hîp chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh ë giai ®o¹n triÓn khai ®Ó h×nh thµnh nguyªn gi¸ TSC§ v« 
h×nh, kÕ to¸n ghi: 
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Nî TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332 - nÕu cã) 

Cã c¸c TK 111, 112, 152, 153, 331... 

- Khi kÕt thóc giai ®o¹n triÓn khai, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh h×nh 
thµnh nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh 

Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang. 

c.  Khi mua TSC§ v« h×nh lµ quyÒn sö dông ®Êt cïng víi mua nhµ cöa, vËt kiÕn tróc trªn ®Êt th× 

ph¶i x¸c ®Þnh riªng biÖt gi¸ trÞ TSC§ v« h×nh lµ quyÒn sö dông ®Êt, TSC§ h÷u h×nh lµ nhµ cöa, 

vËt kiÕn tróc, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ nhµ cöa, vËt kiÕn tróc)  

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh (Nguyªn gi¸ quyÒn sö dông ®Êt) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332 - nÕu cã)        

Cã c¸c TK 111, 112, 331... 

f.  Khi mua TSC§ v« h×nh ®îc thanh to¸n b»ng chøng tõ liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u vèn cña c¸c 

c«ng ty cæ phÇn, nguyªn gi¸ TSC§ v« h×nh lµ gi¸ trÞ hîp lý cña c¸c chøng tõ ®îc ph¸t hµnh 

liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u vèn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh 

Cã TK 411 - Nguån vèn KD (Chi tiÕt vèn gãp vµ thÆng d vèn cæ phÇn). 

g.  C¸c bót to¸n kÕt chuyÓn nguån vèn h×nh thµnh TSC§ t¬ng tù phÇn t¨ng TSC§ h÷u h×nh. 

h.  Khi doanh nghiÖp ®îc tµi trî, biÕu, tÆng TSC§ v« h×nh ®a vµo sö dông ngay cho ho¹t ®éng 

SXKD, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 213- TSC§ v« h×nh  

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c. 

C¸c chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn TSC§ v« h×nh nhËn tµi trî, biÕu,  tÆng, ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh 

Cã TK 111, 112,... 

i. Khi doanh nghiÖp nhËn vèn gãp liªn doanh b»ng quyÒn sö dông ®Êt, c¨n cø vµo hå s¬ giao 

quyÒn sö dông ®Êt, ghi: 

Nî TK 213 - TSC§ v« h×nh 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh. 

d) Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với 

các công ty nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, thì sau khi có quyết 

định của Nhà nước giao đất để góp vào liên doanh và làm xong thủ tục giao cho liên doanh, ghi: 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Chi tiết nguồn vốn Nhà nước). 

2.4. Tr×nh tù kÕ to¸n gi¶m TSC§ v« h×nh  

C¸c trêng hîp h¹ch to¸n gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh kÕ to¸n h¹ch to¸n t¬ng tù nh phÇn 
tr×nh tù kÕ to¸n gi¶m TSC§ h÷u h×nh. 

 Trường hợp  bên Việt Nam được Nhà nước giao đất để tham gia liên doanh, khi chuyển 

nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát cho bên nước ngoài và trả lại quyền sử dụng 

đất cho Nhà nước, ghi:  
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 Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

 Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

     Nếu bên đối tác thanh toán cho bên Việt Nam một khoản tiền như là một khoản đền bù cho việc 

chuyển nhượng (trong trường hợp này cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chuyển sang thuê đất), ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính 

Sæ kÕ to¸n 

Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc thùc hiÖn trªn 
sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, sæ nhËt ký chung vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: TK213, TK214, TK411, TK414, 
TK441, TK431, TK331, TK111, TK112... 

Trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh ®îc thùc hiÖn 
trªn sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh, sæ nhËt ký chøng tõ sè 9 vµ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: TK213, TK214, 
TK411, TK414, TK441, TK431, TK331, TK111, TK112... 

3. KÕ to¸n ®Çu t x©y dùng tµi s¶n 

§Çu t x©y dùng c¬ b¶n (XDCB) lµ bá vèn ra ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§. §Çu t XDCB dï 
b»ng nguån vèn nµo còng ph¶i cã kÕ ho¹ch XDCB ®îc duyÖt vµ ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c bíc theo 
tr×nh tù  XDCB do Nhµ níc quy ®Þnh. 

Theo §iÒu lÖ qu¶n lÝ ®Çu t vµ qu¶n lý hiÖn hµnh tïy theo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña dù ¸n (c«ng 
tr×nh), chñ ®Çu t cã thÓ ¸p dông mét trong bèn h×nh thøc ®Çu t  sau : 

- Chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n 

- Chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n 

- Ch×a khãa trao tay 

- Tù lµm 

H×nh thøc chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n : 

Trong h×nh thøc nµy, chñ ®Çu t tæ chøc chän thÇu vµ trùc tiÕp ký hîp ®ång víi mét hoÆc nhiÒu tæ 
chøc t vÊn ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c kh¶o s¸t, thiÕt kÕ c«ng tr×nh, so¹n th¶o hå s¬ mêi thÇu,tæ chøc ®Êu 
thÇu hoÆc chän thÇu. Sau khi chñ ®Çu t ký hîp ®ång víi ®¬n vÞ tróng thÇu x©y l¾p,nhiÖm vô gi¸m 
s¸t,qu¶n lý qu¸ tr×nh thi c«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh vÉn do tæ chøc t vÊn ®· 
®îc lùa chän ®¶m nhËn. 

H×nh thøc chñ nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n: 

Chñ ®Çu t  tæ chøc chän thÇu vµ ký hîp ®ång víi mét tæ chøc t vÊn thay m×nh lµm chñ nhiÖm 
®iÒu hµnh dù ¸n ®øng ra giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång víi c¸c tæ chøc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, cung øng vËt 
t, thiÕt bÞ ... ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù  ¸n, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm 
gi¸m s¸t, qu¶n lý toµn bé qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n. 

H×nh thøc nµy chØ ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n cã quy m« lín, thêi gian x©y dùng dµi,kü thuËt x©y 
dùng phøc t¹p 

H×nh thøc ch×a khãa trao tay: 

Chñ ®Çu t tæ chøc ®Êu thÇu dù ¸n ®Ó lùa chän mét nhµ thÇu (tæng thÇu x©y dùng) ®¶m nhËn toµn 
bé c«ng viÖc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n (kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, mua s¾m vËt t, thiÕt bÞ, tiÕn hµnh 
x©y l¾p...).  Chñ ®Çu t chØ tr×nh duyÖt thiÕt kÕ kü thuËt, tæng dù to¸n, nghiÖm thu vµ nhËn bµn giao 
khi dù ¸n hoµn thµnh ®a vµo sö dông. Tæng thÇu x©y dùng cã thÓ giao thÇu l¹i viÖc kh¶o s¸t, thiÕt 
kÕ, mua s¾m thiÕt bÞ, hoÆc mét phÇn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p cho c¸c nhµ thÇu phô. 

H×nh thøc ch×a khãa trao tay: Thêng ¸p dông trong viÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh nhµ ë, c«ng 
tr×nh d©n dông vµ c«ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« nhá, kü thuËt ®¬n gi¶n . 
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H×nh thøc tù lµm: Chñ ®Çu t sö dông lùc lîng ®îc phÐp hµnh nghÒ x©y dùng cña m×nh ®Ó thùc 
hiÖn khèi lîng x©y l¾p c«ng tr×nh . 

H×nh thøc nµy thêng chØ ¸p dông ®èi víi c¸c c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o cã quy m« nhá, c«ng 
tr×nh chuyªn nghµnh ®Æc biÖt (x©y dùng n«ng nghiÖp - l©m nghiÖp... ) 

VÒ mÆt kÕ to¸n, kÕ to¸n ®¬n vÞ chñ ®Çu t cã thÓ ®îc tæ chøc riªng, còng cã thÓ ®îc thùc hiÖn 
trªn cïng hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 

3.1     KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t XDCB 

3.1.1.Néi dung chi phÝ ®Çu t vµ x©y dùng 

Trong mét c«ng tr×nh ®Çu t XDCB gåm cã 3 lo¹i chi phÝ nh sau: 

a. Chi phÝ x©y l¾p gåm: 

- Chi phÝ san lÊp mÆt b»ng x©y dùng 

- Chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m,c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng(®êng thi c«ng ,®iÖn 
,níc ,nhµ xëng...) nhµ t¹m t¹i hiÖn trêng®Ó ë vµ ®iÒu hµnh thi c«ng (nÕu cã) 

- Chi phÝ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 

- Chi phÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ c«ng tr×nh 

- Chi phÝ gia c«ng l¾p ®Æt thiÕt bÞ phi tiªu chuÈn (nÕu cã) 

- Chi phÝ di chuyÓn lín thiÕt bÞ thi c«ngvµ lùc lîng x©y dùng  

b. Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ c«ng nghÖvµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c cña c«ng tr×nh: 

  -  Gi¸ trÞ thiÕt bÞ mua s¾mÞ  

  -  Chi phÝ vËn chuyÓn ,b¶o qu¶n,b¶o dìng t¹i hiÖn trêng  

      -  B¶o hiÓm thiÕt bÞ c«ng tr×nh... 

c. Chi phÝ kh¸c bao gåm: 

      - Chi phÝ kh¸c trong c¸c giai ®o¹n ®Çu t vµ x©y dùng: 

+ Giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t 

+ Chi phÝ cho c«ng t¸c ®iÒu tra,kh¶o s¸t,thu thËp sè liÖu v..v.. phôc vô viÖc lËp b¸o c¸o tiÒn 
kh¶ thi vµ kh¶ thi giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi ®èi víi c¸c giai ®o¹n kh¸c. 

+ Chi phÝ t vÊn ®Çu t gåm lËp b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi vµ kh¶ thi, thÈm tra xÐt duyÖt 
b¸o c¸o nghiªn cøu tiÒn kh¶ thi, kh¶ thi giai ®o¹n chuÈn bÞ ®Çu t vµ b¸o c¸o nghiªn cøu kh¶ thi (®èi 
víi c¸c giai ®o¹n kh¸c.) 

+ Chi phÝ tuyªn truyÒn ,qu¶ng c¸o dù ¸n(nÕu cã) 

+ Giai ®o¹n thùc hiÖn ®Çu t 

+ LÖ phÝ cÊp ®Êt x©y dùng vµ giÊy phÐp x©y dùng 

+ Chi phÝ ®Òn bï ®Êt ®ai, hoa mµu, di chuyÓn c¸c c«ng tr×nh trªn mÆt b»ng x©y dùng 

+ TiÒn thuª ®Êt hoÆc tiÒn chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. 

+ Chi phÝ dì vËt kiÕn tróc cò vµ thu dän mÆt b»ng x©y dùng 

+ Chi phÝ kh¶o s¸t x©y dùng, thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ thi c«ng, chi phÝ thÈm ®Þnh vµ xÐt 
duyÖt hå s¬ thiÕt kÕ tæng dù to¸n c«ng tr×nh 

+ Chi phÝ qu¶n lý dù ¸n: 

Chi phÝ cho bé m¸y qu¶n lý dù ¸n 

Chi phÝ lËp hå s¬ mêi thÇu vµ xÐt thÇu 

Chi phÝ lËp vµ thÈm ®Þnh ®¬n gi¸, dù to¸n c«ng tr×nh 

Chi phÝ gi¸m s¸t c«ng tr×nh 

Chi phÝ lËp hå s¬ hoµn c«ng vµ tµi liÖu lu tr÷ 

Chi phÝ phôc vô qu¶n lý kh¸c cña Ban qu¶n lý dù ¸n 

- Giai ®o¹n kÕt thóc x©y dùng ®a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông: 
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+ Chi phÝ thÈm ®Þnh vµ quyÕt to¸n c«ng tr×nh,chi phÝ thu dän vÖ sinh c«ng tr×nh,tæ chøc 
nghiÖm thu,kh¸nh thµnh vµ bµn giao c«ng tr×nh. 

+ Chi phÝ th¸o dì c«ng tr×nh t¹m,c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng, nhµ t¹m(trõ gi¸ trÞ phÕ 
liÖu phÝ thu håi). 

+ Chi phÝ ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt vµ c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt. 

+ Chi phÝ nguyªn liÖu,n¨ng lîng vµ nh©n lùc cho qu¸ tr×nh ch¹y thö kh«ng t¶i vµ cã t¶i(trõ 
gi¸ trÞ s¶n phÈm thu håi-nÕu cã) 

- C¸c chi phÝ kh¸c: 

+ Chi phÝ khëi c«ng c«ng tr×nh(nÕu cã) 

+ Chi phÝ øng dông c«ng nghÖ míi cho thi c«ng tr×nh(nÕu cã) 

+ Chi phÝ b¶o hiÓm c«ng tr×nh 

   v.v.. 

3.1.2. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®Çu t XDCB 

§Ó tËp hîp chi phÝ ®Çu t XDCB, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 241 - XDCB dë dang. Tµi kho¶n nµy 
dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ ®Çu t XDCB vµ t×nh h×nh quyÕt to¸n c«ng tr×nh, quyÕt to¸n vèn ®Çu t ë 
c¸c doanh nghiÖp cã tiÕn hµnh c«ng t¸c ®Çu t XDCB. Ngoµi ra tµi kho¶n nµy cßn dïng ®Ó tËp hîp 
chi phÝ vµ quyÕt to¸n chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ cña doanh nghiÖp. 

KÕt cÊu TK 241: 

Bªn Nî: 

   - Chi phÝ ®Çu t x©y dùng, mua s¾m, söa ch÷a lín TSC§. 

           - Chi phÝ ®Çu t, c¶i t¹o, n©ng cÊp TSC§. 

Bªn Cã: 

    - Gi¸ trÞ TSC§ h×nh thµnh qua ®Çu t x©y dùng, mua s¾m ®· hoµn thµnh bµn giao vµ 
®îc duyÖt kÕ to¸n. 

           - Gi¸ trÞ tµi s¶n h×nh thµnh qua ®Çu t vµ c¸c kho¶n ®îc duyÖt bá kh«ng tÝnh vµo gi¸ 
trÞ tµi s¶n  khi quyÕt to¸n. 

          - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh söa ch÷a lín TSC§ hoµn thµnh kÕt chuyÓn khi quyÕt to¸n. 

 Sè d Nî: 

- Chi phÝ XDCB vµ söa ch÷a lín TSC§ cßn dë dang 

          - Gi¸ trÞ c«ng tr×nh XDCB vµ söa ch÷a lín TSC§ ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao 
hoÆc quyÕt to¸n cha ®îc duyÖt. 

Tµi kho¶n 241 ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ë mçi 
h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt tõng lo¹i chi phÝ ®Çu t,  gåm: 

- Chi phÝ c«ng t¸c x©y dùng 

- Chi phÝ c«ng t¸c l¾p ®Æt  

- Chi phÝ mua s¾m thiÕt bÞ  

- Chi phÝ kiÕn thiÕt c¬ b¶n(KTCB) kh¸c. 

TK 241cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: 

TK 2411 - Mua s¾m TSC§ - Ph¶n ¸nh chi phÝ mua s¾m TSC§ vµ t×nh h×nh quyÕt to¸n chi phÝ 
mua s¾m TSC§ kh«ng ph©n biÖt mua míi hayTSC§ ®· sö dông. 

TK 2412 - X©y dùng c¬ b¶n - Ph¶n ¸nh chi phÝ ®Çu t XDCB vµ t×nh h×nh quyÕt to¸n chi phÝ 
®Çu t XDCB. 

TK 2413- Söa ch÷a lín TSC§. 

Nh phÇn trªn ®· nãi, kÕ to¸n ®¬n vÞ chñ ®Çu t cã thÓ ®îc tæ chøc trong mét hÖ thèng kÕ to¸n 
riªng, ®éc lËp víi hÖ thèng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp (®¬n vÞ SXKD); còng cã thÓ ®îc tiÕn hµnh 
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trªn cïng hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ SXKD. Do khu«n khæ, ph¹m vi cña gi¸o tr×nh kÕ to¸n 
doanh nghiÖp, kÕ to¸n phÇn nµy chØ tr×nh bµy néi dung kÕ to¸n chi phÝ ®Çu t XDCB trong trêng 
hîp ®¬n vÞ chñ ®Çu t  vµ ®¬n vÞ SXKD cã cïng hÖ thèng sæ kÕ to¸n. 

a. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t XDCB theo h×nh thøc chñ ®Çu t trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n hoÆc chñ 

nhiÖm ®iÒu hµnh dù ¸n 

- Khi øng tiÒn cho c¸c tæ chøc t  vÊn vµ ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p (®¬n vÞ nhËn thÇu) theo chÕ ®é vµ 
hîp ®ång kinh tÕ, kÕ to¸n ghi: 

           Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

                     Cã TK 111- TiÒn mÆt 

                     Cã TK 112-tiÒn göi ng©n hµng 

                     Cã TK  341-  Vay dµi h¹n 

- Khi nhËp kho thiÕt bÞ, vËt t cña c«ng tr×nh kÕ to¸n ghi : 

+ NÕu ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 

            Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (Chi tiÕt vËt liÖu vµ thiÕt bÞ XDCB) 

                     Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

                     Cã TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng 

                      Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

                      Cã TK 341 - Vay dµi h¹n 

+ NÕu ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (Chi tiÕt vËt liÖu vµ thiÕt bÞ XDCB) 

Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT®Çu vµo 

                     Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

                     Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

                      Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

                      Cã TK 341 - Vay dµi h¹n 

- Khi xuÊt thiÕt bÞ cho bªn thi c«ng l¾p ®Æt : 

+ §èi víi thiÕt bÞ kh«ng cÇn l¾p, ghi: 

        Nî TK 241 - XDCB dë dang (2412)  

(Chi tiÕt c«ng t¸c mua s¾m thiÕt bÞ)  

Cã TK 152 - Nguyªn, vËt liÖu  

(Chi tiÕt VL, thiÕt bÞ XDCB trong kho) 

+ §èi víi thiÕt bÞ cÇn l¾p : 

Khi xuÊt thiÕt bÞ giao cho ®¬n vÞ  l¾p ®Æt : 

         Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu  

(Chi tiÕt thiÕt bÞ XDCB ®a ®i l¾p). 

Cã TK 152 -  Nguyªn liÖu ,vËt liÖu 

(Chi tiÕt thiÕt bÞ XDCB trong kho) 

Khi nhËn ®îc biªn b¶n quyÕt to¸n l¾p ®Æt thiÕt bÞ ,kÕ to¸n ghi: 

         Nî TK 241- XDCB dë dang (2412) (Chi tiÕt c«ng t¸c mua s¾m thiÕt bÞ) 

Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

(Chi tiÕt thiÕt bÞ XDCB ®a ®i l¾p) 

- C¨n cø biªn b¶n quyÕt to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh, biªn b¶n nghiÖm thu, thanh lý hîp ®ång t vÊn 
hoµn thµnh, kÕ to¸n ghi: 

         Nî 241 -  XDCB dë dang (Chi tiÕt liªn quan ) 

                  Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n.    
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- Khi tr¶ tiÒn cho c¸c tæ chøc t  vÊn vµ thi c«ng, ghi;      

         Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

                        Nî TK 133 - ThuÕ GTGT®Çu vµo 

                      Cã TK 111, TK 112 - TiÒn mÆt ,tiÒn gñi ng©n hµng 

                      Cã TK 341 -  Vay dµi h¹n 

(Khi tr¶ tiÒn, chñ ®Çu t ®îc gi÷ l¹i 5% chi phÝ b¶o hµnh) 

- Khi ban qu¶n lý dù ¸n trùc tiÕp chi c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nh ®Òn bï ®Êt ®ai, di chuyÓn d©n c, 
chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh t¹m, c«ng tr×nh phô trî phôc vô thi c«ng..., c¨n cø c¸c chøng tõ gèc, kÕ 
to¸n ghi: 

 Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

 Nî TK 133 - ThuÕ GTGT®Çu vµo 

                      Cã TK 111, 112, 311,341, ... 

- Khi ph©n bæ chi phÝ qu¶n lý dù ¸n cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ( Ph©n bæ trªn c¬ së 
dù to¸n chi phÝ cho ho¹t ®éng cña ban qu¶n lý dù ¸n ®· ®îc duyÖt), kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

Cã TK 642 -  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

- Khi ph¸t sinh kho¶n chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong thêi gian thùc hiÖn dù ®Çu t, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

Cã TK 335 -  Chi phÝ tr¶ tríc 

- Khi ph¸t sinh chi phÝ cho s¶n xuÊt thö, c¨n cø c¸c chøng tõ gèc vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng ..., kÕ 
to¸n ghi: 

Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

             Cã TK 152 -  Nguyªn liÖu vËt liÖu  

Cã TK 334 -  Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 

Cã TK 338 -  Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  

NÕu cã s¶n phÈm thu håi khi s¶n xuÊt thö, c¨ncø c¸c chøng tõ nhËp kho hoÆc b¸n thu tiÒn, ghi: 

         Nî TK 155 -  Thµnh phÈm 

         Nî TK 111, 112 -  TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng  

Cã TK 241 (2412)  (chi tiÕt KTCB kh¸c) 

b. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t XDCB theo h×nh thøc ch×a khãa trao tay 

- Khi chi phÝ chuÈn bÞ ®Çu t dù ¸n vµ c¸c chi phÝ KTCB kh¸c, kÕ to¸n ghi: 

         Nî TK 241 -  XDCB dë dang(2412 -  chi tiÕt liªn quan ) 

            Cã TK 111, TK 112 -  TiÒn mÆt,tiÒn göi ng©n hµng 

Cã TK 341 -  Vay dµi h¹n  

- Khi øng tiÒn cho ®¬n vÞ thi c«ng x©y l¾p theo hîp ®ång giao nhËn thÇu, kÕ to¸n ghi: 

         Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

            Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

Cã TK 341 -  Vay dµi h¹n 

- Khi ph¸t sinh kho¶n chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong thêi gian thùc hiÖn dù ®Çu t, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

Cã TK 335 -  Chi phÝ tr¶ tríc 

- Khi bªn nhËn thÇu bµn giao c«ng tr×nh, ®¬n vÞ chñ ®Çu t ®îc gi÷ l¹i chi phÝ b¶o hµnh c«ng 
tr×nh theo quy ®Þnh vµ thanh to¸n cho ®¬n vÞ thi c«ng chi phÝ cßn l¹i cña khèi lîng ®· hoµn thµnh, 
bµn giao. 
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NÕu ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc TSC§ dïng vµo ho¹t 
®éng sù nghiÖp, dù ¸n... ®îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ dù ¸n...KÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241 -  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt liªn quan)             

   Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Khi thanh to¸n cho ®¬n vÞ thi c«ng chi phÝ cßn l¹i cña khèi lîng ®· hoµn thµnh, bµn giao. KÕ 
to¸n ghi: 

Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

            Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng  

Cã TK 341 -  Vay dµi h¹n    

NÕu ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ  TSC§ dïng vµo 
ho¹t ®éng SXKD. KÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241 -  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt liªn quan) 

Nî TK 133 -   ThuÕ GTGT ®Çu vµo            

   Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Khi thanh to¸n cho ®¬n vÞ thi c«ng chi phÝ cßn l¹i cña khèi lîng ®· hoµn thµnh, bµn giao. KÕ 
to¸n ghi: 

Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

            Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng  

Cã TK 341 -  Vay dµi h¹n 

c. KÕ to¸n chi phÝ ®Çu t XDCB theo h×nh thøc tù lµm 

Theo h×nh thøc nµy, doanh nghiÖp ph¶i trùc tiÕp chi ra c¸c kho¶n chi phÝ. 

- Khi mua vËt t,thiÕt bÞ XDCB vÒ nhËp kho, ghi; 

         Nî TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

(Chi tiÕt vËt liÖu vµ thiÕt bÞ XDCB) 

         Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô 

                    Cã TK 111, 112 - TiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng 

 Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ ngêi b¸n 

Cã TK 341 - Vay dµi h¹n 

- C¸c kho¶n chi phÝ cho ®Çu t XDCB , c¨n cø c¸c chøng tõ gèc (phiÕu xuÊt kho, phiÕu chi, b¶ng 
ph©n bæ khÊu hao... ), ghi: 

        Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ liªn quan) 

                     Cã TK 152 - Nguyªn liÖu ,vËt liÖu 

                     Cã TK 153 - C«ng cô ,dông cô 

                     Cã TK 334 -  Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 

                     Cã TK 338 -  Ph¶i tr¶ ,ph¶i nép kh¸c 

                     Cã TK 214 -  Hao mßn TSC§ 

- C¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, ghi: 

Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

 Cã TK 111, 112, 331, 341, 311... 

- Khi ph¸t sinh kho¶n chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong thêi gian thùc hiÖn dù ®Çu t, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241-  XDCB dë dang (2412 -  Chi tiÕt chi phÝ kh¸c) 

Cã TK 335 -  Chi phÝ tr¶ tríc 

3.2.  KÕ to¸n quyÕt to¸n c«ng tr×nh XDCB h×nh thµnh 

Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, chËm nhÊt lµ sau khi c«ng tr×nh hoµn thµnh 6 th¸ng, chñ ®Çu t ph¶i lËp 
b¸o c¸o quyÕt to¸n c«ng tr×nh hoµn thµnh tr×nh cÊp thÈm tra vµ ra th«ng b¸o phª duyÖt. 
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NhiÖm vô cña kÕ to¸n khi quyÕt to¸n c«ng tr×nh lµ ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n ( bao 
gåm tµi s¶n cè ®Þnh vµ tµi s¶n lu ®éng) h×nh thµnh qua ®Çu t vµ chi phÝ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi 
s¶n, bao gåm: 

- Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh qua ®Çu t 

- Gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô, dông cô, gia sóc cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt kh«ng ®ñ tiªu 
chuÈn tµi s¶n cè ®Þnh. 

- Chi phÝ ®µo t¹o c¸n bé, c«ng nh©n cho s¶n xuÊt . 

- Chi phÝ cho bé phËn chuÈn bÞ s¶n xuÊt . 

-ThiÖt h¹i cho phÐp kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ c«ng tr×nh. 

ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n h×nh thµnh qua ®Çu t cÇn tu©n theo nguyªn t¾c 

+ Chi phÝ ®Çu t ph¸t sinh, liªn quan trùc tiÕp ®èi tîng ®Çu t vµo (c«ng tr×nh, h¹ng môc 
c«ng tr×nh) th× tÝnh trùc tiÕp cho ®èi tîng ®ã 

+ Chi phÝ ®Çu t liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng ph©n bæ cho tõng ®èi tîng theo nh÷ng tiªu 
chuÈn thÝch hîp (theo tû lÖ víi vèn x©y dùng, vèn l¾p ®Æt vè thiÕt bÞ...) 

+ C¨n cø híng dÉn h¹ch to¸n cña th«ng b¸o phª duyÖt quyÕt to¸n ®Çu t vµ x©y dùng kÕ 
to¸n ghi: 

    Nî TK 211, 213 -  Gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh h×nh thµnh qua ®Çu t 

Nî TK 441 -  C¸c kho¶n kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®îc duyÖt bá 

Nî TK 1388 - Kho¶n chi phÝ bÞ duyÖt bá kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n b¾t båi thêng 

   Cã TK 241-X©y dùng c¬ b¶n dë dang 

Khi kÕt chuyÓn t¨ng nguån vèn s¶n xuÊt kinh doanh, ghi: 

Nî TK 441-Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n  

Nî TK 414-Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

  Cã TK 411-Nguån vèn kinh doanh  

4. KÕ to¸n khÊu hao TSC§ 

4.1. C¸c ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ 

4.1.1. Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh  - KhÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh 

V× sao ph¶i tÝnh hao mßn TSC§ vµ tÝnh khÊu hao TSC§? 

Nh chóng ta ®Òu biÕt: TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông (trõ trêng hîp ®Æc biÖt lµ ®Êt vÉn gi÷ 
®îc tÝnh h÷u Ých cña nã v« h¹n), cßn l¹i tÊt c¶ c¸c TSC§ ®Òu bÞ gi¶m dÇn vÒ gi¸ trÞ, chóng cã thêi 
gian ho¹t ®éng lµ h÷u h¹n. C¸c trang thiÕt bÞ, m¸y mãc sÏ trë thµnh hoµn toµn v« Ých trong t¬ng lai 
lóc ®ã kh«ng cßn ®îc coi lµ TSC§ n÷a. Trong qu¸ tr×nh nµy nã diÔn ra mét c¸ch tõ tõ. NghÜa lµ 
trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, mét phÇn gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ tiªu dïng (bÞ hao mßn), cho ®Õn khi nã 
bÞ hao mßn hoµn toµn. Cã rÊt nhiÒu nguyªn nh©n dÉn tíi gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ gi¶m dÇn trong qu¸ 
tr×nh sö dông hay nãi mét c¸ch kh¸c lµ bÞ hao mßn. §ã lµ: 

- Sù hao mßn vËt chÊt: Sau nhiÒu n¨m sö dông nhµ cöa m¸y mãc thiÕt bÞ... ®Òu h háng vµ 
®Õn lóc kh«ng cßn sö dông ®îc sö dông ®îc n÷a vµ ph¶i sö ch÷a, thay thÕ chóng. §iÒu nµy dÔ 
hiÓu, bëi nh÷ng trang thiÕt bÞ, m¸y mãc nµy lu«n chÞu sù t¸c ®éng cña c¸c nh©n tè tù nhiªn mµ con 
ngêi kh«ng thÓ kh¾c phôc ®îc nh n¾ng, ma, ®é Èm, nhiÖt ®é... hµng ngµy lu«n cä s¸t t¸c ®éng 
®Õn chóng lµm cho tÝnh n¨ng ®éng sö dông cña nã bÞ gi¶m dÇn. 

- T¸c nh©n kinh tÕ: Víi tèc ®é ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc kü thuËt c«ng nghÖ. Kü 
thuËt míi lµm cho TSC§ bÞ lçi thêi l¹c hËu rÊt nhanh chãng. Mét thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp lµ hiªn ®¹i 
nhÊt trong thêi gian ®ã nhng chØ sau ®é mét vµi n¨m thiÕt bÞ ®· trë nªn lac hËu so víi nh÷ng c¸i 
míi s¶n xuÊt ra. §iÒu nµy lµm cho nh÷ng m¸y mãc thiÕt bÞ cò bÞ gi¶m gi¸ trÞ so víi c¸i míi ®îc s¶n 
xuÊt, h¬n n÷a gia t¨ng vµ lu«n ®îc ®æi míi vÒ quy m« cña xÝ nghiÖp lµm cho nh÷ng TSC§ cò trë 
nªn kh«ng t¬ng xøng víi quy m« cña doanh nghiÖp dÉn ®Õn gi¸ trÞ cña TSC§ nµy bÞ gi¶m ®i . 
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- T¸c nh©n thêi gian: Thêi gian lµ thíc ®o chÝnh x¸c nhÊt ®èi víi tÊt c¶ sù tån t¹i trªn tr¸i 
®Êt. Thêi gian tr«i ®i gi¸ trÞ cña TSC§ bÞ gi¶m dÇn vµ ®Õn mét lóc nµo ®ã nã kh«ng cßn ý nghÜa. 

- Sù hao mßn c¹n: Víi tµi nguyªn thiªn nhiªn trong qu¸ tr×nh khai th¸c nguån s¶n lîng cña 
chóng bÞ gi¶m dÇn vµ dÉn ®Õn mét lóc nµo ®ã sÏ kh«ng cßn n÷a  

Nh vËy, hao mßn TSC§ lµ tÊt yÕu kh¸ch quan trong qu¸ tr×nh sö dông TSC§, hao mßn 
TSC§ gåm 2 lo¹i : 

Hao mßn h÷u h×nh: Lµ hao mßn do c¸c nguyªn nh©n c¬, lý, hãa häc, do cêng ®é lao ®éng, 
do tr×nh ®é thµnh th¹o sö dông tµi s¶n cè ®Þnh... dÉn tíi lµm gi¶m gi¸ trÞ TSC§. 

Hao mßn v« h×nh: Lµ sù gi¶m gi¸ trÞ cña TSC§ do tiÕn bé khoa häc kü thuËt. Sù mÊt tÝnh h÷u 
Ých do viÖc t¨ng thiÕt bÞ ®Ó c¶i tiÕn, thay ®æi chñng lo¹i hoÆc do nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c kh«ng liªn 
quan ®Õn t×nh tr¹ng vËt chÊt cña TSC§. 

PhÇn gi¸ trÞ gi¶m dÇn cña TSC§ trong mçi n¨m sö dông ®îc tÝnh nh mét kho¶n chi phÝ vµ 
ghi nhËn vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ kinh doanh ®Ó thu håi l¹i vèn ®Çu t ban ®Çu. 

Qu¸ tr×nh ghi nhËn gi¸ trÞ gi¶m dÇn ®ã cña TSC§ trong mçi n¨m sö dông ®îc gäi lµ khÊu 
hao TSC§. Thùc chÊt khÊu hao TSC§ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn hoµn vèn díi h×nh thøc hiÖn vËt thµnh 
h×nh th¸i tiÒn tÖ hay lµ sù biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn gi¸ trÞ TSC§ ®· hao mßn. Môc ®Ých cña viÖc trÝch 
khÊu hao TSC§ lµ thu håi vèn ®Çu t TSC§ sau 1 thêi gian nhÊt ®Þnh ®Ó t¸i s¶n xuÊt vµ söa ch÷a khi 
h háng. 

NhiÒu khi h×nh thøc bªn ngoµi ®¸nh gi¸ sai lÖch néi dung bªn trong, vÒ b¶n chÊt mµ xÐt th× 
khÊu hao lµ nh÷ng biÓu hiÖn bªn ngoµi, cßn hao mßn lµ néi dung bªn trong. Hao mßn lµ mét ph¹m 
trï, mét kh¸i niÖm tîng trng mµ (ta chØ cã thÓ hiÓu mµ kh«ng thÓ tÝnh to¸n, nghiªn cøu nã mét 
c¸ch cô thÓ. Nhng viÖc ph¶n ¸nh hao mßn l¹i lµ mét ®iÒu hÕt søc quan träng trong viÖc qu¶n lý 
TSC§ v× vËy mµ ngêi ta kh¸i qu¸t chóng b»ng viÖc tÝnh khÊu hao. Tøc biÓu hinÖn phÇn gi¸ trÞ hao 
mßn b»ng tiÒn tÖ vµ tÝnh to¸n nghiªn cøu. 

Nh vËy vÒ nguyªn t¾c th× viÖc tÝnh khÊu hao ph¶i phï hîp hoµn toµn víi hao mßn thùc tÕ. 
Tuy nhiªn trong thùc tÕ th× ®iÒu nµy chØ phï hîp mét c¸ch t¬ng ®èi bëi thêi gian sö dông cña TSC§ 
ngêi ta chØ cã thÓ íc tÝnh mét c¸ch t¬ng ®èi v× cßn nguyªn nh©n kh¸ch quan mµ kh«ng thÓ tÝnh 
to¸n chÝnh x¸c ®îc. 

Hao mßn vµ khÊu hao TSC§ lµ 2 ph¹m trï hoµn toµn kh¸c nhau song liªn quan rÊt chÆt chÏ 
víi nhau. Ngêi ta kh«ng chØ nh¾c ®Õn hao mßn mµ kh«ng tÝnh khÊu hao vµ còng nh kh«ng thÓ tÝnh 
khÊu hao khi kh«ng cã hao mßn. Nh vËy hao mßn lµ mét hiÖn tîng kh¸ch quan lµm gi¶m gi¸ trÞ, 
gi¸ trÞ sö dông cña TSC§. Cßn khÊu hao lµ mét biÖn ph¸p ®iÒu chØnh quan trong qu¶n lý nh»m thu 
håi l¹i phÇn gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§. 

Xem xÐt khÊu hao TSC§ vÒ mÆt ý nghÜa kinh tÕ nã cã nhiÒu chøc n¨ng, 2 chøc n¨ng c¬ b¶n 
®îc coi lµ quan träng: 

Chøc n¨ng chi phÝ: biÓu hiÖn sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ TSC§ s¶n xuÊt vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi. 
Nhê chøc n¨ng nµy mµ chi phÝ ®Ó x©y dùng vµ mua s¾m TSC§ ®îc ph¶n ¸nh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 
t¹o ®iÒu kiÖn quan s¸t ®îc chøc n¨ng víi ®Çu t c¬ b¶n. 

§Æc biÖt khi vèn ®Çu t ®îc thùc hiÖn thay thÕ th× chøc n¨ng chi phÝ cña khÊu hao TSC§ cho 
ta thÊy râ møc tiÕt kiÖm lao ®éng x· héi phÇn t¨ng gi¸ cña ®¬n vÞ SXKD lµ bao nhiªu. V× vËy víi 
chøc n¨ng chi phÝ, khÊu hao, lµ nh©n tè quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ lîi Ých SXKD, vµ lîi Ých ®Çu t x©y 
dùng c¬ b¶n. ChØ trªn c¬ së lùa chän hîp lý ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao vµ thêi gian tÝnh khÊu hao 
hîp lý th× chøc n¨ng chi phÝ cña khÊu hao míi ®îc thùc hiÖn tèt. 

Chøc n¨ng ph©n phèi cña khÊu hao: BiÓu hiÖn ë chç cïng víi viÖc khÊu hao nh»m chuyÓn 
dÇn phÇn gi¸ trÞ TSC§ vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra th× sè khÊu hao thu ®îc tõ doanh thu còng 
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®îc tÝch lòy dÇn vµ h×nh thµnh vèn khÊu hao. Vèn nµy ®îc sö dông lµm nguån tµi chÝnh cÊp ph¸t 
cho t¸i s¶n xuÊt, hiÖn ®¹i hãa TSC§ ë ®¬n vÞ. 

Víi chøc n¨ng chi phÝ, chøc n¨ng ph©n phèi kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i sö dông TSC§ theo tuæi 
thä thùc tÕ mµ cã thÓ dùa vµo tuæi thä ®Þnh møc cña TSC§. 

Tõ chøc n¨ng ph©n phèi vµ chøc n¨ng chi phÝ cña khÊu hao cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi 
nhau, mèi quan hÖ nµy quyÕt ®Þnh quan hÖ biÖn chøng mang tÝnh chÊt 2 mÆt cña tiÒn khÊu hao lµ tÝnh 
chi phÝ vµ tÝnh sinh lêi. TiÒn khÊu hao biÓu hiÖn tÝnh chi phÝ th× nã ®îc coi lµ chi phÝ x· héi cÇn 
thiÕt ®îc ngêi s¶n xuÊt víi lÝ do hao mßn TSC§ sö dông tÝnh vµo chi phÝ SXKD. TÝnh sinh lêi cña 
tiÒn khÊu hao thÓ hiÖn ë chç tõ doanh thu b¸n hµng, tiÒn doanh thu b¸n hµng ®îc trÝch l¹i thµnh quü 
khÊu hao vµ ®îc dïng lµm nguån tµi chÝnh cÊp ph¸t ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 

Nh vËy: 

XÐt vÒ ph¬ng diÖn kinh tÕ, khÊu hao cho phÐp doanh nghiÖp ph¶n ¸nh ®îc gi¸ trÞ thùc tÕ 
cña TSC§, ®ång thêi lµm gi¶m l·i rßng (lîi nhuËn thuÇn) cña doanh nghiÖp. 

VÒ ph¬ng diÖn tµi chÝnh, khÊu hao TSC§ lµ mét ph¬ng tiÖn tµi trî gióp cho doanh nghiÖp 
thu håi l¹i phÇn gi¸ trÞ ®· hao mßn cña TSC§. 

VÒ ph¬ng diÖn thuÕ khãa, khÊu hao lµ mét kho¶n chi phÝ ®îc trõ vµo lîi tøc chÞu thuÕ, tøc 
lµ khÊu hao lµ mét kho¶n ®îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh hîp lÖ. 

VÒ ph¬ng diÖn kÕ to¸n, khÊu hao lµ sù ghi nhËn gi¶m gi¸ cña TSC§. 

Tãm l¹i: Hao mßn vµ khÊu hao TSC§ lµ tÊt yÕu trong viÖc sö dông vµ qu¶n lý TSC§ cña mét 
doanh nghiÖp. Nã cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín trong viÖc tÝnh to¸n chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó 
®¶m b¶o viÖc t¸i s¶n xuÊt vµ ®æi míi TSC§ còng nh b¶o toµn vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. V× 
vËy, viÖc ghi chÐp vµ h¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn TSC§ lµ mét c«ng viÖc 
quan träng vµ cÇn thiÕt cho mäi doanh nghiÖp. KÕ to¸n cã nhiÖm vô thùc hiÖn ®Çy ®ñ chøc n¨ng trªn. 

4.1.2. Ph¬ng ph¸p  tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh  

  §Ó tÝnh khÊu hao TSC§, ngêi ta dùa trªn c¬ së 2 nh©n tè c¬ b¶n lµ nguyªn gi¸ TSC§ vµ tû 
lÖ khÊu hao. ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ cã thÓ tiÕn hµnh b»ng nhiÒu ph¬ng ph¸p. ViÖc lùa chän 
ph¬ng ph¸p khÊu hao nµo lµ tuú thuéc vµo quy ®Þnh cña nhµ níc vµ chÕ ®é qu¶n lý tµi chÝnh ®èi 
v¬Ý doanh nghiÖp vµ yªu cÇu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®îc 
lùa chän ph¶i ®¶m b¶o thu håi vèn nhanh, ®Çy ®ñ vµ phï hîp víi kh¶ n¨ng trang tr¶i chi phÝ cña 
doanh nghiÖp. 

a. Ph¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian 

 Trong thùc tÕ hiÖn nay, ph¬ng ph¸p khÊu hao ®Òu theo thêi gian ®îc ¸p dông phæ biÕn. 
Ph¬ng ph¸p nµy cè ®Þnh møc khÊu hao theo thêi gian nªn cã t¸c dông thóc ®Èy doanh nghiÖp n©ng 
cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng sè lîng s¶n phÈm lµm ra ®Ó h¹ gi¸ thµnh, vµ t¨ng lîi nhuËn trong 
nh÷ng n¨m ®Çu. Tuy nhiªn, viÖc thu håi vèn khÊu hao chËm kh«ng theo kÞp møc hao mßn thùc tÕ 
nhÊt lµ hao mßn v« h×nh (do tiÕn bé khoa häc kü thuËt) nªn doanh nghiÖp kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®Çu 
t, trang bÞ TSC§ míi. 

C¸ch tÝnh khÊu hao theo ph¬ng ph¸p nµy nh sau: 

Møc khÊu hao 
b×nh qu©n n¨m 

= 
Nguyªn gi¸    

TSC§ 
x 

Tû lÖ khÊu hao 
b×nh qu©n n¨m 

Tû lÖ khÊu hao b×nh qu©n n¨m = 
1 

x 100% 
Thêi gian h÷u dông cña TSC§ 
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- Thêi gian h÷u dông cña TSC§ (Sè n¨m h÷u dông cña TSC§) lµ ®é dµi thßi gian mµ TSC§ 
sÏ ®îc sö dông trong c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. 

 - Thêi gian kh¶ dông cña TSC§ lµ ®é dµi thêi gian mµ TSC§ cã thÓ sö dông ®îc. 

b. Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng 

Ngoµi c¸ch tÝnh khÊu hao theo thêi gian, ë níc ta mét sè doanh nghiÖp cßn sö dông ph¬ng 
ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng. Theo ph¬ng ph¸p nµy sÏ cè ®Þnh møc khÊu hao trªn 1 ®¬n vÞ s¶n 
lîng, nªn muèn thu håi vèn ®Çu t nhanh, kh¾c phôc hao mßn v« h×nh, doanh nghiÖp buéc ph¶i 
t¨ng ca, t¨ng kÝp, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng ®Ó t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm 

C«ng thøc tÝnh nh sau: 

 

 
Møc khÊu hao ph¶i trÝch 

trong th¸ng 
= 

S¶n lîng thùc tÕ 
trong th¸ng 

x 
Møc khÊu hao b×nh qu©n trªn mét 

®¬n vÞ s¶n lîng 
 

Trong ®ã 

 

 Møc khÊu hao b×nh qu©n trªn 
mét ®¬n vÞ s¶n  lîng 

= 
Tæng khÊu hao ph¶i trÝch trong thêi gian sö dông  

 S¶n lîng tÝnh theo c«ng suÊt thiÕt kÕ  

 

c. Ph¬ng ph¸p khÊu hao nhanh 

Tuy nhiªn, trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, xu híng cña c¸c doanh nghiÖp lµ thu håi vèn nhanh, 
võa tr¸nh ®îc hao mßn v« h×nh vµ sù l¹c hËu cña kü thuËt, võa cã nguån vèn ®Ó ®Çu t vµo c«ng 
nghÖ míi. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp thêng ¸p dông mét sè ph¬ng ph¸p khÊu hao. Cã møc khÊu hao 
rÊt lãn trong nh÷ng n¨m ®Çu sö dông TSC§ vµ cµng vÒ nh÷ng n¨m sau møc khÊu hao cµng gi¶m dÇn. 
C¸c ph¬ng ph¸p nµy ®îc gäi lµ ph¬ng ph¸p khÊu hao nhanh. 

 Ph¬ng ph¸p khÊu hao nhanh theo sè d gi¶m dÇn : 

Theo ph¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ tËn dông kh«ng ®îc tÝnh ®Õn, tû lÖ khÊu hao ®îc tÝnh b»ng 
c¸ch nh©n ®«i tû lÖ khÊu hao trung b×nh. Tû lÖ nµy ®îc ¸p dông hµng n¨m cho c¸c gi¸ trÞ ghi sæ 
gi¶m dÇn cña TSC§.  

C«ng thøc tÝnh nh sau :  

 

 
Møc khÊu hao TSC§ trÝch hµng 

n¨m 
= 

Tû lÖ khÊu hao 
nhanh 

x 
Gi¸ trÞ ghi sæ cßn l¹i cña 

TSC§ 
 

 Ph¬ng ph¸p khÊu hao theo tæng c¸c sè n¨m :  

Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c sè n¨m cña thêi gian h÷u dông  cña TSC§ ®îc céng l¹i víi nhau, 
tæng cña chóng trë thµnh mÉu sè cña d·y c¸c tû sè ®îc dïng ®Ó ph©n bæ tæng møc khÊu hao cho c¸c 
n¨m trong thêi gian h÷u dông cña TSC§. Tö sè cña c¸c tû sè nµy lµ tû sè thø tù cña n¨m h÷u dông 
cña TSC§ theo thø tù ngîc l¹i.  

ThÝ dô : Sö dông sè liÖu ®· cho ë ThÝ dô1. 

Tæng c¸c sè n¨m h÷u dông cña TSC§ = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15 

 

NÕu n¨m h÷u dông dµi, ta cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc tæng qu¸t sau : 
n (n + 1) 

2 

 

ThÝ dô: TSC§ cã thêi gian h÷u dông lµ 5 n¨m th× tæng sè n¨m h÷u dông cña TSC§ ®îc tÝnh: 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

 
5 (5 + 1) 

= 15  
2 

TSC§ cã thêi gian h÷u dông lµ 30 n¨m th× tæng c¸c sè n¨m h÷u dông cña TSC§ ®ù¬c tÝnh : 

 
30 (30 + 1) 

= 465  
2 

 

ViÖc tÝnh khÊu hao TSC§ hiÖn nay trong c¸c doanh nghiÖp ®îc thùc hiÖn theo Q§ sè 
206/2003/Q§- BTC ngµy 12/12/2003 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh. VÒ nguyªn t¾c, mäi TSC§ trong 
doanh nghiÖp cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh ®Òu ph¶i ®îc huy ®éng sö dông tèi ®a vµ ph¶i 
tÝnh khÊu hao, thu håi ®ñ vèn trªn c¬ së tÝnh chóng,  tÝnh ®ñ nguyªn gi¸ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. 

Theo th«ng t 33/2005/thÞ trêng- BTC ng¯y 29/4/2005 cða Bé T¯i chÝnh quy ®Þnh: “Mäi 
TSC§ cña C«ng ty (Gåm c¶ tµi s¶n cha dïng, kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý) ®Òu ph¶i trÝch khÊu 
hao theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. KhÊu hao TSC§ dïng trong SXKD h¹ch to¸n vµo CPKD; khÊu hao tµi 
s°n cha dïng, kh«ng cÇn dïng, chê thanh lý h³ch to²n v¯o chi phÝ kh²c.”  

TSC§ trong c¸c doanh nghiÖp ®îc trÝch khÊu hao chñ yÕu theo ph¬ng ph¸p ®Òu theo thêi 
gian. §èi víi nh÷ng tµi s¶n ®· khÊu hao ®Ó bï ®¾p nguyªn gi¸ mµ vÉn tiÕp tôc sö dông th× doanh 
nghiÖp kh«ng ph¶i tÝnh KHCB, nhng vÉn ph¶i qu¶n lý vµ sö dông theo chÕ hiÖn hµnh. 

Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé khÊu hao luü kÕ cña tµi s¶n ®îc ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp ®Çu 
t, thay thÕ, ®æi míi TSC§. ViÖc ®Çu t x©y dùng b»ng nguån vèn khÊu hao ®îc thùc hiÖn theo 
®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng hiÖn hµnh.  

Theo quyÕt ®Þnh 206/Q§-BTC, c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ®îc 
khÊu hao nhanh nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 2 lÇn møc khÊu hao x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng 
®Ó nhanh chãng ®æi míi c«ng nghÖ. Tµi s¶n cè ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh ®îc trÝch 
khÊu hao nhanh lµ m¸y mãc, thiÕt bÞ; dông cô lµm viÖc ®o lêng, thÝ nghiÖm; thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn 
vËn t¶i; dông cô qu¶n lý; sóc vËt, vên c©y l©u n¨m. Khi thùc hiÖn trÝch khÊu hao nhanh, doanh 
nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. 

 Nguyªn t¾c trÝch khÊu hao:  

 ViÖc trÝch hoÆc th«i kh«ng trÝch khÊu hao ®îc thùc hiÖn b¾t ®Çu tõ ngµy (Theo sè, ngµy cña 
th¸ng) mµ TSC§ t¨ng hoÆc gi¶m hoÆc ngõng tham gia vµo ho¹t ®éng SXKD 

 KhÊu hao TSC§ lµ mét yÕu tè cña chi phÝ SXKD. Do vËy hµng th¸ng hoÆc hµng quý kÕ to¸n 
ph¶i tÝnh to¸n x¸c ®Þnh sè khÊu hao TSC§ cho c¸c bé phËn sö dông TSC§. ViÖc tÝnh to¸n vµ ph©n 
bæ KHTSC§ ®îc thùc hiÖn b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§. Ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao hµng 
th¸ng  ®îc thùc hiÖn nh sau: 

 

Sè khÊu hao TSC§ 
ph¶i trÝch th¸ng nµy 

= 
Sè khÊu hao TSC§ 
®· trÝch th¸ng tríc 

+ 
Sè khÊu hao TSC§ 

t¨ng trong th¸ng nµy 
- 

Sè khÊu hao TSC§ 
gi¶m trong th¸ng nµy 

 

Tuy nhiªn khi doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p khÊu hao theo s¶n lîng hoÆc khÊu hao nhanh th× 
viÖclËp b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ kh«ng thùc hiÖn theo nguyªn t¾c trªn mµ ph¶i tÝnh 
khÊu hao tõng tµi s¶n sau ®ã tæng hîp chung toµn doanh nghiÖp  

4.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n khÊu hao TSC§ 

4.2. 1. Tµi kho¶n sö dông 

§Ó kÕ to¸n khÊu hao c¬ b¶n TSC§ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§, kÕ to¸n doanh nghiÖp 
sö dông c¸c TK 214, 627, 009, 641, 642. 
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TK 214: TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ trong qu¸ tr×nh sö dông do trÝch 
khÊu hao TSC§ vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶m hao mßn kh¸c cña TSC§. 

- KÕt cÊu cña TK 214 nh sau : 

Bªn Nî: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ gi¶m do thanh lý, nhîng b¸n, bµn giao, ®iÒu ®i n¬i kh¸c. 

  Bªn Cã: Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ t¨ng do trÝch khÊu hao TSC§, do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ hoÆc do 

®iÒu chuyÓn TSC§ ®· sö dông gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty hoÆc c«ng ty... 

Gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ t¨ng do tÝnh hao mßn TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ho¹t ®éng 
sù nghiÖp hoÆc ho¹t ®éng dù ¸n,  

Sè d bªn Cã: Gi¸ trÞ hao mßn TSC§ hiÖn cã cña ®¬n vÞ. 

TK 214 - Hao mßn TSC§, ®îc chi tiÕt thµnh 4 TK cÊp 2: 

 TK 2141 - Hao mßn TSC§ h÷u h×nh: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn TSC§ h÷u h×nh trong qu¸ tr×nh sö 
dông do trÝch khÊu hao TSC§ vµ nh÷ng kho¶n t¨ng gi¶m hao mßn kh¸c cña TSC§ h÷u h×nh. 

 TK 2142 - Hao mßn TSC§ ®i thuª: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ ®i thuª tµi chÝnh. 

 TK 2143 - Hao mßn TSC§ v« h×nh: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn cña TSC§ v« h×nh. 

 TK 2147 - Hao mßn bÊt ®éng s¶n ®Çu t. 

4.2. 2. Tr×nh tù kÕ to¸n 

 §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, kÕ to¸n trÝch khÊu hao TSC§ vµo 
chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ kinh doanh... ®ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn TSC§, kÕ to¸n ghi. 

Nî TK 627: KhÊu hao nh÷ng TSC§ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh dÞch vô (6274). 

Nî TK 641: KhÊu hao nh÷ng TSC§ phôc vô b¸n hµng (6414) 

Nî TK 642: KhÊu hao nh÷ng TSC§ phôc vô qu¶n lý  (6424) 

Nî TK 241: KhÊu hao nh÷ng TSC§ phôc vô x©y dùng c¬ b¶n (2412) 

Cã TK 214: Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§ (2141, 2142, 2143). 

 §èi víi TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi, khi hoµn thµnh ®a vµo sö dông phôc vô 
ho¹t ®éng phóc lîi c«ng céng th× kh«ng trÝch khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ kinh 
doanh. Mét n¨m mét lÇn vµo thêi ®iÓm cuèi niªn ®é kÕ to¸n tÝnh vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hao mßn, ghi:  

Nî TK 4313: Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 

Cã TK 214: Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§  

 Khi  nhËn TSC§ ®· sö dông tõ ®¬n chÝnh hoÆc ®iÒu chuyÓn tõ c¸c ®¬n vÞ néi bé cã tæ chøc 
kÕ to¸n riªng, kÕ to¸n ®¬n vÞ nhËn TSC§ ghi t¨ng hao mßn TSC§ nhËn : 

Nî TK 211, 213 -Nguyªn gi¸ TSC§ 

Cã TK 1361 -Gi¸ trÞ cßn l¹i 

Cã TK 214: Ghi t¨ng gi¸ trÞ hao mßn TSC§ nhËn 

 Khi thanh lý, nhîng b¸n, bµn giao, ®iÒu chuyÓn TSC§... ®ång thêi víi bót to¸n ghi gi¶m 
TSC§, kÕ to¸n ph¶i ghi gi¶m hao mßn TSC§ 

Nî TK 811, 1361, ...PhÇn gi¸ trÞ cßn l¹i  

Nî TK 214 - PhÇn gi¸ trÞ hao mßn TSC§ gi¶m 

 Cã TK 211, 213 -Nguyªn gi¸ TSC§ 

5.  KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ 

Trong qu¸ tr×nh sö dông, TSC§ bÞ hao mßn vµ h háng tõng bé phËn. §Ó TSC§ ho¹t ®éng 
b×nh thêng trong thêi gian sö dông ph¶i tiÕn hµnh b¶o dìng vµ söa ch÷a TSC§ khi bÞ h háng. 
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 NhiÖm vô cña kÕ to¸n söa ch÷a TSC§ lµ ph¶i x¸c ®Þnh chi phÝ söa ch÷a vµ tÝnh gi¸ thµnh c¸c 
c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh, ph©n bæ ®óng chi phÝ söa ch÷a TSC§ vµo c¸c ®èi tîng liªn quan 

Trong doanh nghiÖp tuú theo quy m«, tÝnh chÊt cña c«ng viÖc söa ch÷a vµ tuú theo kh¶ n¨ng, 
doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn hµnh söa ch÷a TSC§ theo c¸c ph¬ng thøc tù lµm (thêng lµ söa ch÷a, b¶o 
dêng thêng xuyªn, mét sè c«ng tr×nh söa ch÷a nhá) hoÆc thuª ngoµi (cho thÇu) (thêng lµ c¸c 
c«ng tr×nh söa ch÷a lín). 

5.1. KÕ to¸n söa ch÷a TSC§ theo ph¬ng thøc tù lµm 

a- §èi víi söa ch÷a thêng xuyªn 

C¸c chi phÝ söa ch÷a thêng nhá nªn chi phÝ söa ch÷a ®îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp vµo chi phÝ s¶n 
xuÊt kinh doanh cña tõng bé cã TSC§ söa ch÷a. KÕ to¸n ghi : 

Nî TK 627, 641. 642  

Cã TK 152, 153, 214, 334, 338, 111, 112 ... 

b - §èi víi söa ch÷a lín TSC§ :  

C¨n cø chøng tõ tËp hîp chi phÝ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241 - XDCB dë dang (2413) 

Cã TK 152, 153, 214, 334, 338, 111, 112 ... 

Khi c«ng tr×nh söa ch÷a lín hoµn thµnh, gi¸ trÞ thùc tÕ c«ng tr×nh ®îc kÕt chuyÓn:   

  * NÕu doanh nghiÖp kh«ng trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§  

 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ thùc tÕ cña c«ng tr×nh söa ch÷a lín hoµn thµnh: 

Nî TK 142: Chi phÝ s¶n xuÊt chung (1421) 

Cã TK 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang (2413) 

 Sè chi phÝ söa ch÷a lín ph©n bæ dÇn hµng kú vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh: 

Nî TK 627, 641, 642 

Cã TK 142 -Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 

 * NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ 

 Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 627, 641, 642 

Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (chi tiÕt trÝch tríc SCL TSC§) 

 Khi c«ng tr×nh söa ch÷a lín hoµn thµnh, c¨n cø gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 335: Chi phÝ tr¶ tríc (chi tiÕt trÝch tríc SCL tµi s¶n cè ®Þnh ) 

Cã TK 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang (2413) 

 Cuèi niªn ®é xö lý chªnh lÖch gi÷a kho¶n trÝch tríc vµ chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t sinh:  

 NÕu sè trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ > chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh th× sè chªnh lÖch ®îc ghi: 

        Nî TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶  

Cã TK 627, 641, 642  

 NÕu sè trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ < chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh th× sè chªnh lÖch ®îc ghi: 

Nî TK 627, 641, 642 

Cã TK 335 : Chi phÝ ph¶i tr¶ 

 NÕu trong qu¸ tr×nh söa ch÷a lín, TSC§ kh«ng nh÷ng phôc håi n¨ng lùc ho¹t ®éng mµ cßn 
®îc n©ng cÊp, c¶i t¹o nh»m kÐo dµi tuæi thä; PhÇn chi phÝ chi ra ®Ó n©ng cÊp, c¶i t¹o ghi: 

Nî TK 211 - Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 
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            Cã TK 241: X©y dùng c¬ b¶n dë dang (2413) 

5.2. KÕ to¸n söa ch÷a tµi s¶n cè ®Þnh theo ph¬ng thøc cho thÇu  

Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§ ph¶i thùc hiÖn theo ph¬ng thøc cho thÇu th× doanh nghiÖp 
ph¶i tiÕn hµnh ký hîp ®ång thÇu. Hîp ®ång giao thÇu ph¶i quy ®Þng râ thêi gian giao nhËn TSC§ ®Ó 
söa ch÷a, néi dung c«ng viÖc söa ch÷a, thêi gian hoµn thµnh vµ thêi gian giao l¹i TSC§ cho doanh 
nghiÖp, sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn thÇu vÒ dÞch vô söa ch÷a, ph¬ng thøc thanh to¸n... 

C¨n cø vµo hîp ®ång söa ch÷a vµ biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a hoµn thµnh: 

-  NÕu ®¬n vÞ ¸p dông thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 241 (2413) - Chi phÝ söa ch÷a kh«ng cã thuÕ  

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo  

Cã TK 331 - Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi nhËn thÇu   

NÕu doanh nghiÖp kh«ng trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: 

-  KÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ söa ch÷a lín TSC§  

Nî TK 1421, 242  

Cã TK 241 (2413) - X©y dùng c¬ b¶n dë dang 

-  Sè chi phÝ söa ch÷a lín ph©n bæ dÇn hµng kú vµo chi phÝ SXKD: 

Nî TK 627, 641, 642 

Cã TK 1421, 242  

NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§: 

-  Khi c«ng tr×nh söa ch÷a lín hoµn thµnh, c¨n cø gi¸ trÞ quyÕt to¸n c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 335 - Chi phÝ tr¶ tríc (chi tiÕt trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§) 

Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang (2413) 

-  Cuèi niªn ®é xö lý chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n trÝch tríc vµ chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t 
sinh theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña c¬ chÕ tµi chÝnh: 

 NÕu sè trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ > chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh th× sè chªnh lÖch ®îc ghi: 

        Nî TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶  

Cã TK 627, 641, 642  

  NÕu sè trÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ < chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh th× sè chªnh lÖch ®îc ghi: 

Nî TK 627, 641, 642 

Cã TK 335 : Chi phÝ ph¶i tr¶ 

III. KÕ to¸n TSC§ ®i thuª 

 1. KÕ to¸n TSC§ ®i thuª tµi chÝnh 

1.1. Ph¬ng ph¸p ghi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh ®èi víi bªn thuª 

T¹i thêi ®iÓm nhËn tµi s¶n thuª, bªn thuª ghi nhËn gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh vµ nî gèc ph¶i 
tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh víi cïng mét gi¸ trÞ b»ng víi gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª (nÕu gi¸ trÞ hîp lý 
cña tµi s¶n thuª < gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu).NÕu gi¸ trÞ hîp lý cña tµi 
s¶n thuª > gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu th× ghi theo gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña 
kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu. Khi tÝnh gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu 
cho viÖc thuª tµi s¶n, doanh nghiÖp cã thÓ sö dông tû lÖ l·i suÊt ngÇm ®Þnh hoÆc tû lÖ l·i suÊt ®îc 
ghi trong hîp ®ång thuª hoÆc tû lÖ l·i suÊt biªn ®i vay cña bªn thuª. 

Trêng hîp trong hîp ®ång thuª tµi chÝnh ®· ghi râ sè nî gèc ph¶i tr¶ b»ng gi¸ trÞ hîp lý tµi 
s¶n thuª th× tµi s¶n thuª vµ nî ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh ®îc ghi theo cïng gi¸ trÞ nµy. 
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Gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu ghi nhËn gi¸ trÞ 
TSC§ thuª tµi chÝnh lµ gi¸ cha cã thuÕ GTGT (KÓ c¶ trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo 
ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
thuÕ vµ trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi 
tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp). 

C¸c chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh ban ®Çu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®îc tÝnh vµo 
nguyªn gi¸ cña tµi s¶n thuª. Kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tµi s¶n thuª tµi chÝnh ph¶i ®îc chia ra thµnh 
chi phÝ tµi chÝnh (sè tiÒn l·i thuª tµi chÝnh) vµ kho¶n ph¶i tr¶ nî gèc tõng kú. Sè tiÒn l·i thuª tµi 
chÝnh ph¶i tr¶ ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ tµi chÝnh trong suèt thêi h¹n thuª. Sè tiÒn l·i thuª tµi chÝnh 
ghi nhËn vµo chi phÝ tµi chÝnh tõng kú ®îc x¸c ®Þnh b»ng sè d nî gèc cßn l¹i nh©n (x) víi tû lÖ l·i 
suÊt ®Þnh kú cè ®Þnh. 

Trêng hîp sè thuÕ GTGT do bªn cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª mµ bªn thuª 
ph¶i hoµn l¹i th× sè tiÒn l·i thuª tµi chÝnh ph¶i tr¶ bao gåm c¶ sè l·i tÝnh trªn sè thuÕ GTGT mµ bªn 
thuª cha tr¶ cho bªn cho thuª. 

Bªn thuª cã tr¸ch nhiÖm tÝnh trÝch khÊu hao TSC§ thuª tµi chÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 
doanh theo ®Þnh kú trªn c¬ së ¸p dông chÝnh s¸ch khÊu hao nhÊt qu¸n víi chÝnh s¸ch khÊu hao cña 
tµi s¶n cïng lo¹i thuéc së h÷u cña doanh nghiÖp ®i thuª.  

NÕu kh«ng ch¾c ch¾n lµ bªn thuª sÏ cã quyÒn së h÷u tµi s¶n thuª khi hÕt h¹n hîp ®ång thuª 
th× tµi s¶n thuª sÏ ®îc khÊu hao theo thêi h¹n thuª nÕu thêi h¹n thuª ng¾n h¬n thêi gian sö dông 
h÷u Ých cña tµi s¶n thuª. 

Trêng hîp l·i thuª tµi chÝnh ®ñ ®iÒu kiÖn ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang th× thùc 
hiÖn theo quy ®Þnh cða chuÈn mùc “Chi phÝ ®i vay”. 

1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh 

a- . Chøng tõ ban ®Çu:  

 Hîp ®ång thuª tµi chÝnh 

 Ho¸ ®¬n GTGT vÒ mua TSC§ cña bªn cho thuª  

 Ho¸ ®¬n dÞch vô cho thuª tµi s¶n cña bªn cho thuª  

 C¸c chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª  

 C¸c chøng tõ thanh to¸n: phiÕu chi, giÊy b¸o nî... 

b-  Tµi kho¶n sö dông:  

KÕ to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh sö dông TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh. Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh 
gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña toµn bé TSC§ thuª tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. 

H¹ch to¸n TK 212- TSC§ thuª tµi chÝnh cÇn t«n träng c¸c quy ®Þnh sau: 

 TK nµy dïng cho doanh nghiÖp thuª h¹ch to¸n nguyªn gi¸ cña TSC§ ®i thuª tµi 
chÝnh. §©y lµ nh÷ng TSC§ cha thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp nhng doanh nghiÖp 
cã nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý qu¶n lý vµ sö dông nh tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 

 Nguyªn gi¸ cña TSC§ ®i thuª tµi chÝnh kh«ng bao gåm sè thuÕ GTGT bªn cho thuª 
®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª (kÓ c¶ trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng 
SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ 
trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi 
tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp). 

 Kh«ng ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n nµy gi¸ trÞ cña c¸c TSC§ ®i thuª ho¹t ®éng.  

 Tµi kho¶n 212 ®îc më chi tiÕt ®Ó theo dâi tõng lo¹i, tõng TSC§ ®i thuª. 
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 ViÖc ghi nhËn nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh t¹i thêi ®iÓm khëi ®Çu thuª ®îc 
thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña CMKT sè 06 "Thuª tµi s¶n". Sau thêi ®iÓm ®ã, kÕ to¸n TSC§ 
thuª tµi chÝnh trªn TK 212 ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña CMKT sè 03 "TSC§ h÷u h×nh". 

 Sè thuÕ GTGT bªn thuª ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª theo ®Þnh kú nhËn ®îc ho¸ ®¬n 
thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh ®îc h¹ch to¸n nh sau: 

 Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi 
tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× sè thuÕ GTGT ph¶i tr¶ tõng kú 
®îc ghi vµo bªn Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332); 

 Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi 
tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× sè 
thuÕ GTGT ph¶i tr¶ tõng kú ghi vµo chi phÝ SXKD trong kú 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh 

Bªn Nî: Nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh t¨ng. 

Bªn Cã: Nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh gi¶m do chuyÓn tr¶ l¹i cho bªn cho thuª khi  

hÕt h¹n hîp ®ång hoÆc mua l¹i thµnh TSC§ cña doanh nghiÖp. 

Sè d bªn Nî: Nguyªn gi¸ cña TSC§ thuª tµi chÝnh hiÖn cã. 

c. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ liªn quan ®Õn thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh 

 Khi ph¸t sinh c¸c chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª tµi chÝnh tríc khi nhËn 
tµi s¶n thuª nh ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång..., kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc 

Cã c¸c TK 111, 112... 

Khi chi tiÒn øng tríc kho¶n tiÒn thuª tµi chÝnh, ký quü ®¶m b¶o viÖc thuª tµi s¶n, ghi: 

Nî TK 342 - Nî dµi h¹n (Sè tiÒn thuª tr¶ tríc - nÕu cã) 

Nî TK 244 - Ký quü, ký cîc dµi h¹n 

Cã TK 111, 112...    

Trêng hîp nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT mµ bªn 
cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª. 

- Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan 
ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo, ghi: 

Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT)  

Cã TK 342 -  Nî dµi h¹n (GTHT cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu 
hoÆc GTHL cña tµi s¶n thuª trõ (-) Nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy)  

Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy). 

- Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi chÝnh ®îc ghi nhËn vµo nguyªn 
gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh  

Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc, hoÆc  

Cã c¸c TK 111, 112 (Sè chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª ph¸t 
sinh khi nhËn tµi s¶n thuª tµi chÝnh). 

- Cuèi niªn ®é, x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª ®Õn h¹n ph¶i tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: 

Nî TK 342 - Nî dµi h¹n 

Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

- §Þnh kú, nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh: 
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 Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ:  

 Tr¶ nî gèc, tiÒn l·i thuª vµ thuÕ GTGT cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi: 

 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l·i thuª tr¶ kú nµy) 

Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Nî gèc tr¶ kú nµy) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332)  

Cã TK 111, 112. 

 Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n tiÒn thuª tµi s¶n nhng cha tr¶ tiÒn ngay, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l·i thuª) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332) 

Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

 Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng 
kh«ng  chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 

 Khi tr¶ nî gèc, tiÒn l·i thuª vµ thuÕ GTGT cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l·i thuª tr¶ kú nµy) 

Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Nî gèc tr¶ kú nµy) 

Nî TK 623, 627, 641, 642 (Sè thuÕ GTGT tr¶ kú nµy)  

Cã TK 111, 112. 

 Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh nhng cha tr¶ tiÒn ngay, c¨n cø 
vµo ho¸ ®¬n ph¶n ¸nh sè nî ph¶i tr¶ l·i thuª tµi chÝnh vµ sè thuÕ GTGT ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 635- Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l·i thuª) 

Nî TK 623, 627, 641, 642 (Sè thuÕ GTGT tr¶ kú nµy)  

Cã TK 315- Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

 Trêng hîp nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua cã thuÕ GTGT mµ bªn 
cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª: 

- Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, bªn ®i thuª nhËn nî c¶ sè thuÕ GTGT do bªn cho thuª ®· tr¶ 
khi mua TSC§ ®Ó cho thuª mµ bªn thuª ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, c¨n cø vµo hîp ®ång 
thuª tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha 
cã thuÕ GTGT ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª: 

Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 

Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (Sè thuÕ GTGT ®Çu vµo cña TSC§ thuª tµi chÝnh) 

Cã TK 315 -  Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî ph¶i tr¶ kú nµy c¶ thuÕ GTGT) 

Cã TK 342 - Nî dµi h¹n (GTHT cña kho¶n thanh to¸n  tiÒn thuª tèi thiÓu 
hoÆc GTHL cña tµi s¶n thuª (-)  Nî ph¶i tr¶ kú nµy (+)ThuÕ 
GTGT bªn thuª cßn ph¶i tr¶ dÇn trong suèt thêi h¹n thuª).  

- Chi phÝ trùc tiÕp ban ®Çu ®îc ghi nhËn vµo nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh 

Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc  

Cã TK 111, 112 (Chi phÝ trùc tiÕp ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng thuª tµi 
chÝnh khi nhËn tµi s¶n thuª tµi chÝnh). 
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- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh 
®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: 

Nî TK 342 - Nî dµi h¹n 

Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

 §Þnh kú, nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh: Khi chi tiÒn tr¶ nî gèc vµ tiÒn l·i thuª 
tµi s¶n cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi:  

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (TiÒn l·i thuª tr¶ kú nµy) 

Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy c¶ thuÕ GTGT) 

Cã TK 111, 112 ... 

 C¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i thanh to¸n cho bªn cho 
thuª trong kú, ghi: 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332), hoÆc 

Nî TK 623, 627, 641, 642 (Sè thuÕ GTGT tr¶ kú nµy theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp)  

Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c. 

 Khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh nhng doanh nghiÖp cha tr¶ tiÒn ngay, c¨n 
cø vµo ho¸ ®¬n ph¶n ¸nh sè l·i thuª tµi chÝnh ph¶i tr¶ kú nµy vµo TK 315- Nî dµi h¹n ®Õn h¹n 
tr¶, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh  

Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (TiÒn l·i thuª ph¶i tr¶ kú nµy). 

- C¨n cø ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ hoÆc tÝnh vµo chi 
phÝ trong kú gièng nh trêng hîp chi tiÒn tr¶ nî khi nhËn ®îc ho¸ ®¬n. 

-  Khi tr¶ phÝ cam kÕt sö dông vèn ph¶i tr¶ cho bªn cho thuª tµi s¶n, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 111, 112... 

-  §Þnh kú, kÕ to¸n tÝnh, trÝch khÊu hao TSC§ thuª tµi chÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 
hoÆc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang, ghi: 

Nî TK 623, 627, 641, 642, 241... 

Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh (2142). 

§ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 009- Nguån vèn khÊu hao TSC§. 

-  Khi tr¶ l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña hîp ®ång thuª cho bªn cho thuª, kÕ to¸n 
ghi gi¶m gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (2142) 

Cã TK 212 - TSC§ thuª tµi chÝnh. 

Trêng hîp kÕt thóc hîp ®ång thuª, bªn ®i thuª mua l¹i, hoÆc kÕt thóc hîp ®ång 
thuªTSC§ thuéc bªn thuª th× khi nhËn chuyÓn giao quyÒn së h÷u tµi s¶n, kÕ to¸n ghi  

+ Khi chuyÓn tõ tµi s¶n thuª tµi chÝnh sang tµi s¶n thuéc së h÷u, ghi: 

Nî TK 211, 213 - NGTSC§  

Cã TK 212 - NGTSC§ 

   + Sè tiÒn tr¶ khi mua l¹i TSC§ thuª tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 21, 213 

Cã TK 111, 112. 

+  §ång thêi chuyÓn gi¸ trÞ hao mßn, ghi: 
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Nî TK 2142 - Hao mßn  TSC§ thuª tµi chÝnh 

Cã TK 2141, 2143 - Hao mßn TSC§ cña doanh nghiÖp 

 VÝ dô : 

 C«ng ty A thuª 1 TSC§ HH dïng vµo ho¹t ®éng SXKD thuéc ®èi tîng ®îc khÊu trõ thuÕ 
GTGT. Thêi gian thuª 3 n¨m, tiÒn thuª cha thuÕ GTGT ph¶i tr¶ theo hîp ®ång vµo cuèi mçi n¨m lµ 
50 tr®. Gi¸ mua cha thuÕ GTGT mµ bªn cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ lµ 135tr®, thuÕ GTGT 10%: 
13,5tr®, ®îc hoµn l¹i trong 3 n¨m, tæng gi¸ thanh to¸n 148,5tr®. Thêi gian sö dông kinh tÕ cña 
TSC§ lµ 5 n¨m. L·i suÊt ghi trong hîp ®ång 10%/n¨m 

Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña c¸c kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi thiÓu theo hîp ®ång: 

 

PV = 50 x  
1 

x 1 - 
1   

=124,3426 
0,1 (1 + 0,1)3   

 VËy, nguyªn gi¸ TSC§ thuª tµi chÝnh ®îc ghi theo Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n 
tiÒn thuª tèi thiÓu. KÕ to¸n lËp b¶ng tÝnh l·i, nî gèc ph¶i tr¶ hµng n¨m nh sau: 

 

Trêng hîp nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT mµ bªn 
cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª. 

- Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n vµ c¸c chøng tõ cã 
liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo, ghi: 

Nî TK 212: 124,3426 

Cã TK 342: 86,7769 

Cã TK 315: 37,5657 

 Cuèi n¨m thø nhÊt, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n 
tr¶ n¨m thø hai, ghi: 

Nî TK 342: 41,3223 

Cã TK 315: 41,3223 

 Cuèi n¨m thø hai, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n tr¶ 
n¨m thø ba, ghi: 

Nî TK 342: 45,4545 

Cã TK 315: 45,4545 

-  §Þnh kú, nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh: 

 Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Khi xuÊt tiÒn tr¶ nî gèc, tiÒn l·i thuª vµ thuÕ GTGT cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi: 

  N¨m I N¨m II N¨m III 

N¨m Nî gèc ®Çu n¨m L·i ph¶i tr¶ hµng n¨m Nî gèc ph¶i tr¶ hµng n¨m Nî gèc ®îc tr¶ Nî gèc cuèi n¨m 

Ko VAT VAT Σ Ko VAT VAT Σ  Ko VAT  VAT Σ Ko VAT VAT Σ Ko VAT VAT Σ 

1 2 3 4=2+3 5=2xr 6=3xr 7=5+6 8 9=VAT/n+6 10=8+9 11=8-5 12=VAT/n 13=11+12 14=2-11 15=3-12 16=14+15 

1 124,3426 13,5 137,8426 12,4343 1,35 13,7843 50 5,85 55,85 37,5657 4,5 42,0657 86,7769 9,0 95,7769 

2 86,7769 9,0 95,7769 8,6777 0,90 9,5777 50 5,40 55,40 41,3223 4,5 45,8223 45,4545 4,5 49,9545 

3 45,4545 4,5 49,9545 4,5455 0,45 4,9955 50 4,95 54,95 45,4545 4,5 49,9545 0,0000 0,0 0,0000 

Tæng céng 25,6574 2,7 28,3574 150 16,2 166,2 124,3426 13,5 137,8426       
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 Nî TK 635 

Nî TK 315 

Nî TK 133 

         Cã TK 112 

13,7843 

37,5657 

  4,5 

        55,85 

  9,5777 

41,3223 

  4,5 

         55,4 

  4,9955 

45,4545 

  4,5 

         54,95 

 Trêng hîp nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ mua cã thuÕ GTGT mµ bªn 
cho thuª ®· tr¶ khi mua TSC§ ®Ó cho thuª: 

- Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh bªn ®i thuª nhËn nî c¶ sè thuÕ GTGT do bªn cho thuª ®· tr¶ 
khi mua TSC§ ®Ó cho thuª mµ bªn thuª ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, kÕ to¸n c¨n cø vµo 
hîp ®ång thuª tµi chÝnh vµ c¸c chøng tõ liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo 
gi¸ cha cã thuÕ GTGT ph¶i hoµn l¹i cho bªn cho thuª, ghi: 

Nî TK 212: 124,3426 

Nî TK 138:   13,5 

Cã TK 315: 42,0657 

Cã TK 342: 95,7769 

 Cuèi n¨m thø nhÊt, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n 
tr¶ n¨m thø hai, ghi: 

Nî TK 342: 45,8223 

Cã TK 315: 45,8223 

 Cuèi n¨m thø hai, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn h¹n 
tr¶ n¨m thø ba, ghi: 

Nî TK 342: 49,9545 

Cã TK 315: 49,9545 

-  §Þnh kú, nhËn ®îc ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª tµi chÝnh:  

 Trêng hîp TSC§ thuª tµi chÝnh dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

 

 Khi xuÊt tiÒn tr¶ nî gèc, tiÒn l·i thuª vµ thuÕ GTGT cho ®¬n vÞ cho thuª, ghi: 

  N¨m I N¨m II N¨m III 

 Nî TK 635 

Nî TK 315 

         Cã TK 112 

13,7843 

42,0657 

        55,85 

  9,5777 

45,8223 

         55,4 

  4,9955 

49,9545 

         54,95 

C¨n cø vµo ho¸ ®¬n thanh to¸n tiÒn thuª ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 133: 4,5 

Cã TK 138: 4,5 

 2. KÕ to¸n thuª tµi s¶n thuª ho¹t ®éng 

 2.1. Ph¬ng ph¸p ghi nhËn thuª tµi s¶n thuª ho¹t ®éng ®èi víi doanh nghiÖp thuª 

Thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng th× doanh nghiÖp thuª kh«ng ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n ®i thuª trªn 
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña doanh nghiÖp, mµ chØ ph¶n ¸nh chi phÝ tiÒn thuª ho¹t ®éng vµo chi phÝ s¶n 
xuÊt, kinh doanh theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng cho suèt thêi h¹n thuª tµi s¶n, kh«ng phô thuéc vµo 
ph¬ng thøc thanh to¸n tiÒn thuª (Tr¶ tiÒn thuª tõng kú hay tr¶ tríc, tr¶ sau). 

2.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§ thuª ho¹t ®éng 

Khi nhËn TSC§ thuª hoat ®éng, kÕ to¸n ghi:  
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Nî TK 001: Gi¸ trÞ TSC§ thuª ho¹t ®éng 

Khi x¸c ®Þnh chi phÝ tiÒn thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng ph¶i tr¶ trong kú, ghi: 

Nî TK 623, 627, 641, 642 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332) 

Cã TK 111, 112, 331  

Trêng hîp doanh nghiÖp ph¶i tr¶ tríc tiÒn thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng cho nhiÒu kú. 

Khi xuÊt tiÒn tr¶ tríc tiÒn thuª cho nhiÒu kú, ghi: 

Nî TK 623, 627, 641, 642 (Sè tr¶ cho kú nµy) 

Nî TK 142, 242 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 

  Cã TK 111, 112... 

§Þnh kú, ph©n bæ tiÒn thuª tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng ®· tr¶ tríc vµo chi phÝ SXD, ghi: 

Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 

Cã TK 142, 242   

Khi tr¶ l¹i  TSC§ thuª hoat ®éng cho bªn cho thuª, kÕ to¸n ghi:  

Cã TK 001: Gi¸ trÞ TSC§ thuª ho¹t ®éng   

3. KÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§  

3.1. KÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª tµi chÝnh 

3.1. 1.  Ph¬ng ph¸p ghi nhËn giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh 

Giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n ®îc thùc hiÖn khi tµi s¶n ®îc b¸n vµ ®îc thuª l¹i bëi chÝnh 
ngêi b¸n. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp b¸n tµi s¶n víi gi¸ trÞ cßn l¹i trªn sæ kÕ to¸n kh«ng ®îc 
ghi nhËn ngay lµ mét kho¶n l·i hoÆc lç tõ viÖc b¸n tµi s¶n mµ ph¶i ghi nhËn lµ thu nhËp cha thùc 
hiÖn hoÆc chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n vµ ph©n bæ cho suèt thêi gian thuª tµi s¶n. Trong giao dÞch b¸n vµ 
thuª l¹i, nÕu cã chi phÝ ph¸t sinh ngoµi chi phÝ khÊu hao th× ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 
kinh doanh trong kú. 

3.1.2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh 

a.  Trêng hîp giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i víi gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. 

Khi hoµn tÊt thñ tôc b¸n tµi s¶n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ liªn quan: 

Nî TK 111, 112, 131(Tæng gi¸ thanh to¸n) 

Cã TK 711- (Theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 

Cã TK 3387 - (Chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§) 

Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

§ång thêi, ghi gi¶m TSC§: 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i)  

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (NÕu cã) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§). 

C¸c bót to¸n ghi nhËn tµi s¶n thuª vµ nî ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh, tr¶ tiÒn thuª tõng kú thùc hiÖn 
theo bót to¸n phÇn "KÕ to¸n thuª tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh". 

§Þnh kú, trÝch khÊu hao TSC§ thuª tµi chÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi: 

Nî TK 623, 627, 641, 642 

         Cã TK 2142 - Hao mßn TSC§ thuª tµi chÝnh. 
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§ång thêi, ghi ®¬n bªn Nî TK 009 - Nguån vèn khÊu hao TSC§ 

§Þnh kú, kÕt chuyÓn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n > gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè ®Þnh b¸n vµ thuª l¹i 
ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú phï hîp thêi gian thuª tµi s¶n: 

Nî TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn 

 Cã TK 623, 627, 641, 642,...  

b. Trêng hîp giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§. 

Khi hoµn tÊt thñ tôc b¸n tµi s¶n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 

Nî TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§) 

 Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (NÕu cã). 

§ång thêi, ghi gi¶m TSC§: 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (TÝnh b»ng gi¸ b¸n TSC§) 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (CL gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§) 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (NÕu cã) 

   Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§). 

C¸c bót to¸n ghi nhËn tµi s¶n, nî ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh, tr¶ tiÒn thuª tõng kú vµ tÝnh, trÝch 
khÊu hao TSC§ thuª tµi chÝnh thùc hiÖn theo bót to¸n phÇn "KÕ to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh". 

§Þnh kú, kÕt chuyÓn sè chªnh lÖch nhá h¬n (lç) gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ 
thuª l¹i ghi t¨ng chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú, ghi: 

  Nî c¸c TK  623, 627, 641, 642... 

   Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

3.1.2. KÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t ®éng 

a - Ph¬ng ph¸p ghi nhËn giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t ®éng 

NÕu gi¸ b¸n ®îc tháa thuËn ë møc gi¸ trÞ hîp lý th× c¸c kho¶n lç hoÆc l·i ph¶i ®îc ghi 
nhËn ngay vµo B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú ph¸t sinh;  

NÕu gi¸ b¸n ®îc tho¶ thuËn thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý th× c¸c kho¶n l·i hoÆc lç còng ph¶i ®îc 
ghi nhËn ngay trong kú ph¸t sinh, trõ trêng hîp kho¶n lç ®îc bï ®¾p b»ng kho¶n tiÒn thuª trong 
t¬ng lai ë mét møc gi¸ thuª thÊp h¬n gi¸ thuª thÞ trêng, th× kho¶n lç nµy kh«ng ®îc ghi nhËn 
ngay mµ ph¶i ph©n bæ dÇn phï hîp víi kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian mµ tµi s¶n ®ã 
®îc dù kiÕn sö dông;  

NÕu gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý th× kho¶n chªnh lÖch cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý kh«ng ®îc ghi 
nhËn ngay lµ mét kho¶n l·i trong kú mµ ph¶i ®îc ph©n bæ dÇn trong suèt thêi gian mµ tµi s¶n ®ã 
®îc dù kiÕn sö dông; 

§èi víi thuª ho¹t ®éng, nÕu gi¸ trÞ hîp lý t¹i thêi ®iÓm b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n thÊp h¬n gi¸ trÞ 
cßn l¹i cña tµi s¶n, kho¶n lç b»ng sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ cßn l¹i vµ gi¸ trÞ hîp lý ph¶i ®îc ghi 
nhËn ngay trong kú ph¸t sinh. 

b -  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t ®éng 

 Tµi kho¶n sö dông: 

 Tµi kho¶n 242 "Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n" 

Bªn Nî: 

 Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n ph¸t sinh trong kú  

 Sè chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t ®éng. 
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Bªn Cã: 

 C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n ph©n bæ vµo chi phÝ ho¹t ®éng SXKD trong kú. 

 Ph©n bæ sè chªnh lÖch gi¸ b¸n nhá h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i vµo chi phÝ 
SXKD trong suèt thêi h¹n thuª l¹i tµi s¶n. 

Sè d Nî: 

 C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n cha tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña n¨m 
tµi chÝnh. 

 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t ®éng 

Khi b¸n TSC§ vµ thuª l¹i, c¨n cø vµo hãa ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn viÖc b¸n 
TSC§, kÕ to¸n ph¶n ¸nh giao dÞch b¸n theo c¸c trêng hîp sau: 

-  NÕu gi¸ b¸n ®îc tháa thuËn ë møc gi¸ trÞ hîp lý th× c¸c kho¶n lç hay l·i ph¶i ®îc ghi nhËn 
ngay trong kú ph¸t sinh, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n chøng tõ: 

 Ph¶n ¸nh sè thu nhËp b¸n TSC§, ghi: 

Nî TK 111, 112, 131,... 

   Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§) 

  Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (NÕu cã). 

 §ång thêi, ghi gi¶m TSC§: 

 Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 

 Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (Sè ®· hao mßn - NÕu cã) 

 Cã TK 211- TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§).  

-  NÕu gi¸ b¸n ®îc tho¶ thuËn ë møc thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý th× c¸c kho¶n l·i hoÆc lç còng ph¶i 
®îc ghi nhËn ngay, kÕ to¸n ghi sæ c¸c bót to¸n nh ë ®iÓm trªn.  

- Trêng hîp gi¸ b¸n vµ thuª l¹i TSC§ thÊp h¬n gi¸ trÞ hîp lý nhng møc gi¸ thuª thÊp h¬n gi¸ 
thuª thÞ trêng th× kho¶n lç nµy kh«ng ®îc ghi nhËn ngay mµ ph¶i ph©n bæ dÇn phï hîp víi 
kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong thêi gian thuª tµi s¶n, ghi:  

 Nî  TK 111, 112,... 

  Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c (Gi¸ b¸n TSC§) 

  Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

 §ång thêi, ghi gi¶m TSC§: 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (TÝnh b»ng gi¸ b¸n cña TSC§) 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (CL gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ lín h¬n gi¸ b¸n) 

          Nî TK 214 - Hao mßn TSC§  

   Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh. 

 Trong c¸c kú tiÕp theo ph©n bæ sè lç vÒ giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª ho¹t ®éng vµo chi 
phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú phï hîp víi kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian mµ 
tµi s¶n ®ã dù kiÕn sö dông, ghi: 

Nî TK 623, 627, 641, 642 

        Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

 NÕu gi¸ b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý th× kho¶n chªnh lÖch cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý 
kh«ng ®îc ghi nhËn ngay lµ mét kho¶n l·i trong kú mµ ®îc ph©n bæ dÇn trong suèt thêi gian 
mµ tµi s¶n ®ã ®îc dù kiÕn sö dông cßn sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hîp lý vµ gi¸ trÞ cßn l¹i ®îc 
ghi nhËn ngay lµ mét kho¶n l·i hay lç trong kú.  
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Nî TK 111, 112, 131 

Cã TK 711 - (TÝnh b»ng gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§) 

Cã TK 3387 - (Chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§) 

Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép (NÕu cã). 

§ång thêi, ghi gi¶m gi¸ trÞ TSC§ b¸n vµ thuª l¹i: 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (NÕu cã) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh. 

§Þnh kú, ph©n bæ sè l·i vÒ giao dÞch b¸n vµ thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª ho¹t 
®éng ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú phï hîp víi 
kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª trong suèt thêi gian mµ tµi s¶n ®ã dù kiÕn 
sö dông, ghi: 

Nî TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn 

Cã TK  623, 627, 641, 642. 

§Þnh kú, x¸c ®Þnh tiÒn thuª TSC§ ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 623, 627, 641, 642 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 

Cã TK 111, 112, 331. 

I V. KÕ To¸n  bÊt ®éng s¶n ®Çu t  

1. Néi dung - §¸nh gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t  

1.1  Néi dung bÊt ®éng s¶n ®Çu t  

Bất động sản đầu tư là bất động sản, gồm: Quyền sử dụng đất; Nhà, hoặc một phần của nhà, hoặc cả 

nhà và đất; Cơ sở hạ tầng do chủ sở hữu hoặc người đi thuê tài sản theo hợp đồng thuê tài chính, nắm giữ 

nhằm mục đích thu lợi từ việc cho thuê hoặc chờ tăng giá mà không phải để:      

a) Sử dụng trong sản xuất, cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc sử dụng cho các mục đích quản lý; hoặc: 

b) Bán trong kỳ hoạt động kinh doanh thông thường. 

 Một bất động sản đầu tư được ghi nhận là tài sản phải thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau: 

  a) Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai; 

  b) Nguyên giá của bất động sản đầu tư phải được xác định một cách đáng tin cậy. 
 

Các trường hợp được ghi nhận là bất động sản đầu tư 
a) Quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua) nắm giữ trong thời gian dài để chờ tăng giá; 

b) Quyền sử dụng đất (do doanh nghiệp bỏ tiền ra mua lại) nắm giữ mà chưa xác định rõ mục đích sử 

dụng trong tương lai; 

c) Nhà do doanh nghiệp sở hữu (hoặc do doanh nghiệp thuê tài chính) và cho thuê theo một hoặc 

nhiều hợp đồng thuê hoạt động;  

d) Nhà đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động; 

e) Cơ sở hạ tầng đang được giữ để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động.  

 Các trường hợp đặc biệt được ghi nhận là bất động sản đầu tư 
 

a) Đối với những bất động sản mà một phần doanh nghiệp nắm giữ nhằm mục đích thu lợi từ 

việc cho thuê hoạt động hoặc chờ tăng giá và một phần sử dụng cho sản xuất, cung cấp hàng hóa, 

dịch vụ hoặc cho quản lý thì nếu những phần tài sản này được bán riêng rẽ (hoặc cho thuê riêng rẽ 

theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động), doanh nghiệp sẽ hạch toán phần tài sản dùng để cho 
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thuê hoặc chờ tăng giá là bất động sản đầu tư còn phần tài sản dùng cho sản xuất và quản lý được 

hạch toán là TSCĐ hữu hình hoặc TSCĐ vô hình. 

Trường hợp bất động sản không bán được riêng rẽ và phần sử dụng cho kinh doanh hoặc cho 

quản lý là không đáng kể thì hạch toán là bất động sản đầu tư. Ví dụ: Doanh nghiệp có một toà nhà 

có 80% diện tích chuyên cho thuê hoạt động và 20% diện tích sử dụng làm văn phòng công ty thì 

toà nhà đó được hạch toán là bất động sản đầu tư. 

  b) Trường hợp doanh nghiệp cung cấp các dịch vụ liên quan cho những người sử 

dụng bất động sản do doanh nghiệp sở hữu là một phần tương đối nhỏ trong toàn bộ thoả thuận thì doanh 

nghiệp sẽ hạch toán tài sản này là bất động sản đầu tư. Ví dụ: Doanh nghiệp sở hữu toà nhà cho các đơn 

vị khác thuê làm văn phòng (cho thuê hoạt động) đồng thời cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và an ninh đối 

với toà nhà cho thuê này. 

  c) Trường hợp, một công ty con cho công ty mẹ hoặc công ty con khác trong cùng 

một công ty mẹ thuê hoặc sử dụng và nắm giữ một bất động sản thì bất động sản đó được hạch toán là bất 

động sản đầu tư trên báo cáo tài chính riêng của công ty con có bất động sản đó hoặc báo cáo tài chính 

riêng của công ty mẹ nếu công ty mẹ cho các công ty con thuê (nếu nó thoả mãn định nghĩa bất động sản 

đầu tư), nhưng không được phản ánh là bất động sản đầu tư trong báo cáo tài chính hợp nhất.  

1.2 §¸nh gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t  
Sau ghi nhận ban đầu, trong thời gian nắm giữ, cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư được xác 

định theo nguyên giá, số khấu hao luỹ kế và giá trị còn lại 

Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t 

 Nguyên giá của bất động sản đầu tư: Là toàn bộ chi phí (tiền mặt hoặc tương đương tiền) 

mà doanh nghiệp bỏ ra hoặc giá trị hợp lý của các khoản khác đưa ra trao đổi để có được bất 

động sản đầu tư  tính đến thời điểm mua hoặc xây dựng hoàn thành bất động sản đầu tư đó. 

 Tuỳ vào từng trường hợp, nguyên giá của bất động sản đầu tư được xác định như sau: 

 Nguyên giá của bất động sản đầu tư được mua bao gồm giá mua và các chi phí liên quan trực 

tiếp đến việc mua, như: Phí dịch vụ tư vấn về luật pháp liên quan, thuế trước bạ và chi phí giao 

dịch liên quan khác,... 

 Trường hợp mua bất động sản đầu tư thanh toán theo phương thức trả chậm, nguyên giá của 

bất động sản đầu tư được phản ánh theo giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua. Khoản chênh 

lệch giữa giá mua trả chậm và giá mua trả tiền ngay được hạch toán vào chi phí tài chính theo 

kỳ hạn thanh toán, trừ khi số chênh lệch đó được tính vào nguyên giá bất động sản đầu tư theo 

quy định của Chuẩn mực kế toán số 16- "Chi phí đi vay";  

 Nguyên giá của bất động sản đầu tư tự xây dựng là giá thành thực tế và các chi phí liên quan 

trực tiếp của bất động sản đầu tư tính đến ngày hoàn thành công việc xây dựng; 

  Trường hợp bất động sản thuê tài chính với mục đích để cho thuê hoạt động thoả mãn tiêu 

chuẩn ghi nhận là bất động sản đầu tư thì nguyên giá của bất động sản đầu tư tại thời điểm 

khởi đầu thuê được thực hiện theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 06 - “Thuê tài sản”. 

 Các chi phí liên quan đến bất động sản đầu tư phát sinh sau ghi nhận ban đầu phải được ghi nhận là 

chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ, trừ khi chi phí này có khả năng chắc chắn làm cho bất động sản đầu 

tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh giá ban đầu thì được ghi tăng 

nguyên giá bất động sản đầu tư.  

Các chi phí sau không được tính vào nguyên giá của bất động sản đầu tư:  

- Chi phí phát sinh ban đầu (trừ trường hợp các chi phí này là cần thiết để đưa bất động sản đầu tư 

vào trạng thái sẵn sàng sử dụng); 

- Các chi phí khi mới đưa bất động sản đầu tư vào hoạt động lần đầu trước khi bất động sản đầu tư 

đạt tới trạng thái hoạt động bình thường theo dự kiến; 
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- Các chi phí không bình thường về nguyên vật liệu, lao động hoặc các nguồn lực khác trong quá 

trình xây dựng bất động sản đầu tư.  

 KhÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t 

Trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, hoặc cho thuê hoạt động phải tiến hành trích khấu hao bất 

động sản đầu tư. Khấu hao bất động sản đầu tư được ghi nhận là chi phí kinh doanh trong kỳ. Doanh 

nghiệp có thể dựa vào các bất động sản chủ sở hữu sử dụng cùng loại để ước tính thời gian sử dụng hữu 

ích và xác định phương pháp khấu hao của bất động sản đầu tư. 
Gi¸ trÞ cßn l¹i cña bÊt ®éng s¶n ®Çu t  = Nguyªn gi¸ bÊt ®éng s¶n ®Çu t - Hao mßn B§S ®Çu t 

2- Kế toán bất động sản đầu tư  

2.1- Chøng tõ ban ®Çu: 
 Ho¸ ®¬n GTGT (Ho¸ ®¬n b¸n hµng) 
 Biªn b¶n quyÕt to¸n c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh 
 Ho¸ ®¬n dÞch vô 
 B¶ng tÝnh - trÝch khÊu hao bÊt ®éng s¶n ®Çu t 
 Biªn b¶n thanh lý, chuyÓn nhîng bÊt ®éng s¶n ®Çu t 
 C¸c chøng tõ thanh to¸n: PhiÕu thu, PhiÕu chi, Chøng tõ Ng©n hµng..... 

2.2- Tài khoản kế toán sử dụng 

a. TK 217 - Bất động sản đầu tư 

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm bất động sản 

đầu tư của doanh nghiệp theo nguyên giá.  

Không phản ánh vào tài khoản này giá trị bất động sản mua về để bán trong kỳ hoạt động 

kinh doanh bình thường hoặc xây dựng để bán trong tương lai gần, bất động sản chủ sở hữu sử 

dụng, bất động sản trong quá trình xây dựng chưa hoàn thành với mục đích để sử dụng trong 

tương lai dưới dạng bất động sản đầu tư. 

Đối với những bất động sản đầu tư được mua vào nhưng phải tiến hành xây dựng, cải tạo, nâng 

cấp trước khi sử dụng cho mục đích đầu tư thì giá trị BĐS, chi phí mua sắm và chi phí cho quá trình xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp bất động sản đầu tư được phản ánh trên TK 241 “Xây dựng cơ bản dở dang”. Khi 

quá trình xây dựng, cải tạo, nâng cấp hoàn thành phải xác định nguyên giá bất động sản đầu tư hoàn thành 

để  kết chuyển vào TK 217 “Bất động sản đầu tư”. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 217 - Bất động sản đầu tư 

Bên Nợ: Nguyên giá bất động sản đầu tư tăng trong kỳ.  

Bên Có: Nguyên giá bất động sản đầu tư giảm trong kỳ.  

Số dư bên Nợ: Nguyên giá bất động sản đầu tư của doanh nghiệp cuối kỳ. 

 b. TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư  

 Tài khoản này phản ánh giá trị hao mòn bất động sản đầu tư trong quá trình nắm giữ chờ tăng giá, 

cho thuê hoạt động của doanh nghiệp. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư 

 Bên Nợ:  Giá trị hao mòn bất động sản đầu tư giảm.  

 Bên Có:  Giá trị hao mòn bất động sản đầu tư tăng do trích khấu hao hoặc do chuyển số khấu hao 

lũy kế của bất động sản chủ sở hữu sử dụng thành bất động sản đầu tư. 

 Số dư bên Có:  Giá trị hao mòn của bất động sản đầu tư hiện có của doanh nghiệp.  

c. TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư của doanh nghiệp. 

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư được phản ánh vào tài khoản này bao gồm: 

  - Doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư là số tiền cho thuê tính theo kỳ báo cáo; 

  - Doanh thu bán bất động sản đầu tư là giá bán của BĐS đầu tư. 
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Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 5117 -Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư 
Bên Nợ: 

- Số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp (nếu có); 

- Kết chuyển doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư sang TK “Xác định kết quả KD”. 

Bên Có: 

Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư phát sinh trong kỳ. 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

 

d. TK 1567- Hàng hoá bất động sản  

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại hàng hoá 

bất động sản của các doanh nghiệp không chuyên kinh doanh bất động sản. 

Hàng hoá bất động sản gồm: 

- Quyền sử dụng đất, nhà hoặc nhà và quyền sử dụng đất, cơ sở hạ tầng mua để bán trong kỳ 

hoạt động kinh doanh thông thường; 

- Bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu bắt đầu triển khai cho mục 

đích bán. 

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 1567- Hàng hoá bất động sản 

Bên Nợ: 

- Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản mua về để bán;  

- Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho; 

- Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán ghi tăng giá gốc 

hàng hoá bất động sản chờ bán 

- Trị giá thực tế của hàng hoá bất động sản thừa phát hiện khi kiểm kê. 

Bên Có: 

- Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản bán trong kỳ, hoặc chuyển thành bất động 

sản đầu tư; 

- Trị giá thực tế của hàng hoá bất động sản thiếu phát hiện khi kiểm kê. 

 

Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế hàng hoá bất động sản còn lại cuối kỳ. 

 Bổ sung nội dung phản ánh của TK 241 - XDCB dở dang 

 Bên Nợ: 

 - Chi phí mua sắm bất động sản đầu tư (cần có giai đoạn đầu tư xây dựng); 

- Chi phí đầu tư xây dựng bất động sản đầu tư; 

- Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư. 

Bên Có: 

- Phản ánh giá trị bất động sản đầu tư hình thành qua đầu tư xây dựng hoàn thành; 

- Kết chuyển chi phí nâng cấp, cải tạo ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư. 

Số dư bên Nợ:  
- Giá trị bất động sản đầu tư đang đầu tư xây dựng dở dang. 

- Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo dở dang cuối kỳ 

 

2.3  Phương pháp kế toán bất động sản đầu tư 

2.3.1  Kế toán tăng bất động sản đầu tư 

  Kế toán mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả tiền  ngay: 

- Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: 

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư  

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 
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Có TK 111, 112, 331. 

- Trường hợp doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, ghi: 

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư  

 Có TK 111, 112, 131, 331. 

  Kế toán mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm: 

- Trường hợp doanh nghiệp tính nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi: 

Nợ TK 217 - (Nguyên giá - theo giá mua trả ngay chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 242 - (Phần lãi trả chậm) 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán. 

-  Trường hợp doanh nghiệp tính nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:  

Nợ TK 217 - (Nguyên giá - theo giá mua trả ngay chưa có thuế GTGT) 

Nợ TK 242 - (Phần lãi trả chậm) 

Có TK 331 - Phải trả cho người bán. 

- Hàng kỳ, tính số lãi phải trả về việc mua bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, ghi:  

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn. 

- Khi thanh toán tiền cho người bán, ghi:   

Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán 

Có TK 111, 112,... 

 Trường hợp bất động sản đầu tư hình thành do xây dựng cơ bản hoàn thành bàn giao: 

- Khi phát sinh chi phí xây dựng bất động sản đầu tư, căn cứ vào các tài liệu và chứng từ có liên quan, kế 

toán tập hợp chi phí:   

 +    Khi mua bất động sản về đưa vào xây dựng cơ bản, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (1332) 

Có TK 111, 112, 331,... 

+  Khi phát sinh các chi phí đầu tư xây dựng bất động sản đầu tư, ghi: 

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ  (1332) 

Có TK 111, 112, 152, 153, 142, 141, 242, 331,... 

- Khi quá trình xây dựng cơ bản bất động sản đầu tư hoàn thành bàn giao , ghi: 

Nợ TK 217 - (Nếu đủ điều kiện là bất động sản đầu tư) 

Nợ TK 1567 - (Nếu không đủ điều kiện để hình thành BĐS đầu tư) 

    Có TK 241 - XDCB dở dang. 

  Chuyển BĐS chủ sở hữu sử dụng thành BĐS đầu tư, ghi: 

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư  

Có TK 211, 213  

Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế (Đối với những bất động sản chủ sở hữu sử dụng đã trích 

khấu hao), ghi: 

Nợ TK 2141, 2143 

Có TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư. 

  Khi chuyển từ hàng tồn kho thành bất động sản đầu tư, căn cứ vào hồ sơ chuyển đổi mục đích 

sử dụng, ghi:  

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư 

 Có TK 156 - Hàng hoá (1567 - Hàng hoá bất động sản). 
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  Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, 

nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là bất động sản đầu tư, căn cứ vào hợp đồng thuê tài 

chính và các chứng từ liên quan, ghi: 

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư 

 Có TK 111, 112, 315, 342. 

 Khi phát sinh chi phí nâng cấp, cải tạo mà xét thấy chi phí đó có khả năng chắc chắn làm cho 

bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai nhiều hơn mức hoạt động được đánh 

giá ban đầu hoặc bao gồm trong nghĩa vụ của doanh nghiệp phải chịu các chi phí cần thiết sẽ 

phát sinh để đưa bất động sản đầu tư tới trạng thái sẵn sàng hoạt động  thì được ghi tăng 

nguyên giá bất động sản đầu tư: 

 - Tập hợp chi phí nâng cấp, cải tạo bất động sản đầu tư thực tế phát sinh, ghi: 

    

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 

   Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (1332) 

    Có TK 111, 112, 152, 153, 331,... 

-   Khi kết thúc hoạt động nâng cấp, cải tạo bàn giao ghi tăng nguyên giá BĐS đầu tư, ghi: 

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư  

Có TK 241 - XDCB dở dang. 

 

2.3.2  Kế toán giảm bất động sản đầu tư 

 Kế toán bán bất động sản đầu tư 

 Ghi nhận doanh thu bán BĐS đầu tư: 

- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi: 

   Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 5117 - (Giá bán chưa có thuế GTGT ) 

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

- Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán) 

Có TK 5117 - (Giá bán có thuế GTGT ) 

  Kế toán ghi giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐS đầu tư đã được bán, ghi: 

   Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (2147- Hao mòn BĐS đầu tư) 

   Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS đầu tư) 

    Có TK 217- BĐS đầu tư (Nguyên giá của BĐS đầu tư)     

  Trường hợp bán bất động sản đầu tư theo phương thức trả chậm, trả góp: 

 Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ: 

Nợ TK 111, 112, 131 

   Có TK 5117 -  (Giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT) 

   Có TK 3387 - Phần lãi trả chậm 

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 

 Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 

- Ghi nhận doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư : 

Nợ TK 111, 112, 131 

   Có TK 5117 -  (Giá bán trả ngay chưa có thuế GTGT) 

   Có TK 3387 - Phần lãi trả chậm 

- Cuối kỳ, xác định số thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

Nợ TK 5117 - Doanh thu kinh doanh BĐS đầu tư   

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp 
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 Định kỳ, tính, xác định và kết chuyển doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp, ghi: 

Nợ TK 3387 -  Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 Khi thực thu tiền bán hàng trả chậm, trả góp gồm cả lãi bán hàng trả chậm, trả góp, ghi: 

   Nợ TK  111, 112 

    Có TK 131-  Phải thu của khách hàng. 

 Kế toán giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý, ghi: 

   Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (2147- Hao mòn BĐS đầu tư) 

   Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS đầu tư) 

    Có TK 217- BĐS đầu tư (Nguyên giá của BĐS đầu tư) 

 Các chi phí bán (thanh lý) BĐS đầu tư phát sinh, ghi: 

   Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)  

   Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

    Có TK  111, 112, 331. 

 Chuyển bất động sản đầu tư thành hàng tồn kho hoặc thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng.  

Trường hợp chuyển thành hàng tồn kho khi có quyết định sửa chữa, cải tạo nâng cấp để bán: 

 - Khi có quyết định sửa chữa, cải tạo, nâng cấp BĐS đầu tư để bán kế toán, ghi: 

   Nợ TK 1567- Hàng hoá BĐS- Giá trị còn lại của BĐS đầu tư 

   Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (Số khấu hao luỹ kế ) 

    Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (Nguyên giá).  

 - Khi phát sinh các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi: 

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

    Có TK 111, 112, 152, 334, 331,... 

- Khi kết thúc giai đoạn sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, kết chuyển toàn 

bộ chi phí ghi tăng giá gốc hàng hoá bất động sản chờ bán,  ghi: 

Nợ TK 156 - Hàng hoá (1567 )  

    Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang 

 Trường hợp chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng,  ghi: 

   Nợ TK 211, 213 

    Có TK 217 - Bất động sản đầu tư;  

Đồng thời, ghi:           Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư  

    Có TK 2141, 2143. 

  Khi đi thuê tài chính với mục đích để cho thuê theo một hoặc nhiều hợp đồng thuê hoạt động, 

nếu tài sản thuê đó thoả mãn tiêu chuẩn là bất động sản đầu tư. Khi hết hạn thuê tài sản tài 

chính 

 Nếu trả lại bất động sản đầu tư thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư, ghi: 

Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư 

Nợ TK 632- Giá trị còn lại của BĐS đầu tư thuê 

 Có TK 217 - Nguyên giá của BĐS đầu tư thuê 

 Nếu mua lại bất động sản đầu tư thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư để tiếp tục đầu 

tư, ghi tăng nguyên giá bất động sản đầu tư số phải trả thêm, ghi: 

Nợ TK 217 - Bất động sản đầu tư 

    Có TK 111, 112,... 

 Nếu mua lại bất động sản thuê tài chính đang phân loại là bất động sản đầu tư chuyển thành bất động 

sản chủ sở hữu sử dụng, ghi: 

Nợ TK 211, 213 
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 Có TK 217 - Nguyên giá của BĐS đầu tư thuê 

    Có TK 111, 112 (Số tiền phải trả thêm). 

Đồng thời kết chuyển số hao mòn luỹ kế, ghi: 

Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư 

    Có TK 2141, 2143. 

2.3.3  Kế toán trích khấu hao bất động sản đầu tư 

  Định kỳ tính, trích khấu hao bất động sản đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê 

hoạt động, ghi:  

   Nợ TK 632- (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) 

    Có TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư.                    

  Trường hợp giảm giá bất động sản đầu tư thì đồng thời với việc ghi giảm nguyên giá bất 

động sản đầu tư phải ghi giảm giá trị hao mòn luỹ kế của bất động sản đầu tư :  

 Trường hợp chuyển bất động sản đầu tư thành bất động sản chủ sở hữu sử dụng,  ghi: 

   Nợ TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư  

    Có TK 2141, 2143. 

 Trường hợp bất động sản đầu tư chuyển thành hàng tồn kho khi chủ sở hữu có quyết định sửa 

chữa, cải tạo nâng cấp để bán:  

   Nợ TK 1567- Hàng hoá BĐS- Giá trị còn lại của BĐS đầu tư 

   Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147) (Số khấu hao luỹ kế ) 

    Có TK 217 - Bất động sản đầu tư (Nguyên giá).  

 Kế toán giảm nguyên giá và giá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý, ghi: 

   Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (2147- Hao mòn BĐS đầu tư) 

   Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Giá trị còn lại của BĐS đầu tư) 

    Có TK 217- BĐS đầu tư (Nguyên giá của BĐS đầu tư) 

 Khi phát sinh chi phí liên quan đến BĐS đầu tư sau ghi nhận ban đầu, nếu chi phí đó không 

chắc chắn làm cho bất động sản đầu tư tạo ra lợi ích kinh tế trong tương lai, ghi: 

Nợ TK 632 - (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư), hoặc 

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước dài hạn (Nếu chi phí có giá trị lớn)     

  Có TK 111, 112, 152, 153, 334,... 

2.3.4.  Kế toán cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư 

  Phản ánh doanh thu cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư 

 Trường hợp cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư thu tiền trước cho thuê nhiều kỳ:  
Doanh thu của kỳ kế toán được xác định bằng tổng số tiền cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư đã 

thu chia cho số kỳ thu tiền trước cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư. 

 a) Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế. 

 - Khi nhận tiền trả trước về hoạt động cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư cho nhiều kỳ, ghi: 

   Nợ TK 111, 112 (Tổng số tiền nhận được) 

    Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện theo giá chưa có thuế                                                                                      

    Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331). 

 - Đồng thời, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán thực hiện, ghi: 

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

    Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 

- Sang kỳ kế toán tiếp sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán sau, ghi: 

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 5117 - Doanh thu KD bất động sản đầu tư của kỳ kế toán).  



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

- Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ cho thuê hoạt 

động bất động sản đầu tư không được thực hiện (nếu có), ghi: 

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Giá chưa có thuế GTGT) 

   Nợ TK 531   - Trường hợp đã ghi doanh thu trong kỳ theo giá chưa có thuế  

Nợ TK 3331 - Giảm thuế GTGT phải nộp 

    Có TK 111, 112, 331... (Tổng số tiền trả lại). 

 b) Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 

- Khi nhận tiền trả trước về cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư cho nhiều năm, ghi: 

   Nợ TK 111, 112... (Tổng số tiền nhận được) 

Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (Tổng số tiền nhận được). 

 Đồng thời, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán thu tiền, ghi: 

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

    Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư.  

 - Sang kỳ kế toán sau, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán sau, ghi: 

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

    Có TK 5117 - Doanh thu KD bất động sản đầu tư của kỳ kế toán  

           - Cuối mỗi kỳ kế toán, tính số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

   Nợ TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư  

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp. 

 - Số tiền phải trả lại cho khách hàng vì hợp đồng cung cấp dịch vụ về cho thuê hoạt động bất động 

sản đầu tư không được thực hiện (nếu có), ghi: 

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện 

   Nợ TK 531   -  Hàng bán bị trả lại (Trường hợp đã ghi doanh thu trong kỳ)  

    Có TK 111, 112.... (Tổng số tiền trả lại). 

 Trường hợp cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư và thu tiền cho thuê theo từng kỳ: 

 a) Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế: 

 - Khi phát hành hoá đơn thanh toán tiền cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư, ghi:  

   Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

    Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư  

    Có TK 3331  - Thuế GTGT phải nộp. 

- Khi thu được tiền, ghi: 

   Nợ TK 111, 112 

    Có TK 131- Phải thu của khách hàng. 

 b) Đối với đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp: 

 - Khi phát hành hoá đơn dịch vụ cho thuê bất động sản đầu tư (cho thuê hoạt động), ghi: 

   Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng 

    Có TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư. 

 - Khi thu được tiền, ghi: 

   Nợ TK 111, 112 

    Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 

 - Cuối kỳ kế toán tính số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp, ghi: 

   Nợ TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư  

    Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.  

 Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ là bất động sản đầu tư cho thuê hoạt động , ghi: 

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) 

    Có TK 2147 - Hao mòn bất động sản đầu tư. 
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  Chi phí phát sinh liên quan đến cho thuê hoạt động bất động sản đầu tư nếu không lớn, ghi: 

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) 

Nợ TK 133 -  Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có  TK 111, 112, 331, 334,... 
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Ch¬ng V  :  KÕ to¸n ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh 
 

I. Néi dung ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh vµ nhiÖm vô cña kÕ to¸n 

1. Kh¸i niÖn  

Ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh:  Lµ viÖc DN ®em tµi s¶n, tiÒn vèn ®Çu t vµo doanh nghiÖp hoÆc 

tæ chøc kinh tÕ nh»m thu lîi nhuËn. §Çu t tµi chÝnh ë doanh nghiÖp lµ ho¹t ®éng dïng tiÒn vèn ®Ó 
mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, (tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®Þa ph¬ng, tr¸i phiÕu c«ng ty, tÝn phiÕu 
kho b¹c) víi môc ®Ých hëng l·i hoÆc bá vèn vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c díi h×nh thøc gãp vèn 
liªn doanh, mua cæ phÇn, gãp vèn víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn tham gia qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng 
ty liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn nh»m chia sÎ lîi Ých vµ tr¸ch nhiÖm víi doanh nghiÖp kh¸c. 

2  Néi dung c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh 

Ho¹t ®éng ®Çu t ®îc hiÓu lµ qu¸ tr×nh bá tµi s¶n, tiÒn vèn vµo ho¹t ®éng kinh doanh víi môc 
®Ých lµ thu lîi. Ho¹t ®éng ®Çu t trong doanh nghiÖp bao gåm ®Çu t bªn trong vµ ®Çu t ra bªn ngoµi 
doanh nghiÖp.  
 §Çu t bªn trong lµ viÖc bá tµi s¶n, tiÒn vån nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh 

cña doanh nghiÖp nh ®æi míi c«ng nghÖ, ®æi míi vµ t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho 
s¶n xuÊt kinh doanh, nã lµm t¨ng gi¸ trÞ tµi s¶n ë doanh nghiÖp, hoÆc ®Çu t kinh doanh bÊt 
®éng s¶n.  

 §Çu t ra bªn ngoµi (®Çu t tµi chÝnh) Lµ viÖc doanh nghiÖp ®em tµi s¶n, tiÒn vèn ®Çu t vµo 
doanh nghiÖp hoÆc tæ chøc kinh tÕ nh»m thu lîi nhuËn. §Çu t tµi chÝnh ë doanh nghiÖp lµ ho¹t 
®éng dïng tiÒn vèn ®Ó mua cæ phiÕu, tr¸i phiÕu, (tr¸i phiÕu chÝnh phñ, tr¸i phiÕu ®Þa ph¬ng, 
tr¸i phiÕu c«ng ty, tÝn phiÕu kho b¹c) víi môc ®Ých hëng l·i hoÆc bá vèn vµo c¸c doanh nghiÖp 
kh¸c díi h×nh thøc gãp vèn liªn doanh, mua cæ phÇn, gãp vèn víi t c¸ch lµ mét thµnh viªn 
tham gia qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng ty liªn doanh, c«ng ty cæ phÇn nh»m chia sÎ lîi Ých vµ tr¸ch 
nhiÖm víi doanh nghiÖp kh¸c. 

Ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh ®îc tiÕn hµnh theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau: 
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chÝnh  

dµi h¹n 

  §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 

  C¸c kho¶n cho vay ng¾n h¹n 

 - C¸c kho¶n øng tríc cã sinh lîi  

- C¸c kho¶n tµi s¶n dù tr÷ vµng, ®¸ quý 

®Çu t 
gãp  
vèn 
liªn 

doanh 

Ho¹t ®éng SXKD ®îc ®ång kiÓm so¸t 

Tµi s¶n ®îc ®ång kiÓm so¸t 

 - §Çu t chøng kho¸n dµi h¹n 

- C¸c kho¶n cho vay dµi h¹n  

 C¸c kho¶n ®Çu t  vµo C«ng ty liªn kÕt  
 
 C¸c kho¶n ®Çu t  vµo liªn doanh: C¸c c¬ 
së kinh doanh ®îc ®ång kiÓm so¸t 

S¬ ®å . Ph©n lo¹i c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh 
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2.1 C¨n cø thêi gian thu håi vèn, ®Çu t : 

 §Çu t ng¾n h¹n: Lµ h×nh thøc ®Çu t mµ thêi h¹n thu håi c¸c kho¶n ®Çu t trong vßng mét 
n¨m hay trong mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. 

 §Çu t dµi h¹n:  Lµ h×nh thøc ®Çu t mµ thêi h¹n thu håi c¸c kho¶n ®Çu t lín h¬n mét n¨m hay 
sau mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh. 

2.2 C¨n cø vµo néi dung vµ tÝnh chÊt ®Çu t bao gåm: 

2.2.1 §Çu t nh»m môc ®Ých kiÓm so¸t  

 Lµ ho¹t ®éng mµ c¨n cø vµo tû lÖ vèn cña nhµ ®Çu t vµ quyÒn kiÓm so¸t trong c¬ së ®Çu t 
®Ó x¸ ®Þnh tõng h×nh thøc ®Çu t cô thÓ 

 §Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt:  

 C«ng ty liªn kÕt lµ c«ng ty mµ trong ®ã nhµ ®Çu t cã ¶nh hëng ®¸ng kÓ nhng kh«ng ph¶i lµ 
c«ng ty con hoÆc c«ng ty liªn doanh cña nhµ ®Çu t 

  ¶nh hëng ®¸ng kÓ : Lµ quyÒn tham gia cña nhµ ®Çu t vµo viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh vÒ chÝnh s¸ch 
tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña bªn nhËn ®Çu t nhng kh«ng kiÓm so¸t c¸c chÝnh s¸ch ®ã. 

 KiÓm so¸t : Lµ quyÒn chi phèi c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nh»m 
thu ®îc lîi Ých kinh tÕ tõ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp 

 BiÓu hiÖn cña ¶nh hëng ®¸ng kÓ :  

  - Nhµ ®Çu t cã ®¹i diÖn trong héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc c¸c cÊp qu¶n lý cña c«ng ty liªn kÕt, cã 
quyÒn tham gia vµo viÖc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch cña c«ng ty liªn kÕt 

  - Cã c¸c giao dÞch quan träng gi÷a nhµ ®Çu t vµ bªn nhËn ®Çu t 

  - Cã sù trao ®æi vÒ c¸c c¸n bé qu¶n lý chñ chèt  

    -  §îc cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ kü thuËt quan träng  

 Theo th«ng t 23/ 2005/TT - BTC ngµy 30/03/2005 x¸c ®Þnh ¶nh hëng ®¸ng kÓ ®èi víi bªn 
nhËn ®Çu t nh sau:     

 Nhà đầu tư trực tiếp: Nhà đầu tư nắm giữ trực tiếp từ 20% đến dưới 50% quyền biểu quyết 

trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư mà không có thoả thuận khác thì được coi là có ảnh 

hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ dưới 20% quyền biểu 

quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư nhưng có thoả thuận giữa  bên nhận đầu tư và nhà 

đầu tư về việc nhà đầu tư đó có ảnh hưởng đáng kể. Trường hợp nhà đầu tư nắm giữ trên 50% 

quyền biểu quyết trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư nhưng có  thỏa thuận về việc nhà đầu tư 

đó không nắm giữ quyền kiểm soát đối với bên nhận đầu tư thì nhà đầu tư phải kế toán khoản đầu tư 

theo khoản đầu tư vào công ty liên kết.  

  Nhà đầu tư gián tiếp: Nhà đầu tư nắm giữ gián tiếp thông qua các công ty con từ 20% đến 

dưới 50% quyền biểu quyết của bên nhận đầu tư thì không phải trình bày khoản đầu tư đó trên báo 

cáo tài chính riêng của mình, mà chỉ trình bày khoản đầu tư đó trên báo cáo tài chính hợp nhất của 

nhà đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 

       Xác định tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong vốn chủ sở hữu của bên nhận đầu tư  

a) Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết của nhà đầu tư trong công ty liên kết đúng bằng tỷ lệ 

vốn góp của nhà đầu tư trong công ty liên kết: 

 

Tỷ lệ quyền biểu quyết 

của nhà đầu tư trực tiếp     = 

 trong công ty liên kết 

Tổng vốn góp của nhà đầu tư 

 trong công ty liên kết 

-------------------------------------------------- 

Tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết 

 

 

x 100% 

 

 

Tỷ lệ quyền biểu quyết 

của nhà đầu tư gián tiếp    = 

 trong công ty liên kết 

Tổng vốn góp của công ty con  

của nhà đầu tư trong công ty liên kết 

-------------------------------------------------- 

Tổng vốn chủ sở hữu của công ty liên kết 

 

 

x 100% 
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b) Trường hợp tỷ lệ quyền biểu quyết khác với tỷ lệ vốn góp do có thoả thuận khác giữa nhà 

đầu tư và công ty liên kết, quyền biểu quyết của nhà đầu tư được xác định căn cứ vào biên bản thoả 

thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết. 

 §Çu t vµo c«ng ty liªn doanh (C¬ cë kinh doanh ®ång kiÓm so¸t): 

 Liªn doanh: Lµ tho¶ thuËn b»ng hîp ®ång cña hai hoÆc nhiÒu bªn ®Ó cïng thùc hiÖn ho¹t 
®éng kinh tÕ, mµ ho¹t ®éng nµy ®îc kiÓm so¸t bëi c¸c bªn gãp vèn liªn doanh.  

 C¸c h×nh thøc liªn doanh bao gåm:          

     Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:  

 §ược thành lập bởi các bên góp vốn liên doanh (Cơ sở đồng kiểm soát) là cơ sở kinh 

doanh mới được thành lập có hoạt động độc lập giống như hoạt động của một doanh nghiệp, tuy 

nhiên vẫn chịu sự kiểm soát của các bên góp vốn liên doanh theo hợp đồng liên doanh.  

§Æc ®iÓm cña c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t:  

- Cho phÐp mét bªn liªn doanh cã quyÒn ®ång kiÓm so¸t víi 1 hoÆc nhiÒu bªn liªn doanh 
trong mét c¬ së liªn doanh 

- Nhµ ®Çu t trong c¬ së liªn doanh ®îc ®ång kiÓm so¸t sÏ cã tû lÖ vèn ngang nhau víi c¸c 
bªn ®Çu t kh¸c 

- C¬ së liªn doanh ®îc thµnh lËp ph¸p nh©n riªng biÖt, vèn ®îc së h÷u bëi c¸c bªn liªn 
doanhtheo tû lÖ vèn gãp 

 -  Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổ chức thực hiện công tác kế toán riêng theo quy 

định của pháp luật hiện hành về kế toán như các doanh nghiệp khác. Cơ sở kinh doanh đồng kiểm 

soát chịu trách nhiệm kiểm soát tài sản, các khoản nợ phải trả, doanh thu, thu nhập khác và chi phí 

phát sinh tại đơn vị mình. Mỗi bên góp vốn liên doanh được hưởng một phần kết quả hoạt động của 

cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát theo thỏa thuận của hợp đồng liên doanh. 

Các bên tham gia liên doanh góp vốn bằng tiền hoặc bằng tài sản vào liên doanh. Phần vốn 

góp này phải được ghi sổ kế toán và được phản ánh trong Bảng cân đối kế toán của bên liên doanh 

là một khoản mục đầu tư vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. 

 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (Hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát) 

 Là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có 

nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong hợp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên 

doanh được các bên góp vốn thực hiện cùng với các hoạt động kinh doanh thông thường khác của 

từng bên.  

§Æc ®iÓm cña hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh díi h×nh thøc ho¹t ®éng KD ®ång kiÓm so¸t: 

       - Kh«ng h×nh thµnh ph¸p nh©n míi. Ho¹t ®éng SXKD trong liªn doanh khi ®îc ph©n chia 
c¸c bªn sÏ thùc hiÖn song song cïng víi c¸c ho¹t ®éng SXKD th«ng thêng cña DN  

 - Bé phËn liªn doanh kh«ng t¸ch ra khái c¬ cÊu tæ chøc cña tõng bªn 

 - Tõng bªn ghi nhËn ho¹t ®éng liªn doanh nh lµ ho¹t ®éng SXKD th«ng thêng cña DN 

 Tài sản đồng kiểm soát  

  Là tài sản được góp hoặc do các bên tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của liên 

doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. 

§Æc ®iÓm cña hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh díi h×nh thøc tµis¶n ®ång kiÓm so¸t: 

 - Kh«ng h×nh thµnh ph¸p nh©n míi  

 - Bé phËn liªn doanh kh«ng t¸ch ra khái c¬ cÊu tæ chøc cña tõng bªn 

 - Bªn liªn doanh h¹ch to¸n tµi s¶n gãp vèn lµ TSC§ vµ theo dâi chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm qu¶n lý 
vµ sö dông tµi s¶n. Chi phÝ vµ thu nhËp ®îc chia trong ho¹t ®éng liªn doanh sÏ h¹ch to¸n nh ho¹t 
®éng SXKD th«ng thêng cña DN 
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 §Çu t vµo c«ng ty con:  

 C«ng ty con: Lµ doanh nghiÖp chÞu sù kiÓm so¸t cña 1 DN kh¸c (Gäi lµ c«ng ty mÑ) 

 C«ng ty mÑ: Lµ c«ng ty cã mét hoÆc nhiÒu c«ng ty con, n¾m gi÷ trªn 50%  quyÒn biÓu quyÕt 

ë c«ng ty con trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp th«ng qua mét c«ng ty con kh¸c trõ trêng hîp ®Æc biÖt khi 
x¸c ®Þnh râ lµ quyÒn së h÷u kh«ng g¾n liÒn víi quyÒn kiÓm so¸t 

 Xác định quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con  

  a) Quyền kiểm soát của công ty mẹ đối với công ty con được xác định khi công ty mẹ nắm 

giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty con (công ty mẹ có thể sở hữu trực tiếp công ty con, hoặc 

sở hữu gián tiếp công ty con qua một công ty con khác). 

  a1) Xác định quyền kiểm soát trực tiếp của công ty mẹ đối với công ty con khi công ty mẹ 

đầu tư vốn trực tiếp vào công ty con và công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết ở công ty 

con đầu tư trực tiếp.    

Quyền kiểm soát của công ty mẹ được xác định tương ứng với quyền 

biểu quyết của công ty mẹ ở công ty con 

  Ví dụ: Công ty A đầu tư vốn vào Công ty cổ phần B 2600 cổ phiếu/ 5000 cổ phiếu đã phát 

hành của Công ty B với mệnh giá của cổ phiếu là 100 000 đồng/1 cổ phiếu. Như vậy Công ty A 

nắm giữ quyền biểu quyết tại Công ty con B là: 2600 Cổ phiếu/5000 cổ phiếu = 52% (hoặc 2600 CP 

x 100 000 đồng/5000 CP x 100 000 đồng = 52%). 

  Quyền kiểm soát của Công ty A đối với Công ty B là 52% (> 50%), nên Công ty B là Công 

ty con của Công ty A. 

  a2) Xác định quyền kiểm soát gián tiếp của công ty mẹ thông qua quyền sở hữu gián tiếp 

công ty con qua một công ty con khác.  

  Công ty mẹ sở hữu gián tiếp công ty con khi công ty mẹ đầu tư vốn gián tiếp (kể cả trực 

tiếp) vào công ty con qua một công ty con khác và công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết 

ở công ty con đầu tư gián tiếp. 

Quyền kiểm soát của công ty mẹ được xác định bằng tổng cộng quyền biểu 

quyết của công ty mẹ ở công ty con đầu tư trực tiếp và ở công ty con đầu tư 

gián tiếp qua công ty con khác 

  Ví dụ: Công ty cổ phần X đầu tư vào Công ty cổ phần Y 6 000 cổ phiếu/ 10 000 cổ phiếu 

phát hành của Công ty Y với giá trị của cổ phiếu là 100 000 đồng/1 cổ phiếu. Như vậy Công ty cổ 

phần X nắm giữ quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần Y là:  

       6 000 Cổ phiếu/10 000 cổ phiếu = 60% (hoặc 6 000 CP x 100 000 đồng/10 000 CP x 100 000 đồng 

= 60%). 

  Công ty cổ phần Y đầu tư vào Công ty TNHH Z tổng số vốn là 400.000.000 đồng/1 000 000 

000 đồng (tổng vốn điều lệ). Công ty cổ phần X đầu tư tiếp vào Công ty TNHH Z 200 000 đồng/1 

000 000 000 đồng (tổng vốn điều lệ) 

  Như vậy, xác định quyền kiểm soát của Công ty cổ phần X với Công ty TNHH Z như sau: 

 - Quyền kiểm soát trực tiếp của Công ty cổ phần X đối với Công ty TNHH Z là: 200.000 000 đồng/ 

1000 000 000 đồng = 20%. 

 - Quyền kiểm soát trực tiếp của Công ty cổ phần Y đối với Công ty TNHH Z là: 400 000 000 đồng/ 

1000 000 000 đồng = 40%. 

 - Quyền kiểm soát gián tiếp của Công ty X đối với Công ty TNHH Z là: 20% + 40% = 60%. 

  Quyền kiểm soát của Công ty X đối với Công ty Z là: 60% (> 50%), Công ty Z là Công ty 

con của Công ty X. 
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  Như vậy, vốn đầu tư của Công ty cổ phần X tại Công ty cổ phần Y là 60%(>50%) và tại 

Công ty TNHH Z là 60% (>50%), nên hai công ty này đều là công ty con chịu sự kiểm soát của 

Công ty cổ phần X. 

  b) Trường hợp đặc biệt quyền kiểm soát còn được thực hiện ngay cả khi công ty mẹ nắm giữ 

ít hơn 50% quyền biểu quyết tại công ty con trong các trường hợp sau đây: 

- Các nhà đầu tư khác thoả thuận dành cho công ty mẹ hơn 50% quyền biểu quyết; 

 - Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách tài chính và hoạt động theo quy chế thoả thuận; 

b1) Công ty mẹ có quyền bổ nhiệm hoặc bãi miễn đa số các thành viên Hội đồng quản trị 

hoặc cấp quản lý tương đương; 

b2) Công ty mẹ có quyền bỏ đa số phiếu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc cấp 

quản lý tương đương. 

 Ví dụ, Công ty TNHH một thành viên Lắp máy VINACO góp vốn vào Công ty cổ phần Xây 

dựng SAVI chiếm 40% vốn điều lệ còn 2 thành viên khác một thành viên chiếm 55%, một thành 

viên chiếm 5% vốn điều lệ. Nhưng do Công ty TNHH VINACO có thế mạnh về khách hàng, về 

quản lý điều hành công ty nên cổ đông khác trong Công ty cổ phần SAVI thỏa thuận giao quyền 

kiểm soát cho Công ty TNHH VINACO theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Do đó mặc dù Công 

ty TNHH VINACO nắm giữ 40% vốn điều lệ ít hơn 50% quyền biểu quyết tại Công ty cổ phần 

SAVI nhưng Công ty TNHH một thành viên VINACO vẫn là công ty mẹ của Công ty SAVI. 

 Xác định phần lợi ích của công ty mẹ đối với công ty con  

 a) Xác định phần lợi ích của công ty mẹ thông qua quyền sở hữu trực tiếp đối với công ty con 

  Trường hợp công ty mẹ sở hữu trực tiếp công ty con thì tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ ở công 

ty con được xác định tương ứng với quyền kiểm soát của công ty mẹ.   

   

Tỷ lệ (%) lợi ích của  công ty mẹ ở công ty con 

đầu tư trực tiếp 

 

  = 

Tỷ lệ (%) quyền  kiểm soát  tại 

công ty con đầu tư trực tiếp 

   

Ví dụ: Công ty TNHH D đầu tư vào Công ty cổ phần E 4000 cổ phiếu/ 7000 cổ phiếu phát 

hành của Công ty cổ phần E với mệnh giá cổ phiếu là 100 000 đồng/ 1 cổ phiếu. Như vậy Công ty 

TNHH D nắm giữ quyền biểu quyết tại Công ty con E là: 4000 cổ phiếu/7000 cổ phiếu = 57% (hoặc 

4000 CP x 100 000 đồng/7000 CP x 100 000 đồng = 57%). 

  Quyền kiểm soát của Công ty TNHH D đối với Công ty con E là 57% và tỷ lệ lợi ích của 

Công ty D đối với Công ty E tương ứng với quyền kiềm soát là 57%. 

  b) Xác định phần lợi ích của công ty mẹ thông qua quyền sở hữu gián tiếp công ty con qua 

một công ty con khác.  

  Trường hợp công ty mẹ sở hữu gián tiếp công ty con khi công ty mẹ đầu tư vốn gián tiếp 

vào công ty con qua một công ty con khác thì tỷ lệ lợi ích của công ty mẹ ở công ty con đầu tư gián 

tiếp được xác định: 

   

Tỷ lệ (%) lợi ích của 

công ty mẹ ở công ty con 

đầu tư gián tiếp 

 

    

= 

%   Tỷ lệ (%) lợi ích 

tại công ty con 

đầu tư trực tiếp 

 

 

     

x 

Tỷ lệ (%) lợi ích                  

tại công ty con 

 đầu tư gián tiếp 

  Ví dụ: Tổng Công ty JICO đầu tư vào Công ty cổ phần PICO 10 000 cổ phiếu/ 15 000 cổ 

phiếu phát hành của Công ty PICO với mệnh giá cổ phiếu là 100 000 đồng/ 1 cổ phiếu. Như vậy 

Tổng Công ty JICO nắm giữ quyền biểu quyết tại Công ty con PICO là: 10 000 Cổ phiếu/15 000 cổ 

phiếu = 67% (hoặc 10 000 CP x 100 000 đồng/15 000 CP x 100 000 đồng = 67%). Công ty cổ phần 
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PICO đầu tư trực tiếp vào Công ty TNHH HAN tổng số vốn là 500.000.000 đồng/1 500 000 000 

đồng (tổng vốn điều lệ) có tỷ lệ quyền biểu quyết 33% tại HAN. 

  Như vậy, xác định phần lợi ích của Tổng công ty JICO với Công ty TNHH HAN là: 

 Tỷ lệ (%) lợi ích của 

Tổng công ty JICO ở 

Công ty TNHH HAN đầu 

tư gián tiếp (công ty con) 

 

 

 = 

 Tỷ lệ (%) lợi ích 

tại Công ty cổ 

phần PICO (công 

ty con đầu tư trực 

tiếp) 

 

      

x 

  Tỷ lệ (%) lợi ích tại Công 

ty TNHH HAN (công ty 

con đầu tư gián tiếp) 

22,11% = 67%  x 33% 

  Công ty TNHH HAN là công ty con của Tổng công ty JICO và tỷ lệ lợi ích của Tổng công 

ty JICO tại HAN là 22,11%. 

2.2.2 §Çu t tµi chÝnh kh¸c:  

 Ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh kh¸c lµ c¸c kho¶n ®Çu t ngoµi c¸c kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty 
con, c«ng ty liªn kÕt, c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh kh¸c bao gåm : 
C¸c kho¶n ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c mµ nhµ ®Çu t n¾m gi÷ Ýt h¬n 20% quyÒn biÓu quyÕt ; ®Çu t 

tr¸i phiÕu, cho vay vèn.... §Çu t tµi chÝnh kh¸c bao gåm :   

 C¸c kho¶n ®Çu t chøng kho¸n víi môc ®Ých kinh doanh:  

  Lµ h×nh thøc ®Çu t mµ trong ®ã doanh nghiÖp dïng tiÒn vèn ®Ó mua c¸c lo¹i chøng kho¸n 
trªn thÞ trêng tµi chÝnh víi môc ®Ých kinh doanh, gåm chøng kho¸n ng¾n h¹n vµ chøng kho¸n dµi 
h¹n; C¸c kho¶n ®Çu t vµo c¸c ®¬n vÞ kh¸c mµ nhµ ®Çu t n¾m gi÷ Ýt h¬n 20% quyÒn biÓu quyÕt  

 C¸c kho¶n cho vay vèn, ®Çu t kh¸c:  

 Ho¹t ®éng cho vay vèn ®Ó hëng l·i 

 Ho¹t ®éng ®Çu t cho thuª dµi h¹n tµi s¶n cè ®Þnh. 
3. NhiÖm vô kÕ to¸n nghiÖp vô ®Çu t tµi chÝnh 

Ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp v× môc ®Ých lîi nhuËn. Do vËy, 
doanh nghiÖp ®ßi hái ph¶i tæ chøc qu¶n lý theo tõng h×nh thøc ®Çu t, ®èi t¸c ®Çu t, tõ khi ®Çu t 
®Õn khi thu håi vèn ®Çu t. §ång thêi doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n chÝnh x¸c chi phÝ bá ra trong qu¸ 
tr×nh ®Çu t vµ thu nhËp thu ®îc ®Ó  x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh. Do vËy kÕ 
to¸n ®Çu t tµi chÝnh cã c¸c nhiÖm vô sau:  

 Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi gi¸ trÞ vèn vµ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c kho¶n vèn ®Çu t 
theo tõng h×nh thøc, tõng ®èi t¸c. 

 TÝnh to¸n ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chi phÝ, thu nhËp cña tõng ho¹t ®éng ®Çu t, tõ ®ã x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 
ho¹t ®éng ®Çu t cña doanh nghiÖp. 

2. KÕ to¸n c¸c kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt 
2.1. Chøng tõ ban ®Çu  

  PhiÕu xuÊt kho ;  PhiÕu thu, PhiÕu chi, C¸c chøng tõ ng©n hµng ; Biªn b¶n gãp vèn...... 
2.2  Tµi kho¶n sö dông :  
KÕ to¸n kho¶n ®Çut vµo c«ng ty liªn kÕt sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 223, 515, 635, 111, 112, ... 

Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Tài khoản 223 “Đầu tư vào công ty liên kết” dùng để phản ánh giá trị khoản đầu tư vào công 

ty liên kết và tình hình biến động (tăng, giảm) giá trị khoản đầu tư.  

 Hạch toán tài khoản 223  cần tôn trọng một số quy định sau: 

- Việc kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết khi lập và trình bày báo cáo tài chính riêng 

của nhà đầu tư được thực hiện theo phương pháp giá gốc.  

 - Giá gốc của khoản đầu tư vào công ty liên kết bao gồm phần vốn góp hoặc giá thực tế mua 

khoản đầu tư cộng (+) các chi phí mua như: chi phí môi giới, giao dịch, thuế, phí, lệ phí...  
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 - Khi góp vốn vào công ty liên kết bằng TSCĐ, vật tư, hàng hoá thì giá gốc khoản đầu tư 

được ghi nhận theo giá trị được các bên góp vốn thống nhất định giá. Khoản chênh lệch giữa giá trị 

ghi sổ của TSCĐ, vật tư, hàng hoá và giá trị đánh giá lại được ghi nhận và xử lý như sau:  

+ Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá được 

hạch toán vào thu nhập khác; Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị ghi sổ của 

vật tư, hàng hoá được hạch toán vào chi phí khác; 

+ Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại của TSCĐ được hạch 

toán toàn bộ vào thu nhập khác; Khoản chênh lệch nhỏ hơn giữa giá đánh giá lại và giá trị còn lại 

của TSCĐ được hạch toán toàn bộ vào chi phí khác; 

- Khi kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết theo phương pháp giá gốc, giá trị khoản đầu 

tư không được thay đổi trong suốt quá trình đầu tư, trừ trường hợp nhà đầu tư mua thêm hoặc thanh 

l ý (toàn bộ hoặc một phần) khoản đầu tư đó hoặc nhận được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được 

chia. 

 - Kế toán mở sổ kế toán chi tiết theo dõi giá trị khoản đầu tư vào từng công ty liên kết.  

  - Từ thời điểm nhà đầu tư không còn được coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên 

kết, nhà đầu tư phải kết chuyển giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết sang các tài 

khoản khác có liên quan. 

 Kết cấu và nội dung phản ánh của  Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

Bên Nợ:  

Giá gốc khoản đầu tư được mua tăng; 

Bên Có: 

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do thu được các khoản lợi ích ngoài lợi nhuận được chia; 

- Giá gốc khoản đầu tư giảm do bán, thanh l ý toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư; 

 Số dư bên Nợ: 
 Giá gốc khoản đầu tư vào công ty liên kết hiện đang nắm giữ cuối kỳ. 
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2.1.3  Tr×nh tù kÕ to¸n :  

  Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức mua cổ phiếu hoặc góp vốn bằng tiền, căn cứ 

vào số tiền thực tế chi, nhà đầu tư ghi: 

  Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

   Có TK 111, 112. 

 Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng vật tư, hàng hóa, căn cứ vào giá 

trị đánh giá lại vật tư, hàng hoá được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, ghi: 

 Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

  Nợ TK 811 -Chi phí khác (Giá đánh giá lại < giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá)  

   Có TK 152, 153, 156... 

   Có TK 711 -Thu nhập khác (Giá đánh giá >giá trị ghi sổ vật tư, hàng hoá)  

 Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức góp vốn bằng TSCĐ, căn cứ vào giá trị đánh giá 

lại TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty liên kết, ghi: 

 Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

  Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ 

   Nợ TK 811 -Chi phí khác (Giá đánh giá lại < Giá trị còn lại của TSCĐ)  

   Có TK 152, 153, 156... 

   Có TK 711 -Thu nhập khác (Giá đánh giá lại > Giá trị còn lại của TSCĐ) 

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ liªn quan ®Õn kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt: L·i vay ®Çu 
t, c¸c kho¶n giao dÞch, phÝ, lÖ phÝ... , kÕ to¸n ghi:  

  Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

  Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT ®Çu vµo cña chi phÝ 

   Cã TK 111, 112...   

  Trường hợp nhà đầu tư đã nắm giữ một khoản đầu tư dưới 20% quyền biểu quyết vào một 

công ty xác định, khi nhà đầu tư mua thêm cổ phiếu hoặc góp thêm vốn vào công ty đó để đạt 

được điều kiện có ảnh hưởng đáng kể đối với bên nhận đầu tư, nhà đầu tư ghi: 

 Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết  

  Có TK 228 - Đầu tư  dài hạn khác (Toàn bộ khoản đầu tư dưới 20%) 

  Có TK 111, 112,... 

  Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức chuyển nợ thành vốn cổ phần (chuyển trái 

phiếu có thể chuyển đổi hoặc khoản cho vay thành vốn cổ phần), căn cứ vào thoả thuận giữa 

nhà đầu tư và công ty liên kết về giá trị thực tế của khoản nợ được chuyển, ghi: 

 Nợ TK 223 - Giá trị khoản nợ được chuyển thành vốn cổ phần 

 Nợ TK 635 - Giá trị khoản nợ lớn hơn giá trị vốn cổ phần 

          Có TK 128,2288 

       Có TK 515 - Giá trị khoản nợ nhỏ hơn vốn cổ phần 

  Khi nhận được thông báo của công ty liên kết về số cổ tức, lợi nhuận được chia, ghi: 

  Nợ TK 131, 111, 112...Khi nhận được thông báo của Công ty liên kết 

  Nợ  TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (Nếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu) 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

Khi thực nhận tiền, ghi: 

  Nợ TK 111, 112 

   Có TK 131 - Phải thu của khách hàng. 
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 Khi nhà đầu tư mua thêm khoản đầu tư vào công ty liên kết dẫn đến không còn được coi là có 

ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu tư kết chuyển giá gốc của khoản đầu tư 

sang các tài khoản có liên quan khác, ghi: 

 Nợ TK 221 - Nếu nhà đầu tư trở thành công ty mẹ 

 Nợ TK 222- Nếu nhà đầu tư ®ång kiÓm so¸t víi 1 hoÆc nhiÒu bªn trong công ty  

     Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

 Có TK 111, 112 -Mua thêm vốn để thành công ty mẹ, công ty liên doanh 

  Khi nhà đầu tư thanh lý một phần khoản đầu tư vào công ty liên kết dẫn đến không còn được 

coi là có ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu tư kết chuyển giá gốc của khoản 

đầu tư sang các tài khoản có liên quan khác, ghi: 

    Nợ TK 2281- Nhà đầu tư chỉ nắm giữ <20% quyền biểu quyết ở công ty liên kết 

  Nợ TK 111, 112 - Thanh lý một phần khoản đầu tư 

   Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết   

 Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư trong công ty liên kết, nhà đầu tư ghi giảm khoản đầu 

tư và ghi nhận thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư :   

+ Trường hợp thanh lý  khoản đầu tư bị lỗ, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131,... 

 Nợ TK 635 - Chênh lệch giá gốc khoản đầu tư lớn hơn giá bán khoản đầu tư 

   Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

 + Trường hợp thanh lý khoản đầu tư có lãi, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, 131,... 

  Có TK 515 - Chênh lệch giá bán khoản đầu tư > giá gốc khoản đầu tư 

  Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

 + Chi phí thanh lý khoản đầu tư, ghi: 

 Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

 Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ 

   Có TK 111, 112,... 

 Trường hợp nhà đầu tư có nghĩa vụ thanh toán thay cho công ty liên kết các khoản nợ mà nhà 

đầu tư đã đảm bảo hoặc cam kết trả, khi xác định số tiền thực sự phải trả trong kỳ, ghi: 

 Nợ TK 635 -Chi phí tài chính 

  Có TK 335 -Chi phí phải trả. 

 Sæ kÕ to¸n 

Theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung: C¨n cø vµo chøng tõ t¨ng gi¶m kho¶n ®Çu t vµo 
c«ng ty liªn kÕt kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung vµ c¸c nhËt ký chuyªn dïng: NhËt ký chi tiÒn, NhËt 
ký thu tiÒn. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú c¨n cø vµo nhËt ký chung vµ c¸c nhËt ký chuyªn dïng ghi vµo 
sæ c¸i tµi kho¶n 223,635, 515, 156,  111, 112, 131, .... 

 C¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ®ång thêi vµo c¸c chøng tõ 
kÕ to¸n cã liªn quan ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty liªn kÕt  
theo tõng ®èi t¸c, Sæ chi tiÕt doanh thu tµi chÝnh, chi phÝ tµi chÝnh ,....   

3. KÕ to¸n kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty liªn doanh 

3.1 Chøng tõ ban ®Çu  

  PhiÕu xuÊt kho 

   PhiÕu thu, PhiÕu chi, C¸c chøng tõ ng©n hµng 

   Biªn b¶n gãp vèn...... 

3.2  Tµi kho¶n sö dông :  
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KÕ to¸n kho¶n ®Çut vµo c«ng ty liªn kÕt sö dông c¸c tµi kho¶n: TK 222, 515, 635, 111, 112, ... 

Tài khoản 222 “Vốn góp liên doanh” 

Tài khoản 222 dùng để phản ánh toàn bộ vốn góp liên doanh dưới hình thức thành lập cơ sở 

kinh doanh đồng kiểm soát và tình hình thu hồi lại vốn góp liên doanh khi kết thúc hợp đồng liên 

doanh. Vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát bao gồm tất cả các loại tài sản, vật tư, tiền vốn thuộc 

quyền sở hữu của doanh nghiệp kể cả tiền vay dài hạn dùng vào việc góp vốn 

Hạch toán TK 222 - Vốn góp liên doanh cần tôn trọng một số quy định sau 

1. Giá trị vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phản ánh trên tài khoản này phải là 

giá trị vốn góp được các bên tham gia liên doanh thống nhất đánh giá và được chấp thuận trong biên 

bản góp vốn. 

2. Trường hợp góp vốn liên doanh bằng vật tư, hàng hóa: 

- Nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hóa cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp 

vốn, thì khoản chênh lệch này được ghi nhận vào thu nhập khác. Phần thu nhập khác do chênh lệch 

đánh giá lại vật tư, hàng hóa tương ứng với lợi ích của bên góp vốn liên doanh phải được hoãn lại 

và ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư, hàng 

hóa cho bên thứ ba độc lập, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào thu nhập khác. 

- Nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hóa thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm 

góp vốn, thì khoản chênh lệch này được ghi nhận vào chi phí khác. 

3. Trường hợp góp vốn liên doanh bằng tài sản cố định: 

- Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ cao hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì 

khoản chênh lệch này được ghi nhận vào thu nhập khác. Phần thu nhập khác do chênh lệch đánh giá 

lại TSCĐ tương ứng với phần vốn góp của bên góp vốn liên doanh phải được hoãn lại và ghi nhận 

là doanh thu chưa thực hiện. Hàng năm, khoản doanh thu chưa thực hiện này (lãi do đánh giá lại 

TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh) được phân bổ dần vào thu nhập khác theo thời gian sử dụng hữu 

ích dự kiến của tài sản cố định đem đi góp vốn liên doanh. 

- Nếu giá đánh giá lại của TSCĐ thấp hơn giá trị ghi trên sổ kế toán ở thời điểm góp vốn, thì 

khoản chênh lệch này được ghi nhận ngay vào chi phí khác trong kỳ. 

4. Khi thu hồi vốn góp liên doanh vào sở sở kinh doanh đồng kiểm soát, căn cứ vào giá trị 

vật tư, tài sản và tiền do liên doanh trả lại để ghi giảm số vốn đã góp. Nếu bị thiệt hại do không thu 

hồi đủ vốn góp thì khoản thiệt hại này được ghi nhận là một khoản chi phí tài chính. Nếu giá trị thu 

hồi cao hơn số vốn đã góp thì khoản lãi này được ghi nhận là doanh thu hoạt động tài chính. 

5. Lợi nhuận từ kết quả đầu tư góp vốn liên doanh vào cơ sở đồng kiểm soát là khoản doanh 

thu hoạt động tài chính và được phản ánh vào bên Có Tài khoản 515 “Doanh thu hoạt động tài 

chính”. Số lợi nhuận chia cho các bên tham gia liên doanh có thể được thanh toán toàn bộ hoặc 

thanh toán từng phần theo mỗi kỳ kế toán và cũng có thể giữ lại để bổ sung vốn góp liên doanh nếu 

các bên tham gia liên doanh chấp thuận. 

Các khoản chi phí về hoạt động liên doanh phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 635 

“Chi phí tài chính”. 

6. Các bên góp vốn liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát có quyền chuyển 

nhượng giá trị phần vốn góp của mình trong liên doanh. Trường hợp giá trị chuyển nhượng cao hơn 

số vốn đã góp vào liên doanh thì chênh lệch lãi do chuyển nhượng vốn được phản ánh vào bên Có 

TK 515 “Doanh thu hoạt động tài chính”. Ngược lại, nếu giá trị chuyển nhượng thấp hơn số vốn đã 

góp thì chênh lệch lỗ do chuyển nhượng vốn được phản ánh vào bên Nợ TK 635 “Chi phí tài 

chính”. 

7. Đối với cơ sở đồng kiểm soát, khi chuyển nhượng phần vốn giữa các bên tham gia liên 

doanh thì các chi phí liên quan đến hoạt động chuyển nhượng của các bên không hạch toán trên sổ 
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kế toán của doanh nghiệp mà chỉ theo dõi chi tiết nguồn vốn góp và làm thủ tục chuyển đổi tên chủ 

sở hữu trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư.  

 8. Đối với bên liên doanh hoặc đối tác khác mua lại phần vốn góp của các bên khác trong 

liên doanh, thì phản ánh phần vốn góp vào liên doanh theo giá thực tế mua (giá mua phần vốn góp 

này có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị sổ sách của phần vốn góp được chuyển nhượng tại thời 

điểm thực hiện việc chuyển nhượng). 

9. Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh 

doanh đồng kiểm soát theo từng đối tác, từng lần góp và từng khoản vốn đã thu hồi, chuyển 

nhượng. 

Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh 

Bên Nợ: 

Số vốn góp liên doanh đã góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát tăng. 

Bên Có: 

Số vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát giảm do đã thu hồi, chuyển nhượng. 

Số dư bên Nợ: 

Số vốn góp liên doanh vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hiện còn cuối kỳ. 

3.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến vốn góp vào cơ sở kinh 

doanh đồng kiểm soát 

(1) Kế toán vốn góp liên doanh vào cơ sở đồng kiểm soát 

a) Khi góp vốn liên doanh bằng tiền vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: 

  Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh  

 Có TK 111, 112, 3111 

b) Khi góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bằng vật tư, hàng hóa, ghi: 

b1) Giá trị ghi sổ vật tư, hàng hóa > giá đánh giá lại vào cơ sở KD đồng kiểm soát:   

  Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại);  

  Nợ TK 811 - Chi phí khác (Số chênh lệch giá trị ghi sổ > giá đánh giá lại);  

 Có TK 152, 153, 155, 156 - (Giá trị ghi sổ kế toán);  

 b2) Giá trị ghi sổ vật tư, hàng hóa < giá đánh giá lại vào cơ sở KD đồng kiểm soát:   

  Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Theo giá đánh giá lại);  

   Có TK 152, 153, 155, 156 -  (Giá trị ghi sổ kế toán);  

  Có TK 711 -Phần thu nhập tương ứng với lợi ích của bên góp vốn LD  

Có TK 3387 -Phần thu nhập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn vị mình 

trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát  

 Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát bán số vật tư, hàng hóa đó cho bên thứ ba độc lập, bên 

góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

  Nợ TK 3387 -Doanh thu chưa thực hiện 

 Có TK 711- Thu nhập khác 

c) Trường hợp góp vốn bằng tài sản cố định: 

c.1) Giá trị còn lại của TSCĐ > giá đánh giá lại vào cơ sở KD đồng kiểm soát:   

  Nợ TK 222 - (Theo giá trị thực tế của TSCĐ do các bên thống nhất đánh giá); 

  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao đã trích); 

 Nợ TK 811 -  (Số chênh lệch đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ); 

 Có TK 211, 213 (Nguyên giá); 

c.2) Giá trị còn lại của TSCĐ < giá đánh giá lại vào cơ sở KD đồng kiểm soát:   

  Nợ TK 222 - (Theo giá trị thực tế của TSCĐ do các bên thống nhất đánh giá); 
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  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Số khấu hao đã trích); 

  Có TK 211, 213 (Nguyên giá); 

  Có TK 711 -Phần thu nhập tương ứng với lợi ích của bên góp vốn LD  

Có TK 3387 -Phần thu nhập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn vị mình 

trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát  

c.3) Hàng năm căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định đem góp vốn, kế toán 

phân bổ trở lại số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 -Doanh thu chưa thực hiện 

 Có TK 711- Thu nhập khác 

c.4- Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, hoặc bên góp vốn chuyển 

nhượng phần vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch do 

đánh giá lại TSCĐ khi góp vốn còn lại (đang phản ánh ở bên Có TK 3387 “Doanh thu chưa thực 

hiện”) sang thu nhập khác, kế toán ghi: 

  Nợ TK 3387 -Doanh thu chưa thực hiện 

 Có TK 711- Thu nhập khác 

d) Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam được Nhà nước giao đất để góp vốn liên doanh với 

công ty nước ngoài bằng giá trị quyền sử dụng đất, mặt nước, mặt biển, sau khi có quyết định của 

Nhà nước giao đất để góp vào liên doanh và làm xong thủ tục giao cho liên doanh, ghi: 

  Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 

 Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh (Chi tiết nguồn vốn Nhà nước). 

đ) Trường hợp bên góp vốn liên doanh được chia lợi nhuận nhưng sử dụng số lợi nhuận 

được chia để góp thêm vốn vào liên doanh, ghi: 

  Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh 

 Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

e) Khi nhà đầu tư mua thêm khoản đầu tư vào công ty liên kết dẫn đến không còn được coi là 

có ảnh hưởng đáng kể đối với công ty liên kết, nhà đầu tư kết chuyển giá gốc của khoản đầu 

tư sang các tài khoản có liên quan khác, ghi: 

 Nợ TK 222- Nếu nhà đầu tư ®ång kiÓm so¸t víi 1 hoÆc nhiÒu bªn trong công ty  

     Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

 Có TK 111, 112 -Mua thêm vốn để thành công ty liên doanh 

(2) Kế toán chi phí cho hoạt động liên doanh và lợi nhuận nhận được từ liên doanh: 

a) Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh phát sinh trong kỳ (Lãi tiền 

vay để góp vốn, tiền thuê đất, các chi phí khác,...), ghi:  

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

  Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

 Có TK 111, 112, 152,... 

b) Phản ánh các khoản lợi nhuận từ liên doanh phát sinh trong kỳ khi nhận được thông báo 

về số lợi nhuận được chia hoặc khi nhận được tiền, ghi: 

- Khi nhận được thông báo về số lợi nhuận được chia, ghi: 

  Nợ TK 131 - (Khi nhận được giấy báo của liên doanh) 

 Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Khi nhận được tiền, ghi: 

  Nợ TK 111, 112 - (Số tiền nhận được) 

 Có 131 - Phải thu của khách hàng. 
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(3) Kế toán thu hồi vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát khi kết thúc hợp đồng 

liên doanh hoặc cơ sở đồng kiểm soát chấm dứt hoạt động 

a) Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ vào chứng từ, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ...  

 Có TK 222 - Vốn góp liên doanh.  

b) Số vốn không thu hồi được do liên doanh làm ăn thua lỗ được coi là một khoản thiệt hại 

và phải tính vào chi phí hoạt động tài chính, ghi: 

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

 Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

c) Giá trị thu hồi vượt quá số vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát được coi là thu nhập và phải 

tính vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ...  

   Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính. 

(4) Kế toán chuyển nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát 

 a) Đối với doanh nghiệp chuyển quyền sở hữu vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, căn cứ 

vào giá trị hợp lý của tài sản nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ...  

  Nợ TK  635 - Nếu giá trị hợp lý của tài sản nhận về thấp hơn số vốn đã góp 

   Có TK 222 - Vốn góp liên doanh 

   Có TK 515 - Nếu giá trị hợp lý của tài sản nhận về > số vốn đã góp 

b) Trường hợp  bên Việt Nam được Nhà nước giao đất để tham gia liên doanh, khi chuyển 

nhượng vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát cho bên nước ngoài và trả lại quyền sử dụng 

đất cho Nhà nước, ghi:  

  Nợ TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh 

  Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

Nếu bên đối tác thanh toán cho bên Việt Nam một khoản tiền như là một khoản đền bù cho việc 

chuyển nhượng (Cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chuyển sang thuê đất), ghi: 

 Nợ TK 111, 112, ... 

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 c) Đối với doanh nghiệp nhận chuyển nhượng vốn góp, nếu đang là đối tác tham gia góp vốn 

liên doanh thì sau khi tăng thêm quyền sở hữu đối với cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát phải tổng 

hợp số vốn đã góp và căn cứ vào tỷ lệ quyền biểu quyết để xác định khoản đầu tư vào cơ sở này là 

khoản đầu tư vào công ty con hay khoản đầu tư vào công ty liên kết, ghi: 

  Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

  Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

   Có TK 111, 112 (Số tiền thanh toán cho bên góp vốn liên doanh trước  

đó để có quyền sở hữu) 

 Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 

d) Trường hợp bên Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho bên nước ngoài trong cơ sở đồng 

kiểm soát và trả lại quyền sử dụng đất và chuyển sang hình thức thuê đất. Cơ sở đồng kiểm soát phải ghi 

giảm quyền sử dụng đất và ghi giảm nguồn vốn kinh doanh tương ứng với quyền sử dụng đất. Việc giữ 

nguyên hoặc ghi tăng vốn phụ thuộc vào việc đầu tư tiếp theo của chủ sở hữu. Tiền thuê đất do cơ sở này 

thanh toán không tính vào vốn chủ sở hữu mà hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo các kỳ 

tương ứng. 
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 (5) Kế toán giao dịch giữa bên góp vốn liên doanh và cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát  Trường 

hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cho cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát: 

Kế toán phản ánh doanh thu, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131, ... (Giá bán tài sản, hàng hóa cho liên doanh). 

   Có TK 511 -Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ   

  Có TK 711- Thu nhập khác (Trường hợp bán TSCĐ) 

   Có TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp. 

Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán, ghi: 

  Nợ TK 632 -Giá vốn hàng bán (Trường hợp bán hàng hóa) 

  Nợ TK 811 -Chi phí khác (Trường hợp bán tài sản cố định- Giá trị còn lại) 

 Nợ TK 214 -Khấu hao tài sản cố định (Số hao mòn lũy kế của TSCĐ) 

   Có TK 156 -Hàng hóa (Trường hợp bán hàng hóa) 

   Có TK 211 -Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá TSCĐ). 

 Trường hợp bên góp vốn liên doanh bán tài sản cố định, hàng hóa cho cơ sở kinh doanh đồng 

kiểm soát có lãi nhưng trong kỳ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát chưa bán tài sản cho bên thứ 3 

độc lập, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại phần lãi do bán TSCĐ, hàng hóa tương 

ứng với phần lợi ích của mình trong cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: 

  Nợ TK 421 -Lợi nhuận chưa phân phối 

 Có TK 3387 -(Phần lãi tương ứng với phần lợi ích trong liên doanh). 

Khi cơ sở đồng kiểm soát bán tài sản mua từ bên góp vốn cho bên thứ ba độc lập, ghi: 

 Nợ TK 3387 - (Phần lãi tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) 

 Có TK 421 -Lợi nhuận chưa phân phối. 

Trường hợp bên góp vốn liên doanh mua tài sản của cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát:  

Khi mua tài sản từ cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát, kế toán ghi nhận tài sản, hàng hóa mua 

về như mua của các nhà cung cấp khác. Nếu trong kỳ bên góp vốn chưa bán lại tài sản này cho bên 

thứ ba độc lập thì bên góp vốn không hạch toán phần lãi của mình trong liên doanh thu được từ giao 

dịch này khi lập báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu. 

Sæ kÕ to¸n 

Theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung: C¨n cø vµo chøng tõ gãp vèn vµ ph©n chia lîi nhuËn 
tõ c«ng ty liªn doanh...., kÕ to¸n ghi vµo nhËt ký chung vµ c¸c nhËt ký chuyªn dïng: NhËt ký chi 
tiÒn, NhËt ký thu tiÒn. Hµng ngµy hoÆc ®Þnh kú c¨n cø vµo nhËt ký chung vµ c¸c nhËt ký chuyªn 
dïng ghi vµo sæ c¸i tµi kho¶n 222, 635, 515, 156,  111, 112, 131, .... 

 C¨n cø vµo yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ®ång thêi vµo c¸c chøng tõ 
kÕ to¸n cã liªn quan ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Sæ chi tiÕt kho¶n ®Çu t vµo c«ng ty liªn doanh 
theo tõng ®èi t¸c, tõng lÇn gãp vèn, tõng kho¶n vèn ®· thu håi, chuyÓn nhîng. Më sæ chi tiÕt doanh 
thu tµi chÝnh, chi phÝ tµi chÝnh ,....   

3.4  Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu của 

hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát 

(1) Kế toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh 

a) Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập hợp chi phí phát sinh riêng mà bên liên 

doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi: 

 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng) 

  Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

   Có TK 111, 112, 331,... 

b) Cuối kỳ kết chuyển chi phí để tập hợp chi phí SXKD của hợp đồng liên doanh, ghi: 

  Nợ TK 154 -Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng) 
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  Có TK 621, 622, 627 (Chi tiết hợp đồng) 

 c) Kế toán chi phí SXKD phát sinh riêng của các bên liên doanh trong trường hợp hợp đồng 

chia sản phẩm: 

c.1) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng liên doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao 

nhận sản phẩm từ hợp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi:  

  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nếu sản phẩm được chia chưa phải  

     là thành phẩm cuối cùng) 

  Nợ TK 155 - Thành phẩm (Sản phẩm được chia là thành phẩm) 

  Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (Gửi sản phẩm được chia đi bán ngay) 

  Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng). 

c.2) Khi nhận sản phẩm được chia từ hợp đồng và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất, kinh 

doanh, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phẩm từ hợp đồng và các chứng từ liên quan, ghi:  

  Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 

  Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng). 

d) Trường hợp hợp đồng liên doanh quy định không chia sản phẩm mà giao cho một bên bán 

ra ngoài, sau khi phát hành hóa đơn cho bên bán sản phẩm, kết chuyển chi phí riêng tham gia hợp 

đồng vào giá vốn hàng bán, ghi: 

  Nợ TK 632 -Giá vốn hàng bán 

  Có TK 154 -Chi phí SXKD dở dang (Chi tiết cho hợp đồng). 

(2) Kế toán chi phí phát sinh chung do mỗi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu 

a) Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung 

a.1) Khi phát sinh chi phí chung do các bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa 

đơn, chứng từ liên quan, ghi: 

  Nợ TK 621, 622, 627, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng)  

  Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

   Có TK 111, 112, 331, ... 

a.2) Nếu hợp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí chung, cuối kỳ căn cứ vào 

quy định của hợp đồng, kế toán lập Bảng phân bổ chi phí phát sinh chung cho các bên góp vốn liên 

doanh khác và sau khi được các bên liên doanh chấp nhận, căn cứ vào chí phí được phân bổ cho các 

bên góp vốn liên doanh khác, ghi: 

  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

   Có TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

  Có TK 621, 622, 627, 641, 642. 
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b) Kế toán tại bên liên doanh không hạch toán chi phí chung cho hợp đồng liên doanh 

Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí chung của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn 

liên doanh chấp nhận (do bên kế toán chi phí chung cung cấp), ghi: 

  Nợ TK 621, 622, 623, 641, 642 (Chi tiết cho hợp đồng) 

  Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

   Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho đối tác - chi phí chung). 

(3) Kế toán doanh thu bán sản phẩm trong trường hợp một bên liên doanh bán hộ hàng 

hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác 

a) Kế toán ở  bên bán sản phẩm 

- Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ 

sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131, .... 

  Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng) 

  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 

- Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh 

thu tương ứng với lợi ích của bên liên doanh được hưởng, ghi: 

  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng) 

  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Lợi ích mà  

bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong hợp đồng). 

- Khi nhận được hóa đơn do bên đối tác không bán sản phẩm phát hành theo số doanh thu 

mà bên đối tác đó được hưởng từ hợp đồng, ghi: 

  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho hợp đồng) 

  Nợ TK 3331 -Thuế GTGT phải nộp (Nếu chia cả thuế GTGT đầu ra) 

   Có TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

- Khi thanh toán tiền bán sản phẩm do bên đối tác không bán sản phẩm được, ghi: 

  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

   Có TK 111, 112 , ... 

b) Kế toán ở bên không bán sản phẩm 

- Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh căn cứ vào bảng phân bổ 

doanh thu đã được các bên xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phẩm cung cấp, lập 

hóa đơn cho bên bán sản phẩm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi: 

  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Bao gồm thuế GTGT nếu chia cả  

Thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác bán sản phẩm,). 

       Có TK 511 - (Chi tiết cho hợp đồng và theo số tiền được chia) 

       Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Chia cả thuế GTGT đầu ra). 

- Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, ... (Số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả). 

  Có TK 138 - Phải thu khác .  

(4) Kế toán chia lợi nhuận trong hợp đồng quy định chia lợi nhuận trước thuế  

a) Kế toán ở bên thực hiện kế toán hợp đồng hợp tác kinh doanh 

+ Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng bên kế toán phải phát hành hóa đơn toàn bộ 

sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131, .... 

 Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết cho 

hợp đồng) 
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  Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có). 

+ Căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh thực tế phát sinh liên quan đến hợp đồng hợp tác 

kinh doanh, kế toán tập hợp chi phí và kết chuyển để tính chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hoặc 

thành phẩm nhập kho (nếu có). Khi bán sản phẩm theo quy định của hợp đồng kế toán xác định giá 

gốc hàng bán, ghi: 

  Nợ TK 632 -Giá vốn hàng bán 

  Có TK 154, 155 

+ Sau khi kết chuyển doanh thu, giá vốn và xác định kết quả hoạt động liên doanh, căn cứ 

vào hợp đồng hợp tác kinh doanh và kết quả phân chia lợi nhuận trước thuế, phản ánh lợi nhuận 

trước thuế tương ứng với lợi ích mà đơn vị được hưởng và phải trả cho bên đối tác, ghi: 

Trường hợp lãi: 

  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Chi tiết cho hợp đồng) 

  Có TK 421 -Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị được hưởng) 

  Có TK 338 - (Phần đối tác được hưởng, chi tiết cho từng đối tác) 

Trường hợp lỗ: 

  Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Phần đơn vị phải gánh chịu) 

  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Phần đối tác phải chịu, chi tiết từng đối tác) 

  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối (Chi tiết cho hợp đồng) 

+ Khi thanh toán tiền cho bên đối tác, ghi: 

  Nợ TK 338 - Phải trả khác (Chi tiết cho từng đối tác) 

  Có TK 111, 112,... 

b) Kế toán ở bên không thực hiện kế toán Hợp đồng HTKD 

+ Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh căn cứ vào kết quả phân chia 

lợi nhuận trước thuế từ hợp đồng và chứng từ có liên quan do đối tác cung cấp, ghi: 

  Nợ TK 138 - Phải thu khác (Chi tiết cho đối tác bán sản phẩm). 

  Có TK 515 - Doanh thu H§ tài chính (Lợi nhuận được chia) 

+ Khi bên đối tác thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, ... (Số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả). 

  Có TK 138 -Phải thu khác.  

3.5 Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế của hoạt động liên doanh dưới hình thức 

tài sản đồng kiểm soát 

(1). Quy định chung 

a) Tài sản đồng kiểm soát bởi các bên góp vốn liên doanh là tài sản được góp hoặc do các bên 

tham gia liên doanh mua, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham 

gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. 

b) Mỗi bên liên doanh được nhận sản phẩm từ việc sử dụng tài sản đồng kiểm soát và chịu một 

phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong hợp đồng.  

c) Các bên liên doanh phải mở sổ kế toán chi tiết trên cùng hệ thống sổ kế toán của mình để ghi 

chép và phản ánh trong báo cáo tài chính của mình những nội dung sau đây: 

+ Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản; 

+ Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mỗi bên góp vốn liên doanh; 

+ Phần nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên góp vốn liên doanh khác 

từ hoạt động của liên doanh; 

+ Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng 

với phần chi phí phát sinh được phân chia từ hoạt động của liên doanh; 
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+ Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh. 

d) Trường hợp phát sinh các chi phí, doanh thu chung mà các bên tham gia hợp đồng phải gánh 

chịu hoặc được hưởng thì các bên liên doanh phải thực hiện các quy định về kế toán như đối với trường 

hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát. 

(2). Kế toán hoạt động liên doanh tài sản đồng kiểm soát 

a) Trường hợp bên liên doanh đem tài sản cố định của mình đi góp vốn vào hợp đồng hợp 

tác kinh doanh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, kế  toán vẫn tiếp tục theo dõi TSCĐ đó trên 

TK 211 và chỉ phản ánh sự thay đổi mục đích, nơi sử dụng của tài sản cố định. 

b) Trường hợp bên liên doanh mua hoặc đem các tài sản khác đi góp vốn vào hợp đồng hợp 

tác kinh dưới hình thức tài sản đồng kiểm soát, căn cứ vào các chi phí thực tế bỏ ra để có được tài 

sản đồng kiểm soát, ghi: 

  Nợ TK 211, 213 (TS đồng kiểm soát trong hợp đồng hợp tác KD)  

   Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có). 

  Có TK 111, 112, ... 

  Có TK 331- Phải trả cho người bán. 

c) Trường hợp bên liên doanh tự thực hiện hoặc phối hợp cùng với đối tác khác tiến hành 

đầu tư xây dựng để có được tài sản đồng kiểm soát: 

c1) Căn cứ vào chi phí thực tế bỏ ra của bên liên doanh, ghi: 

  Nợ TK 241 -Xây dựng cơ bản dở dang (Chi tiết hợp đồng hợp tác kinh  

doanh tài sản đồng kiểm soát) 

   Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có). 

  Có TK 111, 112, 152, 153, 155, 156, ... 

  Có TK 331, 341,...  

c2) Khi công trình đầu tư XĐCB hoàn thành, đưa vào sử dụng, quyết toán được duyệt, kế 

toán xác định giá trị tài sản đồng kiểm soát hình thành qua đầu tư XDCB và các khoản chi phí 

không được duyệt chi (nếu có), ghi: 

  Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát) 

  Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Chi tiết tài sản đồng kiểm soát) 

  Nợ TK 138 - Phải thu khác (1388) (Phần chi phí không được duyệt chi )  

  Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

  Có TK 241 - XDCB dở dang. 

 c3) Căn cứ vào nguồn vốn dùng vào việc đầu tư, xây dựng tài sản đồng kiểm soát, kế toán 

kết chuyển sang nguồn vốn kinh doanh theo quy định hiện hành. 

 c4) Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến kế toán chi phí, doanh thu mà 

các bên liên doanh tài sản đồng kiểm soát phải gánh chịu hoặc được hưởng, thực hiện như quy định 

đối với trường hợp hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát. 

4. Kế toán khoản đầu tư vào công ty con 
4.1  Tài khoản kế toán 

 Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con.T ài khoản 221 dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình 

hình biến động khoản đầu tư vốn vào công ty con. 

 Khoản đầu tư vào công ty con bao gồm: 

(1). Cổ phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ xác nhận vốn góp của công ty mẹ vào công ty con 

hoạt động theo loại hình công ty cổ phần. Cổ phiếu có thể gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.  

Công ty mẹ là chủ sở hữu cổ phiếu thường tại Công ty con có quyền tham gia Đại hội cổ đông, 

có thể ứng cử và bầu cử vào Hội đồng quản trị, có quyền biểu quyết các vấn đề quan trọng về sửa 
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đổi, bổ sung điều lệ, phương án kinh doanh, phân chia lợi nhuận theo quy định trong điều lệ hoạt 

động của doanh nghiệp. Công ty mẹ là chủ sở hữu cổ phiếu được hưởng cổ tức trên kết quả hoạt 

động kinh doanh của công ty con, nhưng đồng thời chủ sở hữu cổ phiếu cũng phải chịu rủi ro khi 

công ty con thua lỗ, giải thể (hoặc phá sản) theo điều lệ của doanh nghiệp và Luật phá sản DN. 

(2). Khoản đầu tư vốn vào công ty con hoạt động theo loại hình công ty Nhà nước, công ty 

TNHH một thành viên, công ty cổ phần Nhà nước và các loại hình doanh nghiệp khác. 

Hạch toán Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con cần tôn trọng một số quy định sau 

(1). Vốn đầu tư vào công ty con phải được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá mua cộng (+) 

các chi phí mua (nếu có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và phí Ngân hàng... 

(2). Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào từng công ty con theo mệnh giá, giá 

thực tế mua cổ phiếu, chi phí thực tế đầu tư vào các công ty con...  

(3). Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản thu nhập từ công ty con (lãi cổ phiếu, lãi kinh 

doanh) của năm tài chính vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ. Cổ tức, lợi nhuận được chia từ 

công ty con được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính hàng năm của công ty mẹ. Kết cấu và 

nội dung phản ảnh của Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con 

Bên Nợ: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con tăng. 

Bên Có: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con giảm. 

Số dư bên Nợ: Giá trị thực tế các khoản đầu tư vào công ty con hiện có của công ty mẹ. 

Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con, có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 2211 - Đầu tư cổ phiếu: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các 

loại cổ phiếu đầu tư vào công ty con của công ty mẹ. 

- Tài khoản 2212 - Đầu tư khác: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại 

đầu tư khác vào công ty con của công ty mẹ. 

4.2 Phương pháp kế toán 
(1) Khi công ty mẹ mua cổ phiếu hoặc đầu tư vào công ty con bằng tiền theo cam kết góp vốn 

đầu tư, hoặc mua khoản đầu tư tại công ty con, căn cứ vào khoản tiền thực tế đầu tư, ghi: 

  Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

  Có TK 111, 112, 341 ... 

Đồng thời mở sổ chi tiết theo dõi từng loại cổ phiếu theo mệnh giá  

(2) Nếu có chi phí phát sinh về thông tin, môi giới, giao dịch mua, bán trong quá trình mua cổ 

phiếu, hoặc thực hiện đầu tư vào công ty con, ghi: 

  Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

  Có TK 111, 112, ... 

(3) Trường hợp chuyển khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh, công cụ tài chính thành 

khoản đầu tư vào công ty con, ghi: 

  Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

  Có TK 222 - Vốn góp liên doanh, hoặc 

  Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

   Có TK121, 2281 - Khoản đầu tư là công cụ tài chính 

.    Có TK 111, 112, ... 

(4) Cuối năm tài chính nhận được thông báo chia cổ tức, lãi kinh doanh, hoặc nhận được tiền 

về các khoản lãi được chia từ công ty con, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131   

                 Nợ TK 221 - (Lãi được chia để lại tăng vốn đầu tư vào công ty con) 

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

(5) Khi chuyển đổi khoản đầu tư vào công ty con thành khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên 

doanh hoặc trở thành khoản đầu tư là công cụ tài chính, ghi: 
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  Nợ TK 121, 2281 - Khoản đầu tư là công cụ tài chính, hoặc 

  Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh, hoặc 

  Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

   Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 

 (6) Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, phát sinh lỗ về thu hồi vốn đầu tư, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131  

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Đối với các khoản lỗ đầu tư không thể thu hồi) 

       Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 

 (7) Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, phát sinh lãi về thu hồi vốn đầu tư, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131   

        Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

        Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (Khoản chênh lệch lãi)  

5. KÕ to¸n ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh kh¸c 

5.1 Néi dung c¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh kh¸c 

 Ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh kh¸c lµ kho¶n ®Çu t tµi chÝnh ngoµi c¸c kho¶n ®Çu t vµo c«ng 
ty con, c«ng ty liªn doanh, c«ng tyliªn kÕt. C¸c kho¶n ®Çu t tµi chÝnh kh¸c bao gåm: Kho¶n ®Çu t 
vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c mµ doanh nghiÖp n¾m gi÷ Ýt h¬n 20% quyÒn biÓu quyÕt; ®Çu t tr¸i phiÕu; cho 
vay vèn; ®Çu t kh¸c...  

5.2 Tµi kho¶n sö dông 

 Tµi kho¶n 121 - §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n:  

TK 121: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh mua, b¸n vµ thanh to¸n c¸c lo¹i chøng kho¸n (tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, 
cæ phiÕu...) cã thÓ thu håi trong thêi h¹n kh«ng qu¸ mét n¨m bao gåm tr¸i phiÕu c«ng ty, tÝn 
phiÕu kho b¹c, kú phiÕu ng©n hµng. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n nµy nh sau: 

o Bªn Nî: 

 Gi¸ trÞ chøng kho¸n ng¾n h¹n mua vµo hoÆc chuyÓn ®æi tõ chøng kho¸n dµi h¹n. 

o Bªn Cã: 

  Gi¸ trÞ chøng kho¸n chuyÓn nhîng, ®¸o h¹n hoÆc ®îc thanh to¸n. 

o Sè d bªn Nî:  

  Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ chøng kho¸n ng¾n h¹n doanh nghiÖp ®ang n¾m gi÷. 
Tµi kho¶n 121 - §Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n gåm hai tµi kho¶n cÊp hai: 

o Tµi kho¶n 1211 - Cæ phiÕu 
o Tµi kho¶n 1212 - Tr¸i phiÕu 

KÕ to¸n ®Çu t chøng kho¸n ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh sau: 
-  C¸c lo¹i chøng kho¸n ph¶i ®îc ghi sæ theo gi¸ thùc tÕ mua bao gåm gi¸ mua céng c¸c chi 
phÝ trong qu¸ tr×nh mua (nÕu cã) nh chi phÝ m«i giíi, lÖ phÝ v.v... 
-  Cuèi niªn ®é kÕ to¸n nÕu gi¸ thÞ trêng cña chøng kho¸n bÞ gi¶m xuèng thÊp h¬n gi¸ gèc 
kÕ to¸n ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n. 

-  KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt ®Ó theo dâi tõng lo¹i chøng kho¸n, tõng ®èi t¸c, theo mÖnh gi¸, 
theo gi¸ mua thùc tÕ. 

 Tµi kho¶n 128 - §Çu t ng¾n h¹n kh¸c: Dïng ®Ó ph¶n ¶nh gi¸ trÞ hiÖn cã vµ t×nh h×nh bÕn 
®éng cña c¸c kho¶n vèn cho vay nhá h¬n 1 n¨m, c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n kh¸c.. 

Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác: Dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động 

của các loại đầu tư tài chính dài hạn khác ngoài các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, 

cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát. Các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm: khoản đầu tư vốn vào 

đơn vị khác mà doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 20 % quyền biểu quyết; đầu tư trái phiếu, cho vay vốn, 

các khoản đầu tư khác,... mà thời hạn nắm giữ, thu hồi hoặc thanh toán trên 1 năm. 
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- Đầu tư dài hạn khác được phân chia thành đầu tư chứng khoán dài hạn và đầu tư dài hạn 

khác. Chứng khoán là công cụ tài chính và là hàng hóa của thị trường chứng khoán. Thị trường 

chứng khoán thực hiện chức năng dẫn vốn đầu tư của những người có vốn nhưng không có cơ hội 

hoặc năng lực đầu tư tới những người có cơ hội đầu tư nhưng thiếu vốn. Chứng khoán dài hạn là 

công cụ huy động vốn với kỳ hạn thanh toán trên 1 năm. 

Chứng khoán dài hạn bao gồm: 

- Cổ phiếu doanh nghiệp là chứng chỉ xác nhận vốn góp của chủ sở hữu vào doanh nghiệp đang 

hoạt động hoặc bắt đầu thành lập.Cổ phiếu có thể có cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi. 

- Trái phiếu là chứng chỉ vay nợ có kỳ hạn và có lãi do Nhà nước hoặc doanh nghiệp phát hành 

nhằm huy động vốn cho đầu tư phát triển. Trái phiếu gồm có: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được 

Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu công ty. 

Hạch toán Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác cần tôn trọng  một số quy định sau 

1. Chứng khoán đầu tư dài hạn phải được ghi sổ theo giá gốc (giá thực tế mua chứng khoán) 

gồm: giá mua cộng (+) các chi phí mua (nếu có), như: Chi phí môi giới, giao dịch, lệ phí, thuế và 

phí Ngân hàng... 

2. Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thị trường của chứng khoán đầu tư dài hạn bị giảm xuống 

thấp hơn giá gốc, kế toán được lập dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn. Việc lập dự phòng giảm giá 

đầu tư dài hạn phải theo quy định của chuẩn mực kế toán và cơ chế quản lý tài chính. 

3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại trái phiếu, cổ phiếu đã mua theo thời hạn và 

đối tác đầu tư, hạch toán theo mệnh giá, giá thực tế mua của cổ phiếu, trái phiếu. Nắm chắc mọi 

thông tin của thị trường chứng khoán và có quyết định đúng khi đầu tư. 

4. Tính toán và thanh toán kịp thời mọi khoản lãi về cổ phiếu, trái phiếu khi đến kỳ hạn. Lãi cổ 

phiếu, trái phiếu được hạch toán vào doanh nhập hoạt động tài chính của doanh nghiệp. 

5. Khi cho vay vốn phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền cho vay theo đối tượng vay, phương 

thức vay, thời hạn và lãi suất cho vay. 

Kết cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 228 - đầu tư  dài hạn khác 

Bên Nợ:  Giá trị thực tế các khoản đầu tư dài hạn khác tăng.  

Bên Có:Giá trị thực tế các khoản đầu tư dài hạn khác giảm. 

Số dư bên Nợ:Giá trị thực tế các khoản đầu tư dài hạn khác hiện có của doanh nghiệp. 

Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác, có 3 tài khoản cấp 3: 

- Tài khoản 2281 - Cổ phiếu: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại cổ 

phiếu đầu tư dài hạn hoặc góp vốn mà doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 20% quyền biểu quyết ở doanh 

nghiệp khác. 

- Tài khoản 2282 - Trái phiếu: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của các loại trái 

phiếu đầu tư dài hạn của doanh nghiệp. 

- Tài khoản 2288 - Đầu tư dài hạn khác: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của 

vốn cho vay hoặc đầu tư dài hạn khác của doanh nghiệp. 

5.3   Phương pháp kế toán khoản đầu tư tài chính khác  

(1). Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn 

1. Khi doanh nghiệp mua cổ phiếu hoặc góp vốn vào đơn vị khác (nắm giữ dưới 20% quyền 

biểu quyết ở doanh nghiệp khác), căn cứ vào chứng từ chi tiền và cổ phiếu đã mua, ghi: 

  Nợ TK121, 228 (2281) 

  Có TK 111, 112,... 

Đồng thời mở sổ chi tiết theo dõi từng loại cổ phiếu, vốn góp. 

2. Khi mua trái phiếu căn cứ vào chứng từ chi tiền và trái phiếu đã mua, ghi:  

  Nợ TK 121, 228 (2282) 
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  Có TK 111, 112,... 

3. Chi phí về thông tin, môi giới, giao dịch trong quá trình đầu tư mua chứng khoán, ghi: 

  Nợ TK 121, 228 (2281, 2282) 

   Có TK 111, 112 

4. Khi chuyển đổi khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh trở thành khoản 

đầu tư là công cụ tài chính, ghi: 

  Nợ TK 121, 2281 - Khoản đầu tư là công cụ tài chính 

  Nợ TK 111, 112 - Số tiền thu được khi chuyển đổi khoản đầu tư 

   Có TK 222 - Vốn góp liên doanh, hoặc 

   Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

   Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 

5. Trường hợp nhận lãi trái phiếu, cổ tức định kỳ, khi nhận được lợi nhuận, cổ tức hoặc xác 

định số lợi nhuận, cổ tức phải thu, ghi: 

  Nợ TK 111, 112, 131   

                 Nợ TK 228 - Trường hợp lãi nhập vào vốn (2281, 2282)  

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

6. Khi thanh toán trái phiếu đến hạn, ghi:  

  Nợ TK 111, 112, ... (Số tiền thu được khi thanh toán trái phiếu) 

  Có TK 228 (2282)  - Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc) 

  Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Số tiền lãi). 

7. Trường hợp cần vốn, doanh nghiệp phải thanh toán trái phiếu trước hạn không lấy lãi hoặc 

nhượng bán với giá thu hồi đủ vốn gốc, hoặc chịu lỗ, ghi:   

  Nợ TK 111, 112 (Số tiền thu được) 

           Có TK 228 (2282) - Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc). 

8. Khi chuyển đổi chứng khoán đầu tư dài hạn thành chứng khoán đầu tư ngắn hạn, ghi: 

  Nợ TK 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn 

  Có TK 228 (2281, 2282) - Đầu tư dài hạn khác. 

9. Khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư, ghi:   

+ Số tiền thu khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư < Giá vốn đầu tư chứng khoán 

  Nợ TK 111, 112  - Số tiền thu khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư 

                 Nợ TK 635 -  Chênh lệch số tiền thu < Giá vốn đầu tư chứng khoán 

           Có TK 121, 228 (2281,2282) - Giá vốn đầu tư chứng khoán 

+ Số tiền thu khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư > Giá vốn đầu tư chứng khoán 

  Nợ TK 111, 112  - Số tiền thu khi chuyển nhượng chứng khoán đầu tư 

                  Có TK 515 -  Chênh lệch số tiền thu > Giá đầu tư chứng khoán 

           Có TK 121, 228 (2281,2282) - Giá vốn đầu tư chứng khoán 

10. Chi phí phát sinh về thông tin, môi giới, giao dịch trong quá trình bán chứng khoán, ghi: 

  Nợ TK 635 - Chi phí tài chính  

  Có TK 111, 112, ... 

Khi chuyển đổi khoản đầu tư là công cụ tài chính trở thành khoản đầu tư vào công ty con, công 

ty liên kết, liên doanh, ghi: 

  Nợ 221, 222, 223 - Khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết 

   Có TK 111, 112 - Số tiền chi khi chuyển đổi khoản đầu tư 

   Có TK 121, 2281 - Khoản đầu tư là công cụ tài chính 

(2).   Hoạt động cho vay vốn 

1. Khi cho đơn vị khác vay vốn có thời hạn thu hồi trên một năm, ghi: 

  Nợ TK 128, 228 (2288) - Đầu tư dài hạn khác 
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  Có TK 111, 112,... 

2. Định kỳ tính và thu lãi cho vay vốn, ghi: 

  Nợ TK 111, 112,... 

  Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Nếu chưa thu được tiền ngay) 

                      Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Chi tiết về lãi cho vay vốn). 

3. Thu hồi vốn cho vay, ghi: 

  Nợ TK 111, 112,... (Số tiền gốc và lãi cho vay) 

  Có TK 128, 2288 - Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc) 

  Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Số lãi). 

6. KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t: 

6. 1. Ph¬ng ph¸p trÝch lËp gi¶m gi¸ ®Çu t 
 Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c lo¹i chøng kho¸n mµ doanh nghiÖp ®Çu t cã thÓ bÞ thiÖt 
h¹i do gi¶m gi¸. Theo nguyªn t¾c thËn träng, ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ cho c¸c 
lo¹i chøng kho¸n ®Çu t khi cÇn thiÕt nh»m ghi nhËn tríc kho¶n tæn thÊt cã thÓ x¶y ra. 
 KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu chøng kho¸n ph¶i t«n träng c¸c quy ®Þnh sau: 

 §èi tîng lËp dù phßng: Lµ c¸c chøng kho¸n do doanh nghiÖp ®Çu t bÞ gi¶m gi¸ so víi gi¸ 
thùc tÕ h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n. 

 §iÒu kiÖn lËp dù phßng: Lµ chøng kho¸n ®îc DN ®Çu t theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
§îc tù do mua, b¸n trªn thÞ trêng mµ t¹i thêi ®iÓm kiÓm kª, lËp BCTC cã gi¸ trÞ thÞ trêng 
gi¶m so víi gi¸ thùc tÕ ®ang h¹ch to¸n trªn sæ kÕ to¸n. Nh÷ng chøng kho¸n kh«ng ®îc phÐp 
mua, b¸n trªn thÞ trêng th× kh«ng ®îc lËp dù phßng gi¶m gi¸. 

 ViÖc lËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ®îc thùc hiÖn vµo cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tríc khi 
lËp BCTC, khi cã nh÷ng b»ng chøng tin cËy vÒ sù gi¶m gi¸. ViÖc lËp dù phßng ph¶i ®îc 
thùc hiÖn ®èi víi tõng lo¹i chøng kho¸n bÞ gi¶m gi¸. 

 Møc lËp dù phßng ®îc x¸c ®Þnh: 
 

  n     
Møc dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t 

chøng kho¸n 
=  

Gi¸ chøng kho¸ni trªn 
sæ kÕ to¸n 

- 
Gi¸ chøng kho¸n i trªn 

thÞ trêng 
 

  i=1     
 Trong ®ã: i = 1, n  sè chøng kho¸n bÞ gi¶m gi¸. 
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6.2. Tµi kho¶n sö dông :    

 KÕ to¸n dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n ®îc ph¶n ¸nh trªn c¸c tµi kho¶n: TK 129, 
TK 229, TK 515, TK 635 
KÕt cÊu  tµi kho¶n 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n nh sau: 

Bªn nî:   Gi¸ trÞ thiÖt h¹i thùc tÕ do gi¶m gi¸ chøng kho¸n ng¾n h¹n 

  Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n ng¾n h¹n 

Bªn cã:    Ph¶n ¸nh sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n 

Sè d Cã: Sè dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t chøng kho¸n ng¾n h¹n hiÖn cã. 

KÕt cÊu tµi kho¶n 229 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n t¬ng tù TK 129 

 6.3. Tr×nh tù kÕ to¸n: 

Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, so s¸nh sè dù phßng n¨m tríc cßn l¹i cha sö dông víi sè dù phßng 
cÇn trÝch lËp cuèi niªn ®é kÕ to¸n: 

+ NÕu sè dù phßng n¨m tríc cßn l¹i cha sö dông lín h¬n sè dù phßng cÇn trÝch lËp cuèi 
niªn ®é, kÕ to¸n tiÕn hµnh hoµn nhËp sè chªnh lÖch vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: 
  Nî TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 
  Nî TK 229 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n. 
   Cã TK 635 - Chi  phÝ tµi chÝnh 

+ NÕu sè dù phßng n¨m tríc cßn l¹i cha sö dông nhá h¬n sè dù phßng cÇn trÝch lËp cuèi 
niªn ®é, kÕ to¸n tiÕn hµnh trÝch lËp thªm sè chªnh lÖch vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: 
  Nî TK 635 -  Chi  phÝ tµi chÝnh 
   Cã TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 
   Cã TK 229 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n. 

Trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, khi c¸c chøng kho¸n ®Çu t ®Õn h¹n thu håi hay chuyÓn 
nhîng, ngoµi bót to¸n ph¶n ¸nh gi¸ chuyÓn nhîng hay thu håi cña cña nh÷ng chøng kho¸n ®· lËp 
dù phßng gi¶m gi¸, kÕ to¸n cßn ph¶i hoµn nhËp sè dù phßng gi¶m gi¸ ®· lËp c¸c chøng kho¸n nµy 
b»ng bót to¸n: 
  Nî TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 
  Nî TK 229 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n. 
   Cã TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
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Ch¬ng VI   :  

  KÕ to¸n chi phÝ -Doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

 

I.  KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 

1.  Nh÷ng quy ®Þnh chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 

1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 

Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, 
lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng  s¶n 
xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. 

Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ph¸t sinh thêng xuyªn trong suèt qu¸ tr×nh 
tån t¹i vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Nhng ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh 
doanh ph¶i ®îc tËp hîp theo tõng thêi kú: th¸ng, quý, n¨m. 

1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 

Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i víi tÝnh chÊt kinh tÕ , môc 
®Ých, c«ng dông vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau. §Ó h¹ch to¸n ®óng ®¾n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸p øng 
®îc c¸c yªu cÇu cña qu¶n trÞ  doanh nghiÖp cÇn ph©n lîi chi phÝ theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. 

1.2.1  Ph©n lo¹i chi phÝ  theo chøc n¨ng ho¹t ®éng   

Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bao gåm: 

a. Chi phÝ s¶n xuÊt 

Chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c ph©n xëng, tæ, ®éi, bé phËn s¶n 
xuÊt g¾n liÒn víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 
 Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm c¸c kho¶n môc chi phÝ c¬ b¶n sau: 

*   Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ toµn bé chi phÝ nguyªn liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, vËt liÖu 

kh¸c...®îc sö dông trùc tiÕp ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. 
*  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt 

s¶n phÈm nh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ 
c«ng ®oµn trÝch theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. 

* Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ngo¹i trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc 

tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp nh: chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n xëng, chi phÝ CCDC phôc vô s¶n xuÊt, 
chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt, chi phÝ dÞch vô phôc vô s¶n xuÊt ... 

Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c¸ch nµy gióp qu¶n lý ®Þnh møc chi phÝ, cung cÊp sè liÖu cho 
c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. 

b. Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt 

Chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó thùc hiÖn viÖc tiªu thô 
s¶n phÈm hµng hãa, cung cÊp dÞch vô vµ qu¶n lý bé m¸y kinh doanh cña doanh nghiÖp.  

C¨n cø vµo chøc n¨ng ho¹t ®éng chi phÝ ngoµi s¶n xuÊt ®îc chia thµnh:  
* Chi phÝ b¸n hµng:  Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao 

®éng vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh b¶o qu¶n vµ tiªu thô hµng ho¸.  
Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng 

sèng, lao ®éng vËt ho¸ vµ c¸c kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ ®iÒu 
hµnh ho¹t ®éng SXKD cña doanh nghiÖp 

1.2.2  Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung, tÝnh chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. 

Toµn bé c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: 

- Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé chi phÝ vÒ c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu 

chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh cña daonh nghiÖp. 
- Chi phÝ c«ng nh©n: Bao gåm toµn bé sè tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn, tiÒn trÝch b¶o 

hiÓm y tÕ, b¶o hiÓn x· héi vµ kinh phÝ c«ng ®oµn cña nh©n viªn. 
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- Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh:  Bao gåm  toµn bé sè trÝch khÊu hao cña nh÷ng tµi s¶n 

cè ®Þnh dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

- Chi phÝ dÞch vô mua .;ngoµi: Bao gåm toµn bé sè tiÒn tr¶ cho c¸c dÞch vô mua ngoµi phôc 

vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doamh cña doanh nghiÖp nh tiÒn ®iÖn, níc... 

- Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Lµ toµn bé chi phÝ kh¸c dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

ngoµi bèn yÕu tè chi phÝ nãi trªn. 

Ph©n lo¹i chi phÝ theo tiªu thøc nµy cho biÕt kÕt cÊu, tû träng cña tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 
mµ doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó lËp b¶n thuyÕt minh b¸o c¸o tµI chÝnh, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn dù 
to¸n chi phÝ cho kú sau. 

1.2.3 Ph©n theo ph¬ng ph¸p  tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng chÞu chi phÝ. 

Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm: 

- Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ cã quan hÖ trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt, kinh doanh mét 

lo¹i s¶n phÈm, mét ho¹t ®éng kinh doanh nhÊt ®Þnh.  

Víi nh÷ng chi phÝ nµy khi ph¸t sinh kÕ to¸n c¨n cø vµo sè liÖu chøng tõ kÕ to¸n ®Ó ghi trùc 
tiÕp cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ. 

- Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, nhiÒu ho¹t ®éng 

kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp.  

§èi víi nh÷ng chi phÝ nµy khi ph¸t sinh kÕ to¸n ph¶i tËp hîp chung, sau ®ã tÝnh to¸n, ph©n bæ 
cho tõng ®èi tîng liªn quan ®Õn theo tiªu thøc phï hîp. 

Ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸ch nµy gióp x¸c ®Þnh ph¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi 
phÝ cho c¸c ®èi tîng ®îc ®óng ®¾n vµ hîp lý. 

1.2.4 Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ víi møc ®é ho¹t ®éng. 

Theo tiªu thøc nµy chi phÝ s¶n xuÊt chia lµm 2 lo¹i: 

- BiÕn phÝ: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ thay ®æi vÒ tæng sè, tû lÖ víi sù thay ®æi cña møc ®é ho¹t 

®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. 

Thuéc lo¹i chi phÝ nµy bao gåm: chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, tiÒn l¬ng nh©n viªn tr¶ 
theo s¶n phÈm, gi¸ vèn cña hµng b¸n ... 

- §Þnh phÝ: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi møc ®é ho¹t ®éng thay ®æi 

trong ph¹m vi phï hîp.  

§Þnh phÝ trong c¸c doanh nghiÖp gåm: chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, tiÒn l¬ng nh©n viªn 
tr¶ theo thêi gian... 

- Chi phÝ hçn hîp: Lµ c¸c chi phÝ bao gåm c¶ yÕu tè ®Þnh phÝ vµ biÕn phÝ. ë møc ®é ho¹t 

®éng nhÊt ®Þnh chi phÝ hçn hîp thÓ hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm cña ®Þnh phÝ, nÕu qu¸ møc ®ã nã thÓ hiÖn ®Æc 
tÝnh cña biÕn phÝ. Thuéc lo¹i chi phÝ hçn hîp nµy cã chi phÝ cña ®iÖn tho¹i, Fax... 

Ph©n lo¹i chi phÝ theo c¸ch nµy gióp ph©n tÝch t×nh h×nh tiÕt kiÖm chi phÝ vµ x¸c ®Þnh c¸c 
biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó h¹ thÊp chi phÝ ®¬n vÞ . 

2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 

       2.1 §èi tîng vµ ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 

       2.1.1 §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 

Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i víi néi dung kinh tÕ, c«ng 
dông, ®Þa ®IÓm ph¸t sinh kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó h¹ch to¸n ®óng ®¾n chi phÝ s¶n xuÊt cÇn x¸c ®Þnh 
nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn tËp hîp- ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 

X¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ khau ®Çu tiªn, cÇn thiÕt cho c«ng t¸c kÕ to¸n 
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp chØ cã thÓ tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nÕu 
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x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi ®Æc ®IÓm s¶n xuÊt, yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ 
s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 

§Ó x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®IÓm tæ chøc s¶n xuÊt 
cña doanh nghiÖp, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Þa ®IÓm ph¸t sinh chi phÝ, môc ®Ých, 
c«ng dông cña chi phÝ, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. 

Tõ nh÷ng c¨n cø nãi trªn, ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ: tõng ph©n xëng, bé 
phËn, ®éi s¶n xuÊt hoÆc toµn doanh nghiÖp, tõng giai ®o¹n céng nghÖ hoÆc toµn bé qui tr×nh c«ng 
nghÖ, tõng s¶n phÈm, ®¬n ®Æt hµng, tõng nhãm s¶n phÈm hoÆc bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm. 

TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng qui ®Þnh cã t¸c dông phôc vô tèt cho viÖc qu¶n 
lý s¶n xuÊt, h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi, chÝnh x¸c. 

    2.1.2 Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt 

Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm ë c¸c doanh nghiÖp thêng ph¸t sinh nhiÒu lo¹i chi phÝ 
s¶n xuÊt kh¸c nhau. Nh÷ng chi phÝ nµy cã liªn quan ®Õn  mét hau nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ. 
§Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c chóng ta cã thÓ sö dông mét trong hai ph¬ng ph¸p sau: 

- Ph¬ng ph¸p ghi trùc tiÕp lµ ph¬ng ph¸p ¸p dông khi chi phÝ s¶n xuÊt cã quan hÖ trùc tiÕp 
víi tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt. Ph¬ng ph¸p nµy ®ßi hái ph¶I tæ chøc viÖc ghi chÐp 
ban ®Çu theo ®óng ®èi tîng, trªn c¬ së ®ã kÕ to¸n tËp hîp sè liÖu theo tõng ®èi tîng liªn quan µ 
ghi trùc tiÕp vµo sæ kÕ to¸n theo ®óng ®èi tîng. Ph¬ng ph¸p ghi trùc tiÕp ®¶m b¶o viÖc h¹ch to¸n 
chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c. 

- Ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp: lµ ph¬ng ph¸p ¸p dông khi chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan 
víi nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mµ kh«ng thÓ tæ chøc viÖc ghi chÐp ban ®Çu riªng rÏ 
theo tõng ®èi tîng ®îc. Theo ph¬ng ph¸p nµy doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu cho 
c¸c chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ ®Ó kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ. Sau ®ã ph¶i chän tiªu 
thøc ph©n bæ ®Ó tÝnh to¸n, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan mét 
c¸ch hîp lý nhÊt vµ ®¬n gi¶n thñ tôc tÝnh to¸n ph©n bæ. 

Qu¸ tr×nh ph©n bæ gåm hai bíc: 

- X¸c ®Þnh hÖ sè ph©n bæ (H) 

 

 
HÖ sè ph©n bæ chi phÝ     =            

   Tæng sè chi phÝ cÇn ph©n bæ 

------------------------------- 
      Tæng tiªu thøc ph©n bæ 

- TÝnh sè chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng: 

Chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi tîng =  Tiªu thøc ph©n bæ cña tõng ®èi tîng x HÖ sè ph©n bæ chi phÝ 

2.2 KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt   

 2.2.1 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 

 KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp c¨n cø c¸c chøng tõ xuÊt kho ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ cña 
vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp vµ tËp hîp theo c¸c ®èi tîng ®· x¸c ®Þnh. 

ViÖc tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã thÓ thùc hiÖn theo ph¬ng ph¸p ghi trùc tiÕp 
hoÆc ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp theo c¸c tiªu chuÈn nh: ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu,  chi 
phÝ kÕ ho¹ch, khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt... 

§Ó tËp hîp chÝnh x¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn liÖu, 
vËt liÖu thùc tÕ xuÊt sö dông cho bé phËn s¶n xuÊt ®· lÜnh nhng cuèi kú cha sö dông hÕt vµ gi¸ trÞ 
phÕ liÖu thu håi (nÕu cã) ®Ó lo¹i ra khái chi phÝ trong kú. 

Chi phÝ nguyªn vËt 
liÖu trùc tiÕp thùc 

 

= 

TrÞ gi¸ nguyªn vËt 
liÖu ®a vµo sö 

 

- 

TrÞ gi¸ nguyªn 
vËt liÖu cßn l¹i 

 

- 

TrÞ gi¸ phÕ liÖu 
thu håi (nÕu cã) 
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tÕ trong kú dông cuèi kú 

§Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621 - Chi phÝ nguyªn 
liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. KÕt cÊu tµi kho¶n 621: 

Bªn nî: 

 - TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong kú. 

Bªn cã:  

- TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt ®îc nhËp l¹i kho 

- KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vît trªn møc b×nh thêng vµo TK 632  

 - KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ trÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu thùc sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh 
trong kú vµo c¸c tµi kho¶n cã liªn quan ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 

 Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

* Trêng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 

- Khi xuÊt kho nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt, c¨n cø phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 621 -Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 

  Cã TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu. 

- Khi mua nguyªn liÖu, vËt liÖu ®a th¼ng vµo bé phËn s¶n xuÊt. 

+ Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ. 

Nî TK 133 -ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ.(TK 1331) 

  Cã TK 111 -TiÒn mÆt 

   Cã TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng. 

 + Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc 
nguyªn vËt liÖu sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ 
gia t¨ng, c¨n cø ho¸ ®¬n b¸n hµng kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 

  Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

  Cã TK 112 -  TiÒn göi ng©n hµng 

- Cuèi kú, nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp kho; phÕ liÖu thu håi, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu. 

Nî TK 111 -TiÒn mÆt  

Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 

- Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vît trªn møc b×nh thêng vµo TK 632, 
kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 

- Cuèi kú x¸c ®Þnh chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ( Ph©n 
xëng, s¶n phÈm, ...), kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 

  Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 

* Trêng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú.  

- Cuèi kú c¨n cø biªn b¶n kiÓm kª vËt t kÕ to¸n x¸c ®Þnh trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng 
trong kú ghi. 

Nî TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp 
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  Cã TK 611 - Mua hµng 

- KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp cho c¸c ®èi tîng sö dông, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 

  Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 

* Sæ kÕ to¸n sö dông: 

NÕu ®¬n vÞ sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, ®Ó tËp hîp chi phÝ kÕ to¸n nguyªn vËt 
liÖu trùc tiÕp sö dông b¶ng kª sè 4 - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n xëng ®Ó tæng hîp sè ph¸t 
sinh bªn nî TK 621. B°ng kª sè 4 ®îc lËp trªn c¬ së sè liÖu cða “B°ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt 
liÖu, c«ng cô dông cô”.  

C¬ së ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ nµy lµ c¸c chøng tõ xuÊt kho vËt liÖu, vµ hÖ sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ 
h¹ch to¸n víi gi¸ thùc tÕ cña tõng lo¹i vËt liÖu trªn b¶ng kª sè 3. Sè liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª 4 lµ 
c¬ së ®Ó ghi vµo NKCT sè 7. 

2.2.2.   KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶I tr¶, ph¶I thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc 
tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm nh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, 
kinh phÝ c«ng ®oµn. 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp thêng ®îc tÝnh cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ cã liªn quan. 
Trêng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng mµ kh«ng h¹ch to¸n trùc 
tiÕp ®îc th× tËp hîp chung, sau ®ã ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ theo c¸c tiªu ChuÈn nh: 
chi phÝ tiÒn c«ng ®Þnh møc, giê c«ng ®Þnh møc, sè giê lµm viÖc thùc tÕ... 

§Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc 
tiÕp. Tµi kho¶n 622 ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. 

KÕt cÊu cña TK 622. 

Bªn nî:  

TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt: TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c 
kho¶n trÝch theo l¬ng ph¸t sinh trong kú cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt 

Bªn cã:  

- KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vît trªn møc b×nh thêng vµo TK 632  
- KÕt chuyÓn ( ph©n bæ ) chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n liªn quan ®Ó tÝnh 

gi¸ thµnh s¶n phÈm. 
TK 622 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

- Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH, ghi nhËn sè tiÒn l¬ng, tiÒn 
c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 
  Cã TK 334 -  Ph¶i tr¶ nh©n viªn. 
- Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ BHXH, ghi nhËn kho¶n b¶o hiÓm x· 

héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn trÝch cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt (PhÇn doanh nghiÖp 
cho ngêi lao ®éng h¹ch to¸n vµo chi phÝ), kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
  Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. 
   (Chi tiÕt TK 3382, TK 3383, TK 3384) 

 - Khi trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, l¬ng ngõng s¶n xuÊt 
theo mïa vô, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 
  Cã TK 335 -  Chi phÝ tr¶ tríc 

 - Khi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt nghØ phÐp, ngõng s¶n xuÊt theo mïa vô, kÕ to¸n ghi : 
Nî TK335 -  Chi phÝ tr¶ tríc 
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Cã TK 334 -  Ph¶i tr¶ nh©n viªn. 
- Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vît trªn møc b×nh thêng vµo TK 632, 

kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. 
- Cuèi kú, tÝnh to¸n, ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo c¸c tµi kho¶n liªn 

quan theo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ: 
+ NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang. 
   Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 

+ NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 631 -  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 

  Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 

* Sæ kÕ to¸n: 

NÕu ®¬n vÞ sö dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ, ®Ó tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc 
tiÕp s¶n xuÊt kÕ to¸n sö dông b¶ng kª sè 4 - TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n xëng ®Ó tæng hîp 
sè ph²t sinh Bªn nî TK 622. B°ng kª sè 4 ®îc lËp trªn c¬ së sè liÖu cða “B°ng ph©n bæ tiÒn l¬ng 
v¯ b°o hiÓm x± héi”.  

C¬ së ®Ó lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi lµ c¸c b¶ng thanh to¸n l¬ng, thanh 
to¸n lµm ®ªm, lµm thªm giê vµ tû lÖ trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. Sè 
liÖu tæng hîp trªn b¶ng kª 4 lµ c¬ së ®Ó ghi vµo NKCT sè 7. 

2.2.3  KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc phôc vô, qu¶n lý s¶n xuÊt trong 
ph¹m vi c¸c ph©n xëng, tæ ®éi s¶n xuÊt nh: chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) ph¶I tr¶ nh©n viªn 
qu¶n lý ph©n xëng, chi phÝ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô dïng cho qu¶n lý ph©n xëng, chi phÝ khÊu 
hao TSC§... 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung thêng h¹ch to¸n riªng theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ sau ®ã míi 
ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ theo c¸c tiªu ChuÈn hîp lý nh: ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt 
chung, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp... 

KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 
TK 627 ®îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh chÕ 
t¹o s¶n phÈm. 

KÕt cÊu TK 627. 

Bªn nî   

- Chi phÝ s¶n xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. 

Bªn cã  

- C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung 

-  Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ ®îc ghi nhËn vµo gi¸ vèn hµng b¸n 
trong kú do møc s¶n xuÊt thùc tÕ thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh thêng cña m¸y mãc thiÕt bÞ 

- KÕt chuyÓn (ph©n bæ) chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan ®Ó tÝnh gi¸ 
thµnh s¶n phÈm. 

TK 627 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

TK 627 ®îc chi tiÕt thµnh 6 TK cÊp hai ®Ó theo dâi, ph¶n ¶nh riªng tõng néi dung chi phÝ. 

TK 6271 -Chi phÝ nh©n viªn ph©n xëng: Ph¶n ¶nh c¸c chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n b¶o 
hiÓm ph¶I tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng. 

TK 6272 -Chi phÝ vËt liÖu: ph¶n ¶nh chi phÝ vËt liÖu xuÊt dïng chung cho ph©n xëng. 
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TK 6273 -Chi phÝ dông  cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¶nh chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho 
ph©n xëng. 

TK 6274 -Chi phÝ khÊu hao TSC§: Ph¶n ¶nh chi phÝ khÊu hao TSC§ bé phËn s¶n xuÊt. 

TK 6277 -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¶nh c¸c kho¶n chi phÝ mua ngoµi nh: tiÒn ®IÖn, 
tiÒn níc, ®iin tho¹i... phôc vô cho ho¹t ®éng cña ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt. 

TK 6278 -Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: ph¶n ¶nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi c¸c kho¶n chi phÝ ®· kÓ 
trªn phôc vô cho ho¹t ®éng cña ph©n xëng, bé phËn s¶n xuÊt. 

Tuy nhiªn, tµi kho¶n 627 cã thÓ më thªm mét sè TK cÊp hai ®Ó ph¶n ¶nh mét sè néi dung 
(yÕu tè) cho chi phÝ ho¹t ®éng cña ph©n xëng, hoÆc bé phËn s¶n xuÊt theo yªu cÇu qu¶n lý cña tõng 
ngµnh kinh doanh, tõng doanh nghiÖp. 

Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

- Khi tÝnh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ nh©n viªn ph©n xëng, kÕ to¸n  
c¨n cø v¯o “B°ng ph©n bæ tiÒn l¬ng v¯ b°o hiÓm x± héi”, ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6271) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ nh©n viªn     

- TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng 
cða nh©n viªn ph©n xëng,  kÕ to²n  c¨n cø v¯o “B°ng ph©n bæ tiÒn l¬ng v¯ b°o hiÓm x± héi”, ghi: 

 Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6271) 
  Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
  ( Chi tiÕt TK 3382,3383,3384) 
- C¨n cø v¯o “B°ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô”, ghi nhËn nguyªn vËt 

liÖu dïng chung cho toµn ph©n xëng (doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª 
khai thêng xuyªn), kÕ to¸n ghi: 

 Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6272) 
  Cã TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
- Ghi nhËn nguyªn vËt liÖu dïng chung cho toµn ph©n xëng (doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng 

tån kho theo ph¬ng ph¸p KK§K), kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6272) 

  Cã TK 611 –mua hµng 
- C¨n cø v¯o “B°ng ph©n bæ nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô”, ghi nhËn c«ng cô, dông 

cô dïng cho ho¹t ®éng ë ph©n xëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: 
+ Trêng hîp céng cô, dông cô cã gÝa trÞ nhá, khi xuÊt dïng kÕ to¸n ph©n bæ 100% gi¸ trÞ 

cña tµi s¶n, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho ghi: 
 Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6273) 
  Cã TK 153 -C«ng cô, dông cô (TK 1531) 

+ Trêng hîp c«ng cô, dông cô xuÊt dïng mét lÇn cã gi¸ trÞ lín, kÕ to¸n ph¶i ph©n bæ dÇn vµo 
chi phÝ nh»m môc ®Ých æn ®Þnh chi phÝ, kÕ to¸n ghi: 

 Nî TK 1421, 242  
  Cã TK  153 -C«ng cô, dông cô (TK 1531) 
Khi ph©n bæ gi¸ trÞ c«ng cô, dông cô vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung hµng th¸ng, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6273) 
  Cã TK 142 -Chi phÝ tr¶ tríc (TK 1421) 
- C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ phôc vô cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6274) 
  Cã TK 214 -Hao mßn TSC§ 
- Chi phÝ ®iÖn, níc, thuª nhµ xëng vµ c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi kh¸c thuéc ph©n 

xëng s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: 
 Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (TK 6277) 
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 Nî TK 133 -ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ (TK 1331) 
  Cã TK 111 -TiÒn mÆt 

   Cã TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng. 
- Khi ph¸t sinh chi phÝ b»ng tiÒn dïng cho s¶n xuÊt , kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung(TK 6278) 
  Cã TK 111- TiÒn mÆt 
  Cã TK 112-TiÒn göi ng©n hµng 
- Trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn trÝch tríc hoÆc ph©n bæ dÇn chi phÝ söa ch÷a lín 

TSC§; ®Þnh kú tÝnh  hoÆc ph©n bæ vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 

 Cã TK 1421, 242, 335 
- Cuèi kú x¸c ®Þnh l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ ®îc vèn ho¸ cho tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang, ghi: 

Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
 Cã TK 111, 112, 335 

- NÕu ph¸t sinh c¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112, 152... 

  Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ ®îc ghi nhËn vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong 

kú do møc s¶n xuÊt thùc tÕ thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh thêng cña m¸y mãc thiÕt bÞ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

 Cã TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
- Cuèi kú, tÝnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ kÕt chuyÓn vµo tµi kho¶n liªn quan. 

+ NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 

  Cã TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
+ NÕu doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 631 -Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 
  Cã TK 627-Chi phÝ s¶n xuÊt chung 

* Sæ kÕ to¸n: 

KÕ to¸n sö dông b¶ng kª sè 4. Sau ®ã c¨n cø sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 ®Ó ghi vµo NKCT sè 7, 
ghi cã TK 627. 

2.2.3 KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt -KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 

a. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt  

Trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt ®· h¹ch to¸n theo tõng kho¶n môc kÕ to¸n ph¶i tæng hîp chi phÝ s¶n 
xuÊt lµm c¬ së tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt thïy thuéc vµo ph¬ng 
ph¸p h¹ch to¸n cña hµng tån kho mµ doanh nghiÖp ¸p dông. 
* Trêng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 

KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n 
xuÊt phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô ë nh÷ng doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p 
kª khai thêng xuyªn trong h¹ch to¸n hµng tån kho. 

KÕt cÊu cña tµi kho¶n 154. 

Bªn nî:  

Chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt 
chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kú  

Bªn cã:  

- TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi, gi¸ trÞ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc. 

- Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong chuyÓn b¸n hoÆc nhËp kho. 

Sè d bªn nî:  

Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú. 
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TK 154 ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 
Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông c¸c tµi kho¶n cã liªn quan kh¸c nh tµi kho¶n 155 - Thµnh phÈm, 

TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n... 

Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

- Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n 
xuÊt chung thùc tÕ ph¸t sinh trong kútheo tõng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 
 Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 
 Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
 Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 

TrÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®îc b¾t båi thêng, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) 
Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 

 Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 
Gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho trong kú, ghi: 

Nî TK 155 - Thµnh phÈm 
 Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 

Trong trêng hîp s¶n phÈm s¶n xuÊt xong b¸n th¼ng, ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 

- VÒ sæ kÕ to¸n: trong h×nh thøc kÕ to¸n nhËt kú chøng tõ kÕ to¸n sö dông nhËt ký chøng tõ sè 7 

®Ó tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè ph¸t sinh 
bªn Cã cña tµi kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nh: TK 142, TK 152, TK 153, TK 
154, TK 214, TK 241, TK 334, TK 335, TK 338, TK 621, TK 622, TK 627, TK 631... 

NhËt ký chøng tõ sè 7 gåm ba phÇn: 
+ PhÇn I: tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh toµn doanh nghiÖp. PhÇn nµy ph¶n ¸nh toµn bé 

sè ph¸t sinh bªn Cã cña tµi kho¶n liªn quan ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh. C¬ së ghi phÇn I lµ c¸c 
b¶ng ph©n bæ, c¸c nhËt ký chøng tõ vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan. Sè liÖu tæng céng cña PhÇn I ®îc 
dïng ®Ó ghi sæ c¸i. 

+ PhÇn II: chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè: phÇn nµy ph¶n ¸nh 7 yÕu tè chi phÝ lµ: nguyªn liÖu vµ 
vËt liÖu, ®éng lùc; tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng 
®oµn; khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh; chi phÝ dÞch vô mua ngoµi; chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. 

C¬ së ghi phÇn II lµ c¸c chøng tõ kÕ to¸n, b¶ng kª, sæ chi tiÕt, c¸c nhËt ký chøng tõ 1, 2, 5... 
+ PhÇn III: lu©n chuyÓn néi bé kh«ng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C¬ së ghi phÇn 

III: sè liÖu phÇn I trªn nhËt ký chøng tõ sè 7. 
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* Trêng hîp doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 

KÕ to¸n sö dông TK 631 -  gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó ph¶n ¸nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh 
gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 

KÕt cÊu TK 631: 

Bªn nî: - Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. 

  - Chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú 

Bªn cã: - Gi¸ trÞ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154 - Chi phÝ s¶n 

xuÊt kinh doanh dë dang. 
 - Gi¸ thµnh s¶n phÈm nhËp kho kÕt chuyÓn vµo TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

TK 631 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

Ngoµi ra kÕ to¸n cßn sö dông tµi kho¶n 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó ph¶n 
¸nh gi¸ trÞ thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô dë dang cuèi kú. 

KÕt cÊu cña tµi kho¶n 154 
Bªn nî:  KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú. 

Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Çu kú. 

Sè d bªn nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú. 

Tr×nh tù h¹ch to¸n: 

§Çu kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ thùc tÕ cña s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang ghi: 
Nî TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 
 Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 
Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n 

xuÊt chung ph¸t sinh trong kú, kÕ to¸n ghi: 
`Nî TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 

  Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 
  Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
  Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
C¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thùc tÕ kÕ to¸n x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ghi: 

Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 
  Cã TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 
TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
  Cã TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt 

    b.KiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang 

Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt do qu¸ tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt liªn tôc vµ xen kÏ lÉn nhau 
nªn ë thêi ®iÓm cuèi kú thêng cã s¶n phÈm s¶n xuÊt dë dang. 

S¶n phÈm dë dang lµ khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc cßn ®ang trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ 
biÕn, ®ang n»m trªn d©y truyÒn c«ng nghÖ hoÆc cha ®Õn kú thu ho¹ch. 

Nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong kú kh«ng chØ liªn quan ®Õn nh÷ng s¶n phÈm, c«ng 
viÖc ®· hoµn thµnh trong kú mµ cßn kiªn quan ®Õn s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 

§Ó tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn quan träng lµ ph¶i ®¸nh gi¸ 
chÝnh x¸c s¶n phÈm dë dang cuèi kú. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kï lµ tÝnh to¸n x¸c ®Þnh phÇn 
chi phÝ s¶n xuÊt mµ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ph¶i chÞu. §Ó ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cÇn kiÓm kª 
x¸c ®Þnh chÝnh x¸c khèi lîng s¶n phÈm dë dang thùc cã t¹i mét thêi ®iÓm, thêi gian thèng nhÊt 
trong doanh nghiÖp. Cã nh vËy sè liÖu míi kh«ng bÞ trïng vµ sãt. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c 
®Þnh ®îc møc ®é chÕ biÕn hoµn thµnh cña s¶n phÈm dë dang. 

Tïy thuéc ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, tû träng cña c¸c chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp mµ kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông mét trong 
c¸c ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang sau: 
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   §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 

(hoÆc theo nguyªn vËt liÖu chÝnh) 

Theo ph¬ng ph¸p nµy chØ tÝnh cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc 

tiÕp hoÆc nguyªn vËt liÖu chÝnh, cßn c¸c chi phÝ kh¸c tÝnh cho thµnh phÈm chÞu. 
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C«ng thøc tÝnh: 

 

Chi phÝ cña 

 Chi phÝ cña s¶n 
phÈm dë dang 

®Çu kú 

 

+ 

Chi phÝ ph¸t 
NVLTT ph¸t 
sinh trong kú 

  

Khèi lîng 

s¶n phÈm =  x s¶n phÈm 

dë dang 

cuèi kú 

 Khèi lîng s¶n 
phÈm hoµn 

thµnh 

 

+ 

Khèi lîng s¶n 
phÈm dë dang 

cuèi kú 

 dë dang cuèi 
kú 

 

Trêng hîp doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc gåm nhiÒu giai 

®o¹n c«ng nghÖ kÕ tiÕp nhau th× s¶n phÈm d¬ dang ë giai ®o¹n c«ng nghÖ sau ®îc ®¸nh gi¸ theo 

chi phÝ nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n c«ng nghÖ tríc ®ã. 

Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cã u ®iÓm lµ 
tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, khèi lîng c«ng viÖc Ýt. Tuy nhiªn ph¬ng ph¸p nµy cã nhîc ®iÓm lµ kÕt qu¶ 
kh«ng chÝnh x¸c cao v× chØ cã mét kho¶n chi phÝ. Do vËy, ®©y lµ ph¬ng ph¸p chØ thÝch hîp víi c¸c 
doanh nghiÖp cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt, khèi 
lîng s¶n phÈm dë dang Ýt vµ kh«ng biÕn ®éng nhiÒu gi÷a cuèi kú víi ®Çu kú. 

ThÝ dô:T¹i nhµ m¸y A cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt  kiÓu song song, quy tr×nh s¶n xuÊt tiÕn 

hµnh qua 2 ph©n xëng s¶n xuÊt liªn tôc. S¶n phÈm lµm dë ®Çu th¸ng ®îc ®¸nh gi¸ ë ph©n xëng 1 
lµ 300.000.000 ®ång, ë ph©n xëng 2 lµ 250.000.000 ®ång.  

Chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng ®îc tËp hîp nh sau: 

T¹i ph©n xëng 1:  

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:   700.000.000 ®ång 

Chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c                 :   200.000.000 ®ång 

T¹i ph©n xëng 2:  

Nöa thµnh phÈm cña ph©n xëng 1 chuyÓn sang :   1.000.000.000 ®ång 

Chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c                                           :      210.000.000 ®ång 

KÕt qu¶ s¶n xuÊt trong th¸ng nh  sau: 

T¹i ph©n xëng 1 s¶n xuÊt ®îc 80 nöa thµnh phÈm chuyÓn c¶ sang ph©n xëng 2 ®Ó tiÕp tôc 
s¶n xuÊt, cßn l¹i 20 s¶n phÈm lµm dë. 

T¹i ph©n xëng 2 s¶n xuÊt ®îc 70 thµnh phÈm, cßn l¹i 30 s¶n phÈm lµm dë. 

H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú cña tõng ph©n xëng theo chi phÝ nguyªn vËt 
liÖu trùc tiÕp: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸ trÞ SPDD 
cuèi kú cña 

PX1 (80 + 20) 

300.000.000  + 700.000.000 
x  20 = = 200.000.000 

Gi¸ trÞ SPDD 
cuèi kú cña 

PX2 (70 + 30) 

= 

250.000.000  + 1.000.000.000 

x  30 = 375.000.000 
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   §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo ph¬ng ph¸p íc tÝnh s¶n phÈm hoµn 

thµnh t¬ng ®¬ng 

Theo ph¬ng ph¸p nµy s¶n phÈm dë dang cuèi kú ph¶i chÞu toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú 

theo møc ®é hoµn thµnh. 

Ph¬ng ph¸p tÝnh nh sau: 
- §èi víi nh÷ng chi phÝ ná vµo mét lÇn ngay tõ ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh nguyªn vËt liÖu trùc 

tiÕp, nguyªn vËt liÖu chÝnh: 
 

 

 

Chi phÝ cña 

 Chi phÝ cña s¶n 
phÈm dë dang 

®Çu kú 

 

+ 

Chi phÝ ph¸t 
sinh trong kú 

  

 

Khèi lîng 

s¶n phÈm  =  x s¶n phÈm  

dë dang cuèi kú  Khèi lîng s¶n 
phÈm hoµn 

thµnh 

 

+ 

Khèi lîng s¶n 
phÈm dë dang 

cuèi kú 

 dë dang cuèi 
kú 

- §èi víi nh÷ng chi phÝ bá dÇn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ 
s¶n xuÊt chung th× tÝnh cho s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo møc ®é hoµn thµnh. 

 

 

 

Chi phÝ cña 

 Chi phÝ cña s¶n 
phÈm dë dang 

®Çu kú 

 

+ 

Chi phÝ 

ph¸t sinh 

trong kú 

  

Khèi lîng 
s¶n phÈm  

s¶n phÈm  =  x dë dang 

dë dang cuèi 
kú 

 Khèi lîng s¶n 
phÈm hoµn 

thµnh 

 

+ 

Khèi lîng s¶n 
phÈm dë dang cuèi 
kú t¬ng ®¬ng s¶n 
phÈm hoµn thµnh 

 cuèi kú t¬ng 
®¬ng s¶n 
phÈm hoµn 

thµnh 

Trong ®ã: 

Khèi lîng s¶n phÈm dë dang 
cuèi kú t¬ng ®¬ng s¶n phÈm 

hoµn thµnh 

 

= 

Khèi lîng s¶n 
phÈm dë dang 

cuèi kú 

 

x 

Tû lÖ chÕ biÕn ®· hoµn 
thµnh 

§¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng cã u 
®iÓm lµ kÕt qu¶ chÝnh x¸c nhng khèi lîng tÝnh to¸n nhiÒu. Do vËy ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi 
nh÷ng doanh nghiÖp cã chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng kh«ng lín l¾m trong toµn bé 
chi phÝ s¶n xuÊt. 

ThÝ dô: T¹i doanh nghiÖp P tiÕn hµnh s¶n xuÊt mét lo¹i s¶n phÈm A. S¶n phÈm lµm dë ®Çu 

th¸ng, vµ chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng ®îc tËp hîp  theo c¸c kho¶n môc chi phÝ nh  sau: 

(§¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång) 

 

Kho¶n môc 

Chi phÝ s¶n xuÊt cña SPDD 

®Çu th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh 

trong th¸ng 

1. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh 580.000 3.920.000 

2. Chi phÝ vËt liÖu phô 149.000    523.000 
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3.Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 352.350 1.454.750 

4.Chi phÝ s¶n xuÊt chung    92.100   361.500 

Céng          1.153.450 6.259.250 

 

KÕt qu¶ s¶n xuÊt trong th¸ng nh  sau: Hoµn thµnh nhËp kho 400 thµnh phÈm, cßn l¹i 50 s¶n 
phÈm lµm dë møc ®é hoµn thµnh 40%. BiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu chÝnh bá vµo mét lÇn ban ®Çu, 
cßn nh÷ng chi phÝ kh¸c bá vµo dÇn theo møc ®é gia c«ng s¶n xuÊt. 

H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo ph¬ng ph¸p íc tÝnh s¶n lîng hoµn 
thµnh t¬ng ®¬ng 

S¶n phÈm dë dang cuèi kú tÝnh quy ®æi theo s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh t¬ng ®¬ng: 

                                            50 x 40% =  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú                                               =              638.700 

 §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú theo chi phÝ s¶n xu©t ®Þnh møc 

Theo ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n c¨n cø  khèi lîng s¶n phÈm dë dang vµ chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh 
møc cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm ë tõng ph©n xëng, giai ®o¹n ®Ó tÝnh ra chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang 
cuèi kú. 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
lµm dë cuèi kú 

= Chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh 
møc ë tõng c«ng ®o¹n 

x Sè lîng s¶n phÈm 
lµm dë ë c«ng ®o¹n 

®ã 

Ph¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ 
thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p ®Þnh møc. 

 2. 3  TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 

2.3.1 §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh 

Trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp kÕ to¸n cÇn tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cho 
tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. §Ó tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn sö dông ®óng ®èi tîng, kú 
tÝnh gi¸ thµnh vµ chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. 

x 50     =   500.000 

x 20     =   32.000 

x 20     =   85.100 

x 20     =   21.600 

Chi phÝ NVL chÝnh 
tÝnh cho SPDD 

cuèi kú 400  +50 

580.000  + 3.920.000 

= 

Chi phÝ NVL phô 
tÝnh cho SPDD 

cuèi kú 
400  +20 

149.000  + 523.000 
= 

Chi phÝ NC trùc tiÕp 
tÝnh cho SPDD cuèi 

kú 400  +20 

332.350  + 1.454.750 
= 

Chi phÝ SX 
chung tÝnh cho 
SPDD cuèi kú 

400  +20 

92.100  +  361.500 
= 
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§Ó x¸c ®Þnh  ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, ®Æc 
®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm, tÝnh chÊt cña s¶n phÈm vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh 
nghiÖp. 

Do ®ã ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cô thÓ trong c¸c doanh nghiÖp cã thÓ lµ: 

- Tõng s¶n phÈm, c«ng viÖc, ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. 

- Tõng chi tiÕt, bé phËn s¶n phÈm. 

§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tæ chøc c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lùa 
chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp, tæ chøc c«ng nghÖ tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp lý, phôc vô 
viÖc kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. 

§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cã néi dung kh¸c víi ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt nhng cã 
mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. Mèi quan hÖ ®ã thÓ hiÖn ë viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i sö dông 
sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp. Ngoµi ra mét ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ bao gåm 
nhiÒu ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 

§Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n cßn ph¶i x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh. 

Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh cÇn tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh 
cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. 

X¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp sÏ gióp cho viÖc tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 
theo khoa häc, hîp lý, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm kÞp thêi, trung thùc. 

Trªn c¬ së ®Æc ®iÓm tæ chøc  s¶n xuÊt s¶n phÈm, chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp 
mµ cã thÓ ¸p 1 trong 3 trêng hîp sau. 

- Trêng hîp tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ liªn tôc th× kú tÝnh gi¸ 
thµnh lµ hµng th¸ng. 

- Trêng hîp s¶n xuÊt mang tÝnh chÊt thêi vô (s¶n xuÊt n«ng nghiÖp), chu kú s¶n xuÊt dµi th× kú 
tÝnh gi¸ thµnh lµ hµng n¨m hay kÕt thóc mïa, vô. 

- Trêng hîp tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc hµng lo¹t theo ®¬n ®Æt hµng, chu kú s¶n xuÊt dµi, 
s¶n phÈm hoÆc hµng lo¹t s¶n phÈm chØ hoµn thµnh khi kÕt thóc chu kú s¶n xuÊt th× kú tÝnh gi¸ thµnh 
thÝch hîp lµ thêi ®iÓm mµ s¶n phÈm vµ hµng lo¹t s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. 

2.3.2 C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 

XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®IÓm cña tõng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh, mèi quan hÖ gi÷a ®èi tîng tËp hîp 
chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mµ cã nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh kh¸c nhau. C¸c 
ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh chñ yÕu thêng ®îc ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt gåm: 

a.  Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph¬ng ph¸p trùc tiÕp) 

Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã qui tr×nh c«ng 
nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n, khÐp kÝn tõ khi ®a nguyªn vËt liÖu vµo s¶n xuÊt cho tíi khi hoµn thµnh s¶n 
phÈm, mÆt hµng s¶n phÈm Ýt, khèi lîng lín, Chu kú ng¾n, kú tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi kú b¸o 
c¸o. 

Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trong 
kú, chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú. 

C«ng thøc tÝnh: 

Tæng gi¸ 
thµnh s¶n 

phÈm 

 

= 

Chi phÝ cña s¶n 
phÈm dë dang 

®Çu kú 

 

+ 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt trong 

kú 

 

-  

Chi phÝ cña s¶n 
phÈm dë dang 

cuèi kú 

  Tæng gi¸ th¸nh s¶n phÈm 

Gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm =  

  Khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh 
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ThÝ dô: T¹i doanh nghiÖp s¶n xuÊt B quy tr×nh s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, chu kú s¶n xuÊt 
ng¾n. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ to¸n bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm B. §èi 
tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm B ®· hoµn thµnh. Trong th¸ng 3 n¨m 2006 cã tµi liÖu sau: 

1 -Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú ®îc ®¸nh gi¸ nh sau: 

- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:       525.000.000 ®ång 

- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:                 93.000.000 ®ång 

- Chi phÝ s¶n xuÊt chung :                     139.500.000 ®ång 

                   Céng            :                      757.500.000 ®ång 

2 -Chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng ®· ®îc tËp hîp nh sau: 

- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:      2.475.000.000 ®ång 

- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:                 717.000.000 ®ång 

- Chi phÝ s¶n xuÊt chung :                    1.075.500.000 ®ång 

                   Céng            :                     4.267.500.000 ®ång 

3 -Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú ®îc ®¸nh gi¸ nh sau: 

- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:       600.000.000 ®ång 

- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:                 90.000.000 ®ång 

- Chi phÝ s¶n xuÊt chung :                       45.000.000 ®ång 

                   Céng            :                      735.000.000 ®ång 

Trong th¸ng hoµn thµnh 200 s¶n phÈm B nhËp kho. 

Doanh nghiÖp ¸p dông ph¬ng ph¸p t×nh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n. 

Theo ph¬ng ph¸p nµy  gi¸ thµnh s¶n phÈm B hoµn thµnh ®îc tÝnh theo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh sau: 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

S¶n phÈm: B     -  Th¸ng 3 n¨m 2006 

S¶n lîng : 200 s¶n phÈm               

  §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

 

Kho¶n môc 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt SPDD ®Çu 

th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
tËp hîp trong 

th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
SPDD cuèi th¸ng 

Tæng gi¸ thµnh Gi¸ thµng 
®¬n vÞ 

1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp 525.000 2.475.000 600.000 2.400.000 12.000 

2.Chi phÝ N.C trùc tiÕp   93.000   717.000   90.000    720.000   3.600 

3.Chi phÝ s¶n xuÊt chung 139.500 1.075.500   45.000 1.170.000   5.850 

Céng 757.500 4.267.500 735.000 4.290.000 21.450 

b. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc. 

Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ phøc t¹p kiÓu liªn 
tôc, s¶n phÈm ph¶I tr¶I qua nhiÒu giai ®o¹n chÕ biÕn liªn tôc kÕ tiÕp nhau, nöa thµnh phÈm giai ®o¹n 
tríc lµ ®èi tîng tiÕp tôc s¶n phÈm ë giai ®o¹n sau. 

* §Æc ®iÓm kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc. 

 §èi tîng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong trêng hîp nµy lµ tõng c«ng ®o¹n, tõng bé phËn 
(ph©n xëng) kh¸c nhau cña doanh nghiÖp. 

 §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh: ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cßn phô thuéc vµo ®Æc 
®iÓm qui tr×nh c«ng nghÖ vµ tÝnh chÊt sö dông s¶n phÈm. 
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Trong trêng hîp nµy ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ thµnh phÈm hay nöa thµnh phÈm. Do 
cã sù kh¸c nhau vÒ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh nªn ph¬ng ph¸p nµy cã hai ph¬ng ¸n nh sau: 
* Ph¬ng ¸n tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. 

Theo ph¬ng ¸n nµy kÕ to¸n ph¶I lÇn lît tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm cña giai ®o¹n tríc 
kÕt chuyÓn sang giai ®o¹n sau mét c¸ch tuÇn tù ®Ó tiÕp tôc tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm ë giai ®o¹n 
sau, c¨n cø nh vËy cho ®Õn khi tÝnh ®îc gi¸ thµnh thµnh phÈm ë giai ®o¹n cuèi cïng. 

Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 
 

Giai ®o¹n1                                 Giai ®o¹n 2                                      Giai ®o¹n n 

 

                                                      
                                                             
   

 

 

 

 +     +     +   

 
       
                  
   
 
                                                   
 
                      
                     
 

 

ViÖc kÕt chuyÓn tuÇn tù chi phÝ tõ giai ®o¹n tríc sang giai ®o¹n sau cã thÓ theo sè tæng hîp 
hoÆc theo tõng kho¶n môc gi¸ thµnh.  

Tæng gi¸ 
thµnh nöa 

thµnh phÈm 
giai ®o¹n i 

 

=  

Tæng gi¸ 
thµnh nöa 

thµnh phÈm 
giai ®o¹n (i-1) 

 

+ 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt dë dang 
®Çu kú giai 

®o¹n i 

 

+ 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt trong kú 

giai ®o¹n i 

 

- 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt dë dang 
cuèi kú giai 

®o¹n i 

Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh  ph©n bíc cã tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm gióp tÝnh ®îc gi¸ 
thµnh nöa thµnh phÈm ë tõng giai ®o¹n s¶n xuÊt, thuËn tiÖn cho h¹ch to¸n nöa thµnh phÈm nhËp kho.  

ThÝ dô: t¹i nhµ m¸y A cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu song song, qu¸ tr×nh 
s¶n xuÊt tr¶i qua ba ph©n xëng chÕ biÕn liªn tôc. Trong th¸ng 3 n¨m 200N cã tµi liÖu sau: 

B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n xëng 

  §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

        Kho¶n môc chi phÝ 

N¬i ph¸t 

   sinh  chi phÝ 

Chi phÝ NVL 
trùc tiÕp 

Chi phÝ N.C trùc 
tiÕp 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
chung 

Tæng chi phÝ s¶n 
xuÊt 

1. Ph©n xëng 1 2.000.000 235.000 517.000 2.752.000 

2. Ph©n xëng 2   - 258.000  559.000    817.000 

Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn Chi phÝ chÕ biÕn 

Tæng Z vµ Z ®¬n vÞ 
G§1 

 

Zb¸n thµnh phÈm 
G§1chuyÓn sang 

Zb¸n thµnh phÈm 
G§1chuyÓn sang 

 
Chi phÝ NVL chÝnh 

Tæng Z vµ Z ®¬n vÞ 
thµnh phÈm 

Tæng Z vµ Z ®¬n vÞ 
G§2 
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3. Ph©n xëng 3 - 290.000        580.000    870.000 

Céng 2.000.000 783.000 1.656.000 4.439.000 

§Çu th¸ng kh«ng cã s¶n phÈm lµm dë; KÕt qu¶ s¶n xuÊt trong th¸ng nh  sau: 

- Ph©n xëng 1 s¶n xuÊt  90 nöa thµnh phÈm, cßn 10 s¶n phÈm lµm dë, møc ®é hoµn thµnh lµ 40%. 

- Ph©n xëng 2 nhËn 90 nöa thµnh phÈm cña ph©n xëng 1 tiÕp tôc s¶n xuÊt  ®îc 80 nöa 
thµnh phÈm, cßn 10 s¶n phÈm lµm dë, møc ®é hoµn thµnh lµ 60%. 

- Ph©n xëng 3 nhËn 80 nöa thµnh phÈm cña ph©n xëng 2 tiÕp tôc s¶n xuÊt  hoµn thµnh 65 
thµnh phÈm nhËp kho, cßn 15 s¶n phÈm lµm dë, møc ®é hoµn thµnh lµ 50%. 

Yªu cÇu: H·y x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú cña tõng ph©n xëng theo ph¬ng 
ph¸p íc tÝnh s¶n lîng hoµn thµnh t¬ng ®¬ng. BiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bá vµo mét 
lÇn ban ®Çu, cßn c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c bá vµo dÇn theo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 

TÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ nöa thµnh phÈm c¸c ph©n xëng theo ph¬ng ph¸p kÕt 
chuyÓn tuÇn tù tõng kho¶n môc chi phÝ. 

Tr×nh tù tÝnh to¸n nh  sau: 

TÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú ë ph©n xëng 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (90 + 4) 

Chi phÝ nguyªn 
vËt liÖu trùc 

tiÕp 

2.000.000 

x  4 
Chi phÝ nh©n 
c«ng trùc tiÕp 

(90 + 4) 

235.000 

x  4 

= 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
chung 

517.000 

x  4 = 

= 10.000 

(90 + 10) 

x  10 = = 200.000 

= 22.000 
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B¶ng tÝnh gi¸ thµnh  

S¶n phÈm : Nöa thµnh phÈm P -PX1    S¶n lîng : 90  

                                                                       §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

 

Kho¶n môc 

Chi phÝ s¶n 

xuÊt cña 

SPDD ®Çu 

th¸ng 

Chi phÝ s¶n 

xuÊt ph¸t sinh 

trong th¸ng 

Chi phÝ s¶n 

xuÊt cña SPDD 

cuèi 

th¸ng 

Tæng gi¸ 

thµnh 

Gi¸ 

thµnh 

®¬n vÞ 

1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp - 2.000.000 200.000 1.800.000 20.000 

2.Chi phÝ N.C trùc tiÕp -   235.000   10.000   225.000   2.500 

3.Chi phÝ s¶n xuÊt chung -   517.000   22.000   495.000   5.500 

Céng - 2.752.000 232.000 2.520.000 28.000 

TÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú ë ph©n xëng 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh S¶n phÈm : Nöa thµnh phÈm P -  PX2  S¶n lîng : 80  

                                                                         §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

Kho¶n môc CPSX
DD 
®Çu 

th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng Chi phÝ s¶n xuÊt DD cuèi 
th¸ng 

 

Tæng gi¸ 
thµnh 

 

Gi¸ 
thµnh 
®¬n vÞ 

PX1 
chuyÓn 

sang 

 

PX2  

 

Céng 

PX1 
chuyÓn 

sang 

 

PX2  

 

Céng 

1. Chi phÝ NVLTT  - 1.800.000 - 1.800.000 200.000 - 200.000 1.600.000 20.000 

2. Chi phÝ NCTT -   225.000 258.000    483.000 25.000 18.000 43.000 440.000 5.500 

3. Chi phÝ SXC  -   495.000 559.000 1.054.000 55.000 39.000 94.000 960.000 12.000 

Céng - 2.520.000 817.000 3.337.000 280.000 57.000 337.000 3.000.000 37.500 

 

TÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú ë ph©n xëng 3 

 

 

 

 

 

(80 + 6) 

= 43.000 

= 200.000 

= 94.000 

= 112.500 

Chi phÝ nguyªn 
vËt liÖu trùc 

tiÕp 

=  20.000   x 15 = 300.000 

x  7,5 Chi phÝ nh©n 
c«ng trùc tiÕp 

(65 + 7,5) 

290.000 
= 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
chung 

580.000 
x  7,5 = 

5.500  x 15   + 

12.000  x 15   + 

x  6 

Chi phÝ nh©n 
c«ng trùc tiÕp 

(80 + 6) 

258.000 
= 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
chung 

559.000 
x  6 = 

Chi phÝ 
nguyªn vËt 

liÖu trùc tiÕp 

=  20.000   x 10 

2.500  x 10   + 

5.500  x 10   + 
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Gi¸ thµnh thùc tÕ cña nöa thµnh phÈm P do ph©n xëng 3 s¶n xuÊt trong th¸ng ®îc tÝnh theo 
b¶ng tÝnh gi¸ thµnh sau: 

 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh  

S¶n phÈm :  Thµnh phÈm P -  PX3    S¶n lîng : 65  

                                                                       §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

Kho¶n môc Chi 
phÝ 

SXDD 
®Çu 

th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng Chi phÝ s¶n xuÊt DD cuèi 
th¸ng 

 

Tæng gi¸ 
thµnh 

 

Gi¸ 
thµnh 
®¬n vÞ 

PX2 chuyÓn 
sang 

 

PX3  

 

Céng 

PX2 
chuyÓn 

sang 

 

PX3  

 

Céng 

1.C.phÝ NVL TT - 1.600.000 - 1.600.000 300.000 - 300.000 1.300.000 20.000 

2. C.phÝ NC TT - 440.000 290.000 730.000 82.500 30.000 112.500 617.500 9.500 

3. Chi phÝ SXC - 960.000 580.000 1.540.000 180.000 60.000 240.000 1.300.000 20.000 

Céng - 3.000.000 870.000 3.870.000 562.500 90.000 652.500 3.217.500 49.500 

 

* Ph¬ng ¸n tÝnh gi¸ thµnh ph©n bíc kh«ng tÝnh gi¸ thµnh nöa thµnh phÈm. 

Theo ph¬ng ¸n nµy ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm ë giai ®o¹n c«ng nghÖ cuèi cïng. 
Do vËy ®Ó tÝnh gi¸ thµnh chØ cÇn tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt cña tõng giai ®o¹n n»m trong 
thµnh phÈm. Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: 

 

 

 

ThÝ dô: Sö dông sè liÖu ®· cho ë thÝ dô trªn  

 

Giai ®o¹n 1 

  

Giai ®o¹n 2 

 

Giai ®o¹n n 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
giai ®o¹n 1 

 Chi phÝ s¶n xuÊt 
giai ®o¹n 2 

 Chi phÝ s¶n xuÊt 
giai ®o¹n n 

 
 

    

Chi phÝ s¶n xuÊt 
cña giai ®o¹n 1 

trong thµnh 
phÈm 

 Chi phÝ s¶n xuÊt 
cña giai ®o¹n 2 

trong thµnh 
phÈm 

 Chi phÝ s¶n xuÊt 
cña giai ®o¹n n 

trong thµnh 
phÈm 

     
  

 
   

 Gi¸ thµnh thµnh phÈm  

(65 + 7,5) 

= 240.000 
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1 -TÝnh chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n xëng 1 n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 -TÝnh chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n xëng 2 n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm  
 
 
 
 
 
 
 
 

3 -TÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña ph©n xëng 3 n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm  
 
 
 
 

 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt chung 

2.000.000 

= 1.300.000 

 

(65 + 7,5) 

x  65 
Chi phÝ nh©n 
c«ng trùc tiÕp 

(90 + 4) 

235.000 

x  4 

= 

Chi phÝ s¶n 
xuÊt chung 

(90 + 4) 

517.000 

x  65 = 

= 162.500 

Chi phÝ nguyªn 
vËt liÖu trùc 

tiÕp (90 + 10) 
x  65 = 

= 357.500 

x  65 
Chi phÝ nh©n c«ng 

trùc tiÕp 

(80 + 6) 

258.000 
= 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
chung 

(80 + 6) 

559.000 
x  65 

= 

= 195.000 

= 442.500 

x  65 

Chi phÝ nh©n c«ng 
trùc tiÕp 

(65 + 7,5) 

290.000 
= 

580.000 

x  65 
= 

= 260.000 

= 520.000 
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4 -  KÕt chuyÓn song song tõng kho¶n  môc chi phÝ s¶n xuÊt n»m trong gi¸ thµnh thµnh phÈm cña ba 
ph©n xëng ta tÝnh ®îc gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña thµnh phÈm P theo b¶ng sau 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh  

S¶n phÈm :  Thµnh phÈm P    S¶n lîng : 65  

                                                                       §¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

 

 

Kho¶n môc 

CPSX tõng PX n»m trong gi¸ thµnh thµnh 
phÈm 

Tæng gi¸ 

thµnh 

Gi¸ 

thµnh 

®¬n vÞ PX1 PX2 PX3 

1. Chi phÝ NVL trùc tiÕp 1.300.000 - - 1.300.000 20.000 

2.Chi phÝ N.C trùc tiÕp    162.500 195.000 260.000 617.500 9.500 

3.Chi phÝ s¶n xuÊt chung    357.500 422.500 520.000 1.300.000 20.000 

Céng 1.820.000 617.500 780.000 3.217.500 49.500 

 

c. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng. 

Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hoÆc hµng 
lo¹t nhá theo ®¬n ®Æt hµng. Trong trêng hîp nµy ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng ®¬n ®Æt 
hµng, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh. Nh vËy kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng 
phï hîp víi kú b¸o c¸o. 

Theo ph¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh ph¶I më cho mçi mét ®¬n ®Æt hµng mét b¼ng 
tÝnh gi¸ thµnh. Hµng th¸ng c¨n cø chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp theo tõng ph©n xëng trong sæ kÕ to¸n 
chi tiÕt ®Ó ghi vµo c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cã liªn quan. Khi hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt kÕ to¸n tÝnh gi¸ 
thµnh s¶n phÈm b»ng c¸ch céng toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp trªn b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. 

ThÝ dô: Mét xÝ nghiÖp c¬ khÝ cã hai ph©n xëng s¶n xuÊt. §Çu th¸ng 3 n¨m 200N cßn hai 
®¬n ®Æt hµng ®ang s¶n xuÊt dë dang. 

§¬n ®Æt hµng sè 1 s¶n xuÊt s¶n phÈm A -  ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt 05-01-200N.  

§¬n ®Æt hµng sè 2 s¶n xuÊt s¶n phÈm B -  ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt 15-02-200N .  

Trong th¸ng 3 n¨m 200N ®a vµo s¶n xuÊt ®¬n ®Æt hµng sè 3 -s¶n xuÊt 40 s¶n phÈm C. 

  Chi phÝ s¶n xuÊt th¸ng 3 n¨m N ®îc tËp hîp theo tõng ph©n xëng cho tõng ®¬n ®Æt hµng nh sau: 

B¶ng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo ph©n xëng 

Th¸ng 3 -200N   -                        §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

N¬i ph¸t sinh chi phÝ 621 622 627 Céng 

TK154 -PX1 50.000.000 10.000.000 10.000.000 70.000.000 

  - §¬n ®Æt hµng sè 2 -   6.250.000   6.250.000 12.500.000 

  - §¬n ®Æt hµng sè 3 50.000.000    3.750.000    3.750.000 57.500.000 

TK154 -PX2 - 12.500.000 11.250.000 23.750.000 

  - §¬n ®Æt hµng sè 1 - 10.000.000    9.000.000 19.000.000 

  - §¬n ®Æt hµng sè 3 -   2.500.000    2.250.000   4.750.000 

Céng 50.000.000 22.500.000 21.250.000 93.750.000 

Trong th¸ng 3 n¨m 200N hoµn thµnh ®¬n ®Æt hµng sè 1 nhËp kho 10 thµnh phÈm A. §¬n ®¹t 
hµng sè 2 vµ sè 3 vÉn tiÕp tôc s¶n xuÊt. 

KÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i më b¶ng tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®¬n ®Æt hµng ®Ó ghi chi phÝ s¶n xuÊt 
®· t¹ap hîp tõng th¸ng vµo b¶ng tÝnh gi¸ thµnh ®ã. 
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Cuèi th¸ng 3-200N, céng b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n ®Æt hµng sè 1 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n 
xuÊt cho s¶n phÈm A.  

C¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n ®Æt hµng sè 2 vµ sè 3 sÏ tiÕp tôc ghi chÐp chi phÝ s¶n xuÊt 
c¸c th¸ng tiÕp theo. Khi nµo kÕt thóc s¶n xuÊt ®¬n ®Æt hµng 2 vµ 3 th× míi céng sè liÖu trªn b¶ng tÝnh 
gi¸ thµnh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh. 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

§¬n ®Æt hµng sè 1 -s¶n phÈm A     S¶n lîng: 10 

Ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt: 05- 01 -200N  - Ngµy hoµn thµnh          : 31- 03 - 200N 

                         §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

Th¸ng Ph©n xëng s¶n 
xuÊt 

CPNVL trùc 
tiÕp 

CPNC trùc tiÕp CP s¶n xuÊt 
chung 

Céng 

1 Ph©n xëng sè 1 54.000.000  9.600.000 11.400.000 75.000.000 

Ph©n xëng sè 2 -  4.600.000    5.400.000 10.000.000 

2 Ph©n xëng sè 1 -  7.800.000     9.600.000 17.400.000 

Ph©n xëng sè 2 - 12.600.000 15.400.000 28.000.000 

3 Ph©n xëng sè 2 - 10.000.000   9.000.000 19.000.000 

 Tæng gi¸ thµnh 54.000.000 44.600.000 50.800.000 149.400.000 

 Gi¸ thµnh ®¬n vÞ 5.400.000 4.460.000 5.080.000 14.940.000 

 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

§¬n ®Æt hµng sè 2 -s¶n phÈm B   S¶n lîng: 68 

Ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt: 15- 02 -200N 

Ngµy hoµn thµnh          :  

          §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

Th¸ng Ph©n xëng s¶n 
xuÊt 

CPNVL trùc 
tiÕp 

CPNC trùc tiÕp CP s¶n xuÊt 
chung 

Céng 

2 Ph©n xëng sè 1 86.000.000  9.800.000     9.600.000 105.400.000 

Ph©n xëng sè 2 - 22.600.000 25.400.000 48.000.000 

3 Ph©n xëng sè 2 -   6.250.000   6.250.000 12.500.000 

4      

      

 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

§¬n ®Æt hµng sè 3 -s¶n phÈm C     S¶n lîng: 40 

Ngµy b¾t ®Çu s¶n xuÊt: 01- 03 -200N 

Ngµy hoµn thµnh          :  

          §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

Th¸ng Ph©n xëng s¶n xuÊt CPNVL trùc 
tiÕp 

CPNC trùc tiÕp CP s¶n xuÊt 
chung 

Céng 

3 Ph©n xëng sè 1 50.000.000    3.750.000    3.750.000 57.500.000 

Ph©n xëng sè 2 -   2.500.000    2.250.000   4.750.000 

4 Ph©n xëng sè 1 -   6.250.000   6.250.000 12.500.000 

Ph©n xëng sè 2     
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5      

 

d. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo hÖ sè. 

Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, sö dông 
mét lo¹i nguyªn vËt liÖu ®ång thêi thu ®îc nhiÒu lo¹I s¶n phÈm kh¸c nhau. Trong trêng hîp nµy 
®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng 
lo¹i s¶n phÈm. 

Tr×nh tù thùc hiÖn: 

- C¨n cø ®Æc ®IÓm kinh tÕ kü thuËt quy ®Þnh cho mçi lo¹i s¶n phÈm mét hÖ sè. Trong ®ã chän 
lo¹i s¶n phÈm cã ®Æc trng tiªu biÓu nhÊt cã hÖ sè b»ng 1. 

- Quy ®æi s¶n lîng thùc tÕ tõng lo¹I s¶n phÈm ra s¶n lîng s¶n phÈm ChuÈn. 

 

  n  HÖ sè 
Tæng s¶n lîng quy 

®æi 
=  s¶n lîng thùc tÕ s¶n phÈm i 

i=1 

x s¶n phÈm i 

- TÝnh tæng gi¸ thµnh liªn s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n: 

Tæng gi¸ thµnh liªn 
s¶n phÈm 

 
= 

Chi phÝ s¶n phÈm dë 
dang ®Çu kú 

 
+ 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
trong kú 

 
- 

Chi phÝ s¶n xuÊt dë 
dang cuèi kú 

- TÝnh hÖ sè ph©n bæ chi phÝ cña tõng lo¹i s¶n phÈm 

  S¶n lîng qui ®æi s¶n phÈm I 
HÖ sè ph©n bæ chi phÝ s¶n phÈm I =  

  Tæng s¶n lîng quy ®æi 

- TÝnh gi¸ thµnh tõng lo¹i s¶n phÈm. 

Tæng gi¸ thµnh 

s¶n phÈm I 

= Tæng gi¸ thµnh liªn 

s¶n phÈm 

x HÖ sè ph©n bæ chi phÝ s¶n phÈm I 

ThÝ dô  : T¹i  doanh nghiÖp s¶n xuÊt "X" cã  qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n. Qu¸ tr×nh s¶n 

xuÊt ®ång thêi thu ®îc 3 lo¹i s¶n phÈm:  A , B, C . Sè lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong th¸ng ®· hoµn 

thµnh nhËp kho nh sau :  S¶n phÈm A  : 300 tÊn;  S¶n phÈm B   :  240 tÊn;  S¶n phÈm C :  200 tÊn 

 C¨n cø vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, hÖ sè quy ®æi vÒ s¶n phÈm tiªu chuÈnnh sau : 

                  S¶n phÈm A  =  1;   S¶n phÈm B   =  1.1; S¶n phÈm C  =   1.2      

Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu th¸ng - Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong th¸ng - Gi¸ trÞ s¶n phÈm 
dë dang cuèi th¸ng ®îc tËp hîp cho c¶ nhãm s¶n phÈm nh sau : 

 (§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång) 

Kho¶n môc chi phÝ 
Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë 

dang ®Çu th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
ph¸t sinh trong 

th¸ng 

Gi¸ trÞ s¶n phÈm 
dë dang cuèi 

th¸ng 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 14.300.000 136.000.000 13.620.000 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1.100.000 20.000.000 1.000.000 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.200.000 40.000.000 2.000.000 

Tæng céng 17.600.000 196.000.000 16.620.000 
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Yªu cÇu : LËp b¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ  cho tõng lo¹i s¶n  phÈm A, B, C  

theo tõng kho¶n môc chi phÝ 

 

1 -TÝnh ®æi s¶n lîng thùc tÕ tõng lo¹i s¶n phÈm ra s¶n phÈm quy chuÈn 

                                                 S¶n phÈm A  =       300 tÊn x 1    = 300 tÊn 

S¶n phÈm B  =       240 tÊn x 1,1 = 264 tÊn 

S¶n phÈm C  =      200 tÊn x 1,2 = 240 tÊn 

Tæng s¶n phÈm quy chuÈn                                  = 804 tÊn 
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2 -TÝnh hÖ sè quy chuÈn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 -TÝnh tæng gi¸ thµnh liªn s¶n phÈm theo tõng kho¶n môc chi phÝ 

(§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång) 

Kho¶n môc chi phÝ 

Gi¸ trÞ s¶n 
phÈm dë 
dang ®Çu 

th¸ng 

Chi phÝ s¶n xuÊt 
ph¸t sinh trong 

th¸ng 

Gi¸ trÞ s¶n 
phÈm dë dang 

cuèi th¸ng 

Tæng gi¸ thµnh 

liªn s¶n phÈm 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc 
tiÕp 

14.300.000 136.000.000 13.620.000 136.680.000 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 1.100.000 20.000.000 1.000.000   20.100.000 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.200.000 40.000.000 2.000.000   40.200.000 

Tæng céng 17.600.000 196.000.000 16.620.000 196.980.000 

 

4 -TÝnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

S¶n phÈm A  -  S¶n lîng :  300 tÊn 

§¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

Kho¶n môc chi phÝ 
Tæng gi¸ thµnh 
liªn s¶n phÈm  

HÖ sè quy 
chuÈn 

Tæng gi¸ thµnh 
Gi¸ thµnh ®¬n 

vÞ 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 136.680.000 0,373 50.981.640 169.939 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   20.100.000 0,373 7.497.300  24.991 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung   40.200.000 0,373 14.994.600  49.982 

Tæng céng 196.980.000 - 73.473.540 244.912 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

S¶n phÈm B  -  S¶n lîng :  240 tÊn 

§¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

Kho¶n môc chi phÝ 
Tæng gi¸ thµnh 
liªn s¶n phÈm  

HÖ sè quy 
chuÈn 

Tæng gi¸ thµnh 
Gi¸ thµnh ®¬n 

vÞ 

S¶n phÈm A     =  

804 tÊn 

300 tÊn 
= 0,373  

S¶n phÈm B     =  

804 tÊn 

264 tÊn 
= 0,328  

S¶n phÈm C     =  

804 tÊn 

240 tÊn 
= 0,299  
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Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 136.680.000 0,328 44.831.040 186.796 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   20.100.000 0,328 6.592.800  27.470 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung   40.200.000 0,328 13.185.600  54.940 

Tæng céng 196.980.000 - 64.609.440 269.206 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh 

S¶n phÈm C  -  S¶n lîng :  200 tÊn 

§¬n vÞ tÝnh : 1.000 ®ång 

Kho¶n môc chi phÝ 
Tæng gi¸ thµnh 
liªn s¶n phÈm  

HÖ sè quy 
chuÈn 

Tæng gi¸ thµnh 
Gi¸ thµnh ®¬n 

vÞ 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 136.680.000 0,299 40.867.320 204.337 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   20.100.000 0,299 6.009.900 30.050 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung   40.200.000 0,299 12.019.800 60.099 

Tæng céng 196.980.000 - 58.897.020 294.586 

 

e. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo tû lÖ. 

Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thu ®îc 
mét nhãm s¶n phÈm víi chñng lo¹I, phÈm cÊp, quy c¸ch kh¸c nhau. Trong trêng hîp nµy ®èi tîng 
tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nhãm s¶n phÈm cßn ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng qui c¸ch s¶n phÈm 
trong nhãm s¶n phÈm ®ã. 

Tr×nh tù tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: 
- Chän tiªu ChuÈn ph©n bæ gi¸ thµnh. Tiªu ChuÈn ph©n bæ thêng ®îc sö dông lµ gi¸ thµnh 

®Þnh møc hoÆc gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. 
- TÝnh tæng gi¸ thµnh thùc tÕ cña c¶ nhãm s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n.  
- TÝnh tû lÖ gi¸ thµnh 

  Tæng gi¸ thµnh cña nhãm s¶n phÈm 
Tû lÖ gi¸ thµnh  =  

  Tæng tiªu ChuÈn ph©n bæ 

- TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ tõng qui c¸ch s¶n phÈm: 

Tæng gi¸ thµnh thùc 
tÕ tõng qui c¸ch s¶n 

phÈm 

 
= 

Tiªu ChuÈn ph©n bæ 
cña tõng qui c¸ch 

 
x 

 
Tû lÖ gi¸ thµnh 

ThÝ dô: Mét DN s¶n xuÊt nhãm s¶n phÈm A cã hai quy c¸ch s¶n phÈm nh sau: 

§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång 

Kho¶n môc Quy c¸ch A1 Quy c¸ch A2 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 18.000 27.000 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp  1.800  2.700 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung  6.480  4.860 

Tæng céng 26.280 34.560 

Chi phÝ s¶n xuÊt trong th¸ng ®· ®îc tËp hîp cho c¶ nhãm s¶n phÈm nh sau:  §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ® 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp :  60.480.000 
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Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp         :    4.536.000 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung                :  18.468.000 

Tæng céng                          :  83.484.000 

S¶n phÈm dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú kh«ng cã. 
Trong th¸ng ®· s¶n xuÊt ®îc 1.000 s¶n phÈm A1 vµ 1.200 s¶n phÈm A2.  

C¨n cø vµo c¸c tµi liÖu trªn kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm A cho tõng quy c¸ch theo tr×nh tù  sau: 
1 -TÝnh tæng gi¸ thµnh ®Þnh møc theo s¶n lîng thùc tÕ ®Ó lµm tiªu chuÈn ph©n bæ 
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(§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång) 

Kho¶n môc chi phÝ S¶m phÈm A1 S¶m phÈm A2 Céng 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 18.000.000 32.400.000 50.400.000 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   1.800.000   3.240.000   5.040.000 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung   6.480.000   5.832.000 12.312.000 

Tæng céng 26.280.000 41.472.000 67.752.000 

2- TÝnh tû lÖ ph©n bæ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ: 

(§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång) 

Kho¶n môc chi phÝ 
Tæng gi¸ thµnh c¶ 
nhãm SP thùc tÕ 

Tæng gi¸ thµnh ®Þnh 
møc theo s¶n lîng 

thùc tÕ 

Tû lÖ tÝnh gi¸ 
thµnh 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 60.480.000 50.400.000 1,2 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   4.536.000   5.040.000 0,9 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung 18.468.000 12.312.000 1,5 

Tæng céng 83.484.000 67.752.000 - 

 

3 -TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ theo tõng quy c¸ch s¶n phÈm. 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm A1 

S¶n lîng : 1.000 

(§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång) 

Kho¶n môc chi phÝ 
Gi¸ thµnh ®Þnh møc 

theo s¶n lîng thùc tÕ  
Tû lÖ 
tÝnh 

Tæng gi¸ 
thµnh 

Gi¸ thµnh 

®¬n vÞ 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 18.000.000 1,2 21.600.000 21.600 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   1.800.000 0,9   1.620.000   1.620 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung   6.480.000 1,5   9.720.000 9.720 

Tæng céng 26.280.000 - 32.940.000 32.940 

 

B¶ng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm A2 

S¶n lîng : 1.200 

(§¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång) 

Kho¶n môc chi phÝ 
Gi¸ thµnh ®Þnh møc 

theo s¶n lîng thùc tÕ  
Tû lÖ 
tÝnh 

Tæng gi¸ 
thµnh 

Gi¸ thµnh 

®¬n vÞ 

Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 32.400.000 1,2 38.880.000 32.400 

Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp   3.240.000 0,9   2.916.000   2.430 

Chi phÝ s¶n xuÊt chung   5.832.000 1,5  8.748.000   7.290 
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Tæng céng 41.472.000 - 50.544.000 42.120 
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g. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh lo¹i trõ . 

Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp cïng mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®ång thêi 
thu ®îc s¶n phÈm chÝnh vµ s¶n phÈm phô. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong trêng hîp nµy 
lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ s¶n phÈm chÝnh ®· hoµn thµnh. 

§Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm chÝnh ph¶i lo¹i trõ chi phÝ s¶n phÈm phô khái tæng chi 
phÝ s¶n xuÊt cña c¶ qui tr×nh c«ng nghÖ. Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô thêng ®îc tÝnh theo gi¸ kÕ 
ho¹ch hoÆc lÊy gi¸ b¸n trõ lîi nhuËn ®Þnh møc. 

Nh vËy gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm chÝnh ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: 

Tæng gi¸ thµnh 

thùc tÕ cña s¶n 

phÈm chÝnh 

 

= 

Chi phÝ s¶n 

xuÊt dë dang 

®Çu kú 

 

+ 

Chi phÝ s¶n xuÊt 

ph¸t sinh trong 

kú 

 

- 

Chi phÝ s¶n xuÊt 

dë dang cuèi kú 

 

- 

Chi phÝ s¶n xuÊt 

s¶n phÈm phô 

§Ó tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt cña s¶n phÈm phô theo tõng kho¶n môc chi phÝ cÇn tÝnh tû träng cña 

chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô. 

  Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô 
Tû träng chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm phô =  

  Tæng chi phÝ s¶n xuÊt 

h.  Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc. 

Ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp cã qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt æn ®Þnh, cã hÖ 
thèng c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®Þnh møc chi phÝ hîp lý, cã tr×nh ®é tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ s¶n 
xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cao, c«ng t¸c h¹ch to¸n ban ®Çu chÆt chÏ. 

TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph¬ng ph¸p ®Þnh møc sÏ kiÓm tra thêng xuyªn, kÞp thêi t×nh 
h×nh thùc hiÖn ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ vît ®Þnh møc, gi¶m bít khèi lîng ghi chÐp vµ tÝnh to¸n 
cña kÕ to¸n. 

Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau: 

- TÝng gi¸ thµnh ®Þnh møc cña s¶n phÈm: c¬ së ®Ó tÝnh lµ ®Þnh møc kü thuËt hiÖn hµnh. KÕ to¸n 
cã thÓ tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc cho s¶n phÈm, nöa thµnh phÈm hoÆc c¸c bé phËn chi tiÕt cÊu thµnh 
nªn s¶n phÈm. 

X¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc. Do viÖc thay ®æi ®Þnh møc thêng tiÕn hµnh vµo 
®Çu th¸ng nªn khi tÝnh sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc chØ cÇn thùc hiÖn cho s¶n phÈm s¶n xuÊt 
dë dang ®Çu kú. 

- X¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do tho¸t ly ®Þnh møc: sè chªnh lÖch nµy ph¸t sinh do tiÕt kiÖm hoÆc 
vît chi. 

- TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm theo c«ng thøc. 

Tæng gi¸ 
thµnh thùc tÕ 

= Tæng gi¸ thµnh 
®Þnh møc 

 Chªnh lÖch do 
thay ®æi ®Þnh møc 

 Chªnh lÖch do 
tho¸t ly ®Þnh møc 

 

3. KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 

3.1 Néi dung -Tµi kho¶n ph¶n ¸nh chi phÝ gi¸ vèn hµng b¸n 

Chi phÝ gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸, dÞch vô, bÊt ®éng 
s¶n ®Çu t b¸n ra trong kú; c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t nh: 
Chi phÝ khÊu hao; chi phÝ söa ch÷a; chi phÝ nghiÖp vô cho thuª B§S ®Çu t theo ph¬ng thøc cho 
thuª ho¹t ®éng (Trêng hîp ph¸t sinh kh«ng lín); chi phÝ nhîng b¸n, thanh lý B§S ®Çu t... 

KÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n  sö dông tµi kho¶n 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n. KÕt cÊu vµ néi dung 
ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 632 -gi¸ vèn hµng b¸n 
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 Trêng hîp doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 
Bªn Nî: 

+ TrÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô ®· b¸n trong kú. 
+ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng vît trªn møc b×nh thêng vµ chi phÝ s¶n xuÊt 

chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ ®îc tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú; 
+ C¸c kho¶n hao hôt, mÊt m¸t cña hµng tån kho sau khi trõ phÇn båi thêng do tr¸ch nhiÖm 

c¸ nh©n g©y ra; 
+ Chi phÝ x©y dùng, tù chÕ TSC§ vît trªn møc b×nh thêng kh«ng ®îc tÝnh vµo nguyªn gi¸ 

TSC§ h÷u h×nh tù x©y dùng, tù chÕ hoµn thµnh; 
+ Sæ trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (Chªnh lÖch gi÷a sè d phßng gi¶m gi¸ hµng 

tån kho ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n sè dù phßng ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt). 
+ Sè khÊu hao B§S ®Çu t trÝch trong kú; 
+ Chi phÝ söa ch÷a, n©ng cÊp, c¶i t¹o B§S ®Çu t kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tÝnh vµo nguyªn gi¸ 

B§S ®Çu t; 
+ Chi phÝ ph¸t sinh tõ nghiÖp vô cho thuª ho¹t ®éng B§S ®Çu t trong kú; 
+ Gi¸ trÞ cßn l¹i cña B§S ®Çu t b¸n, thanh lý trong kú; 
+ Chi phÝ cña nghiÖp vô b¸n, thanh lý B§S ®Çu t ph¸t sinh trong kú; 
Bªn Cã: 

- KÕt chuyÓn gi¸ vèn cða s°n phÈm, h¯ng ho², dÞch vô ®± b²n trong kú sang TK 911 “X²c 
®Þnh kÕt qu° kinh doanh”; 

- KÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ kinh doanh B§S ®Çu t ph¸t sinh trong kú ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 
ho¹t ®éng kinh doanh; 

- Kho¶n hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m tµi chÝnh (Chªnh lÖch gi÷a sè 
dù phßng ph¶i lËp n¨m nay nhá h¬n sè ®· lËp n¨m tríc). 

- TrÞ gi¸ hµng b¸n ph¶i tr¶ l¹i nhËp kho. 
Tµi kho¶n 632 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

Trêng hîp doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. 
   §èi víi doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i  

Bªn nî: 

- TrÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n trong kú. 
- Sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (Chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng ph¶i lËp n¨m 

nay lín h¬n sè ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt). 
Bªn cã: 

- KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· göi b¸n nhng cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô; 
- Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m tµi chÝnh (Chªnh lÖch gi÷a sè dù 

phßng ph¶i lËp n¨m nay nhá h¬n sè ®· lËp n¨m tríc); 
- KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n v¯o bªn Nî t¯i kho°n 911 “X²c ®Þnh kÕt qu° 

kinh doanh”. 

 §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô  
Bªn Nî: 

- TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån kho ®Çu kú; 
- Sè trÝch lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (Chªnh lÖch gi÷a sè dù phßng ph¶i trÝch lËp 

n¨m nay lín h¬n sè ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt); 
- TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm s¶n xuÊt xong nhËp kho vµ dÞch vô ®· hoµn thµnh. 
Bªn Cã: 

- KÕt chuyÓn gi² vèn cða th¯nh phÈm tån kho cuèi kú v¯o bªn Nî TK 155 “Th¯nh phÈm”; 
- Hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m tµi chÝnh (Chªnh lÖch gi÷a sè dù 

phßng ph¶i lËp n¨m nay nhá h¬n sè ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt); 
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- KÕt chuyÓn gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®· xuÊt b¸n, dÞch vô hoµn thµnh ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· 
b²n trong kú v¯o bªn Nî TK 911 “X²c ®Þnh kÕt qu° kinh doanh”. 

Tµi kho¶n 632 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

3.2 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n gi¸ vèn hµng b¸n 

3.2.1 . §èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn 
 1. Khi xuÊt b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸ ®ång thêi víi ghi nhËn doanh thu, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
  Cã c¸c TK 154, 155, 156, 157,... 

 2. Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ ®îc h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo gi¸ vèn hµng b¸n: 
- Trêng hîp møc s¶n phÈm thùc tÕ s¶n xuÊt ra thÊp h¬n c«ng suÊt b×nh thêng th× kÕ to¸n 

ph¶i tÝnh vµ x¸c ®Þnh chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph©n bæ vµo chi phÝ chÕ biÕn cho mét ®¬n vÞ 
s¶n phÈm theo møc c«ng suÊt b×nh thêng. Kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh kh«ng ph©n bæ 
(kh«ng tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm sè chªnh lÖch gi÷a tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh thùc 
tÕ ph¸t sinh lín h¬n chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh tÝnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm) ®îc ghi nhËn vµo 
gi¸ vèn hµng b¸n trong kú, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
  Cã TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
- Ph¶n ¸nh kho¶n hao hôt, mÊt m¸t cña hµng tån kho sau khi trõ (-) phÇn båi thêng do tr¸ch 

nhiÖm c¸ nh©n g©y ra, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

  Cã c¸c TK 152, 153, 156, 138 (1381), ... 
- Ph¶n ¸nh chi phÝ tù x©y dùng, tù chÕ TSC§ vît qu¸ møc b×nh thêng kh«ng ®îc tÝnh vµo 

nguyªn gi¸ TSC§ h÷u h×nh hoµn thµnh, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

  Cã TK 241 -X©y dùng c¬ b¶n dë dang (nÕu tù x©y dùng) 
  Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (nÕu tù chÕ) 

  3. H¹ch to¸n kho¶n trÝch lËp hoÆc hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho cuèi n¨m (Do lËp 
dù phßng n¨m nay lín h¬n hoÆc nhá h¬n kho¶n dù phßng ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt). 

Cuèi n¨m, doanh nghiÖp c¨n cø vµo t×nh h×nh gi¶m gi¸ hµng tån kho ë thêi ®iÓm cuèi kú tÝnh 
to¸n kho¶n ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ cho hµng tån kho so víi sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho 
®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt ®Ó x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch ph¶i trÝch lËp thªm,hoÆc gi¶m ®i:  

- Trêng hîp sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp n¨m nay lín h¬n sè dù phßng 
gi¶m gi¸ hµng tån kho ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch lín h¬n ®îc trÝch bæ 
sung, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
  Cã TK 159 -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho  
- Trêng hîp sè dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ph¶i lËp kú nµy nhá h¬n sè dù phßng gi¶m 

gi¸ hµng tån kho ®· lËp n¨m tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch nhá h¬n ®îc hoµn nhËp, ghi: 
Nî TK 159 -Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho  

  Cã TK 632 -  Gi¸ vèn hµng b¸n 
 4. C¸c nghiÖp vô kinh tÕ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh B§S ®Çu t: 

- §Þnh kú tÝnh, trÝch khÊu hao B§S ®Çu t ®ang n¾m gi÷ chê t¨ng gi¸, ®ang cho thuª ho¹t 
®éng, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
  Cã TK 2147 -Hao mßn B§S ®Çu t 
- Khi ph¸t sinh chi phÝ liªn quan ®Õn B§S ®Çu t sau khi nhËn ban ®Çu nÕu kh«ng tho¶ m·n 

®iÒu kiÖn ghi t¨ng gi¸ trÞ B§S ®Çu t, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n (Chi tiÕt chi phÝ kinh doanh B§S ®Çu t)  
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Nî TK 242 -Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn) 
  Cã c¸c TK 111, 112, 152, 153, 334,... 
- C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn cho thuª ho¹t ®éng B§S ®Çu t (§èi víi c¸c chi phÝ ph¸t sinh 

kh«ng lín), ghi: 
Nî TK 632 -  Gi¸ vèn hµng b¸n (Chi tiÕt chi phÝ kinh doanh B§S ®Çu t) 

Cã TK 11, 112, 331, 334,... 
- KÕ to¸n gi¶m nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn cña B§S ®Çu t do b¸n, thanh lý, ghi: 

Nî TK 214 -Hao mßn TSC§ (2147 -Hao mßn B§S ®Çu t)  
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña B§S ®Çu t) 

  Cã TK 217 -BÊt ®éng s¶n ®Çu t (Nguyªn gi¸) 
- C¸c chi phÝ b¸n, thanh lý B§S ®Çu t ph¸t sinh, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n (Chi tiÕt chi phÝ kinh doanh B§S ®Çu t). 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (NÕu cã) 

  Cã c¸c TK 111, 112, 331,... 
 5. Trêng hîp dïng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra chuyÓn thµnh tµi s¶n ®Ó sö dông, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng ho¸  
  Cã TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh dë dang 

 6. Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nhËp kho, ghi: 
Nî c¸c TK 155, 156 

  Cã TK 632 -  Gi¸ vèn hµng b¸n 
       7. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n cña c¸c s¶n phÈm, hµng ho¸, bÊt ®éng s¶n ®Çu t ®îc x¸c 
®Þnh l¯ ®± b²n trong kú v¯o bªn Nî T¯i kho°n 911 “X²c ®Þnh kÕt qu° kinh doanh”, ghi: 

Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh  
  Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

3.2.2  §èi víi doanh nghiÖp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 
 §èi víi doanh nghiÖp th¬ng m¹i 

- Cuèi kú, x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n, ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· 
b¸n, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 611 -Mua hµng 
- Cuèi kú, kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· b¸n vµo bªn Nî Tµi 

kho°n 911 “X²c ®Þnh kÕt qu° kinh doanh”, ghi: 
Nî TK 911 -X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh  
 Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

 §èi víi doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh dÞch vô: 
- §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi² vèn cða th¯nh phÈm tån kho ®Çu kú v¯o T¯i kho°n 632 “Gi² vèn 

h¯ng b²n”, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155 -Thµnh phÈm 
- §Çu kú, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ cña th¶nh phÈm, dÞch vô ®· göi b¸n nhng cha ®îc x¸c ®Þnh lµ 

®± b²n v¯o T¯i kho°n 632 “Gi² vèn h¯ng b²n”, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 157 -Hµng göi ®i b¸n 
- Gi¸ thµnh cña thµnh phÈm hoµn thµnh nhËp khÈu, gi¸ thµnh dÞch vô ®· hoµn thµnh, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 631 -Gi¸ thµnh s¶n phÈm  
- Cuèi kú, kÕt chuyÓn gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån kho cuèi kú vµo bªn Nî Tµi kho¶n 155 

“Th¯nh phÈm”, ghi: 
Nî TK 155 -Thµnh phÈm 
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Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
- Cuèi kú, x¸c ®Þnh trÞ gi¸ thµnh phÈm göi b¸n: 
Nî TK 157 -Hµng göi ®i b¸n 

Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
- Cuèi kú, kÕt chuyÓn gi¸ vèn  thµnh phÈm, dÞch vô ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ ®· b¸n trong kú, ghi: 
Nî TK 911 -X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh  

Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

4. KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

4.1 . H¹ch to¸n ban ®Çu 

KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng; Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®ßi hái c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh 
ph¶i cã ®Çy ®ñ chøng tõ hîp lÖ, hîp ph¸p. Chøng tõ kÕ to¸n ®îc sö dông tuú vµo néi dung tõng 
kho¶n chi phÝ: 

 Chi phÝ nh©n viªn : C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng -  BHXH.  

 Chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô: C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ vËt liÖu -  CCDC. 

 Chi phÝ khÊu hao TSC§: C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ trÝch khÊu hao TSC§. 

 Chi phÝ dÞch vô mua ngo¯i, chi phÝ b´ng tiÒn: C¨n cø  v¯o c²c phiÕu chi, giÊy “b²o nî” cða 
Ng©n hµng, c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô... 

 Th«ng b¸o thuÕ, b¶ng kª nép thuÕ, biªn lai thu thuÕ... 

4.2. Tµi kho¶n sö dông 

 §Ó tËp hîp chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 641 "Chi phÝ b¸n hµng". 

  KÕt cÊu chñ yÕu cña tµi kho¶n 641 nh sau: 

Bªn Nî: Chi phÝ b¸n hµng thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. 

Bªn Cã: C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng trong kú. 

Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng  

Tµi kho¶n 641 cuèi kú kh«ng cã sè d.  

TK 641 gåm 7 TK cÊp 2 nh sau: 

- TK 6411 "Chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng" 

- TK 6412 "Chi phÝ vËt liÖu bao b×" 

- TK 6413 "Chi phÝ dông cô ®å dïng" 

- TK 6414 "Chi phÝ khÊu hao TSC§" 

- TK 6415 "Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm hµng ho¸" 

- TK 6417 "Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi" 

- TK 6418 "Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn" 

Khi h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh chñ yÕu sau: 

 ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 641 nh÷ng kho¶n chi phÝ g¾n liÒn víi qu¸ tr×nh b¸n hµng vµ 
chuÈn bÞ hµng ®Ó b¸n theo ®óng néi dung qui ®Þnh trong chi phÝ b¸n hµng. 

 Ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi theo tõng néi dung chi phÝ, theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ . 

 Cuèi kú ph¶i kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng cho hµng ho¸ ®· tiªu thô vµo TK 911 ®Ó x¸c ®Þnh 
kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 

§Ó tËp hîp chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 642 "Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp" 
Néi dung kÕt cÊu chñ yÕu cña tµi kho¶n 642 nh sau: 
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Bªn Nî:   

 T©p h¬p chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú 

Bªn Cã:   

 C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý trong kú 

 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ hoÆc chuyÓn cho kú sau. 

Tµi kho¶n 642 cuèi kú kh«ng cã sè d. TK 642 ®îc chi tiÕt thµnh 8 TK cÊp 2 nh sau: 

 TK 6421 "Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý" 

 TK 6422 "Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý" 

 TK 6423 "Chi phÝ  ®å dïng v¨n phßng" 

 TK 6424 "Chi phÝ khÊu hao TSC§" 

 TK 6425 "ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ" 

 TK 6426 "Chi phÝ dù phßng" 

 TK 6427 "Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi" 

 TK 6428 "Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn" 

4.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ b¸n hµng: 

 Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng - BHXH, tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n 
hµng, tiÕp thÞ, nh©n viªn ®ãng gãi, b¶o qu¶n, bèc v¸c, vËn chuyÓn hµng ho¸, vµ trÝch lËp c¸c 
kho¶n  BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l¬ng cña nh©n viªn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6411) 

Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 

Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ kh¸c (3382, 3383, 3384) 

 Khi xuÊt kho vËt liÖu sö dông trong qu¸ tr×nh b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6412) 

Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

 Khi xuÊt c«ng cô, dông cô dïng trong b¸n hµng: 

-  Trêng hîp xuÊt c«ng cô, dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ 1 lÇn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6413) 

Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô 

-  Trêng hîp xuÊt c«ng cô, dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 

Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô 

-  Hµng th¸ng ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ trong kú, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6413) 

Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 

Hµng th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ khÊu hao TSC§ ë bé phËn b¸n hµng kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6414) 

Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ 

 Khi ph¸t sinh chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm: 

   Trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng cã bé phËn b¶o hµnh ®éc lËp: 
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Trường hợp doanh nghiệp bán hàng cho khách hàng có kèm theo giấy bảo hành sửa chữa cho các 

khoản hỏng hóc do lỗi sản xuất được phát hiện trong thời gian bảo hành sản phẩm, hàng hoá, doanh 

nghiệp phải xác định cho từng mức chi phí sửa chữa cho toàn bộ nghĩa vụ bảo hành. Khi xác định số dự 

phòng phải trả cần lập về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hoá, ghi: 

Nợ TK 6415 - Chi phí bán hàng 

   Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 
Khi b¶o hµnh s¶n phÈm hoµn thµnh, bµn giao cho kh¸ch, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 352 - Chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ s¶n phÈm 
Cã TK111, 112, 152, 153, 214, 334... 

HÕt thêi h¹n b¶o hµnh: 
-  NÕu chi phÝ b¶o hµnh trÝch tríc > chi phÝ b¶o hµnh thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 352 - Chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ s¶n phÈm 
Cã TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6415) 

            -  NÕu chi phÝ b¶o hµnh trÝch tríc < chi phÝ b¶o hµnh thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6415) 

Cã TK 352 - Chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ s¶n phÈm 
 NÕu DN kh«ng cã kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, khi ph¸t sinh chi 
phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6415) 
Cã TK111, 112, 152, 153, 214, 334  

Trêng hîp doanh nghiÖp cã bé phËn b¶o hµnh ®éc lËp: 

T¹i bé phËn b¶o hµnh 

Khi ph¸t sinh chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 621 -  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 
Nî TK 622 -  Chi phÝ nh©n  c«ng trùc tiÕp 
Nî TK 627 -  Chi phÝ s¶n xuÊt chung 

Cã TK 111, 112, 152, 153, 214, 334... 

Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm thùc tÕ ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 

Cã TK 621 -  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 

Cã TK 622 -  Chi phÝ nh©n  c«ng trùc tiÕp 

Cã TK 627 -  Chi phÝ s¶n xuÊt chung 

Khi c«ng viÖc söa ch÷a b¶o hµnh hoµn thµnh, bµn giao cho kh¸ch hµng, kÕ to¸n kÕt chuyÓn gi¸ 
thµnh thùc tÕ trong kú: 

  Nî TK 632 -  Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang 

Ph¶n ¸nh doanh thu cña bé phËn b¶o hµnh: 

Nî TK 111, 112,  136  

Cã TK 512 -  Doanh thu néi bé 

T¹i bé phËn cã s¶n phÈm, hµng ho¸ ph¶i b¶o hµnh 

Khi ph¸t sinh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho bé phËn b¶o hµnh cña doanh nghiÖp, nÕu doanh nghiÖp kh«ng 
trÝch tríc chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm, hµng ho¸, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6415) 

Cã TK 111, 112, 336 

NÕu doanh nghiÖp trÝch tríc chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ th× hµng th¸ng kÕ to¸n ®· ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6415) 

Cã TK 352 - Chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ s¶n phÈm 

X¸c ®Þnh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho bé phËn b¶o hµnh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: 
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Nî TK 352 - Chi phÝ b¶o hµnh hµng ho¸ s¶n phÈm  

Cã TK 111, 112,  336  

 Khi thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông ë bé phËn b¸n hµng, ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6417) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) 

Cã TK 111, 112, 331... 

 Khi tÝnh hoa hång ®¹i lý ph¶i tr¶ cho c¬ së nhËn ®¹i lý, kÕ to¸n ghi: 

-  Trêng hîp bãc t¸ch lu«n hoa hång ph¶i tr¶ khi x¸c ®Þnh doanh thu: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6417) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 

-  Trêng hîp chØ x¸c ®Þnh hoa hång ph¶i tr¶ khi thanh quyÕt to¸n víi bªn nhËn ®¹i lý: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6417) 

Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) 

Cã TK 111,  112, 131... 

 Hµng th¸ng, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph©n bæ hoÆc kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ nh söa ch÷a lín 
TSC§  dïng ë bé phËn b¸n hµng... kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6418) 

Cã TK 142 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (1421) 

Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (Chi tiÕt trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§) 

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ë bé phËn b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (6418) 

Cã TK 111, 112 

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n ®îc phÐp ghi gi¶m chi phÝ b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK111, 112, 152... 

Cã TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng 

 Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng cho hµng ho¸ ®· tiªu thô, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

Cã TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng 
4.4. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

 Hµng th¸ng, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ sè 1 tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn QLDN, ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6421) 

Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 

 Khi trÝch lËp c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý 
doanh nghiÖp, c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng - BHXH, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6421) 
Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ kh¸c (3382, 3383, 3384) 

 Khi xuÊt kho vËt liÖu sö dông phôc vô qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6422) 

Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

 Khi xuÊt c«ng cô, dông cô dïng trong qu¶n lý doanh nghiÖp: 
-  Trêng hîp xuÊt c«ng cô, dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ mét lÇn kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6423) 
Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô 

-  Trêng hîp xuÊt c«ng cô, dông cô thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 1421, 242 - Chi phÝ tr¶ tríc  
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Cã TK 153 - C«ng cô, dông cô 
  Hµng th¸ng ph©n bæ dÇn vµo chi phÝ trong kú, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6423) 
Cã TK 1421, 242  

 Khi trÝch khÊu hao TSC§ dïng ë bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6424) 

Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ 

 Khi tÝnh thuÕ m«n bµi, thuÕ nhµ ®Êt... kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6425) 

Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN (3337, 3338) 
Trêng hîp mua lÖ phÝ giao th«ng, lÖ phÝ chøng th vµ c¸c kho¶n lÖ phÝ kh¸c cã tÝnh chÊt thuÕ, 

kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6425) 

Cã TK 111, 112  

 §Þnh kú, trÝch quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm theo quy ®Þnh, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6426) 

Cã TK 351 

 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp c¨n cø  vµo kho¶n nî ph¶i thu, x¸c ®Þnh sè dù 
phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp. 

  +  NÕu sè dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp n¨m nay > sè dù phßng nî 
ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch ghi: 

Nî TK 642 -  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6426) 
Cã TK 139 -  Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 

+  NÕu sè dù phßng nî ph¶i thu khã ®ßi cÇn ph¶i trÝch lËp n¨m nay < sè dù phßng nî 
ph¶i thu khã ®ßi ®· trÝch lËp ë cuèi niªn ®é tríc cha sö dông hÕt th× sè chªnh lÖch ghi : 

Nî TK 139 -  Dù phßng ph¶i thu khã ®ßi 
Cã TK 642 -  Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6426) 

Trong niªn ®é tiÕp theo khi thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu cña niªn ®é tríc, ghi: 
Nî TK111, 112  

Cã TK 131, 138  
Nh÷ng kho¶n nî ph¶i thu cña niªn ®é tríc, nay thùc sù kh«ng thu håi nî ®îc, sau 

khi ®· cã quyÕt ®Þnh cho phÐp xö lý xo¸ sæ kho¶n c«ng nî nµy, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 139 :  Dïng dù phßng ®Ó xo¸ nî  
Nî TK 642 : PhÇn chªnh lÖch gi÷a sè nî ph¶i thu khã ®ßi xo¸ sæ > sè lËp dù phßng 

Cã TK131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
Cã TK138 - Ph¶i thu kh¸c 

§ång thêi ph°i theo dâi kho°n c«ng nî ®± xö lý trªn TK 004 “Nî khã ®ßi ®± xö lý” trong 
thêi h¹n Ýt nhÊt tõ 10 ®Õn 15 n¨m theo bót to¸n ®¬n: 

Nî TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 
C¸c kho¶n nî ph¶i thu khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ nÕu thu håi ®îc, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK111, 112  
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c  

§ång thêi:    Cã TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 
C¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ nÕu sau 10 ®Õn 15 n¨m kh«ng thu håi ®îc, ghi: 

Cã TK 004 - Nî khã ®ßi ®· xö lý 

 Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô qu¶n lý doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6427, 6428) 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

Cã TK 111, 112,  331  
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 Hµng th¸ng, c¨n cø vµo kÕ ho¹ch ph©n bæ hoÆc kÕ ho¹ch trÝch tríc chi phÝ nh söa ch÷a lín 
TSC§ dïng ë bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp... kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 642 - Chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp (6428) 
Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (1421) 
Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ 

 Khi doanh nghiệp xác định chắc chắn một khoản dự phòng cho các khoản chi phí tái cơ cấu doanh 

nghiệp và thoả mãn các điều kiện ghi nhận đối với các khoản dự phòng, khi trích lập dự phòng cho 

các khoản chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, ghi:  

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

   Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

 Nếu doanh nghiệp có hợp đồng có rủi ro lớn mà trong đó những chi phí bắt buộc phải trả cho các 

nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng vượt quá những lợi ích kinh tế dự tính thu được từ hợp đồng đó. Các 

chi phí bắt buộc phải trả theo các điều khoản của hợp đồng như khoản bồi thường hoặc đền bù do việc 

không thực hiện được hợp đồng, khi xác định chắc chắn một khoản dự phòng phải trả cần lập cho một 

hợp đồng có rủi ro lớn, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

   Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

 Khi xác định số dự phòng phải trả khác cần lập tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

   Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

 Cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ, doanh nghiệp phải tính, xác định số dự 

phòng phải trả cần lập: 

+  Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả 

đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết; số chênh lệch lớn hơn được ghi nhận vào chi  phí 

trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

   Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

+  Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả 

đã lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch nhỏ hơn phải hoàn nhập ghi 

giảm chi phí trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n ®îc phÐp ghi gi¶m chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112, 152  

Cã TK 642 - Chi phÝ Qu¶n lý doanh nghiÖp 

 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: 
Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

Cã TK 642 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 

II.  KÕ to¸n doanh thu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 

1. Quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n doanh thu 

1.1. C¸c ph¬ng thøc b¸n hµng trong doanh nghiÖp  

B¸n bu«n qua kho: Lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ hµng ho¸, thµnh phÈm ®îc xuÊt b¸n tõ kho 
b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp. Trong ph¬ng thøc nµy cã hai h×nh thøc: 

 B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp: Theo h×nh thøc nµy bªn mua cö 

®¹i diÖn ®Õn kho cña doanh nghiÖp ®Ó nhËn hµng. Doanh nghiÖp ph¶i xuÊt kho hµng ho¸, giao 
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trùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua. Sau khi ®¹i diÖn bªn mua nhËn ®ñ hµng, ®· thanh to¸n tiÒn hoÆc 
chÊp nhËn nî, th× hµng ho¸ thµnh phÈm míi x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 

 B¸n bu«n qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng: Theo h×nh thøc nµy, c¨n cø vµo hîp 

®ång ®· ký kÕt hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng, doanh nghiÖp xuÊt kho hµng ho¸, thµnh phÈm dïng 
ph¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc ®i thuª ngoµi, chuyÓn hµng giao cho bªn mua ë mét ®Þa ®iÓm 
tho¶ thuËn. Hµng ho¸, thµnh phÈm chuyÓn b¸n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Hµng 
ho¸, thµnh phÈm chØ x¸c ®Þnh lµ tiªu thô khi nhËn ®îc tiÒn do bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o 
cu¶ bªn mua ®· nhËn ®îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n. Chi phÝ vËn chuyÓn do doanh nghiÖp 
hay bªn mua chÞu lµ do sù tho¶ thuËn tõ tríc gi÷a hai bªn. NÕu doanh nghiÖp chÞu chi phÝ vËn 
chuyÓn, sÏ ®îc ghi vµo chi phÝ b¸n hµng. NÕu bªn mua chÞu chi phÝ vËn chuyÓn, sÏ ph¶i thu tiÒn 
cña bªn mua. 

 B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng: Theo h×nh thøc nµy, thµnh phÈm s¶n xuÊt xong kh«ng nhËp 
kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua. Ph¬ng thøc nµy cã thÓ thùc hiÖn theo hai h×nh thøc: 

 B¸n hµng vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao trùc tiÕp: Theo h×nh thøc nµy, thµnh 

phÈm s¶n xuÊt xong kh«ng nhËp kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng t¹i xëng cho bªn mua Sau khi giao, 
nhËn, ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng, bªn mua ®· thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn nî, 
hµng ho¸ ®îc x¸c nhËn lµ tiªu thô. 

 B¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Theo h×nh thøc nµy, thµnh 

phÈm s¶n xuÊt xong kh«ng nhËp kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua b»ng ph¬ng tiÖn vËn t¶i 
cña m×nh hoÆc thuª ngoµi chuyÓn hµng ®Õn mét ®Þa ®iÓm ®· ®îc tho¶ thuËn. Thµnh phÈm, hµng 
ho¸ chuyÓn b¸n trong trêng hîp nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Khi nhËn ®îc 
tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cña bªn mua ®· nhËn ®îc hµng vµ chÊp nh¹an thanh 
to¸n th× hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 

 Ph¬ng thøc b¸n lÎ: Lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng.  

 H×nh thøc b¸n hµng tr¶ gãp: Theo h×nh thøc nµy ngêi mua ®îc tr¶ tiÒn mua hµng thµnh 

nhiÒu lÇn. Doanh nghiÖp ngoµi sè tiÒn thu theo gi¸ b¸n th«ng thêng cßn thu thªm ngêi mua mét 
kho¶n l·i do tr¶ chËm. 

Ph¬ng thøc göi ®¹i lý b¸n: Theo h×nh thøc nµy doanh nghiÖp giao hµng cho c¬ së ®¹i lý. 
Bªn ®¹i lý sÏ trùc tiÕp b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn cho doanh nghiÖp vµ ®îc hëng hoa hång ®¹i lý 
b¸n. Sè hµng göi ®¹i  lý vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp. Sè hµng ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu 
thô khi doanh nghiÖp nhËn ®îc tiÒn do bªn ®¹i lý thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. 

1.2. Ph¹m vi x¸c ®Þnh hµng b¸n  

Hµng ho¸, thµnh phÈm ®îc x¸c ®Þnh lµ hµng b¸n khi tho¶ m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau: 

 Ph¶i th«ng qua mua, b¸n vµ thanh to¸n theo mét ph¬ng thøc thanh to¸n nhÊt ®Þnh. 

 DN mÊt quyÒn së h÷u vÒ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· thu tiÒn hoÆc ngêi mua chÊp nhËn nî. 

Mét sè trêng hîp kh¸c, ®îc coi lµ b¸n nh: 

 Hµng ho¸ xuÊt ®Ó ®æi lÊy hµng ho¸ kh¸c kh«ng t¬ng tù 

 Hµng ho¸ xuÊt ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c«ng nh©n viªn, thanh to¸n thu nhËp 
chia cho c¸c bªn liªn doanh, liªn kÕt 

 Hµng ho¸ xuÊt lµm quµ biÕu, tÆng. 

 Hµng ho¸ xuÊt dïng trong néi bé, phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

 Hµng ho¸ hao hôt, tæn thÊt trong kh©u b¸n, theo hîp ®ång bªn mua chÞu. 

1.3 Doanh thu b¸n hµng:  

Doanh thu b¸n hµng ®îc ghi nhËn khi tho¶ m·n ®ång thêi 5 ®iÒu kiÖn sau: 
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 Doanh nghiÖp ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm 
hoÆc h©ng ho¸ cho ngêi mua 

 Doanh nghiÖp kh«ng cßn n¾m gi÷ quyÒn qu¶n lý hµng ho¸ nh ngêi së h÷u hµng ho¸ hoÆc 
quyÒn kiÓm so¸t hµng ho¸ 

 Doanh thu x¸c ®Þnh t¬ng ®èi ch¾c ch¾n 

 Doanh nghiÖp ®· thu ®îc hoÆc sÏ thu ®îclîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch b¸n hµng 

 X¸c ®Þnh ®îc chi phÝ liªn quan ®Õn giao dÞch b¸n hµng 

Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu, quy ®Þnh theo tõng ph¬ng thøc, h×nh thøc b¸n hµng nh sau: 

 B¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc  giao hµng trùc tiÕp, thêi ®iÓm 
ghi nhËn doanh thu khi ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng,  thanh to¸n  hoÆc chÊp nhËn nî. 

 B¸n bu«n qua kho, b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng, thêi ®iÓm ghi 
nhËn doanh thu ghi nhËn khi thu tiÒn hoÆc bªn mua nhËn ®îc hµng chÊp nhËn thanh to¸n. 

 B¸n lÎ, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ khi nhËn ®îc b¸o c¸o cña nh©n viªn b¸n hµng. 

 Ph¬ng thøc göi ®¹i lý b¸n, thêi ®iÓm ghi chÐp hµng b¸n lµ khi nhËn tiÒn hoÆc bªn nhËn ®¹i 
lý chÊp nhËn thanh to¸n. 

1.4. NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng: 

KÕ to¸n nghiÖp vô b¸n hµng cã c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: 

 Ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c t×nh h×nh b¸n hµng cña doanh nghiÖp trong 
kú. Ngoµi kÕ to¸n tæng hîp trªn c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n, kÕ to¸n b¸n hµng cÇn ph¶i theo dâi 
ghi chÐp vÒ sè lîng, kÕt cÊu, chñng lo¹i hµng b¸n, ghi chÐp doanh thu b¸n hµng, thuÕ gi¸ trÞ 
gia t¨ng ®Çu ra cña tõng nhãm mÆt hµng, theo dâi tõng ®¬n vÞ trùc thuéc (theo c¸c cöa hµng, 
quÇy hµng). 

 KiÓm tra t×nh h×nh thu tiÒn b¸n hµng vµ qu¶n lý tiÒn b¸n hµng. §èi víi hµng ho¸ b¸n chÞu, 
cÇn ph¶i më sæ s¸ch ghi chÐp theo tõng kh¸ch hµng, l« hµng, sè tiÒn kh¸ch nî, thêi h¹n vµ 
t×nh h×nh tr¶ nî.v.v... 

 TÝnh to¸n gi¸ thùc tÕ cña hµng ®· tiªu thô, nh»m x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng 

 Cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh b¸n hµng, phôc vô 
cho viÖc chØ ®¹o, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 

2. KÕ to¸n b¸n hµng theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 

2.1. Chøng tõ kÕ to¸n. 

Tuú theo ph¬ng thøc, h×nh thøc b¸n hµng, kÕ to¸n b¸n hµng sö dông c¸c chøng tõ kÕ to¸n sau: 

 Ho¸ ®¬n GTGT (Ho¸ ®¬n b¸n hµng) 

 PhiÕu xuÊt kho 

 B¸o c¸o b¸n hµng, B¶ng kª b¸n lÎ hµng ho¸, dÞch vô. 

 GiÊy nép tiÒn cña nh©n viªn b¸n hµng 

 B¶ng kª nhËn hµng vµ thanh to¸n hµng ngµy. 

 B¶ng thanh to¸n hµng ®¹i lý. 

 C¸c chøng tõ thanh to¸n: PhiÕu thu, B¶ng kª nép sÐc, B¸o cã cña ng©n hµng....  

2.2 Tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông:  

KÕ to¸n b¸n hµng sö dông c¸c tµi kho¶n sau: 

 Tµi kho¶n 511"Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô". Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh 

tæng doanh thu b¸n hµng thùc tÕ, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn 
trong kú cña doanh nghiÖp. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n nh sau: 
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Bªn Nî:  

 Cuèi kú kÕt chuyÓn kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, CKTM, doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 

 ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ph¶i nép  

 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn. 

Bªn Cã:  

 Doanh thu b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô thùc tÕ trong kú 

Doanh thu b¸n hµng ghi vµo Bªn Cã TK 511, ph©n biÖt theo tõng trêng hîp sau: 
Hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, doanh thu b¸n 

hµng ghi theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT. 
Hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp vµ hµng ho¸, dÞch vô 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thuÕ xuÊt khÈu doanh thu b¸n hµng ghi theo gi¸ 
thanh to¸n víi ngêi mua, gåm c¶ thuÕ ph¶i chÞu. 

Hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, doanh thu b¸n hµng ghi theo gi¸ 
b¸n kh«ng cã thuÕ. 

Tµi kho¶n 511 cuèi kú kh«ng cã sè d. 

Tµi kho¶n 511 cã 5 tµi kho¶n cÊp 2: 

 Tµi kho¶n 5111 "Doanh thu b¸n hµng ho¸". Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông chñ yÕu trong c¸c 
doanh nghiÖp kinh doanh th¬ng m¹i. 

 Tµi kho¶n 5112 "Doanh thu b¸n thµnh phÈm". Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông chñ yÕu trong 
c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vËt chÊt, nh c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, xÊy l¾p,v.v... 

 Tµi kho¶n 5113 "Doanh thu cung cÊp dÞch vô". Tµi kho¶n nµy®îc sö dông chñ yÕu trong 
c¸c doanh nghiÖp kinh doanh dÞch vô, nh du lÞch, vËn t¶i, bu ®iÖn, dÞch vô v¨n ho¸, dÞch 
vô khoa häc kü thuËt, dÞch vô may ®o, dÞch vô söa ch÷a ®ång hå v.v... 

 Tµi kho¶n 5114 "Doanh thu trî cÊp, trî gi¸". Tµi kho¶n nµy ®îc sö dông ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n 
mµ nhµ níc trî cÊp, trî gi¸ cho doanh nghiÖp, trong trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn 
nhiÖm vô cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ níc. 

 Tµi kho¶n 5117 "Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n". Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh 
doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n cña doanh nghiÖp bao gåm: Doanh thu cho thuª ho¹t 
®éng bÊt ®éng s¶n vµ doanh thu b¸n bÊt ®éng s¶n. 

 TK 512 "Doanh thu b¸n hµng néi bé". Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu do b¸n 

hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô trong néi bé, gi÷a c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong cïng mét c«ng ty 
hoÆc tæng c«ng ty. KÕt cÊu tµi kho¶n 512 t¬ng tù nh kÕt cÊu tµi kho¶n 511. 
Tµi kho¶n 512 cã 3 tµi kho¶n cÊp 2 

 TK 5121 "Doanh thu b¸n hµng  ho¸" 

 TK 5122 "Doanh thu b¸n thµnh phÈm" 

 TK 5123 "Doanh thu cung cÊp dÞch vô" 

 TK521 "ChiÕt khÊu th¬ng m¹i". Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n chiÕt khÊu th¬ng 

m¹i mµ doanh nghiÖp ®· gi¶m trõ hoÆc ®· thanh to¸n cho ngêi mua hµng do viÖc ngêi mua 
hµng ®· mua hµng (s¶n phÈm, hµng ho¸), dÞch vô víi khèi lîng lín theo tho¶  thuËn vÒ chiÕt 
khÊu th¬ng m¹i ®· ghi trªn hîp ®ång kinh tÕ mua b¸n hoÆc c¸c cam kÕt mua, b¸n hµng. Néi 
dung ghi chÐp tµi kho¶n 521 nh sau: 

Bªn Nî: Sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®· chÊp nhËn thanh to¸n cho kh¸ch hµng. 
Bªn Cã: KÕt chuyÓn sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m³i sang T¯i kho°n “Doanh thu b²n h¯ng v¯ cung 
cÊp  dÞch vô” ®Ó x²c ®Þnh doanh thu thuÇn cða kú h³ch to²n. 
TK 521 "ChiÕt khÊu th¬ng m¹i" cuèi kú kh«ng cã sè d. 
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 Tµi kho¶n 531 "Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i". Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè hµng, 

thµnh phÈm, dÞch vô ®· tiªu thô, bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do kh«ng ®óng quy c¸ch phÈm chÊt hoÆc 
do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 531 nh sau: 

Bªn Nî: TrÞ gi¸ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i,  
Bªn Cã: KÕt chuyÓn trÞ hµng tr¶ l¹i sang tµi kho¶n liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn. 
Tµi kho¶n 531 cuèi kú kh«ng cã sè d. 

 TK 532 "Gi¶m gi¸ hµng b¸n". Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh kho¶n gi¶m gi¸ cho kh¸ch 

hµng víi gi¸ b¸n tho¶ thuËn. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 532 nh sau: 
Bªn Nî: Kho¶n gi¶m gi¸ ®· chÊp nhËn víi ngêi mua. 
Bªn Cã: KÕt chuyÓn kho¶n gi¶m gi¸ sang tµi kho¶n liªn quan ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn. 
Tµi kho¶n 532 cuèi kú kh«ng cã sè d. 

 Tµi kho¶n 131 "Ph¶i thu cña kh¸ch hµng": Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh 

to¸n c«ng nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng vÒ tiÒn b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô. 
Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 131 nh sau: 
Bªn Nî: 

 Sè tiÒn ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm, dÞch vô ®· cung cÊp trong kú 

 Sè tiÒn thõa ph¶i tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng. 
Bªn Cã: 

 Sè tiÒn kh¸ch hµng thanh to¸n trong kú 

 Sè tiÒn gi¶m trõ c«ng nî ph¶i thu kh¸ch hµng vÒ CKTM, gi¶m gi¸, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i. 
Sè d bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 
Sè d bªn Cã: Ph¶n ¸nh sè tiÒn øng tríc hoÆc thu thõa cña ngêi mua. 

 Tµi kho¶n 157 "Hµng göi b¸n": Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ hµng ho¸, thµnh 

phÈm  chuyÓn b¸n, göi ®¹i lý, nhng cha x¸c ®Þnh lµ tiªu thô.  
Bªn Nî: 

 TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸, thµnh phÈm chuyÓn b¸n hoÆc giao cho bªn nhËn ®¹i lý, ký göi. 

 Gi¸ dÞch vô ®· hoµn thµnh nhng cha ®îc chÊp nhËn thanh to¸n. 
Bªn Cã: 

 TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸, thµnh phÈm chuyÓn b¸n göi ®¹i lý, ký göi, dÞch vô ®· hoµn thµnh ®· 
®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 

 TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸, thµnh phÈm bÞ ngêi mua, ngêi nhËn ®¹i lý, ký göi tr¶ l¹i. 
Sè d bªn Nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ hµng ho¸, thµnh phÈm ®· gØ ®i cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 

Ngoµi c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n trªn, kÕ to¸n b¸n hµng cßn sö dông mét sè c¸c tµi kho¶n kh¸c cã 
liªn quan nh TK 111, TK 112, TK 156, TK 138, TK 333 v.v... 
2.3. Tr×nh tù kÕ to¸n 

2.3.1. KÕ to¸n b¸n bu«n theo h×nh thøc chuyÓn hµng. 

 Khi xuÊt kho thµnh phÈm chuyÓn ®Õn cho bªn mua, c¨n cø vµo trÞ gi¸ hµng ho¸ xuÊt kho, ghi: 
Nî TK 157 - Hµng göi ®i b¸n 

Cã TK 155 - Thµnh phÈm  
 Thµnh phÈm chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua tõ ph©n xëng, ghi: 

Nî TK 157 - Hµng göi ®i b¸n 
Cã TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang 

 NÕu ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn bªn mua chÞu, bªn b¸n chi hé kÕ to¸n ghi. 
Nî TK 138- Ph¶i thu kh¸c (1388) 

Cã TK 111, 112, 141  
NÕu ph¸t sinh chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, nhng bªn b¸n ph¶i chÞu, kÕ to¸n ghi. 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 133 -ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ (1331) 
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Cã TK 111, 112, 141  
Khi hµng ho¸ ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô (nhËn ®îc tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o 

cña bªn mua ®· nhËn ®îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n). 
 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: 

 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng(5111): Gi¸ cha cã thuÕ GTGT 
Cã TK 3331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: thuÕ GTGT ®Çu ra 

 §èi víi hµng chÞu thuÕ GTGT theo PPTT hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. 
Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) Tæng gi¸ thanh to¸n 
 Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng b¸n, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 157 - Hµng göi ®i b¸n 

Khi bªn mua thanh to¸n, chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn chi phÝ , kÕ to¸n ghi. 
Nî TK 111, 112, 131 

Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1388) 
 KÕ to¸n hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i :  

 Trêng hîp hµng chuyÓn b¸n, khi bªn mua nhËn ®îc tõ chèi tr¶ l¹i ngay  
  Nî 155 - Thµnh phÈm  

Cã TK 157- Hµng göi b¸n 
 Trêng hîp hµng chuyÓn b¸n ®· ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô sau ®ã tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi: 

 Ph¶n ¸nh doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 
o §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. 

Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Gi¸ b¸n cña hµng tr¶ l¹i cha cã thuÕ GTGT 
Nî TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: Gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra  
  CãTK 111, 112, 131 

o Hµng ho¸, thµnh phÈm tÝnh thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng 
chÞu thuÕ GTGT 

  Nî TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 
Cã TK 111, 112, 131 

 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng tr¶ l¹i , kÕ to¸n ghi: 
Nî 155 - Thµnh phÈm  
Nî TK 157-  Hµng tr¶ l¹i nhê bªn mua gi÷ hé 

Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

 Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn, ghi: 
Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng(5111) 

Cã TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 
 KÕ to¸n gi¶m gi¸ hµng b¸n:  
 Kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n lµ sè tiÒn bªn b¸n gi¶m gi¸ cho bªn mua do hµng ho¸ kh«ng ®óng 
quy c¸ch, phÈm chÊt hoÆc do vi ph¹m c¸c cam kÕt theo hîp ®ång, chØ thùc hiÖn sau khi ®· b¸n hµng 
ho¸ (Gi¶m gi¸ ngoµi ho¸ ®¬n).  

  Khi gi¶m gi¸, cho bªn mua, kÕ to¸n ghi: 

 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. 
Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n: Sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n 
Nî TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: Gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra   

Cã TK111, 112, 131, ... 

 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu 
thuÕ GTGT: 
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Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 
Cã TK111, 112, 131, ... 

 Cuèi kú, kÕt chuyÓn sè tiÒn gi¶m gi¸ hµng b¸n ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng(5111) 

Cã TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 
 KÕ to¸n chiÕt khÊu th¬ng m¹i: Lµ kho¶n tiÒn mµ DN gi¶m trõ hoÆc thanh to¸n cho ngêi 

mua do mua hµng víi sè lîng lín theo tho¶ thuËn vÒ chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®· ghi trong hîp 
®ång kinh tÕ, hoÆc cam kÕt mua b¸n. Khi ph¸t sinh chiÕt khÊu th¬ng m¹i, kÕ to¸n ghi: 
 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ. 

Nî TK 521 - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i: Sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m¹i 
Nî TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: Gi¶m thuÕ GTGT ®Çu ra 

Cã TK111, 112, 131, ... 
 Hµng chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. 

Nî TK 521 - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i (5211) 
Cã TK111, 112, 131, ... 

 Cuèi kú, kÕt chuyÓn sè tiÒn chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn, ghi: 
Nî TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 

Cã TK 521 - ChiÕt khÊu th¬ng m¹i  (5211) 
 KÕ to¸n nghiÖp vô chiÕt khÊu thanh to¸n (ChiÕt khÊu tÝn dông):  
 Lµ sè tiÒn bªn b¸n chiÕt khÊu l¹i cho bªn mua do thanh to¸n tríc thêi h¹n ®· ghi trong hîp 
®ång kinh tÕ, hoÆc cam kÕt thanh to¸n. KÕ to¸n chØ h¹ch to¸n kho¶n chiÕt khÊu tÝn dông sau khi bªn 
mua ®· thanh to¸n tiÒn mua hµng.  

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh: Sè tiÒn chiÕt khÊu thanh to¸n 
Nî TK 111, 112 - Sè TiÒn thùc tÕ thanh to¸n  

Cã TK 131: Sè ph¶i thu kh¸ch hµng 
 KÕ to¸n nghiÖp vô thõa thiÕu hµng b¸n  

Hµng chuyÓn b¸n cha x¸c ®Þnh b¸n, ph¸t sinh thiÕu cha râ nguyªn nh©n, ghi: 
Nî TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) 

Cã TK 157 - Hµng göi b¸n 
 Khi x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n thiÕu, tæn thÊt hµng ho¸: 

 NÕu h¹ch to¸n vµo chi phÝ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) 

 NÕu quy ®îc tr¸ch nhiÖm, b¾t ngêi ph¹m lçi båi thêng, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 138- Ph¶i thu kh¸c (1388) 

Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c (1381) 
Cã TK 133 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®îc khÊu trõ (1331) 

 Trêng hîp hµng chuyÓn b¸n, ph¸t sinh hµng thõa, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 157 - Hµng göi b¸n 

Cã TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 
 Khi x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n  thõa hµng, kÕ to¸n ghi: 

 Thõa hµng do d«i thõa tù nhiªn:  
Nî TK 338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 

Cã 155 - Thµnh phÈm 
 Khi chuyÓn sè hµng thõa vÒ nhËp kho:  

Nî TK 155 - Thµnh phÈm 
 Cã TK 157 - Hµng göi b¸n 

 Thõa hµng do xuÊt kho thõa:  
 + HiÖn ®ang nhê bªn mua gi÷ hé:  
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Nî TK338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 
Cã TK 155 - Thµnh phÈm 

 Khi chuyÓn sè hµng thõa vÒ nhËp kho:  
Nî TK 155 - Thµnh phÈm 
 Cã TK 157 - Hµng göi b¸n 

 + Hµng thõa chuyÓn vÒ nhËp kho ngay:  
Nî TK338 - Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 

Cã TK 157 - Hµng göi b¸n 
 Cuèi kú, x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn: 

Doanh 
thu 

thuÇn 
= 

Tæng doanh 
thu b¸n 

hµng trong 
kú 

- 

Kho¶n 
gi¶m gi¸ 
hµng b¸n 
trong kú 

- 
Doanh thu b¸n 
hµng bÞ tr¶ l¹i 
trong kú 

- 

Kho¶n 
chiÕt 
khÊu 
th¬ng 
m¹i 

- 

ThuÕ GTGT theo 
PP trùc tiÕp,thuÕ 
TT§B, ThuÕ XK 
ph¶i nép 

 Cuèi kú, kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (511) 

Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 
 Cuèi kú khÊu trõ thuÕ GTGT, x¸c ®Þnh thuÕ GTGT cßn ph¶i nép ®èi víi doanh nghiÖp thuéc 

®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 
Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra 

Cã TK 133 - ThuÕ GTGT ®Çu vµo 
 PhÇn thuÕ GTGT cßn ph¶i nép kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra 
Cã TK 111, 112  

 §èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, cuèi kú 
tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép kÕ to¸n, ghi 

Nî TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ®Çu ra 

2.3.2. KÕ to¸n b¸n bu«n theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp: 

 Khi xuÊt kho hµng ho¸, thµnh phÈm giao cho bªn mua, ®¹i diÖn bªn mua ký nhËn ®ñ hµng ho¸ 
vµ ®· thanh to¸n tiÒn mua hµng hoÆc chÊp nhËn nî kÕ to¸n ghi: 
 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng: 

 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n  

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng(5111): Gi¸ cha cã thuÕ GTGT 
Cã TK 3331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: ThuÕ GTGT ®Çu ra 

 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. 

Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n  
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) : Tæng gi¸ thanh to¸n 

 Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt b¸n, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155, 154  
 Khi kh¸ch hµng thanh to¸n tiÒn hµng, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111, 112  

Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 
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 Khi ph¸t sinh hµng tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, chiÕt khÊu th¬ng m¹i, chiÕt khÊu tÝn dông, c¸c 
bót to¸n cuèi kú: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, kÕ to¸n thuÕ GTGT, ... kÕ to¸n ghi sæ nh 
nghiÖp vô b¸n bu«n theo h×nh thøc chuyÓn hµng  

 2.3.3.  KÕ to¸n b¸n lÎ trùc tiÕp cho ngêi tiªu dïng: 

 C¨n cø vµo b¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn cña nh©n viªn b¸n hµng,  kÕ to¸n ghi: 
 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 111 -  TiÒn b¸n hµng thu b»ng tiÒn mÆt, sÐc, ng©n phiÕu 
Nî TK 113-  Thu b´ng TM, sÐc nép v¯o ng©n h¯ng cha nhËn ®îc “B²o cã” 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép (33311) 

 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. 

Nî TK 111, 113 : Tæng gi¸ thanh to¸n 
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 

 Trêng hîp nh©n viªn b¸n hµng nép thiÕu tiÒn hµng, nh©n viªn b¸n hµng ph¶i båi thêng. 
Doanh thu vÉn ph¶n ¸nh theo gi¸ b¸n ghi trªn ho¸ ®¬n hoÆc b¸o c¸o b¸n hµng.  
 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 111, 113: Sè tiÒn b¸n hµng thùc thu 
Nî TK 138(1381, 1388): Sè tiÒn thiÕu 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111): Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT 
Cã TK 3331- ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: ThuÕ GTGT ®Çu ra 

 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 138- Ph¶i thu kh¸c (1381, 1388) 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 
 Trêng hîp nh©n viªn b¸n hµng nép thõa tiÒn b¸n hµng. Doanh thu b¸n hµng ph¶n ¸nh theo gi¸ 

ghi trªn ho¸ ®¬n, sè tiÒn thõa ghi vµo thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp. 
Nî TK 111 - TiÒn mÆt 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
 KÕt chuyÓn trÞ gi¸  thùc tÕ cña hµng ho¸ ®· tiªu thô 

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 155 - Thµnh phÈm 

 C¸c bót to¸n cuèi kú: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn, kÕ to¸n thuÕ GTGT, ... kÕ to¸n ghi sæ nh 
nghiÖp vô b¸n bu«n  theo h×nh thøc chuyÓn hµng  

2.3.4. KÕ to¸n b¸n hµng tr¶ gãp, tr¶ chËm 

 Khi b¸n hµng tr¶ gãp kÕ to¸n ghi nhËn doanh thu theo gi¸ b¸n tr¶ ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a 
gi² b²n tr° gãp víi gi² b²n tr° ngay ph°n ²nh v¯o  kho°n “ Doanh thu cha thùc hiÖn” 
 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt (Sè tiÒn ®· thu) 
Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Sè tiÒn chËm tr¶) 

Cã TK 511 - (Theo gi¸ b¸n tr¶ ngay cha cã thuÕ GTGT) (5111) 
Cã TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn l·i vèn ) 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép (33311) 

 §èi víi hµng ho¸, thµnh phÈm chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT. 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt  (Sè tiÒn ®· thu) 
Nî TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Sè tiÒn chËm tr¶) 

Cã TK 511 - DT b¸n hµng (5111) (Gi¸ b¸n tr¶ ngay cã thuÕ GTGT) 
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Cã TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn l·i vèn ) 
 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng b¸n tr¶ gãp, tr¶ chËm, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 155 - Thµnh phÈm 

 Khi thùc thu tiÒn b¸n  hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp trong ®ã gåm c¶ phÇn l·i b¸n hµng, ghi: 
Nî TK 111, 112 - Sè tiÒn thùc tÕ thu ®îc 

Cã TK 131- Sè ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Sè tiÒn tr¶ chËm) 
 Hµng kú, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu tiÒn l·i vèn do b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, ghi: 

Nî TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 

2.3.5. KÕ to¸n b¸n hµng ®¹i lý 

a, KÕ to¸n bªn giao b¸n ®¹i lý. 

 Khi xuÊt kho hµng ho¸ chuyÓn giao cho bªn nhËn ®¹i lý, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 157 - Hµng göi ®i b¸n 

Cã TK 155, 154  
 Khi hµng ®¹i lý x¸c ®Þnh tiªu thô, bãc t¸ch lu«n hoa hång dµnh cho bªn nhËn ®¹i lý ghi: 

 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n - Hoa hång, thuÕ GTGT cña hoa hång  
Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (Hoa hång dµnh cho bªn ®¹i lý) 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (ThuÕ GTGT cña dÞch vô ®¹i lý) 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111); Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: ThuÕ GTGT ®Çu ra 

 §èi víi hµng chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ . 
Nî TK 111, 112, 131  
Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (Hoa hång göi ®¹i lý) 

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 
 Trêng hîp thanh to¸n vµ h¹ch to¸n riªng biÖt tiÒn b¸n hµng víi hoa hång göi ®¹i lý. 

 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n  

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111); Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: ThuÕ GTGT ®Çu ra 

 §èi víi hµng chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ . 
Nî TK 111, 112, 131: Tæng gi¸ thanh to¸n  

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 
 Thanh to¸n tiÒn hoa hång göi ®¹i lý, kÕ to¸n ghi. 

Nî TK 641 - Chi phÝ b¸n hµng (Hoa hång göi ®¹i lý) 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (ThuÕ GTGT cña dÞch vô ®¹i lý) 

Cã TK 111, 112, 131  
 KÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng göi ®¹i lý ®· tiªu thô 

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 157 - Hµng göi ®i b¸n 

 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn 
Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng 

Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
b, KÕ to¸n bªn nhËn hµng b¸n ®¹i lý. 

 Khi nhËn hµng b¸n ®¹i lý, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 003 - Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. 

 Khi b¸n ®îc hµng nhËn ®¹i lý theo ®óng gi¸ quy ®Þnh: 
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 Trêng hîp 1: X¸c ®Þnh ngay hoa hång ®îc hëng sau nghiÖp vô b¸n hµng. KÕ to¸n ph¶n 
¸nh tiÒn hoa hång ®îc hëng vµ sè tiÒn ph¶i tr¶  cho bªn giao ®¹i lý b»ng gi¸ b¸n quy ®Þnh 
trõ ®i hoa hång vµ thuÕ GTGT cña hoa hång: 

Nî TK 111, 112, 131  
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5113): Hoa hång dîc hëng 
Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT cña dÞch vô ®¹i lý 
Cã TK 331 - Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho bªn giao ®¹i lý 

§ång thêi ghi :  Cã TK 003 - Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. 

 Khi tr¶ tiÒn cho bªn ®¹i lý, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 111, 112  
 Trêng hîp 2: ChØ x¸c ®Þnh hoa hång ®îc hëng khi thanh quyÕt to¸n víi bªn ®¹i lý.  

 Khi b¸n ®îc hµng nhËn ®¹i lý, kÕ to¸n ghi : 
Nî TK 111, 112, 131 

Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
           §ång thêi ghi :  Cã TK 003- Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi. 

 Khi tr¶ tiÒn cho bªn giao ®¹i lý 
Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 111, 112  

 Khi nhËn ®îc tiÒn hoa hång hoÆc khÊu trõ sè tiÒn ph¶i tr¶ bªn giao ®¹i lý 
Nî TK 111, 112, 331  

Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5113): Hoa hång dîc hëng 
Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT cña dÞch vô ®¹i lý 

 Trêng hîp hµng nhËn b¸n ®¹i lý kh«ng b¸n ®îc tr¶ l¹i bªn giao ®¹i lý. 
Cã TK 003 - Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi.  

 Cuèi kú kÕt chuyÓn hoa hång ®¹i lý sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ : 
Nî TK 5113 - Doanh thu b¸n hµng 

Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
2.3.6. KÕ to¸n b¸n hµng néi bé. 

 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng ho¸ gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong cïng mét c«ng ty, tæng 
c«ng ty, kÕ to¸n ghi: 
 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 
Nî TK 136 - Ph¶i thu néi bé (1368) 

Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (5121) 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép (33311) 

 §èi víi hµng chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ 
Nî TK 111, 112, 136  

Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (5121) 
 KÕt chuyÓn gi¸ mua thùc tÕ cña hµng ho¸ ®· b¸n néi bé, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 155 - Thµnh phÈm 

 KÕt chuyÓn c¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n, hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (nÕu cã) 
Nî TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (5121) 

Cã TK 531 - Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 
Cã TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n 

 KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn b¸n hµng néi bé 
Nî TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (5121) 
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Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
2.3.7. KÕ to¸n c¸c trêng hîp b¸n hµng kh¸c 

a. Trêng hîp xuÊt hµng ho¸ thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cho c«ng nh©n viªn 

 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cña thµnh phÈm xuÊt thanh to¸n, kÕ to¸n ghi 
 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 
Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (5121) 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép (33311) 

 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng 
chÞu thuÕ GTGT. 

Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 
Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng néi bé (5121) 

 Khi kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155 - Thµnh phÈm 
b. Trêng hîp xuÊt hµng ho¸ sö dông phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp 

 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng cña hµng ho¸ xuÊt dïng, kÕ to¸n ghi: 
 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 641, 642 
Cã TK 512 -  Gi¸ cha cã thuÕ GTGT (5121) 

 Khi kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155 - Thµnh phÈm 
c. Trêng hîp xuÊt hµng ho¸ biÕu, tÆng, thëng, ®îc trang tr¶i b»ng quü khen thëng phóc lîi 

 Ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, kÕ to¸n ghi: 
 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 
Cã TK 3331 - ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép (33311) 

 §èi víi hµng ho¸ chÞu thuÕ GTGT theo PP trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ 
GTGT. 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 
Cã TK 511 - Doanh thu b¸n hµng (5111) 

 Khi kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thùc tÕ cña hµng xuÊt thanh to¸n, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155 - Thµnh phÈm 

3. KÕ to¸n b¸n hµng ë doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KK§K 

3.1. KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn 

KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng vµ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn ë c¸c DN kÕ to¸n hµng tån kho 
theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú, ®îc ph¶n ¸nh trªn tµi kho¶n 511 "Doanh thu b¸n hµng vµ cung 
cÊp  dÞch vô" (5111) vµ tµi kho¶n 512 - "Doanh thu b¸n hµng néi bé" (5121). Tr×nh tù kÕ to¸n t¬ng 
nh kÕ to¸n b¸n hµng ë c¸c doanh nghiÖp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p KKTX 

3.2. KÕ to¸n trÞ gi¸ thµnh phÈm ®· tiªu thô 

  
 §Çu kú kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho vµ göi b¸n, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 155, 157  
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 Cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm s¶n xót hoµn thµnh trong kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 
 Cuèi kú kiÓm kª hµng ho¸ x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thµnh phÈm tån kho vµ göi b¸n cuèi 

kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 155 - Thµnh phÈm  
Nî TK 157 - Hµng göi  ®i b¸n 

Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 
 KÕ to¸n tÝnh vµ kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng ho¸ ®· tiªu thô trong kú. 

Nî TK TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
Cã 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Sæ kÕ to¸n theo dâi, ghi chÐp t×nh h×nh b¸n hµng:   

Tuú thuéc vµo h×nh thøc kÕ to¸n mµ doanh nghiÖp ¸p dông. 

 Theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ (NKCT): C¨n cø vµo chóng tõ kÕ to¸n ghi vµo 
B¶ng kª sè 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, ... vµ ghi NKCT sè 8. NhËt ký chøng tõ sè 8 dïng ®Ó ghi chÐp ph¶n 
¸nh sè ph¸t sinh bªn Cã cña TK 155, TK 156, TK157, TK 159, TK 131, TK 511, TK 521, TK 531, 
TK 532, TK 632, TK635,  TK 642, TK 711, TK 515, TK 811, TK 911. NhËt ký chøng tõ sè 8 cuèi 
th¸ng ghi 1 lÇn. C¬ së ghi NKCT sè 8 tuú thuéc vµo tõng tµi kho¶n 

III. KÕ to¸n doanh thu -Chi phÝ ho¹t ®«ng x©y dùng  

1.Quy ®Þnh kÕ to¸n doanh thu chi phÝ ho¹t ®éng x©y dùng 

Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: 
- §îc thùc hiÖn trªn c¬ së c¸c hîp ®ång ®· ký víi ®¬n vÞ chñ ®Çu t sau khi tróng thÇu hoÆc 

®îc chØ ®Þnh thÇu. Trong hîp ®ång, hai bªn ®· thèng nhÊt víi nhau vÒ gi¸ trÞ thanh to¸n cña c«ng 
tr×nh cïng víi c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c, do vËy tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng ®îc thÓ 
hiÖn râ, nghiÖp vô bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®¹t 
®iÓm dõng kü thuËt cho bªn giao thÇu chÝnh lµ quy tr×nh tiªu thô s¶n phÈm x©y l¾p. Trêng hîp nhµ 
thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch, th× phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh thuéc hîp ®ång x©y 
dùng ®îc nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tÝn cËy b»ng ph¬ng ph¸p quy ®Þnh ®îc coi lµ s¶n 
phÈm hoµn thµnh bµn giao. 

- Trong ngµnh x©y l¾p, tiªu chuÈn chÊt lîng kü thuËt cña s¶n phÈm ®· ®îc x¸c ®Þnh cô thÓ 
trong hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt ®îc duyÖt, do vËy doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc 
chñ ®Çu t vÒ kü thuËt, chÊt lîng c«ng tr×nh. 

- s¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc... cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, 
mang tÝnh chÊt ®¬n chiÕc, thêi gian x©y dùng ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm cã gi¸ trÞ sö dông thêng dµi. 

- S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho s¶n xuÊt nh c¸c 
lo¹i xe m¸y, thiÕt bÞ, nh©n c«ng... ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, viÖc x©y 
dùng cßn chÞu t¸c ®éng cña ®Þa chÊt c«ng tr×nh vµ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt, khÝ hËu cña ®Þa ph¬ng... Cho 
nªn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tµi s¶n, vËt t cho c«ng tr×nh rÊt phøc t¹p, ®ßi hái ph¶i cã møc gi¸ 
cho tõng lo¹i c«ng t¸c x©y, l¾p cho tõng vïng l·nh thæ. 

- Trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, c¬ chÕ kho¸n ®ang ®îc ¸p dông réng r·i víi c¸c h×nh 
thøc giao kho¸n kh¸c nhau nh: Kho¸n gän c«ng tr×nh (kho¸n toµn bé chi phÝ), kho¸n theo tõng 
kho¶n môc chi phÝ, cho nªn ph¶i h×nh thµnh bªn giao kho¸n, bªn nhËn kho¸n vµ gi¸ kho¸n. 

Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i tu©n thñ c¸c quy 
®Þnh chung cña luËt kÕ to¸n, chuÈn mùc kÕ to¸n vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. KÕ to¸n chi phÝ, doanh 
thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kÕ to¸n c¬ b¶n, 
thùc hiÖn tÝnh to¸n, ghi chÐp trung thùc, kh¸ch quan, ®Çy ®ñ, kÞp thêi chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n 
phÈm, doanh thu b¸n hµng, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ho¹t ®éng 
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kh¸c cña doanh nghiÖp phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p ®ång thêi phï hîp víi tinh thÇn 
chuÈn mùc kÕ to²n sè 15 “Hîp ®ång x©y dùng”. 

§Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p ¶nh hëng ®Õn viÖc tæ chøc thanh to¸n kÕ to¸n chi phÝ, doanh 
thu vµ x¸c ®Þnh  kÕt qu¶ trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p thÓ hiÖn râ ë c¸c néi dung cô thÓ nh sau: 

- §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p, 
c¸c giai ®o¹n quy íc cña h¹ng môc c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng hay nhãm c«ng tr×nh, c¸c 
®¬n vÞ thi c«ng (xÝ nghiÖp, ®éi thi c«ng x©y l¾p). 

- §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y l¾p, c¸c giai ®o¹n 
quy íc cña h¹ng môc c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng hoµn thµnh. 

- Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ: Tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ, cã thÓ vËn dông ph¬ng ph¸p tËp 
hîp trùc tiÕp hoÆc ph¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp. 

- Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thêng ¸p dông: Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng, 
ph¬ng ph¸p gi¶n ®¬n (trùc tiÕp), ph¬ng ph¸p hÖ sè hoÆc tû lÖ vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo 
®Þnh møc. 

- Chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p bao gåm c¸c chi phÝ ®îc ph©n lo¹i theo 
môc ®Ých, c«ng dông: §ã lµ chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông 
m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung. §iÒu nµy xuÊt ph¸t tõ ph¬ng ph¸p lËp dù to¸n trong x©y 
dùng c¬ b¶n. Dù to¸n ®îc lËp theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh... vµ lËp theo tõng kho¶n 
môc chi phÝ. §©y lµ c¨n cø ®Ó cã thÓ so s¸nh, kiÓm tra, ph©n tÝch chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p thùc tÕ ph¸t 
sinh víi dù to¸n. 

- Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph©n biÖt thµnh: 
+ Gi¸ thµnh khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó hoµn thµnh mét 

khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p theo quy ®Þnh. 
+ Gi¸ thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé lµ toµn bé chi phÝ s¶n 

xuÊt ®Ó hoµn thµnh h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh x©y l¾p ®¹t gi¸ trÞ sö dông. 
- ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i xem xÐt ®Õn ph¬ng thøc 

thanh to¸n khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a nhµ thÇu vµ bªn giao thÇu. 
Trong s¶n xuÊt x©y l¾p cÇn ph©n biÖt c¸c lo¹i gi¸ thµnh sau ®©y: 

+ Gi¸ thµnh dù to¸n: Lµ tæng chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ thµnh dù 
to¸n ®îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ chi phÝ do Nhµ níc quy ®Þnh (®¬n gi¸ b×nh 
qu©n khu vùc thèng nhÊt). Gi¸ thµnh nµy nhá h¬n gi¸ trÞ dù to¸n ë phÇn thu nhËp chÞu thuÕ tÝnh 
tríc vµ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra: 

Gi¸ trÞ dù to¸n c«ng 
tr×nh, h¹ng môc c«ng 
tr×nh 

= 
Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng 
tr×nh, h¹ng môc c«ng 
tr×nh 

+ 
Thu nhËp chÞu 
thuÕ tÝnh tríc 

+ 
ThuÕ GTGT 
®Çu ra 

+ Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ gi¸ thµnh ®îc x©y dùng trªn c¬ së nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ cña 
doanh nghiÖp vÒ c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸, biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch thêng nhá 
h¬n gi¸ thµnh dù to¸n x©y l¾p ë møc h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch. 

+ Gi¸ thµnh thùc tÕ: Lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c chi phÝ thùc tÕ hoµn thµnh s¶n phÈm 
x©y l¾p. Gi¸ thµnh nµy ®îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu kÕ to¸n vÒ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®îc cho 
s¶n phÈm x©y l¾p thùc hiÖn trong kú. Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt thiÕt bÞ kh«ng bao gåm gi¸ trÞ 
thiÕt bÞ ®a vµo l¾p ®Æt, bëi v× thiÕt bÞ nµy thêng do ®¬n vÞ chñ ®Çu t bµn giao cho doanh nghiÖp 
nhËn thÇu x©y l¾p. 

- Doanh thu vµ chi phÝ cña hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn theo mét trong hai trêng hîp: 
+ Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch, 

khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh 
do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh vµo thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh mµ kh«ng phô thuéc vµo ho¸ ®¬n thanh 
to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· lËp hay cha vµ sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n lµ bao nhiÒu. 

+ Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo gi¸ trÞ khèi lîng 
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thùc hiÖn, khi kÕt qu¶ thùc hiÖn hîp ®ång ®îc x¸c ®Þnh mét c¸ch ®¸ng tÝn cËy vµ ®îc kh¸ch hµng 
x¸c nhËn, th× doanh thu vµ chi phÝ liªn quan ®Õn hîp ®ång x©y dùng ®îc ghi nhËn t¬ng øng víi 
phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn trong kú ph¶n ¸nh trªn ho¸ ®¬n ®· lËp. 

- Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng bao gåm: 
+ Doanh thu ban ®Çu ®îc ghi nhËn trong hîp ®ång. 
+ C¸c kho¶n t¨ng, gi¶m khi thùc hiÖn hîp ®ång, c¸c kho¶n tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n thanh 

to¸n kh¸c nÕu c¸c kho¶n nµy cã kh¶ n¨ng lµm thay ®æi doanh thu vµ cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc mét c¸ch 
®¸ng tin cËy nh t¨ng doanh thu v× lý do t¨ng gi¸, tiÒn thëng do nhµ thÇu thùc hiÖn hîp ®ång ®¹t 
hay vît møc mét sè tiªu chuÈn cô thÓ ®· ®îc ghi trong hîp ®ång, kho¶n kh¸ch hµng hay bªn kh¸c 
thanh to¸n cho nhµ thÇu ®Ó bï l¾p c¸c chi phÝ kh«ng bao gåm trong hîp ®ång. 

C¸c néi dung kh¸c cña viÖc tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ trong c¸c 
doanh nghiÖp x©y l¾p nh tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu, tæ chøc hÖ thèng sè kÕ to¸n... Nãi chung gièng 
nh c¸c ngµnh kh¸c 

2. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 

2.1. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 
 Néi dung vµ quy ®Þnh h¹ch to¸n 
Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn, 

c¸c bé phËn kÕt cÊu c«ng tr×nh, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ c«ng tr×nh x©y l¾p 
hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p nh: S¾t thÐp, xi m¨ng, g¹ch, gç, c¸t, 
®¸, sái, tÊm xi m¨ng ®óc s½n, kÌo s¾t, cèp pha, ®µ gi¸o... Nã kh«ng bao gåm vËt liÖu, nhiªn liÖu sö 
dông cho m¸y thi c«ng vµ sö dông cho qu¶n lý ®éi c«ng tr×nh. Chi phÝ vËt liÖu thêng chiÕm tû 
träng lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 

Trong h¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶i t«n träng nh÷ng quy ®Þnh cã tÝnh 
nguyªn t¾c sau: 

- VËt liÖu sö dông cho viÖc x©y dùng h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho h¹ng 
môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan, theo sè lîng thùc tÕ ®· sö dông vµ theo 
gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. 

- Cuèi kú h¹ch to¸n hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª sè vËt liÖu cha 
sö dông hÕt ë c¸c c«ng trêng, bé phËn s¶n xuÊt ®Ó tÝnh sè vËt liÖu thùc tÕ sö dông cho c«ng tr×nh, 
®ång thêi ph¶i h¹ch to¸n ®óng ®¾n sè phÕ liÖu thu håi (nÕu cã) theo tõng ®èi tîng c«ng tr×nh. 

- Trong ®iÒu kiÖn vËt liÖu sö dông cho viÖc x©y dùng nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh th× kÕ to¸n 
¸p dông ph¬ng ph¸p ph©n bæ ®Ó tÝnh chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng h¹ng môc c«ng 
tr×nh theo tiªu thøc hîp lý: Theo ®Þnh møc tiªu hao, chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp theo dù to¸n... 

- KÕ to¸n ph¶i sö dông triÖt ®Ó hÖ thèng ®Þnh møc tiªu hao vËt liÖu ¸p dông trong x©y dùng 
c¬ b¶n vµ ph¶i t¸c ®éng tÝch cùc ®Ó kh«ng ngõng hoµn thiÖn hÖ thèng ®Þnh møc ®ã. 

§Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p, s¶n 
xuÊt s¶n phÈm c«ng nghiÖp, thùc hiÖn dÞch vô, lao vô cña doanh nghiÖp x©y l¾p, kÕ to¸n sö dông TK 
621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp”. T¯i kho°n n¯y ®îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, 
h¹ng môc c«ng tr×nh, tõng khèi lîng x©y l¾p, c¸c giai ®o¹n quy íc ®¹t ®iÓm dõng kü thuËt cã dù 
to¸n riªng. §èi víi c«ng tr×nh l¾p m¸y, c¸c thiÕt bÞ do chñ ®Çu t bµn giao ®a vµo l¾p ®Æt kh«ng 
ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n nµy. 

 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
- Khi xuÊt vËt liÖu x©y dùng sö dông cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh kÕ to¸n tÝnh 

theo gi¸ thùc tÕ, ghi: 
Nî TK 621 -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 
 Cã TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
- Trêng hîp vËt liÖu x©y dùng mua vÒ sö dông ngay cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng 

tr×nh thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 621 -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 
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Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 331 hoÆc TK 111, 112. 
- Trêng hîp mua vËt liÖu x©y dùng sö dông ngay cho c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh 

thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p 
trùc tiÕp, ghi: 

Nî TK 621 -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 
 Cã TK 331 hoÆc TK 111, 112. 
- Trêng hîp DNXL giao kho¸n cho ®¬n vÞ trùc thuéc kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n 

riªng. Khi DNXL t¹m øng tiÒn hay vËt liÖu cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n, ghi: 
Nî TK 141 -T¹m øng (1413 -T¹m øng CP giao kho¸n x©y l¾p néi bé) 
 Cã TK 111, 152,... 
- Khi quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p giao kho¸n néi bé hoµn thµnh ®· bµn 

giao ®îc duyÖt th× ghi riªng phÇn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: 
Nî TK 621 -Chi phÝ NVL trùc tiÕp (Theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. 
 Cã TK 141 -T¹m øng (1413): Sè ®· t¹m øng vÒ chi phÝ vËt liÖu. 
hoÆc trêng hîp thuéc ®èi tîng kh«ng chÞu thuÕ GTGT, ghi: 
Nî TK 621 -Chi phÝ NVL trùc tiÕp (Theo gi¸ cã thuÕ GTGT). 
 Cã TK 141 -T¹m øng (1413). 
- Trêng hîp sè vËt liÖu xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt cho ho¹t ®éng x©y l¾p, cuèi kú nhËp l¹i 

kho, ghi: 
Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu. 
 Cã TK 621 -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 
NÕu kh«ng nhËp l¹i kho mµ tiÕp tôc sö dông cho kú sau, ghi ©m (...): 
Nî TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 
 Cã TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu. 
- Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn co nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -x©y l¾p). 
 Cã TK 21 -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 

2.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 

 Néi dung vµ quy ®Þnh h¹ch to¸n 
Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho sè ngµy c«ng lao 

®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p, c«ng nh©n phôc vô x©y l¾p kÓ 
c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ, 
kÕt thóc thu dän hiÖn trêng thi c«ng, kh«ng ph©n biÖt c«ng nh©n trong danh s¸ch hay thuª ngoµi. 

KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña ho¹t ®éng x©y l¾p, ph¶i t«n träng nh÷ng quy ®Þnh 
sau: 

- TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n liªn quan ®Õn c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 
nµo th× ph¶i h¹ch to¸n trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc 
vÒ lao ®éng vµ tiÒn l¬ng. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt x©y l¾p kh«ng cho phÐp tÝnh trùc tiÕp chi phÝ 
nh©n c«ng cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× kÕ to¸n ph¶i ph©n bæ chi phÝ nh©n c«ng trùc 
tiÕp cho c¸c ®èi tîng theo tiÒn l¬ng ®Þnh møc hay gia c«ng ®Þnh møc. 

- C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm 
y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn) ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ho¹t ®éng x©y l¾p. 

§Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo quy tr×nh ho¹t ®éng x©y l¾p, s¶n xuÊt 
s¶n phÈm c«ng nghiÖp, cung cÊp dÞch vô, kÕ to¸n sö dông TK 622 “Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp”. Chi 
phÝ lao ®éng trùc tiÕp bao gåm c¶ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho lao ®éng trùc tiÕp thuéc doanh nghiÖp qu¶n 
lý vµ lao ®éng thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc. 

 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 
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- C¨n cø vµo tÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p, ghi: 
Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng. 
TK 3341 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng. 
TK 3342 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng kh¸c. 
- Trêng hîp t¹m øng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ 

chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n riªng). Khi b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn 
thµnh bµn giao ®îc duyÖt th× riªng phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sÏ ghi: 

Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 
 Cã TK 141 -T¹m øng (1413). 
- Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng c«ng 

tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ gi¸n tiÕp, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (1541). 
 Cã TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 

2.3. KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
o Néi dung vµ quy ®Þnh h¹ch to¸n 

M¸y thi c«ng lµ c¸c lo¹i xe m¸y ch¹y b»ng ®éng lùc (§iÖn, x¨ng dÇu, khÝ nÐn...) ®îc sö 
dông trùc tiÕp ®Ó thi c«ng x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh nh: M¸y trén bª t«ng, cÇn cÈu, m¸y ®µo xóc ®Êt, 
m¸y ñi, m¸y ®ãng cäc, « t« vËn chuyÓn ®Êt ®¸ ë c«ng trêng... C¸c lo¹i ph¬ng tiÖn thi c«ng nµy 
doanh nghiÖp cã thÓ tù trang bÞ hoÆc thuª ngoµi. 

Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ toµn bé c¸c chi phÝ vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng vµ ccs chi phÝ 
kh¸c cã liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng vµ ®îc chi thµnh 2 lo¹i: Chi phÝ thêng xuyªn, chi phÝ 
t¹m thêi. 

Chi phÝ thêng xuyªn: Lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong quy tr×nh sö dông m¸y thi c«ng, 
®îc tÝnh th¼ng vµo gi¸ thµnh cña ca m¸y nh: TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn hay 
phôc xe m¸y, chi phÝ vÒ nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu dïng cho xe m¸y thi c«ng, khÊu hao vµ söa 
ch÷a thêng xuyªn xe m¸y thi c«ng, tiÒn thuª xe m¸y thi c«ng... 

Chi phÝ t¹m thêi: Lµ nh÷ng chi phÝ ph¶i ph©n bæ dÇn theo thêi gian sö dông m¸y thi c«ng 
nh: Chi phÝ th¸o l¾p, vËn chuyÓn, ch¹y thö m¸y thi c«ng khi di chuyÓn tõ c«ng trêng nµy ®Õn c«ng 
trêng kh¸c, chi phÝ vÒ x©y dùng, th¸o dì nh÷ng c«ng tr×nh t¹m thêi lo¹i bá nh lÒu l¸n... Phôc vô 
cho sö dông m¸y thi c«ng. Nh÷ng chi phÝ nµy cã thÓ ph©n bæ dÇn hoÆc trÝch tríc theo kÕ ho¹ch cho 
nhiÒu kú. 

KÕ to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cÇn ph¶i t«n träng nh÷ng quy ®Þnh sau: 

- H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¶i phï hîp víi h×nh thøc qu¶n lý sö dông m¸y 
thi c«ng cña doanh nghiÖp th«ng thêng cã 2 h×nh thøc qu¶n lý, sö dông m¸y thi c«ng: Tæ chøc ®éi 
m¸y thi c«ng riªng biÖt chuyªn thùc hiÖn c¸c khèi lîng thi c«ng b»ng m¸y hoÆc giao m¸y thi c«ng 
cho c¸c ®éi, xÝ nghiÖp x©y l¾p. 

NÕu doanh nghiÖp x©y l¾p kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt mµ giao m¸y thi c«ng 
cho c¸c ®éi, xÝ nghiÖp x©y l¾p sö dông th× chi phÝ sö dông m¸y ph¸t sinh ®îc h¹ch to¸n vµo TK 623 
-Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 

NÕu doanh nghiÖp x©y l¾p tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng th× tuú thuéc vµo ®éi m¸y tæ chøc 
kÕ to¸n riªng hay kh«ng mµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®îc h¹ch to¸n phï hîp. 

- TÝnh to¸n ph©n bæ chÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c¸c ®èi tîng sö dông (c«ng tr×nh, h¹ng 
môc c«ng tr×nh) ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ thµnh mét giê/m¸y hoÆc gi¸ thµnh mét ca/m¸y hoÆc mét ®¬n 
vÞ khèi lîng c«ng viÖc thi c«ng b»ng m¸y hoµn thµnh. 

Tµo kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp 
cho ho³t ®éng x©y l¾p, kÕ to²n sö dông TK 623 “Chi phÝ sö dông m²y thi c«ng”. T¯i kho¶n nµy chØ 
sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®èi víi trêng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y 
l¾p c«ng tr×nh theo ph¬ng thøc thi c«ng hç hîp võa thi c«ng thñ c«ng võa thi c«ng b»ng m¸y. 
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Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, 
kinh phÝ c«ng ®oµn) cña c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng. 

TK 623 cã 6 TK cÊp 2: 
TK 6231 -Chi phÝ nh©n c«ng. 
TK 6232 -Chi phÝ vËt liÖu. 
TK 6233 -Chi phÝ dông cô. 
TK 6234 -Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng. 
TK 6237 -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. 
TK 6238 -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn mÆt. 
 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
+ Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt. 
1. C¨n cø vµo b¶ng tÝnh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, phôc 

vô m¸y thi c«ng, ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6231). 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng. 
2. Khi xuÊt kho, hoÆc mua vËt liÖu, nhiªn liÖu, c«ng cô, dông cô sö dông cho m¸y thi c«ng, 

ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6231, 6233). 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã c¸c TK 152,153, 142, 111, 112, 331. 
3. KhÊu hao xe m¸y thi c«ng, ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6234). 
 Cã TK 214 -Hao mßn TSC§  
4. C¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng nh: §iÖn, 

níc, tiÒn thuª ngoµi söa ch÷a m¸y thi c«ng... ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6237). 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã TK 331, 111, 112. 
5. C¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cã liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng, ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6238). 
 Cã TK 111, 112. 
6. Trêng hîp t¹m øng chi phÝ sö dông m¸y ®Ó thùc hiÖn kho¸n x©y l¾p néi bé, khi b¶n 

quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, chi phÝ sö dông 
m¸y thi c«ng ®îc, ghi: 

Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (nÕu cã). 
 Cã TK 141 -T¹m øng (1431 -T¹m øng chi phÝ giao kho¸n x©y l¾p néi bé). 
7. Cuèi kú kÕ to¸n ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo tõng c«ng 

tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ghi: 
Nî TK 154 (1541). 
 C¬ TK 623. 
+ Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p cã ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt. 
1. C¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng, ghi: 
Nî TK 621, 622, 627. 
 Cã TK 152, 153, 334, 111, 112, 331, 214... 
2. Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, 

chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ®éi m¸y thi c«ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh 1 ca m¸y hay 1 ®¬n vÞ khèi lîng mµ 
m¸y thi c«ng ®· hoµn thµnh, ghi: 

Nî TK 154 (§éi m¸y thi c«ng). 
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 Cã TK 621, 622, 627. 
3a. NÕu ®éi m¸y thi c«ng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng mµ ®îc coi nh mét bé phËn s¶n xuÊt 

phô thùc hiÖn cung cÊp lao vô m¸y thi c«ng cho c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p khi cã nhu cÇu thi c«ng b»ng 
m¸y, th× chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng do ®éi m¸y cung cÊp, ghi: 

Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 
 Cã TK 154 (Chi tiÕt ®éi m¸y thi c«ng). 
3b. NÕu cã tæ chøc kÕ to¸n riªng ë ®éi m¸y thi c«ng vµ thùc hiÖn theo ph¬ng thøc b¸n lao 

vô m¸y cho c¸c ®¬n vÞ x©y l¾p cã nhu cÇu thi c«ng b»ng m¸y theo gi¸ b¸n néi bé vÒ ca m¸y hay 
khèi lîng m¸y ®· hoµn thµnh. Quan hÖ gi÷a ®éi m¸y thi c«ng víi doanh nghiÖp x©y l¾p ®îc coi lµ 
quan hÖ thanh to¸n trong néi bé doanh nghiÖp, ®îc tiÕn hµnh h¹ch to¸n nh sau: 

KÕ to¸n ®éi m¸y thi c«ng ghi (1), (2). 
* Khi ®îc doanh nghiÖp thanh to¸n vÒ sè ca (giê) hay khèi lîng m¸y ®· hoµn thµnh, ghi: 
Nî TK 111, 112, 136 (1368). 
 Cã TK 512 -Doanh thu néi bé. 
 Cã TK 333 (3331). 
* KÕt chuyÓn tæng gi¸ thµnh thùc tÕ vÒ sè ca hay khèi lîng m¸y ®· cung cÊp, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n. 
 Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang. 
Doanh nghiÖp x©y l¾p ghi: 
* Khi nhËn sè ca hay khèi lîng m¸y thi c«ng ®· hoµn thµnh do ®éi m¸y thi c«ng bµn giao, 

ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã TK 111, 112, 336. 
Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n 

xuÊt x©y l¾p, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 

Cã TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6231). 
+ Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p thuª ngoµi ca m¸y thi c«ng 
- Khi thuª m¸y thi c«ng, sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ cho thuª theo hîp ®ång thuª, ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6238). 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã TK 111, 112, 331. 
Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n 

xuÊt x©y l¾p, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 

Cã TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6238) 
2.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ho¹t ®éng x©y l¾p 

Néi dung vµ quy ®Þnh h¹ch to¸n 
Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ho¹t ®éng x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc, 

phôc vô vµ qu¶n lý thi c«ng cña c¸c ®éi x©y l¾p ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
lµ chi phÝ tæng hîp bao gåm nhiÒu kho¶n chi phÝ kh¸c nhau thêng cã mèi quan hÖ gi¸n tiÕp víi c¸c 
®èi tîng x©y l¾p nh: TiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o 
hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc tÝnh theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp 
x©y, l¾p, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lý (thuéc biªn chÕ doanh nghiÖp), khÊu 
hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng cña ®éi vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c liªn quan ®Õn ho¹t ®éng chung cña ®éi 
x©y l¾p. 

KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cÇn t«n träng nh÷ng quy ®Þnh sau: 
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- Ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 
®ång thêi ph¶i chi tiÕt theo c¸c ®iÒu kho¶n quy ®Þnh. 

- Thêng xuyªn kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung. 
- Khi thùc hiÖn kho¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®éi x©y dùng th× ph¶i qu¶n lý tèt chi 

phÝ ®· giao kho¸n, tõ chèi kh«ng thanh to¸n cho c¸c ®éi nhËn kho¸n sè chi phÝ s¶n xuÊt chung ngoµi 
dù to¸n, bÊt hîp lý. 

- Trêng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng x©y l¾p kh¸c nhau, kÕ 
to¸n ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan theo tiªu thøc hîp 
lý nh: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp hoÆc chi phÝ s¶n xuÊt chung theo dù to¸n,... 

* Tµi kho¶n sö dông  

§Ó tËp hîp chi phÝ qu¶n lý vµ phôc vô thi c«ng ë c¸c ®éi x©y l¾p theo néi dung quy ®Þnh vµ 
ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo c¸c ®èi tîng x©y l¾p cã liªn quan, kÕ to¸n sö 
dông tµi kho¶n 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 

Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d vµ cã 6 tµi kho¶n cÊp 2: 

TK 6271 -Chi phÝ nh©n viªn ®éi s¶n xuÊt 
TK 6272 -Chi phÝ vËt liÖu 
TK 6273 -Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt. 
TK 6274 -Chi phÝ khÊu hao TSC§. 
TK 6277 -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi 
TK 6278 -Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 
* Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 

- Khi tÝnh tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng), c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn cña ®éi x©y dùng, 
tiÒn ¨n gi÷a ca cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi, cña c«ng nh©n x©y l¾p, ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6271). 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. 
- Khi trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc tÝnh theo tû lÖ (%) quy 

®Þnh hiÖn hµnh trªn tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, c«ng nh©n sö dông m¸y thi c«ng vµ 
nh©n viªn qu¶n lý ®éi (thuéc biªn chÕ doanh nghiÖp), ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6271). 
 Cã TK 338 (3382, 3383, 3384). 
- Khi xuÊt dïng vËt liÖu dïng cho qu¶n lý ë ®éi x©y dùng, kÕ to¸n tÝnh theo gi¸ vèn thùc tÕ, 

ghi: 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6272). 
 Cã TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu. 
- Khi xuÊt c«ng cô, dông cô cho qu¶n lý ®éi x©y dùng, kÕ to¸n tÝnh theo gi¸ vèn thùc tÕ, ghi: 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6273) (lo¹i ph©n bæ 100%). 
Nî TK 142, TK 242 (lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn). 
 Cã TK 153 -C«ng cô, dông cô. 
- Khi ph©n bæ c«ng cô, dông cô. 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6273). 
 Cã TK 142, 242. 
- KhÊu hao TSC§ dïng cho ho¹t ®éng cña ®éi x©y l¾p (kh«ng ph¶i m¸y mãc thi c«ng), ghi: 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6274). 
 Cã TK 214 -Hao mßn TSC§. 
§ång thêi ghi Nî TK 009 -Nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n. 
- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¶i tr¶ nh: §iÖn, níc, söa ch÷a TSC§ ... ghi: 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6277). 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã TK 331, 111, 112. 
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- C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c nh tiÕp kh¸ch, c«ng t¸c phÝ, v¨n phßng phÈm,... ghi: 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6278). 
 Cã TK 111, 112. 
- X¸c ®Þnh sè dù phßng ph¶i tr¶ vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y l¾p, ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
  Cã TK 352 -  Dù phßng ph¶i tr¶ 
 - NÕu sè dù phßng ph¶i tr¶ vÒ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y l¾p > thùc tÕ ph¸t sinh , ghi: 

Nî TK 352 - Dù phßng ph¶i tr¶ 
  Cã  TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
- NÕu ph¸t sinh c¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung, ghi: 
Nî TK 111, 112, 138... 
 Cã TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 
- T¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¶n x©y l¾p néi bé (trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n 

kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n riªng), khi b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p 
hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt, ghi nhËn chi phÝ s¶n xuÊt chung: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 
 Cã TK 141 (1413). 
- Cuèi kú kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 
 Cã TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 

2.5. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. 

KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p thêng ®îc tiÕn hµnh 
vµo cuèi kú kÕ to¸n hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé, trªn c¬ së b¶ng tÝnh to¸n ph©n bæ chi 
phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho 
c¸c ®èi tîng tËp hîp chi phÝ ®· ®îc x¸c ®Þnh. ViÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm 
x©y l¾p ph¶i thùc hiÖn theo c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ theo c¸c kho¶n môc chi phÝ ®· quy 
®Þnh. 

TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ ¸p dông nhiÒu ph¬ng ph¸p tÝnh kh¸c nhau tuú thuéc 
vµo ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· x¸c ®Þnh. 

Trong ho¹t ®éng x©y l¾p, s¶n phÈm cuèi cïng lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn 
thµnh ®¹t gi¸ trÞ sö dông. Gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh ®îc x¸c 
®Þnh trªn c¬ së tæng céng c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh ë c¸c 
thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 

Trêng hîp ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nhng 
ph¬ng thøc thanh to¸n gi÷a bªn giao thÇu (bªn A) vµ nhËn thÇu (bªn B) lµ theo khèi lîng hai giai 
®o¹n x©y, l¾p ®Æt ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý hoµn thµnh th× ngoµi viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cuèi 
cïng, kÕ to¸n cßn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c giai ®o¹n x©y l¾p ®· hoµn thµnh vµ ®îc chÊp nhËn 
thanh to¸n trong kú. Gi¸ thµnh c¸c giai ®o¹n x©y l¾p ®· hoµn thµnh trong kú ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ 
së chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p tËp hîp trong kú sau khi ®iÒu chØnh chªnh lÖch chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho 
c¸c giai ®o¹n x©y l¾p cha hoµn thµnh ®Çu kú, cuèi kú. 

ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú tuú thuéc vµo ph¬ng thøc thanh to¸n gi÷a 
bªn giao thÇu víi bªn nhËn thÇu vµ tuú thuéc vµo ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh mµ DNXL ®· x¸c ®Þnh, kÕ 
to¸n cã thÓ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú nh sau: 

- NÕu quy ®Þnh thanh to¸n khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé vµ DNXL 
x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh, th× chi phÝ s¶n xuÊt 
tÝnh cho s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú lµ tæng chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ph¸t sinh luü kÕ tõ khi 
khëi c«ng ®Õn cuèi kú b¸o c¸o mµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh. 

- NÕu quy ®Þnh thanh to¸n khi cã khèi lîng c«ng viÖc hay giai ®o¹n x©y l¾p ®Õn ®iÓm dõng 
kü thuËt hîp lý cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng hoµn thµnh, ®ång thêi DNXL x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ 
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thµnh lµ khèi lîng c«ng viÖc hay giai ®o¹n x©y l¾p ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý cã gi¸ trÞ dù 
to¸n riªng hoµn thµnh. Trong trêng hîp nµy s¶n phÈm x©y l¾p dë dang, lµ khèi lîng c«ng viÖc hay 
giai ®o¹n x©y l¾p cha hoµn thµnh. Do vËy, chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi 
kú ®îc tÝnh to¸n trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ x©y l¾p thùc tÕ ®· ph¸t sinh cho c¸c khèi lîng hay giai 
®o¹n x©y l¾p ®· hoµn thµnh vµ cha hoµn thµnh trªn c¬ së tiªu thøc ph©n bæ lµ gi¸ trÞ dù to¸n hay chi 
phÝ dù to¸n. Trong ®ã, c¸c khèi lîng hay giai ®o¹n x©y l¾p dë dang cã thÓ ®îc tÝnh theo møc ®é 
hoµn thµnh. 

Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng hay giai ®o¹n x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh nh sau: 

Cdk Ctk
Cddk C'ckdt

Chtdt C'ckdt


 


 

Trong ®ã: 
Cddck: Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng hay giai ®o¹n x©y l¾p dë dang cuèi kú. 
Cdk: Chi phÝ thùc tÕ cña khèi lîng hay giai ®o¹n x©y l¾p dë dang ®Çu kú. 
Ctk: Chi phÝ x©y l¾p thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. 
Chtdt: Chi phÝ (hay gi¸ trÞ) cña khèi lîng x©y l¾p dë dang cuèi kú theo dù to¸n tÝnh theo 

møc ®é hoµn thµnh. 
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh 

s¶n phÈm x©y l¾p, s¶n phÈm c«ng nghiÖp, dÞch vô, lao vô cña doanh nghiÖp x©y l¾p, kÕ to¸n sö dông 
TK 154 -Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. 

Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ (®éi s¶n xuÊt, c«ng trêng, 
ph©n xëng...), theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc cña h¹ng môc 
c«ng tr×nh hoÆc nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh, chi tiÕt cho tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô kh¸c. 

Tµi kho¶n 154 -cã 4 tµi kho¶n cÊp 2: 

TK 1541 -X©y l¾p. 
TK 1542 -S¶n phÈm kh¸c 
TK 1543 -DÞch vô. 
TK 1544 -Chi phÝ b¶o hµnh x©y l¾p. 

* Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu 

- Cuèi kú kÕ to¸n, c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö 
dông m¸y thi c«ng, chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p) 
 Cã TK 621, 622, 623, 627. 
- kÕ to¸n gi¸ trÞ x©y l¾p giao cho nhµ thÇu phô: 
+ C¨n cø gi¸ trÞ cña khèi lîng x©y l¾p do nhµ thÇu phô bµn giao cho nhµ thÇu chÝnh nhng 

cha ®îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô trong kú, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã TK 111, 112, 331. 
§èi víi gi¸ trÞ cña khèi lîng x©y, l¾p do nhµ thÇu phô bµn giao cho Nhµ thÇu chÝnh ®îc 

x¸c ®Þnh lµ tiªu thô ngay trong kú kÕ to¸n, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n. 
Nî TK 133 (NÕu ®îc khÊu trõ thuÕ GTGT). 
 Cã TK 111, 112, 331. 
- Khi nhËn khèi lîng x©y l¾p tõ ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé (®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ 

to¸n riªng) hoµn thµnh bµn giao, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang. 
Nî TK 133 (NÕu cã). 
 Cã TK 136 -Ph¶i thu néi bé (1362 -T¹m øng gi¸ trÞ khèi lîng XL). 
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- C¸c chi phÝ cña hîp ®ång kh«ng thÓ thu håi nh hîp ®ång mµ kh¸ch hµng kh«ng thÓ thùc 
thi nghÜa vô cña hä hay kh«ng ®ñ tÝnh thùc thi vÒ mÆt ph¸p lý..., ph¶i ®îc ghi nhËn ngay lµ chi phÝ 
trong kú, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n  
Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang. 

- C¸c kho¶n thiÖt h¹i ph¸t sinh trong quy tr×nh thi c«ng x©y l¾p b¾t ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm 
ph¶i båi thêng hay nguyªn vËt liÖu thõa khi kÕt thóc hîp ®ång x©y dùng, phÕ liÖu thu håi nhËp kho 
®îc ghi gi¶m chi phÝ hîp ®ång x©y dùng, ghi: 

Nî TK 111, 138, 152... 
Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 

- Thu vËt liÖu thõa, phÕ liÖu thu håi kh«ng qua nhËp kho mµ tiªu thô ngay, thu vÒ thanh lý 
m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«ng chuyªn dïng cho hîp ®ång x©y dùng vµ ®· trÝch khÊu hao hÕt vµo gi¸ trÞ 
hîp ®ång khi kÕt thóc hîp ®ång x©y dùng, ghi gi¶m chi phÝ: 

Nî TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n). 
 Cã TK 154-Chi phÝ SXKD dë dang (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT). 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép. 
- Chi phÝ thanh lý sè m¸y mãc, thiÕt bÞ thi c«n g (nÕu cã), ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. 
 Cã TK 111, 112,... 
- KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y, l¾p hoµn thµnh 
+ Trêng hîp s¶n phÈm x©y, l¾p hoµn thµnh chê tiªu thô (x©y dùng nhµ ®Ó b¸n nh c¸c khu 

nhµ chung c...) hoÆc s¶n phÈm x©y, l¾p hoµn thµnh nhng cha bµn giao, c¨n cø vµo gi¸ thµnh s¶n 
phÈm x©y, l¾p hoµn thµnh ®Ó ghi: 

Nî TK 155 -Thµnh phÈm (1551). 
 Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p). 
+ Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n cã tæ chøc kÕ to¸n riªng nhng chØ h¹ch to¸n ®Õn gi¸ thµnh 

x©y l¾p, khi bµn giao s¶n phÈm x©y l¾p cho nhµ thÇu chÝnh, ghi: 
Nî TK 336 (3362 -Ph¶i tr¶ vÒ gi¸ trÞ khèi lîng XL nhËn kho¸n néi bé). 
 Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p) 
Khi nhËn vèn øng tríc cña ®¬n vÞ giao kho¸n ®Ó thùc hiÖn khèi lîng x©y l¾p theo hîp 

®ång nhËn kho¸n néi bé, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112, 152, 153. 
 Cã TK 336 (3362 ph¶i tr¶ vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n néi bé). 
+ Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p, x©y dùng c«ng tr×nh l¸n tr¹i,  nhµ ë t¹m, c«ng tr×nh phô 

trî cã nguån vèn ®Çu t riªng, khi hoµn thµnh c«ng tr×nh nµy, ghi: 
Nî TK 241 -X©y dùng c¬ b¶n dë dang (2412). 
 Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p) 
+ Trêng hîp s¶n phÈm x©y, l¾p hoµn thµnh bµn giao cho bªn A, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y, 

l¾p hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n. 
 Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1541 -X©y l¾p) 
Chó ý: - Khi ph¸t sinh chi phÝ söa ch÷a vµ b¶o hµnh c«ng tr×nh, kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo c¸c tµi 

kho¶n liªn quan, ghi: 
Nî TK 621, 622, 623, 627. 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. 
 Cã TK 152, 153, 334, 338, 214, 111, 112,... 
- Cuèi kú, kÕt chuyÓn chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng söa ch÷a, b¶o hµnh 

c«ng tr×nh x©y l¾p ®Ó tËp hîp chi phÝ söa ch÷a, b¶o hµnh vµ tÝnh gi¸ thµnh b¶o hµnh, ghi: 
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Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1544 -Chi phÝ b¶o hµnh x©y l¾p). 
  Cã TK 621, 622, 623, 627. 
- Khi c«ng viÖc söa ch÷a, b¶o hµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao cho kh¸ch hµng, ghi: 
  Nî TK 352 - Dù phßng ph¶i tr¶ 
  Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang (1544 -Chi phÝ b¶o hµnh x©y l¾p). 
- HÕt thêi h¹n b¶o hµnh, nÕu c«ng tr×nh kh«ng ph¶i b¶o hµnh hoÆc sè trÝch tríc chi phÝ b¶o 

hµnh c«ng tr×nh lín h¬n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh, ph¶i hoµn nhËp sè trÝch tríc chi phÝ b¶o hµnh cßn 
l¹i, ghi: 

Nî TK 352 - Dù phßng ph¶i tr¶ 
  Cã  TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

3. KÕ to¸n bµn giao c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ thanh to¸n víi ngêi giao thÇu 

Trong ho¹t ®éng x©y l¾p viÖc tiªu thô s¶n phÈm gäi lµ bµn giao c«ng tr×nh. Bµn giao c«ng 
tr×nh lµ mét kh©u quan träng trong quy tr×nh t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Bµn giao c«ng tr×nh gióp 
doanh nghiÖp hoµn thµnh nhiÖm vô s¶n xuÊt ®ång thêi sÏ thu ®îc tiÒn ®Ó bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt ®· 
bá ra vµ cã lîi nhuËn. 

ViÖc bµn giao c«ng tr×nh ph¶i ®¶m b¶o c¸c quy ®Þnh vÒ nghiÖm thu, bµn giao cña Nhµ níc 
vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c ®· ghi trong hîp ®ång giao nhËn thÇu. 
3.1. Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo gi¸ trÞ khèi lîng 

thùc hiÖn  

Trong trêng hîp nµy, khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao cho ngêi giao thÇu 
ph¶i khíp víi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh ®· ghi trªn sæ h¹ch to¸n khèi lîng cña c«ng 
trêng hoÆc bé phËn thi c«ng. 

Chøng tõ thanh to²n víi bªn giao thÇu vÒ khèi lîng c«ng t²c x©y l¾p ho¯n th¯nh l¯ “Ho² 
®¬n gi² trÞ gia t¨ng”, biªn b°n nghiÖm thu khèi lîng, chÊt lîng c«ng tr×nh hoµn thµnh. C¨n cø vµo 
c¸c chøng tõ nµy, kÕ to¸n sÏ lËp b¶ng tæng hîp s¶n lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú. 

Theo quy ®Þnh, c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y, l¾p. Sè tiÒn 
b¶o hµnh vµ thêi h¹n b¶o hµnh ®îc ghi trong hîp ®ång giao nhËn thÇu x©y l¾p gi÷a chñ ®Çu t vµ 
doanh nghiÖp x©y l¾p. Thêi h¹n b¶o hµnh ®îc tÝnh tõ ngµy doanh nghiÖp x©y l¾p kÕt thóc ho¹t ®éng 
x©y l¾p, bµn giao c«ng tr×nh cho chñ ®Çu t hoÆc ngêi sö dông cho ®Õn hÕt thêi h¹n quy ®Þnh. møc 
tiÒn b¶o hµnh tÝnh theo tû lÖ phÇn tr¨m (%) cña gi¸ trÞ thanh lý hîp ®ång x©y l¾p. KÕ to¸n sö dông 
c¸c tµi kho¶n sau: 

- Tµi kho¶n 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
TK 511 còng cã 4 TK cÊp 2 nh c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c, trong ®ã TK 5112 -Doanh 

thu b¸n c¸c thµnh phÈm, s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh, cã thÓ ®îc më 2 TK cÊp 3: 
* TK 51121 -Doanh thu b¸n s¶n phÈm x©y l¾p. 
* TK 51122 -Doanh thu b¸n s¶n phÈm kh¸c. 
- Tµi kho¶n 512 -Doanh thu néi bé. 
Vµ c¸c TK liªn quan: TK 111, 112, 131... 

 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu 

- C¨n cø vµo khèi lîng x©y l¾p thiÕt thùc hiÖn trong kú mµ bªn giao thÇu (kh¸ch hµng) ®· 
chÊp nhËn thanh to¸n. kÕ to¸n ph¶i lËp ho¸ ®¬n trªn c¬ së phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®îc kh¸ch 
hµng x¸c nhËn vµ tÝnh ra kho¶n b¶o hµnh mµ bªn giao thÇu gi÷ l¹i cha thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 111, 112, 131. 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
 Cã TK 333 (3331) (NÕu nép thuÕ GTGT theo PP khÊu trõ). 
§ång thêi ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n. 
 Cã TK 154, 155. 
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- Khi nhËn ®îc tiÒn thanh to¸n khèi lîng c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc nhËn tiÒn kh¸ch hµng 
øng tríc (trõ  phÝ b¶o hµnh c«ng tr×nh kh¸ch hµng gi÷ l¹i), ghi: 

Nî TK 111, 112. 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 
- Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i göi tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh vµo ng©n hµng thi khi 

bµn giao c«ng tr×nh cho bªn A, ghi: 
Nî TK 111, 112 (NÕu ®· thu ®îc tiÒn thanh to¸n vÒ khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh). 
Nî TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (NÕu cha thu). 
Nî TK 144, 244 (Göi tiÒn b¶o hµnh c«ng tr×nh vµo Ng©n hµng). 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
 Cã TK 333 (3331). 
(Trêng hîp nhµ thÇu chÝnh ho¹t ®éng tæng thÇu, khi x¸c ®Þnh doanh thu x©y l¾p ë nhµ thÇu 

chÝnh bao gåm doanh thu cña nhµ thÇu chÝnh vµ c¸c nhµ thÇu phô). 
- C¸c kho¶n chiÕt khÊu thanh to¸n, gi¶m gi¸ hµng b¸n hay hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i ®îc h¹ch to¸n 

nh doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. 
- Trêng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p giao cho c¸c ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé thùc hiÖn khèi 

lîng c«ng t¸c x©y l¾p vµ ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng, h¹ch to¸n kÕt 
qu¶ kinh doanh riªng th× kÕ to¸n ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n vµ ®¬n vÞ giao kho¸n sÏ ghi nh sau: 

+ ë ®¬n vÞ giao kho¸n: 
- Khi t¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p, c¨n cø vµo hîp 

®ång giao kho¸n néi bé vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 
Nî TK 136 -Ph¶i thu néi bé (1362). 
 Cã TK 111, 112, 152, 153. 
- Khi nhËn khèi lîng x©y l¾p tõ ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé hoµn thµnh bµn giao, ghi: 
Nî TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang. 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ. 
 Cã TK 136 -Ph¶i thu néi bé (1362). 
+ ë ®¬n vÞ nhËn kho¸n néi bé 
- Khi nhËn vèn øng tríc cña ®¬n vÞ giao kho¸n ®Ó thùc hiÖn khèi lîng x©y l¾p theo hîp 

®ång nhËn kho¸n néi bé, ghi: 
Nî TK 111, 112, 152, 153. 
 Cã TK 336 (3362 -Ph¶i tr¶ vÒ khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n néi bé). 
- Khi thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ x©y l¾p gièng nh doanh 

nghiÖp ®éc lËp, ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh, bµn giao khèi lîng x©y l¾p ®· thùc hiÖn cho ®¬n vÞ 
giao kho¸n, ghi: 

Nî TK 336 (3362 -Ph¶i tr¶ vÒ khèi lîng x©y l¾p nhËn kho¸n néi bé). 
 Cã TK 512 -Doanh thu néi bé. 
 Cã TK 333 (3331). 
§ång thêi ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n. 
 Cã TK 154 -Chi phÝ SXKD dë dang. 

3..2. Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch 
Trong trêng hîp nµy, doanh nghiÖp x©y l¾p (nhµ thÇu) ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh 

phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé phËn liªn quan x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phÇn 
c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ lËp chøng tõ ph¶n ¸nh doanh thu hîp ®ång x©y dùng trong kú. Tuú 
thuéc vµo b¶n chÊt cña hîp ®ång ®Ó sö dông ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn 
thµnh, ®ã lµ: 
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+ Ph¬ng ph¸p tû lÖ phÇn tr¨m (%) gi÷a chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh cña phÇn c«ng viÖc ®· 
hoµn thµnh t¹i mét thêi ®iÓm so víi tæng chi phÝ dù to¸n cña hîp ®ång. Khi ¸p dông ph¬ng ph¸p 
nµy th× giao cho bé phËn kÕ to¸n phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn. 

+ Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh hoÆc ph¬ng ph¸p tû lÖ phÇn tr¨m 
(%) gi÷a khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh so víi tæng khèi lîng x©y l¾p ph¶i hoµn thµnh cña hîp 
®ång. Khi ¸p dông mét trong hai ph¬ng ph¸p nµy th× nhµ thÇu giao cho bé phËn kü thuËt thi c«ng 
phèi hîp víi c¸c bé phËn kh¸c thùc hiÖn. 

+ Tµi kho¶n sö dông: 
- C¸c tµi kho¶n chñ yÕu: Ngoµi c¸c TK 511, 512 t¬ng tù trêng hîp trªn, kÕ to¸n cßn sö 

dông TK 337 “Thanh to²n theo tiÕn ®é kÕ ho³ch hîp ®ång x©y dùng”. TK n¯y dïng ®Ó ph°n ²nh sè 
tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch vµ sè tiÒn ph¶i thu theo doanh thu t¬ng øng víi phÇn 
c«ng viÖc ®· hoµn thµnh do nhµ thÇu tù x¸c nhËn cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

- KÕt cÊu tµi kho¶n 337 nh sau: 

Bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thu theo doanh thu ®· ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc 

®· hoµn thµnh cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 
C¨n cø ®Ó ghi vµo bªn Nî TK nµy lµ chøng tõ x¸c ®Þnh doanh thu t¬ng øng víi phÇn c«ng 

viÖc ®· hoµn thµnh trong kú (kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n) do nhµ thÇu tù lËp, kh«ng ph¶i chê kh¸ch hµng 
x¸c nhËn. 

Bªn cã: Ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng 

dë dang. 
C¨n cø ®Ó ghi vµo bªn Cã TK nµy lµ ho¸ ®¬n ®îc lËp trªn c¬ së tiÕn ®é thanh to¸n theo kÕ 

ho¹ch ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. Sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n lµ c¨n cø ®Ó ghi nhËn sè tiÒn ph¶i 
thu cña kh¸ch hµng, kh«ng ph¶i lµ c¨n cø ®Ó ghi nhËn doanh thu trong kú kÕ to¸n. 

Sè dù Nî: Ph¶n ¸nh sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu ®· ghi nhËn cña hîp ®ång lín h¬n sè 

tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

Sè d Cã: Ph¶n ¸nh sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu ®· ghi nhËn cña hîp ®ång nhá h¬n sè 

tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 
 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n c¸c nghiÖp cô kinh tÕ ph¸t sinh chñ yÕu. 

- C¨n cø vµo chøng tõ ph¶n ¸nh doanh thu t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong 
kú (kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n) do nhµ thÇu tù lËp, ghi: 

Nî TK 337 -Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng. 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
- C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®îc lËp theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i 

tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®· ghi trong hîp ®ång, ghi: 
Nî TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 
 Cã TK 337–Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng. 
 Cã TK 333 (3331) -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc. 
- Khi nhËn ®îc tiÒn do kh¸ch hµng tr¶ hoÆc nhËn tiÒn kh¸ch hµng øng tríc, ghi: 
Nî TK 111, 112. 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 
- Kho¶n tiÒn thëng thu ®îc tõ kh¸ch hµng tr¶ phô thªm cho nhµ thÇu khi thùc hiÖn ®¹t 

hoÆc vît mét sè chØ tiªu cô thÓ ®· ®îc ghi trong hîp ®ång, ghi: 
Nî TK 111, 112, 131. 
 Cã TK 333 (3331) -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc.  
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô.  
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VÍ DỤ VỀ XÁC ĐỊNH, GHI NHẬN DOANH THU HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG  

(Theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh cho phần công việc đã 

hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán của hợp đồng) 
1/ Nhà thầu ký một hợp đồng xây dựng với giá cố định ban đầu là 9.000 để xây dựng một 

nhà máy. Chi phí dự toán ban đầu của nhà thầu là 8.000. Dự tính nhà máy xây dựng trong 3 năm. 

2/ Đến cuối năm thứ nhất, chi phí dự toán của nhà thầu tăng lên là 8.050. 

3/ Trong năm thứ 2, khách hàng chấp nhận hợp đồng có thay đổi với doanh thu theo hợp 

đồng tăng thêm 200 (tổng giá trị là 9.200). Nhà thầu dự tính chi phí theo hợp đồng tăng thêm 150 

(tổng chi phí là 8.150).  

4/ Vào cuối năm thứ 2, chi phí phát sinh bao gồm 100 cho nguyên, vật liệu ðýợc giữ tại công 

trýờng để sử dụng trong năm thứ 3. 

5/ Nhà thầu xác định doanh thu trong từng kỳ của hợp đồng xây dựng bằng phýõng pháp Tỷ 

lệ phần trăm (%) giữa chi phí thực tế đã phát sinh cho phần việc đã hoàn thành tại từng thời điểm so 

với tổng số chi phí dự toán của hợp đồng. Số liệu trong từng kỳ xây dựng ðýợc tính toán, nhý sau: 

 Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba 
 Tổng doanh thu với giá cố định ban 

đầu ghi trong hợp đồng 

 

9.000 9.000 9.000 

 Doanh thu hợp đồng tăng thêm 

 
-   200    200 

 Tổng doanh thu của hợp đồng 

 
 9.000   9.200   9.200  

 Chi phí thực tế của hợp đồng đã phát 

sinh luỹ kế đến cuối năm 

 

2.093 6.168 8.200 

 Chi phí còn phải chi theo dự toán    

 
5.957 2.032 - 

 Tổng chi phí dự toán của hợp đồng 

 
 8.050   8.200   8.200  

 Lãi dự tính 

 
    950 1.000 1.000 

 Tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành          26%           74%        100% 
Tỷ lệ phần trăm (%) hoàn thành của năm thứ hai (74%) ðýợc xác định sau khi đã loại trừ 

100 giá trị nguyên, vật liệu dự trữ tại công trýờng để sử dụng trong năm thứ ba. 

Tổng doanh thu, chi phí và lợi nhuận ðýợc ghi nhận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh 

doanh trong ba năm, nhý sau: 

 Đến nay Ghi nhận trong 

những năm trýớc 

Ghi nhận trong 

năm nay 

Năm thứ nhất    

Doanh thu (9.000 x 26%) 2.340  2.340 

Chi phí (8.050 x 26%) 2.093  2.093 

Lợi nhuận     247       247  

Năm thứ hai    

Doanh thu (9.200 x 74%) 6.808 2.340 4.468 

Chi phí (8.200 x 74%) 6.068 2.093 3.975 

Lợi nhuận      740      247       493  
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Năm thứ ba    

Doanh thu (9.200 x 100%) 9.200 6.808 2.392 

Chi phí 8.200 6.068 2.132 

Lợi nhuận  1.000       740       260  
 

ch¬ng VII: KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh - ph©n phèi lîi nhuËn 

 

I. KÕ to¸n kÕt qu¶ kinh doanh 

1. Néi dung vµ ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

KÕt qu¶ kinh doanh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ c¸c ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp trong mét kú 
nhÊt ®Þnh, lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu vµ tæng chi phÝ cña c¸c ho¹t 
®éng kinh tÕ ®· ®îc thùc hiÖn. NÕu doanh thu lín h¬n chi phÝ th× doanh nghiÖp cã l·i, nÕu doanh 
thu nhá h¬n chi phÝ th× doanh nghiÖp bÞ lç. 

Trong doanh nghiÖp, kÕt qu¶ kinh doanh bao gåm: 

   Lîi nhuËn ho¹t ®éng kinh doanh. 

   Lîi nhuËn ho¹t ®éng kh¸c. 

Doanh thu 
thuÇn vÒ 

b¸n hµng vµ 
cung cÊp 
dÞch vô 

= 

Tæng doanh 
thu b¸n hµng 
vµ cung cÊp 

dÞch vô trong 
kú 

- 

ChiÕt 
khÊu 

th¬ng 
m¹i 

- 

Gi¶m 
gi¸ 

hµng 
b¸n 

- 

Doanh 
thu 

hµng 
b¸n bÞ 
tr¶ l¹i 

- 

ThuÕ tiªu thô ®Æc 
biÖt, thuÕ xuÊt 

khÈu, thuÕ GTGT 
theo ph¬ng ph¸p 
trùc tiÕp ph¶i nép 

 

Lîi nhuËn gép vÒ b¸n 
hµng vµ cung cÊp dÞch vô 

= 
Doanh thu thuÇn vÒ b¸n 

hµng vµ cung cÊp dÞch vô 
- 

TrÞ gi¸ vèn 
hµng b¸n 

 

Lîi nhuËn thuÇn 
tõ ho¹t ®éng 
kinh doanh 

= 
Lîi nhuËn gép 
vÒ b¸n hµng vµ 

cung cÊp dÞch vô 
+ 

Doanh thu 
ho¹t ®éng 
tµi chÝnh 

- 
Chi 

phÝ tµi 
chÝnh 

- 
Chi phÝ b¸n hµng, 

chi phÝ qu¶n lý 
doanh nghiÖp 

 

Lîi nhuËn kh¸c = Thu nhËp kh¸c  - 
Chi phÝ 

kh¸c 

 

Lîi nhuËn kÕ 
to¸n tríc 

thuÕ 
= 

Lîi nhuËn thuÇn tõ 
ho¹t ®éng kinh doanh 

+ 
Lîi nhuËn 

kh¸c 

 

Lîi nhuËn sau 
thuÕ TNDN 

= 
Lîi nhuËn kÕ to¸n 

tríc thuÕ 
- 

Chi phÝ thuÕ thu nhËp 
doanh nghiÖp 

 

Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh lµ sè tiÒn thu ®îc tõ c¸c ho¹t ®éng ®Çu t tµi chÝnh. Bao gåm: 

         -   Lîi nhuËn nhËn ®îc tõ c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t, c«ng ty liªn kÕt 
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   -   L·i tr¸i phiÕu, l·i vÒ ®Çu t mua b¸n chøng kho¸n 

         -   L·i cho thuª tµi chÝnh, ho¹t ®éng cho thuª TSC§ dµi h¹n 

- L·i vÒ ®Çu t cho vay, l·i tiÒn göi 

- L·i vÒ b¸n ngo¹i tÖ 

- L·i vèn do b¸n tr¶ gãp 

- Kho¶n chiÕt khÊu tÝn dông do thanh to¸n sím cho ngêi b¸n 

       -   Chªnh lÖch l·i chuyÓn nhîng vèn 

- Kho¶n l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong kú; Kho¶n chªnh lÖch l·i tû gi¸ ngo¹i tÖ cuèi kú ... 

Chi phÝ tµi chÝnh lµ c¸c chi phÝ, c¸c kho¶n lç liªn quan ®Õn ho¹t ®éng tµi chÝnh. Bao gåm: 

- Chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t 

        -   Sè vèn kh«ng thu håi ®îc do c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t bÞ thua lç   

        -   Chi phÝ trong qu¸ tr×nh cho thuª TSC§, khÊu hao TSC§ cho thuª 

- Chi phÝ m«i giíi giao dÞch trong qu¸ tr×nh b¸n chøng kho¸n 

- Chi phÝ kinh doanh ngo¹i tÖ, lç do mua b¸n ngo¹i tÖ 

- C¸c kho¶n chiÕt khÊu tÝn dông cho kh¸ch hµng 

-  Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay trong h¹n møc kh«ng ®îc vèn ho¸ 

- Chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t tµi chÝnh 

- Kho¶n lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong kú 

- Kho¶n chªnh lÖch lç tû gi¸ ngo¹i tÖ cuèi kú  

KÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c 
ngoµi dù tÝnh cña doanh nghiÖp, hay nh÷ng kho¶n thu kh«ng mang tÝnh chÊt thêng xuyªn, hoÆc 
nh÷ng kho¶n thu cã dù tÝnh nhng Ýt cã kh¶ n¨ng x¶y ra do nguyªn nh©n chñ quan hay kh¸ch 
quan mang l¹i.  

Thu nhËp kh¸c: lµ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp ngoµi c¸c kho¶n doanh thu b¸n hµng 
vµ cung cÊp dÞch vô, doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, bao gåm: 

-  Thu thanh lý, nhîng b¸n TSC§ 

       -  Giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty 

liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát > giá trị ghi sổ hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ 

- Thu tiÒn ph¹t, tiÒn båi thêng do kh¸ch hµng vi ph¹m hîp ®ång, hoÆc ®iÒu kiÖn thanh to¸n. 

- Thu vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ, c¸c kho¶n thu n¨m tríc bá sãt nay 
ph¸t hiÖn ra ghi bæ sung. 

- Thu tõ vËt t hµng ho¸ d«i thõa hoÆc tµi s¶n thõa ph¸t hiÖn trong kiÓm kª hoÆc thõa chê gi¶i 
quyÕt, nay xö lý vµo thu nhËp kh¸c. 

- Thu håi c¸c kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ; Ng©n s¸ch tho¸i thu thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ. 

- Thu nhËp vÒ quµ biÕu quµ tÆng cña c¸c tæ chøc c¸ nh©n cho doanh nghiÖp 

Chi phÝ kh¸c: Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh c¸c kho¶n lç do c¸c sù kiÖn hoÆc c¸c nghiÖp 
vô riªng biÖt víi ho¹t ®éng th«ng thêng cña doanh nghiÖp mang l¹i. Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c 
kho¶n chi phÝ kinh doanh bÞ bá sãt tõ nh÷ng n¨m tríc, nay ph¸t hiÖn ghi bæ sung. Thuéc chi phÝ 
kh¸c bao gåm mét sè kho¶n chi phÝ sau: 

              -   Chi phÝ thanh lý, nhîng b¸n TSC§, gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ khi nhîng b¸n, thanh lý 

        -   Giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà đầu tư và công ty      

liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát > giá trị ghi sổ hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ 
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- VËt t hµng ho¸ thiÕu trong khi kiÓm kª, thiÕu chê xö lý, nay ®îc xö lý vµo chi phÝ kh¸c. 

- TiÒn ph¹t båi thêng do vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång tÝn dông. 

- Sè tiÒn bÞ ph¹t thuÕ, ng©n s¸ch truy thu thuÕ. 

- C¸c kho¶n chi phÝ kinh doanh bÞ bá sãt nh÷ng n¨m tríc nay ph¸t hiÖn ra ghi bæ sung. 

- C¸c kho¶n chi phÝ kh¸c. 

Mäi kho¶n thu nhËp kh¸c, chi phÝ kh¸c khi ghi vµo sæ kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo biªn b¶n cña 
héi ®ång xö lý, ph¶i ®îc gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng ký duyÖt. 

2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n 

2.1. Chøng tõ ban ®Çu 

 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi chÝnh sö dông chñ yÕu lµ c¸c chøng tõ tù lËp nh : 

 -  B¶ng tÝnh kÕt qu¶ hoat ®éng kinh doanh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kh¸c. 

 -  C¸c chøng tõ gèc ph¶n ¸nh c¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ tµi chÝnh vµ  ho¹t ®éng kh¸c. 

2.2. Tµi kho¶n sö dông:  

 KÕ to¸n kÕt qu¶ tµi chÝnh sö dông c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sau: TK 511, 512, 515, 711, 632, 
635, 641, 642, 811, 421, 911... 

Tµi kho¶n 515  “Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh”: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh tiÒn l·i cho vay, l·i 

b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp, lîi tøc, cæ tøc, lîi nhuËn ®îc chia tõ ho¹t ®«ng liªn doanh liªn kÕt, 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 515 nh sau 

Bªn Nî: 

ThuÕ GTGT ph¶i nép cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ë c¸c doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph¬ng 
ph¸p trùc tiÕp 

Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 

Bªn Cã:   Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh thùc tÕ ph¸t sinh trong kú 

TK 515 kh«ng cã sè d cuèi kú. 

Tµi kho¶n 635 “Chi phÝ tµi chÝnh”:  Dïng ph¶n ¸nh nh÷ng kho¶n chi phÝ tµi chÝnh ph¸t sinh 

trong kú KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 635 - Chi phÝ tµi chÝnh nh sau: 

Bªn Nî:  

Ph¶n ¸nh chi phÝ tµi chÝnh thùc tÕ ph¸t sinh trong kú 

Bªn Cã:  

C¸c kho¶n ®îc phÐp ghi gi¶m chi phÝ tµi chÝnh 

Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh sang tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 

Tµi kho¶n 635 “ Chi phÝ tµi chÝnh” kh«ng cã sè d cuèi kú. 

 Tài khoản 821 -“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” 

Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bao gồm chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại làm căn cứ xác 

định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong năm tài chính hiện hành. 
HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU: 

1- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được ghi nhận vào tài khoản này là chi phí thuế thu nhập 

doanh nghiệp hiện hành, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại khi xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) của 

một năm tài chính.  

2- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tính 

trên thu nhập chịu thuế trong năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

3 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc : 
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- Ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả trong năm; 

- Hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các năm trước. 

4 - Thu nhập thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là khoản ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp hoãn lại phát sinh từ việc: 

- Ghi nhận tài sản thuế thu nhập hoãn lại trong năm; 

- Hoàn nhập thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các năm trước. 

 
KẾT CẤU, NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 821 -CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Bên Nợ:  

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm; 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của các năm trước phải nộp bổ sung do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của năm hiện 

tại; 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phát sinh trong năm từ việc ghi nhận thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả (Là số chênh lệch giữa thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm); 

- Ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Số chênh lệch giữa tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại được hoàn nhập trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm); 

- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212  

“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong năm  

Bên Có:  

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm phải nộp được giảm trừ vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp đã ghi nhận trong năm; 

- Số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không trọng yếu của 

các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện tại; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong 

năm lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào bên Nợ 

Tài khoản 911 -“Xác định kết quả kinh doanh”; 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Có TK 

8212 -“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong năm vào bên Nợ Tài khoản 911 -

“Xác định kết quả kinh doanh”. 

Tài khoản 821 -“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” không có số dư cuối năm. 

         Tài khoản 821 -“Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp” có 2 Tài khoản cấp 2: 

     - Tài khoản 8211 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành; 

     - Tài khoản 8212 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

Tµi kho¶n 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh: Dïng ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh sau mét 

kú h¹ch to¸n. KÕt cÊu cña TK 911 nh sau: 

Bªn Nî: 

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong kú 

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh ph¸t sinh trong kú 

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý DN ph©n bæ cho hµng b¸n trong kú 

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c ph¸t sinh trong kú 

- Kết chuyển số chênh lệch giữa chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành phát sinh trong năm 

lớn hơn khoản được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm vào bên Nợ Tài 

khoản 911 -“Xác định kết quả kinh doanh”; 
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- Kết chuyển số chênh lệch giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Có TK 8212 –

phát sinh trong năm  

 - Cuèi kú kÕt chuyÓn sè lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 

Bªn Cã: 

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô trong kú 

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu tµi chÝnh trong kú 

-  Cuèi kú kÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng kh¸c 
- Kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên Nợ TK 8212 

phát sinh trong năm  

 -  Cuèi kú kÕt chuyÓn sè lç tõ c¸c ho¹t ®éng trong kú 

TK 911 kh«ng cã sè d cuèi kú 

Tµi kho¶n 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi: Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong 

kú kinh doanh vµ t×nh h×nh ph©n phèi lîi mhuËn trong kú kinh doanh 

 KÕt cÊu cña TK 421 nh sau: 

Bªn Nî: Cuèi kú kÕt chuyÓn sè lç tõ c¸c ho¹t ®éng trong kú cña doanh nghiÖp 

    Ph©n phèi c¸c kho¶n lîi nhuËn trong kú 

Bªn Cã:  Cuèi kú kÕt chuyÓn sè l·i tõ c¸c ho¹t ®éng trong kú cña doanh nghiÖp 

Sè lîi nhuËn cÊp díi nép lªn 

Xö lý c¸c kho¶n lç trong kú 

Sè d bªn Cã: Sè lîi nhuËn cha ph©n phèi hoÆc cha sö dông 

TK421 cã thÓ cã sè d bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè lç cha xö lý ®Õn cuèi kú. 

TK421 cã 2 TK cÊp 2:  

                                    TK4211:  Lîi nhËn n¨m tríc 

TK4212:  Lîi nhËn n¨m nay 

2.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n 

2.3.1. KÕ to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh 

KÕ to¸n doanh thu b¸n hµng  

-  Trong kú, khi ph¸t sinh doanh thu vÒ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô, ë c¸c DN tÝnh thuÕ 
GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ,  kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 111, 112, 131 

Cã TK 511 - Doanh thu vÒ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô. 

Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng ho¸ néi bé. 

Cã TK 3331 -  ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

- Trong kú, khi ph¸t sinh doanh thu vÒ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô, ë c¸c DN tÝnh thuÕ 
GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp,  kÕ to¸n ghi :  

   Nî TK 111, 112, 131 

Cã TK 511 - Doanh thu vÒ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô. 

Cã TK 512 - Doanh thu b¸n hµng ho¸ néi bé. 

-  §ång thêi kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n:  

Nî TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 156, 157, ... 
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- Trong kú, khi ph¸t sinh doanh thu doanh thu hµng b¸n tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, CKTM...., 
ghi: 

Nî TK 531 - Doanh thu b¸n hµng tr¶ l¹i  

Nî TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n  

Nî TK 521 -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i  

Nî TK 3331 -  ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

Cã TK 111, 112, 131 
 

KÕ to¸n doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 

§èi víi ho¹t ®éng liªn kÕt  

Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức chuyển nợ thành vốn cổ phần (chuyển trái 

phiếu có thể chuyển đổi hoặc khoản cho vay thành vốn cổ phần), căn cứ vào thoả thuận giữa nhà 

đầu tư và công ty liên kết về giá trị thực tế của khoản nợ được chuyển thành vốn cổ phần, nếu giá trị 

khoản nợ nhỏ hơn vốn cổ phần, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (Giá trị khoản nợ được chuyển thành vốn cổ phần) 

         Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác 

           Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 

       Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính  

 Khi nhận được thông báo của công ty liên kết về số cổ tức, lợi nhuận được chia, nhà đầu tư ghi: 

 Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Khi nhận được thông báo của Công ty liên kết) 

 Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (nếu nhận cổ tức bằng cổ phiếu) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

Khi thực nhận tiền, ghi: 

 Nợ TK 111, 112 

  Có TK 131 - Phải thu của khách hàng 

- Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư trong công ty liên kết, nhà đầu tư ghi giảm khoản đầu tư 

và ghi nhận thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư. Trường hợp thanh lý khoản đầu tư 

có lãi, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131,... 

 Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Chênh lệch giá bán  

          khoản đầu tư lớn hơn giá gốc khoản đầu tư) 

 Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

§èi víi ho¹t ®éng gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t 

Phản ánh các khoản lợi nhuận từ liên doanh phát sinh trong kỳ khi nhận được thông báo về 

số lợi nhuận được chia hoặc khi nhận được tiền, ghi: 

- Khi nhận được thông báo về số lợi nhuận được chia, ghi: 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Khi nhận được giấy báo của liên doanh) 

Nợ TK 222 - Vốn góp liên doanh (Lợi nhuận được chia góp thêm vào vốn) 

Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính. 

- Khi nhận được tiền, ghi: 

Nợ TK 111, 112 - (Số tiền nhận được) 

Có 131 - Phải thu của khách hàng. 

- Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát, giá trị thu hồi vượt quá số vốn góp vào cơ 

sở đồng kiểm soát được coi là thu nhập và phải tính vào doanh thu hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ...  

  Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính. 
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Trường hợp  bên Việt Nam được Nhà nước giao đất để tham gia liên doanh, khi chuyển nhượng 

vốn góp vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát cho bên nước ngoài, nếu bên đối tác thanh toán cho bên 

Việt Nam một khoản tiền như là một khoản đền bù cho việc chuyển nhượng (trong trường hợp này cơ sở 

kinh doanh đồng kiểm soát chuyển sang thuê đất), ghi: 

Nợ TK 111, 112, ... 

  Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

§èi víi ho¹t ®éng gãp vèn vµo c«ng ty con 

Cuối năm tài chính nhận được thông báo chia cổ tức, lãi kinh doanh, hoặc nhận được tiền về 

các khoản lãi được chia từ công ty con, ghi: 

Nợ TK 111, 112   

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng; hoặc 

Nợ TK 221 - Đầu tư vào công ty con (Lãi được chia để lại tăng vốn đầu tư vào công ty con) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

 Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, phát sinh lãi về thu hồi vốn đầu tư, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 138 

        Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con 

   Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (khoản chênh lệch lãi đầu tư thu hồi) 

Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn mà doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 20% quyền biểu 

quyết ở doanh nghiệp khác. 

Trường hợp nhận lãi trái phiếu, cổ tức định kỳ, khi nhận được lợi nhuận, cổ tức hoặc xác định 

số lợi nhuận, cổ tức phải thu, ghi: 

Nợ TK 111, 112; hoặc   

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (chưa thu được tiền ngay) 

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Trường hợp lãi nhập vào vốn) 

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính. 

Trường hợp doanh nghiệp nhượng bán chứng khoán đầu tư víi môc ®Ých kinh doanh, ghi:   

Nợ TK 111, 112 - (Số tiền thu được) 

Có Tài khoản 515 (Chênh lệch số tiền thu được lớn hơn giá vốn đầu tư chứng khoán) 

Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ng¾n hạn (Số tiền gốc). 

 Khi thanh toán trái phiếu đến hạn, ghi:  

Nợ TK 111, 112, ...  

Có TK 228, 121 (Số tiền gốc) 

Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Số tiền lãi). 

    

Hoạt động cho vay vốn 

Định kỳ tính và thu lãi cho vay vốn, ghi: 

Nợ TK 111, 112,... 

Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng (Nếu chưa thu được tiền ngay) 

Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Chi tiết về lãi cho vay vốn). 

 Thu hồi vốn cho vay, ghi: 

Nợ TK 111, 112,... (Số tiền gốc và lãi cho vay) 

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác (Số tiền gốc) 

Có TK 515 -Doanh thu hoạt động tài chính (Số lãi). 

  Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ 

  KÕ to¸n b¸n ngo¹i tÖ cã l·i, ghi: 
Nî TK 111 (1111), 112 (1121) (Tû gi¸ thùc tÕ b¸n) 
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Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ trªn sæ kÕ to¸n) 
Cã TK 515 - (Sè chªnh lÖch tû gi¸ b¸n > tû gi¸ trªn sæ kÕ to¸n). 

§ång thêi ghi: Cã TK 007   

  KÕ to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n trong kh©u mua: 

ChiÕt khÊu tÝn dông do thanh to¸n tiÒn mua hµng tríc thêi h¹n ®îc ngêi b¸n chÊp nhËn, ghi : 

Nî TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

            Cã TK 111,112  

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 

KÕ to¸n doanh thu cho thuª c¬ së h¹ tÇng, TSC§  

 §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cho thuª c¬ së h¹ tÇng, doanh thu ®îc ghi nhËn theo tõng kú 
cho thuª hoÆc khi chuyÓn giao toµn bé diÖn tÝch ®Êt trªn thùc ®Þa cho kh¸ch hµng theo gi¸ trÞ cña 
diÖn tÝch ®Êt ®· chuyÓn giao vµ thanh to¸n mét lÇn hoÆc theo gi¸ b¸n tr¶ ngay: 

§èi víi doanh thu cho thuª c¬ së h¹ tÇng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131... 

Cã TK 515 - NÕu thu theo tõng kú h¹n cho thuª 

Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

§èi víi doanh thu cho thuª c¬ së h¹ tÇng kh«ng thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT hoÆc chiô thuÕ GTGT 
theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 

Nî TK 111, 112... 

Cã TK 515 (Tæng gi¸ thanh to¸n theo tõng kú h¹n cho thuª). 

KÕ to¸n chªnh lÖch l·i tû gi¸ hèi ®o¸i: 

- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, ghi: 

NîTK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133... (Theo tû 
gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã c¸c TK 131, 136, 138... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

-  Ph©n bæ chªnh lÖch l·i tû gi¸ ngo¹i tÖ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng 
vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng 
®a TSC§ vµo sö dông, ghi: 

Nî TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

- KÕt chuyÓn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131) 
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Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

-  Khi xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i luü kÕ ®· bÞ ho·n l¹i do chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña 
c¬ së ë níc ngoµi ho¹t ®éng ®éc lËp, khi hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¸o 
c¸o t¹i thêi ®iÓm thanh lý kho¶n ®Çu t nµy, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4133) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 

- Cuèi kú kÕ to¸n tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp ®èi 
víi ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 

Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép. 

KÕ to¸n chi phÝ tµi chÝnh: 

§èi víi ho¹t ®éng liªn kÕt 

 Khi đầu tư vào công ty liên kết dưới hình thức chuyển nợ thành vốn cổ phần (chuyển trái phiếu có 

thể chuyển đổi hoặc khoản cho vay thành vốn cổ phần), căn cứ vào thoả thuận giữa nhà đầu tư và 

công ty liên kết về giá trị thực tế của khoản nợ được chuyển thành vốn cổ phần, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết (Giá trị khoản nợ được chuyển thành vốn cổ phần); 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Nếu giá trị khoản nợ lớn hơn giá trị vốn cổ phần) 

         Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác 

           Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác 

 Khi thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư trong công ty liên kết, nhà đầu tư ghi giảm khoản đầu tư và 

ghi nhận thu nhập từ việc thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư :   

+ Trường hợp thanh lý khoản đầu tư bị lỗ, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, 131,... 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Chênh lệch giá gốc khoản đầu tư > giá bán khoản đầu tư) 

  Có TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết. 

 + Chi phí thanh lý khoản đầu tư, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Nợ TK 133 -Thuế GTGT được khấu trừ 

  Có TK 111, 112,... 

Trường hợp nhà đầu tư có nghĩa vụ thanh toán thay cho công ty liên kết các khoản nợ mà nhà đầu 

tư đã đảm bảo hoặc cam kết trả, khi xác định nghĩa vụ và số tiền thực sự phải trả trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 635 -Chi phí tài chính 

 Có TK 335 -Chi phí phải trả. 

 

§èi víi ho¹t ®éng gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t 

 Các khoản chi phí liên quan đến hoạt động góp vốn liên doanh phát sinh trong kỳ (Lãi tiền 

vay để góp vốn, tiền thuê đất, các chi phí khác,...), ghi:  

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có) 

Có TK 111, 112, 152,... 

Khi thu hồi vốn góp vào cơ sở đồng kiểm soát khi kết thúc hợp đồng liên doanh hoặc cơ sở 

đồng kiểm soát chấm dứt hoạt động, giá trị thu hồi, số vốn không thu hồi được do liên doanh làm ăn 

thua lỗ được coi là một khoản thiệt hại và phải tính vào chi phí hoạt động tài chính, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính 

Có TK 222 - Vốn góp liên doanh. 
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Đối với doanh nghiệp chuyển nhượng vốn góp (quyền sở hữu vốn góp) vào cơ sở đồng kiểm 

soát, căn cứ vào giá trị hợp lý của tài sản nhận về do bên nhận chuyển nhượng thanh toán, nếu giá 

trị hợp lý của tài sản nhận về thấp hơn số vốn đã góp, ghi: 

 Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156, 211, 213, ...  

            Nợ TK  635 -Chi phí tài chính  

  Có TK 222 -Vốn góp liên doanh 

§èi víi ho¹t ®éng gãp vèn vµo c«ng ty con 

Khi thu hồi, thanh lý vốn đầu tư vào công ty con, phát sinh lỗ về thu hồi vốn đầu tư, ghi: 

Nợ TK 111, 112, 131 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (đối với các khoản lỗ đầu tư không thể thu hồi) 

       Có TK 221 - Đầu tư vào công ty con. 

Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn mà doanh nghiệp nắm giữ ít hơn 20% quyền biểu 

quyết ở doanh nghiệp khác. 

Chi phí về thông tin, môi giới, giao dịch mua bán, trong quá trình đầu tư chứng khoán, ghi: 

Nợ TK 635 - Chi phí tài chính  

Có TK 111, 112, ... 

Trường hợp doanh nghiệp nhượng bán chứng khoán đầu tư víi môc ®Ých kinh doanh, với giá 

thu hồi đủ vốn gốc, hoặc chịu lỗ, ghi:   

Nợ TK 111, 112 (Số tiền thu được) 

Nợ TK 635    (Chênh lệch số tiền thu được <giá vốn đầu tư chứng khoán)  

Có TK 121 - Đầu tư chứng khoán ng¾n hạn (Số tiền gốc). 

Trường hợp cần vốn, doanh nghiệp phải thanh toán trái phiếu trước hạn không lấy lãi hoặc 

nhượng bán với giá thu hồi đủ vốn gốc, hoặc chịu lỗ, ghi:   

Nợ TK 111, 112 (Số tiền thu được) 

Nợ TK 635 - Chênh lệch số tiền thu được nhỏ hơn giá vốn đầu tư chứng khoán 

Có TK 121, 228 (Số tiền gốc). 

Ho¹t ®éng mua b¸n ngo¹i tÖ 

Khi ph¸t sinh kho¶n lç do mua b¸n ngo¹i tÖ, ghi: 
Nî TK 111(1111),112(1121)  (Tû gi¸ thùc tÕ b¸n) 
Nî TK  635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Sè chªnh lÖch tû gi¸ b¸n < tû gi¸ trªn sæ kÕ to¸n). 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ trªn sæ kÕ to¸n) 
§ång thêi ghi: Cã TK 007 
KÕ to¸n chiÕt khÊu thanh to¸n trong kh©u b¸n: 

ChiÕt khÊu tÝn dông dµnh cho kh¸ch hµng do thanh to¸n sím, ghi: 
Nî TK 111, 112  
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh  

    Cã TK 131 - Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 

KÕ to¸n cho thuª c¬ së h¹ tÇng, TSC§  

Chi phÝ cho thuª ho¹t ®éng TSC§ ho¹t ®éng: 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 111, 112  
Cã TK 214 - KhÊu hao TSC§ 

- Chi phÝ cho thuª TSC§ tµi chÝnh: 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 111, 112 
Cã TK 228 - §Çu t dµi h¹n kh¸c 

KÕ to¸n chi phÝ dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t : 
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   Cuèi n¨m tµi chÝnh doanh nghiÖp c¨n cø vµo t×nh h×nh gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n cña 
c¸c lo¹i chøng kho¸n c¸c kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n hiÖn cã tÝnh ®Õn ngµy 31/12 tÝnh to¸n 
kho¶n ph¶i lËp dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n cña c¸c lo¹i chøng kho¸n c¸c 
kho¶n ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n. So s¸nh víi sè ®· lËp dù phßng n¨m tríc x¸c ®Þnh sè chªnh 
lÖch ph¶i lËp t¨ng thªm, hoÆc gi¶m ®i:  

   NÕu sè dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n ph¶i lËp n¨m nay > Sè dù phßng 
gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n ®· lËp n¨m tríc th× sè chªnh lÖch, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 
Cã TK 229 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n 

    NÕu sè dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n ph¶i lËp n¨m nay < Sè dù 
phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n, dµi h¹n ®· lËp n¨m tríc th× sè chªnh lÖch, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 129 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n 
Nî TK 229 - Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t dµi h¹n 

 Cã TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
KÕ to¸n chi phÝ ®i vay kh«ng ®îc vèn ho¸ 

Chi phÝ tr¶ l·i tiÒn vay trong ®Þnh møc vµ c¸c kho¶n chi phÝ ®i vay ph¸t sinh, kÕ to¸n ghi : 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 

Cã TK 111, 112  
Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ 

KÕ to¸n chªnh lÖch lç tû gi¸ hèi ®o¸i: 

- Khi mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ, nÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong 
giao dÞch mua ngoµi vËt t, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô, ghi: 

Nî TK 151, 152, 153, 156, 157, 211, 213, 241, 623, 627, 641, 642, 133... (Theo tû 
gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

- Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, nî vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, 
nî néi bé...). NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 
- Khi ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 136, 138 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
- Khi thu ®îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (Ph¶i thu kh¸ch hµng, ph¶i thu néi bé...): NÕu 

ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu, ghi: 
Nî TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 131, 136, 138 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 
- Ph©n bæ chªnh lÖch lç tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n §TXD vµo chi 

phÝ tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n §TXD ®a TSC§ vµo sö dông, ghi: 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 
- KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131). 
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- Khi xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i luü kÕ ®· bÞ ho·n l¹i do chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña 
c¬ së ë níc ngoµi ho¹t ®éng ®éc lËp, khi hîp nhÊt b¸o c¸o tµi chÝnh cña doanh nghiÖp b¸o 
c¸o t¹i thêi ®iÓm thanh lý kho¶n ®Çu t nµy, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4133). 
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2.3.2. §èi víi ho¹t ®éng kh¸c : 

KÕ to¸n c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c : 

 Thu vÒ thanh lý TSC§, kÕ to¸n ghi 
Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
Thu vÒ nhîng b¸n TSC§: 
 -   Nhîng b¸n TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng SXKD - DN tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

Nî TK 111, 112, 131  
Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN(3331) 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

  -    Nhîng b¸n TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng SXKD - doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT  

Nî TK 111, 112  
Cã TK 711- Thu nhËp kh¸c 

Khi đầu tư vào công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát dưới hình thức góp vốn bằng vật 

tư, hàng hóa, TSCĐ, nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà 

đầu tư và công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, 

hàng hoá, giá trị còn lại của TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

 Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ 

  Có TK 152, 153, 156, 211, 213 

Có TK 711 -Thu nhập khác  

- Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại vật tư, hàng hóa lớn hơn giá trị ghi sổ của vật tư, 

hàng hóa, bên góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại phần thu nhập khác tương ứng với tỷ lệ 

góp vốn của đơn vị mình trong liên doanh, ghi: 

Nợ TK 711 -Phần thu nhập tương ứng với lợi ích của bên góp vốn liên doanh 

Có TK 3387 -Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát 

- Khi cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát đã bán vật tư, hàng hóa cho bên thứ ba độc lập, bên 

góp vốn liên doanh kết chuyển số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 -Doanh thu chưa thực hiện 

Có TK 711- Thu nhập khác 
- Trường hợp số chênh lệch giá đánh giá lại TSCĐ lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, bên 

góp vốn liên doanh phải phản ánh hoãn lại phần thu nhập khác tương ứng với tỷ lệ góp vốn của đơn 

vị mình trong liên doanh, ghi: 

Nợ TK 711 -Phần thu nhập tương ứng với lợi ích của bên góp vốn liên doanh 

Có TK 3387 -Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát 

-  Hàng năm căn cứ vào thời gian sử dụng hữu ích của tài sản cố định đem góp vốn, kế toán 

phân bổ trở lại số doanh thu chưa thực hiện vào thu nhập khác trong kỳ, ghi: 

Nợ TK 3387 -Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát 

Có TK 711 -Phần doanh thu chưa thực hiện được phân bổ cho 1 năm 

   -  Trường hợp hợp đồng liên doanh kết thúc hoạt động, hoặc bên góp vốn chuyển nhượng 

phần vốn góp liên doanh cho đối tác khác, kết chuyển toàn bộ khoản chênh lệch đánh giá lại 

TSCĐ khi góp vốn còn lại (đang phản ánh ở bên Có TK 3387 “Doanh thu chưa thực hiện”) sang 

thu nhập khác, kế toán ghi: 

Nợ TK 3387 - Chênh lệch đánh giá lại TSCĐ góp vốn vào cơ sở KD đồng kiểm soát 

Có TK 711 -Thu nhập khác. 
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Thu vÒ nh÷ng kho¶n ®îc båi thêng do vi ph¹m hîp ®ång: 
Nî TK 111, 112  

Nî TK 138 -  Ph¶i thu kh¸c 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Nî TK 338 -  Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

Thu tõ nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi ®· xö lý xo¸ sæ, kÕ to¸n ghi : 
Nî TK 111, 112  

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
 §ång thêi, kÕ to¸n ghi:   Cã TK 004 -  Nî khã ®ßi ®· xö lý 
VËt t hµng ho¸ thõa trong kiÓm kª, thõa cha râ nguyªn nh©n xö lý t¨ng thu nhËp kh¸c: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 156 -  Hµng ho¸ 
Nî TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 338 -  Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
Ng©n s¸ch tho¸i thu thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ 
                         Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN 

Nî TK 111, 112  
Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

C¸c kho¶n thu nhËp bá sãt nh÷ng n¨m tríc nay ph¸t hiÖn ghi bæ sung: 
                 Nî TK 111, 112 

Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c 
NÕu doanh nghiÖp thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. Khi tÝnh thuÕ GTGT 

ph¶i nép cña ho¹t ®éng kh¸c, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 711 - Thu nhËp kh¸c 

Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN (3331) 
Khi nép thuÕ GTGT kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN (3331) 
Cã TK 111, 112  
 

KÕ to¸n chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c: 

 Chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh nhîng b¸n, thanh lý TSC§, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 811 -  Chi phÝ kh¸c 

Cã TK 111, 112, 152, 153... 
- Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ thanh lý, nhîng b¸n, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c 
Nî TK 214 - Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 

Cã TK 211, 213 
Khi đầu tư vào công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát dưới hình thức góp vốn bằng vật 

tư, hàng hóa, TSCĐ, nếu giá đánh giá lại của vật tư, hàng hoá, TSCĐ được thoả thuận giữa nhà 

đầu tư và công ty liên kết, cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát < giá trị ghi sổ của vật tư, hàng hoá, 

giá trị còn lại của TSCĐ, ghi: 

Nợ TK 223 - Đầu tư vào công ty liên kết 

 Nợ TK 214 -Hao mòn TSCĐ 

            Nợ TK 811 -Chi phí khác  
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  Có  TK 152, 153, 156, 211, 213 

 C¸c kho¶n truy thu thuÕ, ph¹t thuÕ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c 

Cã TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép NN  
Cã TK 111, 112 

 TiÒn bÞ ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång, c¸c kho¶n chi phÝ bá sãt n¨m tríc nay ghi bæ sung, ghi: 
Nî TK 811 -  Chi phÝ kh¸c 

Cã 111, 112  
Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c 
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KÕ to¸n chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: 

1) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

1 - Hàng quý, khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp theo quy định của Luật thuế 

thu nhập doanh nghiệp, kế toán phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp Nhà nước vào chi 

phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

 Nợ TK 8211-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

 Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  Có TK 111, 112,... 

2 - Cuối năm tài chính, căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp, kế toán ghi: 

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm lớn hơn số thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm phải nộp, kế toán phản ánh bổ sung số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp, ghi: 

Nợ TK 8211-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

 Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi: 

 Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  Có TK 111, 112,... 

+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh 

nghiệp tạm nộp, thì số chênh lệch kế toán ghi giảm chi phí số thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, ghi: 

Nợ TK 3334 -Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có TK 8211-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

3 - Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế 

thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện 

sai sót.  

+ Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành của năm hiện tại, ghi: 

Nợ TK 8211 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Khi nộp tiền, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  Có TK 111, 112... 

+ Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện 

tại, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có TK 8211 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

2) Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

1 -Trường hợp thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong năm được ghi nhận 

vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định thuế 

thu nhập hoãn lại phải trả” để ghi nhận thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các giao dịch trong 

năm vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại:  

1.1 - Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm lớn hơn số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi nhận bổ sung số thuế thu nhập hoãn 
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lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh lớn hơn số được hoàn 

nhập trong năm, ghi: 

 Nợ TK 8212 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

  Có TK 347 -Thuế thu nhập hoãn lại phải trả. 

1.2 - Nếu số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm nhỏ hơn số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả được hoàn nhập trong năm, kế toán chỉ ghi giảm (hoàn nhập) số thuế thu nhập 

hoãn lại phải trả là số chênh lệch giữa số thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh nhỏ hơn số 

được hoàn nhập trong năm, ghi: 

 Nợ TK 347 -Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả 

Có TK 8212 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

2 -Trường hợp tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch được ghi nhận vào chi phí 

thuế thu nhập hoãn lại: Cuối năm tài chính, kế toán căn cứ “Bảng xác định tài sản thuế thu nhập hoãn lại” 

đã được lập làm căn cứ ghi nhận hoặc hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh từ các giao dịch 

được ghi nhận vào chi phí thuế thu nhập hoãn lại: 

2.1 - Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm lớn hơn tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi nhận bổ sung giá trị tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

là số chênh lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh lớn hơn số được hoàn nhập trong 

năm, nếu chắc chắn rằng trong tương lai doanh nghiệp có đủ lợi nhuận tính thuế để thu hồi tài sản 

thuế thu nhập hoãn lại được ghi nhận trong năm hiện tại, ghi: 

Nợ TK 243 -Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

  Có TK 8212 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. 

2.2 - Nếu tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm nhỏ hơn tài sản thuế thu nhập 

hoãn lại được hoàn nhập trong năm, kế toán ghi giảm tài sản thuế thu nhập hoãn lại là số chênh 

lệch giữa số tài sản thuế thu nhập hoãn lại phát sinh nhỏ hơn số được hoàn nhập trong năm, ghi: 

Nợ TK 8212 -Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

Có TK 243 -Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 

2.3.3 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh  

-  Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu doanh thu hµng b¸n tr¶ l¹i, gi¶m gi¸ hµng b¸n, 
CKTM....®Ó x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn , ghi: 

Nî TK 511, 512  
          Cã TK 531 - Doanh thu b¸n hµng tr¶ l¹i  
          Cã TK 532 - Gi¶m gi¸ hµng b¸n  
          Cã TK 521 -ChiÕt khÊu th¬ng m¹i 

- Cuèi kú tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép cña ho¹t ®éng b¸n hµng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, thuÕ 
xuÊt khÈu, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cña hµng b¸n, kÕ to¸n ghi :  

           Nî TK511 - Doanh thu vÒ b¸n hµng ho¸ vµ cung cÊp dÞch vô. 
 Cã TK 3331, 3332. 3333  

- Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô, ghi: 
Nî TK 511, 512  

Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
-  Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong kú, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
Cã TK 632 - Gi¸ vèn hµng b¸n 

-  Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 515 -  Thu nhËp H§ tµi chÝnh 

Cã TK 911 -  X¸c ®Þnh KQ kinh doanh  
-  Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ tµi chÝnh , kÕ to¸n ghi: 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

Nî TK 911 -  X¸c ®Þnh KQ kinh doanh 
Cã TK 635 -  Chi phÝ tµi chÝnh 

- Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

Cã TK 641, 642 
- Cuèi kú kÕ to¸n kÕt chuyÓn thu nhËp kh¸c, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 711- Thu nhËp kh¸c 
Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

- Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ kh¸c, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 911- X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

Cã TK 811 - Chi phÝ H§ kh¸c 

 - Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chi phí thuế thu nhập hiện hành, ghi: 

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ lớn hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ TK 911 -Xác định kết quả kinh doanh 

  Có TK 8211-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 

+ Nếu TK 8211 có số phát sinh Nợ nhỏ hơn số phát sinh Có, thì số chênh lệch ghi: 

Nợ TK 8211-Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

  Có TK 911 -Xác định kết quả kinh doanh. 

- Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển chênh lệch giữa số phát sinh bên Có TK 8212 lớn hơn số phát 

sinh bên Nợ TK 8212  “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong năm  

Nợ TK 8212  “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

  Có TK 911 -Xác định kết quả kinh doanh. 

- Cuối năm tài chính, kế toán kết chuyển giữa số phát sinh bên Nợ TK 8212 lớn hơn số phát sinh bên 

Có TK 8212  “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” phát sinh trong năm  

Nợ TK 911 -Xác định kết quả kinh doanh 

 Có TK 8212  “Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 
- Cuèi kú, kÕ to¸n  x¸c ®Þnh lîi nhuËn sau thuÕ vµ ghi : 

   Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
Cã TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4212) 

- Cuèi kú, kÕ to¸n  x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú cña c¸c ho¹t ®éng, nÕu lç kÕ to¸n ghi:  
   Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi ( 4212) 

Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

II.  KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 

1. Néi dung - Nguyªn t¾c ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ 

Ph©n phèi lîi nhuËn lµ viÖc ph©n chia kÕt qu¶ thu ®îc sau mét thêi kú ho¹t ®éng cña doanh 
nghiÖp thµnh nh÷ng phÇn kh¸c nhau theo c¬ chÕ tµi chÝnh. Tuú theo c¬ chÕ tµi chÝnh tõng thêi kú vµ 
tuú theo tµi chÝnh tõng thµnh phÇn kinh tÕ, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc ph©n chia lµ kh¸c nhau.  

Theo chÕ ®é tµi chÝnh, lîi nhuËn cña doanh nghiÖp ®îc ph©n phèi, sö dông nh sau: 
1. Bï ®¾p c¸c kho¶n lç tõ n¨m tríc theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ TNDN. 
2. Nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho Nhµ níc 
3. Bï ®¾p c¸c kho¶n lç tõ n¨m tríc ®· hÕt h¹n bï lç theo quy ®Þnh cña luËt thÕ TNDN. 
4. TrÝch lËp c¸c quü cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh 
5. Chia cæ tøc, chia l·i cho c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn.... 
Trong ®ã viÖc trÝch nép cho Nhµ níc, trÝch lËp tõng quü cô thÓ cña doanh nghiÖp, chia cæ 

tøc, chia l·i.... theo tû lÖ lµ bao nhiªu tuú thuéc vµo chÕ ®é tµi chÝnh vµ quy ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n 
trÞ hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty quy ®Þnh cho tõng thêi kú nhÊt ®Þnh.  

Theo nghÞ ®Þnh 199/2004/N§-CP ngµy 3-12-2004 cña ChÝnh phñ:  

 §iÒu 27 vÒ ph©n phèi lîi nhuËn: 
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1. Lîi nhuËn thùc hiÖn cña C«ng ty sau khi bï ®¾p lç n¨m tríc theo quy ®Þnh cña LuËt thuÕ 
thu nhËp doanh nghiÖp vµ nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ®îc ph©n phèi nh sau: 

a) Chia l·i cho c¸c thµnh viªn gãp vèn liªn kÕt theo quy ®Þnh cña hîp ®ång (nÕu cã); 
b) Bï ®¾p kho¶n lç cña c¸c n¨m tríc ®· hÕt thêi h¹n ®îc trõ vµo lîi nhuËn tríc thuÕ; 
c) TrÝch 10% vµo quü dù phßng tµi chÝnh; khi sè d quü b»ng 25% vèn ®iÒu lÖ th× kh«ng 

trÝch n÷a; 
d) TrÝch lËp c¸c quü ®Æc biÖt tõ lîi nhuËn sau thuÕ theo tû lÖ ®· ®îc nhµ níc quy ®Þnh ®èi 

víi C«ng ty ®Æc thï mµ ph¸p luËt quy ®Þnh ph¶i trÝch lËp; 
®) Sè cßn l¹i sau khi lËp c¸c quü quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c, d kho¶n nµy ®îc ph©n phèi theo 

tû lÖ gi÷a vèn nhµ níc ®Çu t t¹i C«ng ty vµ vèn c«ng ty tù huy ®éng b×nh qu©n trong n¨m. 
Vèn do C«ng ty tù huy ®éng lµ sè tiÒn C«ng ty huy ®éng do ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tÝn phiÕu, 

vay cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc trªn c¬ së C«ng ty tù chÞu tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ 
gèc vµ l·i cho ngêi cho vay theo cam kÕt, trõ c¸c kho¶n vay cã b¶o l·nh cña ChÝnh phñ, Bé Tµi 
chÝnh, c¸c kho¶n vay ®îc hç trî l·i suÊt. 

2. PhÇn lîi nhuËn ®îc chia theo vèn Nhµ níc ®Çu t ®îc dïng ®Ó t¸i ®Çu t bæ sung vèn 
Nhµ níc t¹i C«ng ty Nhµ níc, ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh ®iÒu ®éng vÒ quü tËp trung ®Ó ®Çu 
t vµo c¸c C«ng ty kh¸c. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp quü nµy. 

3. Lîi nhuËn ®îc chia theo vèn tù huy ®éng ®îc ph©n phèi nh sau: 
a) TrÝch tèi thiÓu 30% vµo quü ®Çu t ph¸t triÓn cña C«ng ty 
b) TrÝch tèi ®a 5% lËp quü thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty. Møc trÝch mét n¨m kh«ng 

vît qu¸ 500 triÖu ®ång (®èi víi C«ng ty cã Héi ®ång qu¶n trÞ), 200 triÖu ®ång (®èi víi C«ng ty 
kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) víi ®iÒu kiÖn tû suÊt lîi nhuËn thùc hiÖn tríc thuÕ trªn vèn Nhµ níc 
t¹i C«ng ty ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n tû suÊt lîi nhuËn kÕ ho¹ch; 

c) Sè lîi nhuËn cßn l¹i ®îc ph©n phèi vµo quü khen thëng, phóc lîi cña C«ng ty. Møc trÝch 
vµo mçi quü do Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh 
sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn C«ng ty. 

4. §¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh tû lÖ trÝch cô thÓ vµo c¸c quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ quü khen 
thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ (®èi víi C«ng ty cã 
Héi ®ång qu¶n trÞ) hoÆc Gi¸m ®èc (®èi víi C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). 

5. §èi víi nh÷ng C«ng ty Nhµ níc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc ®éc quyÒn ®îc trÝch tèi ®a 
kh«ng qu¸ 3 th¸ng l¬ng thùc hiÖn cho 2 quü khen thëng vµ phóc lîi. Sè lîi nhuËn cßn l¹i sau khi 
trÝch quü khen thëng, phóc lîi ®îc bæ sung vµo quü ®Çu t ph¸t triÓn cña C«ng ty. 

6. §èi víi C«ng ty ®Çu t thµnh lËp míi trong 2 n¨m liÒn kÒ tõ khi cã l·i nÕu ph©n phèi lîi 
nhuËn nh trªn mµ 2 quü khen thëng, phóc lîi kh«ng ®¹t 2 th¸ng l¬ng thùc tÕ th× C«ng ty ®îc 
gi¶m phÇn trÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó ®¶m b¶o ®ñ 2 th¸ng l¬ng cho 2 quü nµy. Møc gi¶m tèi ®a 
b»ng toµn bé sè trÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn trong kú ph©n phèi lîi nhuËn n¨m ®ã. 

7. §èi víi C«ng ty Nhµ níc ®îc thiÕt kÕ vµ thùc tÕ thêng xuyªn, æn ®Þnh cung cÊp s¶n 
phÈm, dÞch vô c«ng Ých do Nhµ níc ®Æt hµng hoÆc giao kÕ ho¹ch khi ph©n phèi lîi nhuËn nh trªn 
mµ kh«ng ®ñ trÝch quü khen thëng vµ phóc lîi theo møc 2 th¸ng l¬ng (Theo tiÒn l¬ng thùc tÕ cña 

C«ng ty -Th«ng t 33-2005/TT-BTC ngµy 29/4/2005), thùc hiÖn nh sau: 

a) Trêng hîp l·i Ýt C«ng ty ®îc gi¶m trÝch quü ®Çu t ph¸t triÓn, gi¶m phÇn lîi nhuËn ®îc 
chia theo vèn Nhµ níc ®Ó cho ®ñ 2 th¸ng l¬ng cho 2 quü. NÕu gi¶m toµn bé sè tiÒn trªn mµ vÉn 
cha ®ñ 2 th¸ng l¬ng cho 2 quü th× sÏ ®îc Nhµ níc trî cÊp cho ®ñ. 

b) Trêng hîp kh«ng cã l·i th× Nhµ níc sÏ trî cÊp ®ñ ®Ó trÝch lËp 2 quü khen thëng, phóc 
lîi b»ng 2 th¸ng l¬ng. 

§iÒu 28. Môc ®Ých sö dông c¸c quü 

1. Quü dù phßng tµi chÝnh ®îc dïng ®Ó: 
a) Bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, c«ng nî kh«ng ®ßi ®îc x¶y ra trong qu¸ tr×nh 

kinh doanh; 
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b) Bï ®¾p kho¶n lç cña C«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ®¹i diÖn chñ së 
h÷u. 

2. Quü ®Çu t ph¸t triÓn ®îc dïng ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ cho C«ng ty. 
3. Quü khen thëng ®îc dïng ®Ó: 
a) Thëng cuèi n¨m hoÆc thêng kú trªn c¬ së n¨ng suÊt lao ®éng vµ thµnh tÝch c«ng t¸c cña mçi 

c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Nhµ níc; 
b) Thëng ®ét xuÊt cho nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ trong C«ng ty Nhµ níc; 
c) Thëng cho nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ ngoµi C«ng ty Nhµ níc cã ®ãng gãp nhiÒu cho ho¹t 

®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty.  
Møc thëng theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n do Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc quyÕt 

®Þnh. Riªng ®iÓm a cÇn cã ý kiÕn cña C«ng ®oµn C«ng ty tríc khi quyÕt ®Þnh. 
4. Quü phóc lîi ®îc dïng ®Ó: 
a) §Çu t x©y dùng hoÆc söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh phóc lîi cña C«ng ty; 
b) Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi c«ng céng cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn C«ng ty, phóc lîi x· 

héi; 
c) Gãp mét phÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi chung trong ngµnh, hoÆc 

víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c theo hîp ®ång; 
d) Ngoµi ra cã thÓ sö dông mét phÇn quü phóc lîi ®Ó trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt cho nh÷ng 

ngêi lao ®éng kÓ c¶ nh÷ng trêng hîp vÒ hu, vÒ mÊt søc, l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n, kh«ng n¬i 
n¬ng tùa, hoÆc lµm c«ng t¸c tõ thiÖn x· héi. 

ViÖc sö dông quü phóc lîi do Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc (®èi víi C«ng ty kh«ng cã 
Héi ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña C«ng ®oµn C«ng ty. 

5. Quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty ®îc sö dông ®Ó thëng cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban 
Gi¸m ®èc C«ng ty. Møc thëng do ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh g¾n víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh cña C«ng ty, trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Chñ ®Þnh Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty (®èi 
víi C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). 

6. ViÖc sö dông c¸c quü nãi trªn ph¶i thùc hiÖn c«ng khai theo quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh, 
quy chÕ d©n chñ ë c¬ së vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc. 

7. C«ng ty chØ ®îc chi c¸c quü khen thëng, phóc lîi, quü thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh 
C«ng ty sau khi thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶. 

Lîi nhuËn cña DN chØ ®îc x¸c ®Þnh chÝnh thøc khi quyÕt to¸n n¨m ®îc duyÖt. Song ®Ó 
®¶m b¶o æn ®Þnh nguån thu cho ng©n s¸ch vµ ®¶m b¶o kÞp thêi viÖc chi tiªu c¸c quü doanh nghiÖp, 
lîi nhuËn cña doanh nghiÖp sÏ ®îc t¹m ph©n phèi trong n¨m. ViÖc t¹m ph©n phèi trong n¨m dùa 
trªn nguyªn t¾c, chØ ®îc ph©n phèi b»ng hoÆc nhá h¬n sè lîi nhuËn t¹m x¸c ®Þnh trong n¨m. Khi 
quyÕt to¸n n¨m ®îc duyÖt sÏ tiÕn hµnh ph©n phèi chÝnh thøc cho c¸c môc ®Ých. 
    Nh vËy viÖc ph©n phèi lîi nhuËn ®îc thùc hiÖn theo 2 bíc: 

Bíc 1 - T¹m ph©n phèi: §Þnh kú t¹m ph©n phèi theo kÕ ho¹ch 
Bíc 2 - Ph©n phèi chÝnh thøc: Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n n¨m ®îc x¸c ®Þnh vµ phª duyÖt  

2. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn 

2.1. Chøng tõ ban ®Çu 

KÕ to¸n ph©n phèi lîi nhuËn chñ yÕu sö dông c¸c chøng tõ tù lËp nh : 
-  KÕ ho¹ch ph©n phèi lîi nhuËn 
-  QuyÕt ®Þnh trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü doanh nghiÖp 
-  QuyÕt to¸n n¨m. Th«ng b¸o nép thuÕ  cña c¬ quan thuÕ 
-  C²c chøng tõ thanh to²n: PhiÕu chi, “B²o Nî” cða Ng©n h¯ng... 

2.2. Tµi kho¶n sö dông 

KÕ to²n ph©n phèi lîi nhuËn sö dông TK 421 “Lîi nhuËn cha ph©n phèi ”. TK 421 dïng ®Ó 
ph¶n ¸nh lîi nhuËn vµ ph©n phèi lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 

Ngoµi ra cßn sö dông mét sè TK 333, 414, 415, 416, 441, 411... 
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2.3. Tr×nh tù h¹ch to¸n 

-  Cuèi kú kÕ to¸n x¸c ®Þnh lîi nhuËn sau thuÕ trong kú cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ghi: 
NÕu l·i, kÕ to¸n kÕt chuyÓn: 

Nî TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 
Cã TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4212) 

NÕu lç, kÕ to¸n kÕt chuyÓn: 
Nî TK  421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4212) 

Cã TK 911 - X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh 

 C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc nép lîi nhuËn lªn ®¬n vÞ chÝnh theo quy ®Þnh , kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112, 136  

Cã TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4212) 

 §Þnh kú x¸c ®Þnh sè cæ tøc chia cho c¸c cæ ®«ng, lîi nhuËn tr¶ cho c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn. Khi 
t¹m chia kÕ to¸n ghi : 

                Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4212) 
Cã TK 111, 112, 338 

 §Þnh kú t¹m trÝch lËp c¸c quü doanh nghiÖp tõ lîi nhuËn sau thuÕ, kÕ to¸n  ghi: 
                Nî TK 421 -  lîi nhuËn cha ph©n phèi ( 4212) 

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 
Cã TK 431 -  Quü khen thëng, phóc lîi 

   Cã TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

 Cuèi n¨n kÕ to¸n, chuyÓn sè lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m nay thµnh sè lîi nhuËn cha ph©n 
phèi n¨m tríc, vµ ghi: 

Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m nay (4212) 
Cã 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi n¨m tríc (4211) 
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NÕu sè t¹m ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ trong n¨m nhá h¬n sè thùc tÕ ®îc ph©n phèi 

theo duyÖt quyÕt to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n phèi chÝnh thøc nh sau: 

 X¸c ®Þnh sè cæ tøc chia thªm cho c¸c cæ ®«ng, lîi nhuËn tr¶ thªm cho c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn. 
Khi ph©n phèi bæ sung kÕ to¸n ghi : 

              Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4211) 
Cã TK 111, 112, 338 

 NÕu ®îc trÝch lËp thªm c¸c quü doanh nghiÖp ghi: 
Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4211) 

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 
Cã TK 431 -  Quü khen thëng, phóc lîi 

   Cã TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

 Bæ sung nguån vèn kinh doanh , nguån vèn §TXDCB tõ phÇn lîi nhuËn ®Ó l¹i cho DN ghi: 
Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4211) 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 
Cã TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 

 PhÇn lîi nhuËn ®îc chia theo vèn Nhµ níc ®Çu t ®îc dïng ®Ó t¸i ®Çu t bæ sung vèn Nhµ 
níc t¹i C«ng ty Nhµ níc,kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4211) 
Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 

 PhÇn lîi nhuËn ®îc chia theo vèn Nhµ níc ®Çu t ®îc ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh ®iÒu 
®éng vÒ quü tËp trung ®Ó ®Çu t vµo c¸c C«ng ty kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ 
thµnh lËp quü nµy, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi (4211) 
Cã TK 111, 112 

 *  NÕu sè t¹m ph©n phèi sau thuÕ trong n¨m lín h¬n sè thùc tÕ ®îc ph©n phèi 

theo duyÖt quyÕt to¸n, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n phèi chÝnh thøc nh sau: 

 C¸c quü doanh nghiÖp ®· trÝch lËp lín hín sè ®îc ph©n phèi, kÕ to¸n ghi:   
Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 
Nî TK 431 -  Quü khen thëng, phóc lîi 

  Nî TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
            Cã TK 4211 -  Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

 NÕu doanh nghiÖp kinh doanh thua lç. Khi xö lý sè lç, kÕ to¸n ghi : 
Dïng quü dù phßng tµi chÝnh ®Ó bï lç, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK  415 -   Quü dù phßng tµi chÝnh 
Cã TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

CÊp trªn cÊp bï lç, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112, 136  

Cã TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
C¸c nhµ ®Çu t gãp vèn ph¶i bï lç, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 111, 112 , 411 
Cã TK 421 - Lîi nhuËn cha ph©n phèi 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

ch¬ng VIII:                KÕ to¸n Nguån vèn 
 

8.1.  KÕ to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. 

8.1.1. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n nî ph¶i tr¶ 

8.1.1.1 Néi dung c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ 
Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lu«n lu«n ph¸t sinh c¸c 

kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶ gi÷a doanh nghiÖp víi c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n…. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 
lµ mét bé phËn thuéc nguån vèn cña doanh nghiÖp ®îc tµi trî tõ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c tæ chøc 
kinh tÕ kh¸c mµ doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ph¶i tr¶.  

Nợ phải trả là nghĩa vụ hiện tại của doanh nghiệp phát sinh từ những giao dịch và sự kiện đã 

qua mà doanh nghiệp phải thanh toán từ các nguồn lực của mình. 
C¸c kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong doanh nghiÖp mét c¸ch thêng xuyªn liªn tôc 

bao gåm nhiÒu lo¹i cã néi dung kinh tÕ vµ yªu cÇu qu¶n lý kh¸c nhau.  
C¨n cø vµo néi dung kinh tÕ, kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶ trong doanh nghiÖp ®îc chia 

thµnh c¸c kho¶n sau:  

 C¸c kho¶n nî vay ph¶i tr¶: Bao gåm c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n; vay dµi h¹n; tr¸i phiÕu ph¸t hµnh; 

…  

 C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ trong thanh to¸n: Bao gåm kho¶n ph¶i tr¶ ph¸t sinh trong thanh to¸n cña 

doanh nghiÖp nh: Ph¶i tr¶ ngêi b¸n; ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc; Ph¶i tr¶ ngêi lao 
®éng; Ph¶i tr¶ néi bé; thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng; ... 

 Chi phÝ ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n dù phßng ph¶i tr¶: Bao gåm c¸c kho¶n  chi phÝ ph¶i tr¶; Quü dù 

phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm; Dù phßng ph¶i tr¶;.. 

 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c: Bao gåm kho¶n ph¶i tr¶ vÒ nhËn ký quü, ký cîc; ThuÕ thu 

nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶; C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c;... 

 C¨n cø vµo thêi h¹n thanh to¸n, kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶ trong doanh nghiÖp ®îc chia 

thµnh c¸c kho¶n sau:  

- C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n: Lµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã thêi h¹n thanh to¸n díi mét 

n¨m hoÆc díi mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thuéc kho¶n nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n 
bao gåm:  

   + Vay ng¾n h¹n; 
   + Kho¶n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶; 
   + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi b¸n ng¾n h¹n; 
   + ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép Nhµ níc; 
   + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng; 
   + C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ng¾n h¹n; 
   + C¸c kho¶n nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n; 
   + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng¾n h¹n kh¸c; 
- C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ dµi h¹n: Lµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã thêi h¹n thanh to¸n trªn mét 

n¨m hoÆc trªn mét chu kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thuéc kho¶n nî ph¶i tr¶ dµi h¹n gåm:  
   + Vay dµi h¹n; 
   + Nî dµi h¹n ; 
   + Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh; 
   + C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ dµi h¹n; 
   + C¸c kho¶n nhËn ký quü, ký cîc dµi h¹n; 
   + ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶; 
   + Quü dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm; 
   + Dù phßng ph¶i tr¶; 
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   + C¸c kho¶n ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c; 

8.1.1.2  Nh÷ng quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n nî ph¶i tr¶ 

- Ph¶i theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng, thêng xuyªn tiÕn hµnh ®èi 
chiÕu, kiÓm tra c¸c kho¶n nî ph¶i vµ sè nî ®· tr¶.  C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp 
ph¶i ®îc ph©n lo¹i thµnh nî ph¶i tr¶ ng¾n h¹n vµ nî ph¶i tr¶ dµi h¹n theo thêi h¹n ph¶i thanh 
to¸n cña tõng kho¶n nî ph¶i tr¶ 

- Ph°i theo dâi c° vÒ nguyªn tÖ v¯ quy ®æi theo “ ®ång Ng©n h¯ng Nh¯ níc ViÖt Nam” ®èi víi 
c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ. Cuèi kú kÕ to¸n, ph¶i ®iÒu chØnh sè d c¸c kho¶n nî 
ph¶i tr¶ theo tû gi¸ thùc tÕ ngµy cuèi kú kÕ to¸n. 

- Ph¶i theo dâi chi tiÕt theo c¶ chØ tiªu gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt ®èi víi c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ b»ng 
vµng, b¹c, ®¸ quý. Cuèi kú kÕ to¸n, ph¶i ®iÒu chØnh sè d c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ theo gi¸ thùc 
tÕ ngµy cuèi kú kÕ to¸n. 

- C¸c tµi kho¶n nî ph¶i tr¶ chñ yÕu cã sè d bªn cã, nhng mét sè tµi kho¶n thanh to¸n nh: 
TK331, 333,338. ...cã thÓ võa cã sè d bªn Cã, võa cã sè d bªn Nî. Cuèi kú kÕ to¸n khi lËp 
b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng bï trõ sè d bªn Nî vµ sè d bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n mµ ph¶i c¨n 
cø vµo sè d chi tiÕt ®Ó lÊy sè  liÖu ghi vµo c¸c chØ tiªu t¬ng øng phÇn Tµi s¶n vµ PhÇn 
Nguån vèn cña B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n. 

8.1.1.3. NhiÖm vô kÕ to¸n nî ph¶i tr¶ trong doanh nghiÖp: 

 Theo dâi, ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸c kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ 
vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n nî, qua ®ã kiÓm tra kiÓm so¸t t×nh h×nh qu¶n lý vµ sö dông vèn 
cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh  

 Tæ chøc kÕ to¸n chi tiÕt vµ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng cho tõng kho¶n nî 
theo c¸c chØ tiªu tæng sè nî ph¶i tr¶, sè ®· tr¶, sè cßn l¹i ph¶i tr¶ vµ x¸c ®Þnh theo thêi  h¹n ph¶i tr¶. 

 Cung cÊp kÞp thêi (thêng xuyªn vµ ®Þnh kú) nh÷ng th«ng tin vÒ t×nh h×nh c«ng nî ph¶i 
ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c«ng nî cho chñ doanh nghiÖp vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý doanh nghiÖp 
lµm c¬ së, c¨n cø cho viÖc ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý trong viÖc chØ ®¹o qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh 
doanh vµ qu¶n lý tµi s¶n cña doanh nghiÖp. 

8.1.2 . KÕ to¸n c¸c kho¶n tiÒn vay     

§Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, doanh nghiÖp ph¶i vay vèn 
ë ng©n hµng hoÆc vay c¸c ®èi tîng kh¸c. Khi vay vèn doanh nghiÖp ph¶i cã vËt t ®¶m b¶o hoÆc tµi 
s¶n thÕ chÊp, ph¶i hoµn tr¶ c¶ gèc lÊn l·i theo ®óng kú h¹n ®· ký trong hîp ®ång vay vèn.     

KÕ to¸n nguån vèn vay ®ßi hái ph¶i theo dâi chi tiÕt theo tõng h×nh thøc vay, tõng ®èi tîng, 
tõng kho¶n vay vµ thêi h¹n vay. Trêng hîp vay b»ng ngo¹i tÖ, ngoµi viÖc theo dâi theo nguyªn tÖ, 
kÕ to¸n ph¶i quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam theo tû gi¸ do ng©n hµng ngo¹i th¬ng c«ng bè t¹i thêi ®iªmr 
ghi nhËn nî. Cßn nÕu vay b»ng vµng, b¹c, ®¸ quý ph¶i theo dâi chi tiÕt theo sè lîng vµ gi¸ trÞ cña 
tõng lÇn vay vµ theo tõng chñ nî. Khi kÕt thóc niªn ®é kÕ to¸n sè d nî vay b»ng ngo¹i tÖ, vµng b¹c, 
®¸ quý... ph¶i ®îc ®iÒu chØnh theo tû gi¸ thùc tÕ cña nguån vèn vay. Sè chªnh lÖch ®îc ghi chÐp 
ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸.  

C¨n cø vµo thêi h¹n vay ngêi ta ph©n thµnh vay ng¾n h¹n vµ vay dµi h¹n. Vay ng¾n h¹n lµ 
kho¶n vay cã thêi h¹n tr¶ trong vßng mét n¨m hoÆc trong mét chu kú kinh doanh b×nh thêng. Vay 
dµi h¹n lµ kho¶n vay cã thêi h¹n tr¶ sau mét n¨m hoÆc sau mét chu kú kinh doanh b×nh thêng. 

8.1.2.1. KÕ to¸n vay ng¾n h¹n.  

a. Néi dung - Tµi kho¶n sö dông: 

Vay ng¾n h¹n lµ nh÷ng kho¶n vay nh»m môc ®Ých chñ yÕu ®¸p øng nhu cÇu vÒ vèn lu ®éng: 
Mua hµng ho¸, vËt t, trang tr¶i c¸c kho¶n chi phÝ...   
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§Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n vµ t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn vay kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo 
tµi kho¶n 311 - Vay ng¾n h¹n. Néi dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 311 - Vay ng¾n h¹n nh sau:         
Bªn Nî:   

 Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ vÒ c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n 

 Sè tiÒn nî vay ng¾n h¹n gi¶m do tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m     
Bªn Cã:   

 Ph¶n ¸nh sè tiÒn vay ng¾n h¹n t¨ng trong kú 

 Sè tiÒn nî vay ng¾n h¹n t¨ng do tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng         
Sè d bªn Cã:  

 Ph¶n ¸nh sè nî vay ng¾n h¹n cha tr¶.         

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n l·i tiÒn vay kÕ to¸n ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n TK 635 - Chi 
phÝ tµi chÝnh. Ngoµi ra cßn sö dông c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan: TK 111, 112, 151, 152... 

b. Tr×nh tù kÕ to¸n c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n b»ng tiÒn ViÖt Nam: 

 Khi doanh nghiÖp vay ng¾n h¹n ®Ó mua hµng ho¸ vËt t, ghi:   
-  VËt t, hµng ho¸ dïng vµo SXKD thuéc ®èi tîng ®îc khÊu trõ thuÕ, ghi: 

Nî TK 152, 153, 156, …     
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ                         

Cã TK 311 -  Vay ng¾n h¹n   
+ Trêng hîp vay mua vËt t, hµng ho¸ dïng vµo SXKD thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo 

ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng chÞu thuÕ GTGT, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 152, 153, 156, …     

Cã TK 311 -  Vay ng¾n h¹n     

 Vay tr¶ nî ngêi b¸n, hoÆc vay tr¶ nî vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶, nép thuÕ cho Ng©n s¸ch:      
Nî TK 315 -  Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶                            
Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ ngêi b¸n    
Nî TK 333 - ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép NN 

Cã TK 311 -  Vay ng¾n h¹n 

  Khi doanh nghiÖp vay ng¾n h¹n ®Ó nhËp quü tiÒn mÆt, hoÆc chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi Ng©n 
hµng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi:   

Nî TK111, 112 
Cã TK 311 -  Vay ng¾n h¹n     

 Khi thanh to¸n c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n b»ng tiÒn ViÖt Nam, kÕ to¸n ghi:                         
Nî TK 311 -  Vay Ng¾n h¹n                               
Cã TK111, 112 

 Khi vay ng¾n h¹n thanh to¸n c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n ®· ®Õn h¹n tr¶, ghi: 
Nî TK 311 - Vay Ng¾n h¹n                               

Cã TK 311 - Vay Ng¾n h¹n                               

 Sè l·i tiÒn vay ph¶i tr¶, hoÆc ®· tr¶, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 635 - Chi phÝ ®i vay kh«ng ®îc vèn ho¸      
Nî TK 627, 2412 - Chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸                             
Nî TK 811 - L·i vay qu¸ h¹n                                          

Cã TK 111, 112 : Thanh to¸n chi phÝ ®i vay                                       
Cã TK 335: Chi phÝ ®i vay cha thanh to¸n  

c. Tr×nh tù kÕ to¸n c¸c kho¶n vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ: 

 Khi doanh nghiÖp vay ng¾n h¹n ®Ó mua hµng ho¸ vËt t, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ghi:   
- Trêng hîp vay mua vËt t, hµng ho¸ dïng vµo SXKD thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo 

ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n ghi: 
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Nî TK 152, 153, 156       
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ                   

Cã TK 311 - Vay ng¾n h¹n     
- Trêng hîp vay mua vËt t, hµng ho¸ dïng vµo SXKD thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo 

ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng chÞu thuÕ GTGT, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 152, 153, 156, …     

Cã TK 311 -  Vay ng¾n h¹n    

 Vay ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶, c¨n cø vµo chøng tõ vay, kÕ to¸n ghi: 
- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã c¸c TK 311 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch). 
- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 311 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch). 

 Vay ngo¹i tÖ ®Ó nhËp quü tiÒn mÆt hoÆc chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi, hoÆc ký quü më th tÝn 
dông, c¨n cø vµo chøng tõ vay, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111- TiÒn mÆt (1112)  
Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng(1122)  
Nî TK 144 - CÇm cè, KQ, KC ng¾n h¹n  

Cã TK 311 - Vay ng¾n h¹n   

 Tr¶ nî  tiÒn vay ng¾n h¹n b»ng ngo¹i tÖ, kÕ to¸n ghi:                         
- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 
- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh sè d nî vay b»ng ngo¹i tÖ vÒ theo tû gi¸ 
thùc tÕ  b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam 
c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ trong kú vµ tû 
gi¸ thùc tÕ cuèi niªn ®é, kÕ to¸n  ph¶n ¸nh vµo TK 413.      
- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 311 
Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). 

- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 
Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 

Cã TK 311 

8.1.2.2. KÕ to¸n nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶: 

a. Néi dung - Tµi kho¶n sö dông: 

Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ lµ c¸c kho¶n vay dµi h¹n, nî dµi h¹n sÏ ph¶i tr¶ cho chñ nî trong n¨m tµi 
chÝnh hiÖn hµnh. 

H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau: 
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- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo khÕ íc vay, kÕ to¸n h¹ch to¸n c¸c kho¶n 
nî dµi h¹n, x¸c ®Þnh sè nî dµi h¹n ®· ®Õn h¹n ph¶i thanh to¸n trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo 
vµ chuyÓn sang nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

- KÕ to¸n ph¶i theo dâi chi tiÕt nî dµi h¹n tr¶, sè ®· tr¶, sè cßn ph¶i tr¶ cña nî dµi h¹n ®Õn h¹n 
tr¶ theo tõng chñ nî. Nî dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕt cho tõng nguyªn  
tÖ, quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, hoÆc tû 
gi¸ mua b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. C¸c 
kho¶n chªnh lÖch vÒ tû gi¸ thùc tÕ (nÕu cã) ph¸t sinh trong kú h¹ch to¸n ®îc h¹ch to¸n vµo 
doanh thu, hoÆc chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh. 

- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, sè d c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i ®îc ®¸nh gi¸ theo tû 
gi¸ mua b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thi trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi niªn ®é kÕ to¸n khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶: 

Bªn Nî: 

 Sè tiÒn ®· thanh to¸n vÒ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

 Sè tiÒn gi¶m nî vay do tû gi¸ hèi ®o¸i gi¶m (nî b»ng  ngo¹i tÖ) 

 

Bªn Cã: 

 Sè nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

 Sè tiÒn t¨ng nî vay do tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng (nî b»ng ngo¹i tÖ) 
Sè d bªn Cã: 

 Sè nî cßn ph¶i tr¶ cña nî dµi h¹n ®Õn h¹n hoÆc qu¸ h¹n ph¶i tr¶. 
b. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n: 

 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¾n cø vµo khÕ íc, cam kÕt vay, x¸c ®Þnh sè nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong 
niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: 

Nî TK 341 - Vay dµi h¹n 
Nî TK 342 - Nî dµi h¹n 

Cã TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

 Tr¶ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: 
Nî TK 315 -  Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

 Tr¶ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ b»ng ngo¹i tÖ, vµng b¹c, ®¸ quý, ghi: 
Nî TK 315 -  Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt (1112) 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng (1122) 

 Tr¶ nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ b»ng tiÒn thu håi c«ng nî hoÆc tiÒn vay míi, ghi: 
Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

Cã TK 128 - §Çu t ng¾n h¹n kh¸c 
Cã TK 131 - Ph¶i thu cña ngêi b¸n 
Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c 
Cã TK 311 - Vay ng¾n h¹n 

 Khi tr¶ nî vay b»ng tiÒn mÆt, tiÒn göi Ng©n hµng, ghi: 
Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt (1111) 
Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng (1121) 
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 Khi tr¶ nî tiÒn vay b»ng ngo¹i tÖ ph¶i c¨n cø vµo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n.  
- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî c¸c TK 315 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 
- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî c¸c TK 315 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 
Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, doanh nghiÖp ph¶i ®iÒu chØnh sè d nî vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ b»ng ngo¹i 
tÖ vÒ theo tû gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc ViÖt nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ 
trong kú vµ tû gi¸ thùc tÕ cuèi niªn ®é, kÕ to¸n  ph¶n ¸nh vµo TK 413.      
- NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 315 
Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). 

- NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 
Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 

Cã TK 315  
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8.1.2.3. KÕ to¸n vay dµi h¹n:   

a.Néi dung - Tµi kho¶n sö dông  

Vay dµi h¹n ®îc sö dông chñ yÕu cho môc ®Ých ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m TSC§, 
®Çu t c¶i tiÕn kü thuËt, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t dµi h¹n kh¸c. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, 
doanh nghiÖp ph¶i tÝnh to¸n vµ lËp kÕ ho¹ch vay dµi h¹n, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c kho¶n vay dµi h¹n 
®· ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo ®Ó theo dâi vµ cã kÕ ho¹ch chi tr¶. KÕ to¸n vay dµi h¹n 
ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng ®èi tîng vµ tõng khÕ íc vay. 

Trêng hîp vay b»ng ngo¹i tÖ vµ tr¶ nî vay b»ng ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra ®ång Ng©n hµng 
ViÖt Nam theo tû gi¸ h¹ch to¸n hoÆc tû gi¸ giao dÞch trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do 
ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô vay vµ tr¶ nî vay ®Ó ghi sæ 
kÕ to¸n. §ång thêi  ph¶i theo dâi chi tiÕt nguyªn tÖ trªn Tµi kho¶n 007- Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i. Kho¶n 
chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong kú ®îc ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 413. Cuèi kú toµn bé kho¶n chªnh 
lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn kho¶n vay dµi h¹n ®îc kÕt chuyÓn vµo doanh thu hoÆc 
chi phÝ H§ tµi chÝnh. Cuèi niªn ®é kÕ to¸n ®¸nh gi¸ sè d nî vay cã gèc ngo¹i tÖ vÒ theo tû gi¸ thùc 
tÕ. Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 413, sè liÖu nµy ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi 
chÝnh, kh«ng ®îc kÕt chuyÓn vµo thu nhËp hoÆc chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh.  

KÕ to¸n vay dµi h¹n sö dông tµi kho¶n 341 - Vay dµi h¹n. Tµi kho¶n 341 dïng ®Ó ph¶n ¸nh 
c¸c kho¶n tiÒn vay dµi h¹n vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n vay dµi h¹n cña doanh nghiÖp. Néi 
dung ghi chÐp cña tµi kho¶n 341 nh sau:   

Bªn Nî:  

 Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ nî vay dµi h¹n trong kú 

 KÕt chuyÓn sè nî vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ sang tµi kho¶n 315 

 Sè gi¶m nî vay dµi h¹n do tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m.        
Bªn Cã: 

 Ph¶n ¸nh sè tiÒn vay dµi h¹n t¨ng trong kú 

 Sè t¨ng nî do tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng.    
 Sè d bªn Cã:  

 Ph¶n ¸nh sè tiÒn vay dµi h¹n cßn nî cha ®Õn h¹n tr¶.       

b. Tr×nh tù kÕ to¸n c¸c kho¶n vay dµi h¹n b»ng tiÒn ViÖt Nam:   

 Trêng hîp vay ®Ó x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m TSC§ dïng vµo SXKD thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ 
GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241, 211, 213   
Nî TK133   - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ   

Cã TK 341  - Vay dµi h¹n 

 Trêng hîp vay ®Ó x©y dùng c¬ b¶n, mua s¾m TSC§ dïng vµo SXKD thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ 
GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng chÞu thuÕ GTGT, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241, 211, 213   
Cã TK 341  - Vay dµi h¹n    

 Trêng hîp DN vay dµi h¹n ®Ó ®Çu t gãp vèn ®Çu t gãp vèn, ®Çu t chøng kho¸n dµi h¹n ghi:   
Nî TK 221, 222, 228   

Cã TK 341  - Vay dµi h¹n.   

 Trêng hîp vay dµi h¹n ®Ó ký quü, ký cîc dµi h¹n, kÕ to¸n ghi:                 
Nî TK 244  - Ký quü, ký cîc dµi h¹n.   

Cã TK 341  - Vay dµi h¹n.    

 Trêng hîp vay dµi h¹n nhËp vµo quü hoÆc chuyÓn vµo tµi kho¶n ë Ng©n hµng, kÕ to¸n ghi:               
Nî TK 111, 112       

Cã TK 341  - Vay dµi h¹n. 
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 Trêng hîp doanh nghiÖp vay ®Ó øng tríc hoÆc thanh to¸n cho nhµ thÇu XDCB, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 331- Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 341  - Vay dµi h¹n. 

 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, x¸c ®Þnh sè nî vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é tiÕp theo: 
Nî TK 341  - Vay dµi h¹n 

Cã TK 315  - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

 Khi doanh nghiÖp thanh to¸n sè nî vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 315  - Vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

Cã TK 111, 112 

 Sè l·i tiÒn vay ph¶i tr¶, hoÆc ®· tr¶ , kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 627, 2412: L·i vay ®îc vèn ho¸   
Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (L·i vay kh«ng ®îc vèn ho¸) 
Nî TK 811 - Chi phÝ kh¸c (L·i vay vît ®Þnh møc, ph¹t nî qu¸ h¹n) 

Cã TK 111, 112 
Cã TK 338  - Ph¶i tr¶ kh¸c (3388)   

c. Tr×nh tù kÕ to¸n c¸c kho¶n vay dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ:   

KÕ to¸n h¹ch to¸n t¬ng tù phÇn vay ng¾n h¹n. 

8.1.2.4 KÕ to¸n tr¸i phiÕu ph¸t hµnh  

a. Néi dung vµ tµi kho¶n sö dông; 
Khi doanh nghiÖp vay vèn b»ng viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã thÓ x¶y ra 3 trêng hîp sau: 
+ Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ngang gi¸ (gi¸ ph¸t hµnh b»ng mÖnh gi¸): Lµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu víi 

gi¸ ®óng b»ng mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu. Trêng hîp nµy thêng x¶y ra khi l·i suÊt thÞ trêng b»ng l·i 
suÊt danh nghÜa cña tr¸i phiÕu ph¸t hµnh; 

+ Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu (gi¸ ph¸t hµnh nhá h¬n mÖnh gi¸): Lµ ph¸t hµnh tr¸i 
phiÕu víi gi¸ nhá h¬n mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu. PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu nhá 
h¬n mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu gäi lµ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu. Trêng hîp nµy thêng x¶y ra khi l·i suÊt 
thÞ trêng lín h¬n l·i suÊt danh nghÜa; 

+ Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi (gi¸ ph¸t hµnh lín h¬n mÖnh gi¸): Lµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 
víi gi¸ lín h¬n mÖnh gi¸ cña tr¸i phiÕu. PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu lín h¬n mÖnh 
gi¸ cña tr¸i phiÕu gäi lµ phô tréi tr¸i phiÕu. Trêng hîp nµy thêng x¶y ra khi l·i suÊt thÞ trêng nhá 
h¬n l·i suÊt danh nghÜa. 

ChiÕt khÊu vµ phô tréi tr¸i phiÕu chØ ph¸t sinh khi doanh nghiÖp ®i vay b»ng h×nh thøc ph¸t 
hµnh tr¸i phiÕu vµ t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh cã sù chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt thÞ trêng vµ l·i suÊt danh 
nghÜa ®îc c¸c nhµ ®Çu t mua tr¸i phiÕu chÊp nhËn. 

ChiÕt khÊu vµ phô tréi tr¸i phiÕu ®îc x¸c ®Þnh vµ ghi nhËn ngay t¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i 
phiÕu. Sù chªnh lÖch gi÷a l·i suÊt thÞ trêng vµ l·i suÊt danh nghÜa sau thêi ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 
kh«ng ¶nh hëng ®Õn gi¸ trÞ kho¶n phô tréi hay chiÕt khÊu ®· x¸c ®Þnh. 

- ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu ®îc ph©n bæ dÇn ®Ó tÝnh vµo chi phÝ ®i vay tõng kú trong suèt thêi 
h¹n cña tr¸i phiÕu. Phô tréi tr¸i phiÕu ®îc ph©n bæ dÇn ®Ó gi¶m trõ chi phÝ ®i vay tõng kú trong suèt 
thêi h¹n cña tr¸i phiÕu. 

- Trêng hîp chi phÝ l·i vay cña tr¸i phiÕu ®ñ ®iÒu kiÖn vèn ho¸, c¸c kho¶n l·i tiÒn vay vµ 
kho¶n ph©n bæ chiÕt khÊu hoÆc phô tréi ®îc vèn ho¸ trong tõng kú kh«ng ®îc vît qu¸ sè l·i vay 
thùc tÕ ph¸t sinh vµ sè ph©n bæ chiÕt khÊu hoÆc phô tréi trong kú ®ã. 

- ViÖc ph©n bæ kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi cã thÓ sö dông ph¬ng ph¸p l·i suÊt thùc tÕ 
hoÆc ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng.  
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+ Theo ph¬ng ph¸p l·i suÊt thùc tÕ: Kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi ph©n bæ vµo mçi kú 
®îc tÝnh b»ng chªnh lÖch gi÷a chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ cho mçi kú tr¶ l·i (®îc tÝnh b»ng gi¸ trÞ ghi 
sæ ®Çu kú cña tr¸i phiÕu nh©n (x) víi tû lÖ l·i thùc tÕ trªn thÞ trêng) víi sè tiÒn ph¶i tr¶ tõng kú. 

+ Theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng: Kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi ph©n bæ ®Òu trong suèt kú 
h¹n cña tr¸i phiÕu. 

 §Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ thanh to¸n tr¸i phiÕu cña doanh nghiÖp c¸c 
kho¶n chiÕt khÊu, phô tréi tr¸i phiÕu ph¸t sinh khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ t×nh h×nh ph©n bæ c¸c 
kho¶n chiÕt khÊu, phô tréi khi x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn 
ho¸ theo tõng kú, kÕ to¸n sö dông Tµi kho¶n 343 - Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh .  

Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK  343:  
Bªn Nî: 

 Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n; 

 ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu ph¸t sinh trong kú; 

 Ph©n bæ phô tréi tr¸i phiÕu trong kú. 
Bªn Cã:  

 TrÞ gi¸ tr¸i phiÕu ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ trong kú; 

 Ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong kú; 

 Phô tréi tr¸i phiÕu ph¸t sinh trong kú. 

Sè d bªn Cã:  

 TrÞ gi¸ kho¶n nî vay do ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Õn thêi ®iÓm cuèi kú. 
Tµi kho¶n nµy cã 3 Tµi kho¶n cÊp hai: 

- TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 
- TK 3432 - ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu 
- TK 3433 - Phô tréi tr¸i phiÕu 

b.  KÕ to¸n trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo mÖnh gi¸ 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (Sè tiÒn thu vÒ b¸n tr¸i phiÕu)  

Cã TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. 
NÕu tr¶ l·i tr¸i phiÕu ®Þnh kú, khi tr¶ l·i tÝnh vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú)  
Nî TK 241 -  (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang)  
Nî TK 627 - (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 

Cã TK 111, 112 (Sè tiÒn tr¶ l·i tr¸i phiÕu trong kú). 
NÕu tr¶ l·i tr¸i phiÕu sau (khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ 

l·i vay ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, ghi: 
Nî TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241, 627 (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang) 

Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú). 
Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi mua tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i tr¸i phiÕu) 
Nî TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 

Cã TK 111, 112,...  
Trêng hîp tr¶ tríc l·i tr¸i phiÕu ngay khi ph¸t hµnh, chi phÝ l·i vay ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 242 

(Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc), sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ 
-  T¹i thêi ®iÓm ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn thùc thu) 
Nî TK 242 (Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) 

Cã TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. 
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-  §Þnh kú, ph©n bæ l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc vµo chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi: 
Nî TK 635 - (NÕu tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú)  
Nî TK 241- (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang)   
Nî TK 627 -  (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 

Cã TK 242 - (Sè l·i tr¸i phiÕu ph©n bæ trong kú). 
Chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: 
-  NÕu chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã gi¸ trÞ nhá, tÝnh ngay vµo chi phÝ trong kú, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 111, 112,... 

-  NÕu chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã gi¸ trÞ lín, ph¶i ph©n bæ dÇn, ghi: 
Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Chi tiÕt chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu)  

Cã TK 111, 112, ... 
§Þnh kú, ph©n bæ chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 635, 241, 627 (PhÇn ph©n bæ chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu trong kú) 
Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Chi tiÕt chi phÝ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu). 

Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n, ghi: 
Nî TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 

Cã  TK 111, 112,... 

b. KÕ to¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn thùc thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112  (Sè tiÒn thu vÒ b¸n tr¸i phiÕu)  
Nî TK 3432 - (Chªnh lÖch sè tiÒn thu vÒ b¸n tr¸i phiÕu nhá h¬n mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 

Cã TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. 
Trêng hîp tr¶ l·i ®Þnh kú, khi tr¶ l·i vay tÝnh vµo chi phÝ SXKD hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú)  
Nî TK 241 (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang)   
Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang) 

Cã  TK 111, 112 (Sè tiÒn tr¶ l·i tr¸i phiÕu trong kú) 
Cã TK 3432 - ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Sè ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu tõng kú 

Trêng hîp tr¶ l·i sau (khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n): 
-  Tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong kú, ghi:  

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh  trong kú)  
Nî TK 241, 627 (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n dë dang) 

Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
Cã TK 3432- ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong  kú) 

-  Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi 
mua tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i tr¸i phiÕu) 
Nî TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 

Cã TK 111, 112,...  
Trêng hîp tr¶ tríc l·i tr¸i phiÕu ngay khi ph¸t hµnh, chi phÝ l·i vay ph¶n ¸nh vµo TK 242 (Chi 

tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc), sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo c¸c ®èi tîng ghi nhËn chi phÝ 
-  Khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn thùc thu) 
Nî TK 3432 - ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu 
Nî TK 242 (Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) (Sè tiÒn l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) 

Cã TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. 
-  §Þnh kú tÝnh chi phÝ l·i vay vµo chi phÝ SXKD trong kú, hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 635- Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú)  



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

Nî TK 241- (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t, x©y dùng dë dang)  
Nî TK 627 - (NÕu ®îc vèn ho¸ tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 

Cã TK 242 (Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) (l·i tr¸i phiÕu ph©n bæ trong kú) 
Cã TK 3432- ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu tõng kú). 

Thanh to¸n tr¸i phiÕu khi ®¸o h¹n, ghi: 
Nî TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 

Cã TK 111, 112,... 
c. KÕ to¸n ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn thùc thu vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu: 
Nî TK 111, 112 (Sè tiÒn thu vÒ b¸n tr¸i phiÕu)  

Cã TK 3433 - (Chªnh lÖch sè tiÒn thu b¸n tr¸i phiÕu víi mÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
Cã TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. 

Trêng hîp tr¶ l·i ®Þnh kú:  
Nî TK 635- Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu ®îc tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú)  
Nî TK 241- (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t, x©y dùng dë dang) 
Nî TK 627- (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n SX dë dang) 

Cã TK 111, 112 (Sè tiÒn tr¶ l·i tr¸i phiÕu trong kú). 
-  §ång thêi ph©n bæ dÇn phô tréi tr¸i phiÕu ®Ó ghi gi¶m chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi: 

Nî TK 3433 - Phô tréi tr¸i phiÕu (sè ph©n bæ dÇn phô tréi tr¸i phiÕu tõng kú) 
Cã TK 635, 241, 627. 

Trêng hîp tr¶ l·i sau (khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i  ghi nhËn tríc chi phÝ 
l·i vay ph¶i tr¶ trong kú.  

-  Khi tÝnh chi phÝ l·i vay cho c¸c ®èi tîng ghi nhËn chi phÝ ®i vay trong kú, ghi: 
Nî c¸c TK 635, 241, 627 

Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú). 
-  §ång thêi ph©n bæ dÇn phô tréi tr¸i phiÕu ®Ó ghi gi¶m chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi: 

Nî TK 3433 - Phô tréi tr¸i phiÕu 
Cã TK 635, 241, 627. 

-  Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp ph¶i thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi cã 
tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i tr¸i phiÕu) 
Nî TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu 

Cã TK 111, 112,...  
Trêng hîp tr¶ tríc l·i tr¸i phiÕu ngay khi ph¸t hµnh, chi phÝ l·i vay ®îc ph¶n ¸nh vµo TK 242 

(Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc), sau ®ã ph©n bæ dÇn vµo c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ. 
-  Khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn thùc thu) 
Nî TK 242 (Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) (Sè tiÒn l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) 

Cã TK 3433 – Phô tréi tr¸i phiÕu  
Cã TK 3431 - MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu. 

-  §Þnh kú, tÝnh chi phÝ l·i vay cho c¸c ®èi tîng ghi nhËn chi phÝ ®i vay trong kú, ghi: 
Nî TK 635- Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu ®îc tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú)  
Nî TK 241- (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t, x©y dùng dë dang)   
Nî TK 627 - (NÕu ®îc vèn ho¸ vµo gi¸ trÞ tµi s¶n SX dë dang) 

Cã TK 242 (Chi tiÕt l·i tr¸i phiÕu tr¶ tríc) (L·i tr¸i phiÕu ph©n bæ trong kú). 
-  §ång thêi ph©n bæ dÇn phô tréi tr¸i phiÕu ghi gi¶m chi phÝ ®i vay tõng kú, ghi: 

Nî TK 3433 - Phô tréi tr¸i phiÕu (Sè ph©n bæ phô tréi tr¸i phiÕu tõng kú) 
Cã TK 635, 241, 627. 

8.1.2.5. KÕ to¸n chi phÝ ®i vay 
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a. Néi dung chi phÝ ®i vay 

-  Chi phÝ ®i vay ph¶i ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh, trõ khi 
®îc vèn ho¸ theo quy ®Þnh. 

-  Chi phÝ ®i vay liªn quan ®Õn tµi s¶n dë dang khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vèn ho¸ th× ®¬n vÞ ph¶i 
thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh t¹i chuÈn mùc kÕ to¸n "Chi phÝ ®i vay" vÒ ®Þnh nghÜa tµi s¶n dë 
dang, x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸, thêi ®iÓm b¾t ®Çu vèn ho¸, t¹m ngõng vèn ho¸ vµ 
chÊm døt viÖc vèn ho¸. 

-  Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang 
®îc tÝnh vµo gi¸ trÞ cña tµi s¶n ®ã (®îc vèn ho¸), bao gåm c¸c kho¶n l·i tiÒn vay, ph©n bæ 
c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, c¸c kho¶n chi phÝ phô ph¸t sinh 
liªn quan tíi qu¸ tr×nh lµm thñ tôc vay.  

-  §¬n vÞ ph¶i x¸c ®Þnh chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸ theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chuÈn 
mùc kÕ to¸n cho hai trêng hîp: (1) Kho¶n vay vèn riªng biÖt sö dông cho môc ®Ých ®Çu t 
x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt mét tµi s¶n dë dang vµ (2) C¸c kho¶n vèn vay chung trong ®ã cã sö 
dông cho môc ®Ých ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt mét tµi s¶n dë dang.  

- C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh do ®Çu t t¹m thêi c¸c kho¶n vay riªng biÖt trong khi chê sö 
dông vµo môc ®Ých cã ®îc tµi s¶n dë dang th× ph¶i ghi gi¶m trõ (-) vµo chi phÝ ®i vay ph¸t 
sinh khi vèn ho¸. 
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-  Vèn ho¸ chi phÝ ®i vay ®èi víi kho¶n vèn vay riªng biÖt: 

Chi phÝ ®i vay 
®îc vèn ho¸ cho 

mçi kú kÕ to¸n 
= 

Chi phÝ ®i vay thùc tÕ 
ph¸t sinh cña kho¶n 

vay riªng biÖt 
- 

Thu nhËp ph¸t sinh tõ 
ho¹t ®éng ®Çu t t¹m thêi 

cña c¸c kho¶n vay ®ã 

- Vèn ho¸ chi phÝ ®i vay ®èi víi c¸c kho¶n vèn vay chung:  

Sè chi phÝ ®i vay 
®îc vèn ho¸ cho 
mçi kú kÕ to¸n (1) 

= 
Chi phÝ luü kÕ b×nh qu©n gia quyÒn ph¸t 

sinh cho ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi 
s¶n dë dang cho ®Õn cuèi kú kÕ to¸n (2) 

x 
Tû lÖ 

vèn ho¸ 
(%) (3) 

 

Chi phÝ luü 
kÕ b×nh qu©n 
gia quyÒn (2) 

= Σ 
Chi phÝ 

cho  tõng 
tµi s¶n (4) 

x 
Sè th¸ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n (5) 

Sè th¸ng ph¸t sinh cña kú kÕ to¸n (6) 

 
Tû lÖ 

vèn ho¸ 
(%) (3) 

= 
Tæng sè tiÒn l·i vay thùc tÕ cña c¸c kho¶n vay ph¸t sinh trong kú (7) 

x 100% 
Sè d b×nh qu©n gia quyÒn c¸c kho¶n vay gèc (8) 

 

Sè d b×nh qu©n gia 
quyÒn c¸c kho¶n 

vay gèc (8) 
= Σ 

Sè d cña 
tõng kho¶n 
vay gèc (9) 

x 

Sè th¸ng mµ tõng kho¶n vay ph¸t sinh 
trong kú kÕ to¸n (5) 

Sè th¸ng ph¸t sinh cña kú kÕ to¸n (6) 

- NÕu cã ph¸t sinh c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc phô tréi cña nh÷ng kho¶n vay b»ng ph¸t hµnh 
tr¸i phiÕu th× ph¶i ®iÒu chØnh l¹i chi phÝ ®i vay b»ng c¸ch ph©n bæ gi¸ trÞ c¸c kho¶n chiÕt khÊu hoÆc 
phô tréi theo mét trong hai ph¬ng ph¸p cho phï hîp (ph¬ng ph¸p l·i suÊt thùc tÕ hoÆc ph¬ng 
ph¸p ®êng th¼ng). Tuy nhiªn doanh nghiÖp ph¶i ¸p dông nhÊt qu¸n ph¬ng ph¸p ®· lùa chän trong 
mét kú kÕ to¸n n¨m. 

- ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay sÏ ®îc t¹m ngõng l¹i trong c¸c giai ®o¹n mµ qu¸ tr×nh ®Çu t 
x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang bÞ gi¸n ®o¹n, trõ khi sù gi¸n ®o¹n ®ã lµ cÇn thiÕt. 

- ViÖc vèn ho¸ chi phÝ ®i vay sÏ chÊm døt khi c¸c ho¹t ®éng chñ yÕu cÇn thiÕt cho viÖc chuÈn 
bÞ ®a tµi s¶n dë dang vµo sö dông hoÆc b¸n ®· hoµn thµnh. Chi phÝ ®i vay ph¸t sinh sau ®ã sÏ ®îc 
ghi nhËn lµ chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú khi ph¸t sinh. 

b. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ ®i vay 

*  Trêng hîp chi phÝ ®i vay ghi vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú 

   §èi víi chi phÝ l·i vay: 
Trêng hîp ®¬n vÞ ph¶i thanh to¸n ®Þnh kú l·i tiÒn vay cho bªn cho vay, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 111, 112... 

Trêng hîp ®¬n vÞ tr¶ tríc l·i tiÒn vay cho bªn cho vay, ghi: 
Nî TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc (NÕu tr¶ tríc ng¾n h¹n l·i tiÒn vay) 
Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (NÕu tr¶ tríc dµi h¹n l·i tiÒn vay) 

Cã TK 111, 112,... 
§Þnh kú, khi ph©n bæ l·i tiÒn vay theo sè ph¶i tr¶ tõng kú vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 142 - Chi phÝ tr¶ tríc  
Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 
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Trêng hîp l·i tiÒn vay tr¶ sau cho bªn cho vay (tr¶ gèc vµ l·i khi hÕt thêi h¹n vay ): 
- §Þnh kú, khi tÝnh l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ tõng kú ®Ó tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶. 

- HÕt thêi h¹n vay, khi ®¬n vÞ tr¶ gèc vay vµ l·i tiÒn vay dµi h¹n, ghi: 
Nî TK 315 - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (NÕu tr¶ dÇn gèc vay dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶) 
Nî TK 341 - Vay dµi h¹n (Gèc vay dµi h¹n cßn ph¶i tr¶) 
Nî TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (L·i tiÒn vay) 

Cã TK 111, 112,... 
* Trêng hîp ®¬n vÞ thanh to¸n ®Þnh kú tiÒn thuª tµi chÝnh cho bªn cho thuª, kÕ to¸n chi phÝ 

tiÒn l·i thuª tµi chÝnh ®îc thùc hiÖn nh phÇn kÕ to¸n TSC§ thuª tµi chÝnh. 
*  Trêng hîp thanh to¸n ®Þnh kú l·i tr¶ chËm cña tµi s¶n mua cho bªn b¸n: 
Khi mua TSC§ theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp vÒ sö dông ngay cho ho¹t ®éng SXKD: 

Nî TK 211, 213 (Nguyªn gi¸ - ghi theo gi¸ mua tr¶ tiÒn ngay) 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 
Nî TK 242 - (PhÇn l·i tr¶ chËm) 

Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n). 
§Þnh kú, tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh theo sè l·i tr¶ chËm, tr¶ gãp ph¶i tr¶ cña tõng kú, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

d) Trong kú, nÕu nhËn ®îc c¸c kho¶n hç trî l·i suÊt ®i vay cña Nhµ níc cho ho¹t ®éng KD, ghi: 
Nî TK 111, 112,... 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 

 Trêng hîp chi phÝ ®i vay ®ñ ®iÒu kiÖn vèn ho¸ 

Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang khi 
cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®îc vèn ho¸ theo quy ®Þnh th× xö lý nh sau: 

* §èi víi kho¶n vèn vay riªng biÖt, chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸ cho tµi s¶n dë dang ®îc x¸c 
®Þnh lµ chi phÝ ®i vay thùc tÕ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n vay trõ (-) ®i c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ 
ho¹t ®éng ®Çu t t¹m thêi cña c¸c kho¶n vay nµy, ghi: 

Nî TK 111, 112 (C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh do ®Çu t t¹m thêi) 
Nî TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang (Tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang)  
Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung (Tµi s¶n ®ang s¶n xuÊt dë dang) 

Cã TK 111, 112 (NÕu tr¶ l·i vay ®Þnh kú) 
Cã TK 142, 242 - Chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ trong kú  
Cã TK 335 - (TrÝch tríc chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ trong kú)  

* §èi víi c¸c kho¶n vèn vay chung, chi phÝ ®i vay ®îc vèn ho¸ lµ toµn bé chi phÝ ®i vay liªn 
quan trùc tiÕp ®Õn ®Çu t, x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang ®îc tÝnh vµo chi phÝ ®Çu t XDCB 
hoÆc chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm mµ kh«ng ph¶i ®iÒu chØnh c¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh do ®Çu t 
t¹m thêi, ghi: 

Nî TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang  
Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung 

Cã TK 111, 112 (NÕu tr¶ l·i vay ®Þnh kú) 
Cã TK 142 - Chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ trong kú - nÕu tr¶ tríc ng¾n h¹n  
Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Ph©n bæ chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ trong 

kú - nÕu tr¶ tríc dµi h¹n chi phÝ ®i vay) 
Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ (TrÝch tríc chi phÝ ®i vay ph¶i tr¶ trong kú - 

nÕu chi phÝ ®i vay tr¶ sau). 
C¸c kho¶n thu nhËp ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng ®Çu t t¹m thêi cña c¸c kho¶n vèn vay chung: 

Nî TK 111, 112 
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Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 

 Chi phÝ ®i vay liªn quan trùc tiÕp ®Õn tµi s¶n dë dang:  

Trong c¸c giai ®o¹n mµ qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng hoÆc s¶n xuÊt tµi s¶n dë dang bÞ gi¸n ®o¹n 
mét c¸ch bÊt thêng hoÆc kÓ tõ khi chÊm døt vèn ho¸ ph¶i tÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh 
Cã TK 111, 112, 142, 242, 335,... 
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8.1.2.2 KÕ to¸n nî ph¶i tr¶ trong thanh to¸n 

8.1.2.2.1 . KÕ to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n: 

a.Tµi kho¶n sö dông: 

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp cho ngêi b¸n vËt t, 

hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt; t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî 

ph°i tr° cho ngêi nhËn thÇu x©y l¾p chÝnh phô, kÕ to²n sö dông t¯i kho°n 331” Ph°i tr° cho ngêi b²n” 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 331 nh sau:  

Bªn Nî: 

      - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p; 
      - Sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p nhng cha nhËn 
®îc vËt t, hµng ho¸, dÞch vô, khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao; 
      - Sè tiÒn ngêi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®· giao theo hîp ®ång; 
      - ChiÕt khÊu thanh to¸n vµ chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®îc ngêi b¸n chÊp thuËn cho doanh nghiÖp 
gi¶m trõ vµo kho¶n trõ nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n; 
      - Gi¸ vËt t, hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt khi kiÓm nhËn vµ tr¶ l¹i ngêi b¸n. 
Bªn Cã: 

- Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô vµ ngêi nhËn thÇu 
x©y l¾p; 

- §iÒu chØnh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¹m tÝnh nhá h¬n gi¸ thùc tÕ cña sè vËt t, hµng ho¸, 
dÞch vô ®· nhËn, khi cã ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc. 
Sè d bªn Cã: 

Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p. 
Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî (nÕu cã) ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· øng tríc 

cho ngêi b¸n hoÆc sè tiÒn ®· tr¶ nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n theo chi tiÕt cña tõng ®èi 
tîng cô thÓ. Khi lËp b¶ng c©n dèi kÕ to¸n, ph¶i lÊy sè d chi tiÕt cña tõng ®èi tîng ph¶n¸nh ë Tµi 
kho°n n¯y ®Ó ghi 2 chØ tiªu bªn ”T¯i s°n” v¯ bªn ”Nguån vèn”. 

b. Tr×nh tù kÕ to¸n: 

 Mua vËt t, hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n vÒ nhËp kho, hoÆc göi ®i b¸n th¼ng th«ng qua 
kho trong trêng hîp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: 

 * §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 156 - Hµng ho¸ (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 157 - Hµng göi ®i b¸n (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133- ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) 

  Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng ho¸, dÞch vô 

kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p trùc tiÕp, th× gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô  
Nî TK 156 - Hµng ho¸ 
 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 *  §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ  GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, th× gi¸ trÞ vËt t, hµng 
ho¸ mua vµo bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
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Nî TK 153 - C«ng cô, dông cô  
Nî TK 156 - Hµng ho¸ 
 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 Mua vËt t, hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n vÒ nhËp kho, hoÆc göi ®i b¸n th«ng qua kho 
trong trêng hîp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 

 *  §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng ho¸, dÞch vô 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 611 - Mua hµng (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) 
 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng ho¸, dÞch vô 
kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p trùc tiÕp th× gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ mua vµo bao gåm c¶ thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 611 - Mua hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 * §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× gi¸ trÞ vËt t, hµng 
ho¸ mua vµo lµ tæng gi¸ thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 611 - Mua hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 331 - Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 Mua TSC§ cha tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n ®a vµo sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, 

c¨n cø ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n, biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan, trêng 
hîp doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

- NÕu TSC§ mua vµo sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc 
®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 213 – TSC§ v« h×nh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332) 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

- NÕu TSC§ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc 
tiÕp, th× nguyªn gi¸ TSC§ mua vµo bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh  
Nî TK 213 – TSC§ v« h×nh  
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 Trêng hîp ®¬n vÞ cã thùc hiÖn ®Çu t XDCB theo ph¬ng thøc giao thÇu, khi nhËn khèi lîng 
x©y, l¾p hoµn thµnh bµn giao cña bªn nhËn thÇu x©y l¾p, c¨n cø hîp ®ång giao thÇu vµ bb bµn giao 
khèi lîng x©y l¾p, ho¸ ®¬n khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh. 

- NÕu vËt t XDCB h×nh thµnh TSC§ sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 241 – XDCB dë dang (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

- NÕu ®Çu t XDCB h×nh thµnh TSC§ sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, th× 
gi¸ trÞ ®Çu t XDCB gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 241 – XDCB dë dang 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

- §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc itÕp, th× gi¸ trÞ ®Çu t 
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XDCB bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 
Nî TK 241 – XDCB dë dang 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 NhËn dÞch vô: chi phÝ vËn chuyÓn, ®iÖn, níc, ®iÖn, ®iÖn tho¹i, kiÓm to¸n, qu¶ng c¸o, ghi: 
Nî TK 1562, 142 , 242, 623, 627, 641, 642, 635, 811 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) (nÕu cã) 

Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 Khi thanh to¸n cho ngêi b¸n, cung cÊp dÞch vô, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p, ghi: 
Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
 Cã TK 111, 112, 311, 341,  

 Khi øng tríc tiÒn cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô, ngêi nhËn 
thÇu x©y l¾p, ghi: 

Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
 Cã TK 111, 112,  

 Khi nhËn l¹i tiÒn do ngêi b¸n hoµn l¹i sè tiÒn ®· øng tríc v× kh«ng cã hµng, ghi: 
Nî TK 111, 112, 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 ChiÕt khÊu thanh to¸n mua vËt t, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®îc hëng do thanh to¸n 
tríc thêi h¹n ph¶i thanh to¸n vµ tÝnh tõ vµo kho¶n nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ngêi cung 
cÊp, ghi: 

Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
 Cã TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 

 Trêng hîp vËt t, hµng ho¸ mua vµo ®· nhËp kho nhng do kh«ng ®óng quy c¸ch, 
phÈm chÊt nªn tr¶ l¹i ®îc tÝnh tõ vµo kh¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ghi: 

Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
   Cã TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) 
   Cã TK 152, 153, 156, 611. … 

 Trêng hîp ngêi b¸n chÊp thuËn gi¶m gi¸ cho sè vËt t, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· 
mua v× kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt vµ hµng ho¸ vÉn cßn trong kho, ghi: 

Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
 Cã TK 152, 153, 156, … (Gi¸ trÞ ®îc gi¶m gi¸) 
 Cã TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) 

 Trêng hîp c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n kh«ng t×m ra chñ nî hoÆc chñ nî 
kh«ng ®ßi vµ ®îc xö lý ghi t¨ng thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
   Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

 Khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô theo hîp ®ång kinh tÕ 
ký kÕt gi÷a nhµ thÇu chÝnh vµ nhµ thÇu phô (®· khÊu trõ thuÕ tÝnh trªn khèi lîng x©y 
l¾p mµ nhµ thÇu phô ®· thùc hiÖn (hoÆc kh«ng khÊu trõ thuÕ), c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, phiÕu 
gi¸ c«ng tr×nh, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh vµ hîp ®ång giao 
thÇu phô, ghi: 

Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n  

 Trêng hîp hîp doanh nghiÖp nhËn b¸n hµng ®¹i lý, b¸n ®óng gi¸, hëng hoa hång. 
- Khi b¸n hµng nhËn ®¹i lý, ghi: 

Nî TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Theo gi¸ giao b¸n ®¹i lý) 
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§ång thêi ghi ®¬n bªn Cã TK 003 – Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc  
- Khi x¸c ®Þnh hoa hång ®¹i lý ®îc hëng, ghi: 

Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép  

- Khi thanh to¸n tiÒn cho bªn giao hµng ®¹i lý, ghi: 
Nî TK 3331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Gi¸ b¸n trõ (-) hoa hång ®¹i lý) 
 Cã TK 111, 112, 
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8.1.2.2.2 . KÕ to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc  

a. Tµi kho¶n sö dông 

T¯i kho°n 333 “ ThuÕ v¯ c²c kho°n ph°i nép Nh¯ níc”  
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ níc vÒ c¸c kho¶n 

thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc trong kú 
kÕ to¸n n¨m. 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh  cña tµi kho¶n 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc  

Bªn Nî: 

- Sè thuÕ GTGT ®· ®îc khÊu trõ trong kú; 
- Sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép, ®· nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc; 
- Sè thuÕ ®îc gi¶m trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép; 
- Sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bÞ gi¶m gi¸. 

Bªn Cã: 

- Sè thuÕ GTGT ®Çu ra vµ sè thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép; 
- Sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

Sè d bªn Cã: 

Sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 
Trong trêng hîp c¸ biÖt, Tµi kho¶n 333 cßn cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî (nÕu cã) 

cña TK 333 ph¶n ¸nh sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ®· nép lín h¬n sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ 
níc, hoÆc cã thÓ ph¶n ¸nh sè thuÕ ®· nép ®îc xÐt miÔn, gi¶m hoÆc cho tho¸i thu nhng cha thùc 
hiÖn viÖc tho¸i thu. 

Tµi kho¶n 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc, cã 9 tµi kho¶n cÊp 2: 
- Tµi kho¶n 3331 – ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu ra, sè thuÕ 

GTGT cña hµng nhËp khÈu ph¶i nép, sè thuÕ GTGT ®· ®îc khÊu trõ, sè thuÕ GTGT ®· nép vµ cßn 
ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

Tµi kho¶n 3331 cã 2 tµi kho¶n cÊp 3: 
+ Tµi kho¶n 33311 – ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu ra, 

sè thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ, sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bÞ gi¶m gi¸, sè thuÕ 
GTGT ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú. 

+ Tµi kho¶n 33312 – ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cña 
hµng nhËp khÈu ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3332 – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: Ph¶n ¸nh sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i 
nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3333 – ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu: Ph¶n ¸nh sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i 
nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: Ph¶n ¸nh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 
ph¶i nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3335 – ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Ph¶n ¸nh sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i nép, ®· 
nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3336 – ThuÕ tµi nguyªn: Ph¶n ¸nh sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép, ®· nép vµ cßn 
ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3337 – ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt: Ph¶n ¸nh sè thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thu ®Êt ph¶i 
nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3338 – C¸c lo¹i thuÕ kh¸c: Ph¶n ¸nh sè thuÕ ph¶i nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép  
vÒ c¸c lo¹i thuÕ kh¸c kh«ng ghi vµo c¸c tµi kho¶n trªn, nh: ThuÕ m«n bµi, thuÕ nép thay cho c¸c tæ 
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam… Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt 
cho tõng lo¹i thuÕ kh¸c. 

- Tµi kho¶n 3339 – PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c: Ph¶n ¸nh sè ph¶i nép, ®· nép vµ 
cßn ph¶i nép vÒ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ, c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho Nhµ níc ngoµi c¸ kho¶n ®· ghi 
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vµo c¸c tµi kho¶n tõ 3331 – 3338. Tµi kho¶n nµy cßn ph¶n ¸nh c¸c kho¶n Nhµ níc trî cÊp cho 
doanh nghiÖp (nÕu cã) nh c¸c kho¶n trî cÊp, trî gi¸. 
b. Tr×nh tù kÕ to¸n 

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép  

X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô. 

 Khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p 
khÊu trõ vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT, 
trªn Ho¸ ®¬n GTGT ph¶i ghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n 
(nÕu cã), thuÕ GTGT ph¶i nép vµ tæng gi¸ thanh to¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n s¶n phÈm, 
hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô (Theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) vµ thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 111, 112, 113,… (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 

GTGT) 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 

 Trêng hîp  cho thuª dµi h¹n TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh hoÆc bÊt ®éng s¶n ®Çu t (gäi 
chung lµ cho thuª ho¹t ®éng tµi s¶n) thu tiÒn tríc cho thuª nhiÒu kú, doanh thu cña kú kÕ to¸n 
®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè tiÒn cho thuª ho¹t ®éng tµi s¶n ®· thu chia cho sè kú thu tiÒn tríc cho 
thuª ho¹t ®éng tµi s¶n. Trong ®ã doanh thu cho thuª ho¹t ®éng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh 
ph¶n ¸nh vµo bªn Cã TK 5113 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô”, doanh thu cho thuª ho³t ®éng bÊt 
®éng s°n ®Çu t ph°n ²nh v¯o bªn Cã TK 5117 “Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s°n ®Çu t”. 

  Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n cho nhiÒu kú, ghi: 
Nî TK 111, 112, (Tæng sè tiÒn nhËn ®îc) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (Theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 

- Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu kinh doanh cho thuª tµi s¶n trong kú hiÖn t¹i, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113 - §èi víi doanh thu 

cho thuª ho¹t ®éng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh; 5117  §èi víi doanh thu cho thuª ho¹t ®éng bÊt 
®éng s¶n ®Çu t). 

- Sang kú kÕ to¸n tiÕp sau, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu kinh doanh cho thuª ho¹t ®éng tµi 
s¶n cña kú kÕ to¸n sau, ghi: 

Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 

- Sè tiÒn ph¶i tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng v× hîp ®ång cung cÊp dÞch vô vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§ 
h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh hoÆc bÊt ®éng s¶n ®Çu t kh«ng ®îc thùc hiÖn (nÕu cã), ghi: 

Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép  

(Sè tiÒn thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n kh«ng thùc hiÖn) 
 Cã TK 111, 112 (Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i) 

  Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n cho nhiÒu kú, ghi: 
Nî TK 111, 112, ... (Tæng sè tiÒn nhËn ®îc) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (Tæng sè tiÒn nhËn ®îc) 
- Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu cña kú kÕ to¸n thùc hiÖn, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn 
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Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113 - §èi víi doanh thu cho thuª 
ho¹t ®éng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh; 5117 - §èi víi doanh thu cho thuª ho¹t ®éng bÊt ®éng 
s¶n ®Çu t) 

- Cuèi mçi kú kÕ to¸n, tÝnh vµ ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, 
ghi: 

Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép. 
- Sang kú kÕ to¸n tiÕp sau, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu kinh doanh cho thuª ho¹t ®éng tµi 

s¶n cña kú kÕ to¸n sau, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 
- Sè tiÒn ph¶i tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng v× hîp ®ång cung cÊp dÞch vô vÒ cho thuª ho¹t ®éng 

TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh hoÆc bÊt ®éng s¶n ®Çu t kh«ng ®îc thùc hiÖn (nÕu cã), ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 111, 112,… (Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i) 

 Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp (hµng ho¸  thuéc ®èi tîng chÞu 
thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ), kÕ to¸n x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã thuÕ GTGT 
vµ ghi: 

Nî TK 111, 112, 131 (Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

(Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (L·i tr¶ chËm) 

  Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng th× hµng ®æi hµng ph¶i ®îc h¹ch 
to¸n nh ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n (trong ®ã hµng ho¸, dÞch vô xuÊt ®a ®i trao ®æi ph¶i 
h¹ch to¸n nh b¸n; hµng ho¸, dÞch vô nhËn ®îc do trao ®æi ph¶i h¹ch to¸n nh mua). C¸c bªn 
ph¶i xuÊt ho¸ ®¬n khi xuÊt hµng ho¸, dÞch vô ®a ®a trao ®æi vµ lµm c¸c thñ tôc kª khai, nép thuÕ 
theo quy ®Þnh. 

 Khi xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ ®æi lÊy vËt t, hµng ho¸ kh¸c ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

- C¨n cø vµo ho¸ ®¬n GTGT khi ®a hµng ho¸, dÞch vô ®i ®æi, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu 
b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 

GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

 (ThuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®a ®i trao ®æi) 
- C¨n cø ho¸ ®¬n GTGT khi nhËn vËt t, hµng ho¸ ®æi vÒ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t, 

hµng ho¸ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 152, 153, 156,…(Gi¸ mua cha cã thuÕ) 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

 (ThuÕ GTGT cña vËt t, hµng ho¸ nhËn ®îc do trao ®æi) 
 Cã TK 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
- VËt t, hµng ho¸ nhËn ®îc do trao ®æi sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh kh«ng 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc 
tiÕp th× thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸ nhËn ®îc do trao ®æi sÏ kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ vµ, ghi: 

Nî TK 152, 153, 156, … (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
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 Cã TK 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

  KÕ to¸n b¸n, thanh lý bÊt ®éng s¶n ®Çu t: 
  §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 111, 112, 113 
Cã TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t  

 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
§èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 

Nî TK 111, 112, 113 
Cã TK 5117 – Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t  

  Trêng hîp b¸n hµng th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång: 
  KÕ to¸n ®¬n vÞ giao hµng khi cã quyÕt to¸n víi ®¬n vÞ nhËn ®¹i lý vÒ sè hµng ®· b¸n, ghi: 

Nî TK  111, 112, 131 
Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 

GTGT) 
 KÕ to¸n ë ®¬n vÞ ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång: 

- Khi b¸n ®îc hµng nhËn ®¹i l¸y, ph¶n ¸nh sè tiÒn b¸n hµng, ghi: 
Nî TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- Hoa hång b¸n hµng ®¹i lý ®îc hëng, ghi: 
Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi  b¸n (Sè hoa hång ®îc hëng) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113) (Doanh thu hoa hång 

®îc hëng theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 

  Khi xuÊt b¸n hµng ho¸, thµnh phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc 
   Trêng hîp, khi xuÊt hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
®Õn c²c ®¬n vÞ trùc thuéc h³ch to²n phô thuéc sö dông “PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé” 

- Khi xuÊt hµng ho¸, thµnh phÈm cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ®Ó b¸n, ghi: 
Nî TK 157 – Hµng göi ®i b¸n (Gi¸ vèn) 
 Cã TK 155 – Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 – Hµng ho¸ 
- Khi ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ®· b¸n ®îc hµng, C«ng ty,  ®¬n vÞ cÊp trªn c¨n 

cø vµo B¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ b¸n ra do ®¬n vÞ trùc thuéc lËp chuyÓn vÒ, ph¶i lËp Ho¸ ®¬n 
GTGT hµng ho¸ b¸n ra vµ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, thuÕ GTGT ph¶i nép, ghi: 

Nî TK 111, 112, 136 (Gi¸ b¸n néi bé ®· cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT) 

 Trêng hîp khi xuÊt hµng hãa thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ®Ó b¸n, C«ng ty, ®¬n vÞ cÊp trªn sö dông ngay Ho¸ 
®¬n GTGT. C¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ph¶i 
nép, ghi: 

Nî TK 111, 136 (Gi¸ b¸n néi bé ®· cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT) 

 Trêng hîp xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ ®Ó tiªu dïng néi bé, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, phôc vô cho ho¹t ®éng SXKD hµng 
ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n 
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GTGT, trªn ho¸ ®¬n ghi râ lµ hµng tiªu dïng néi bé p cho SXKD hay khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o 
kh«ng thu tiÒn. Doanh nghiÖp sö dông ho¸ ®¬n ®Ó lµm chøng tõ  h¹ch to¸n. Trêng hîp nµy doanh 
nghiÖp kh«ng ph¶i tÝnh nép thuÕ GTGT. 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó tiªu dïng néi bé, hoÆc khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, ghi: 
Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 155 – Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 – Hµng ho¸  
- §ång thêi ghi doanh thu b¸n hµng néi bé: 
Nî c¸c TK 621, 623, 627, 641, 642,... 
Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh  
(NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®îc chuyÓn thµnh TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh) 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé 

 (Theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc gi¸ vèn hµng ho¸). 

 Trêng hîp xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ ®Ó tiªu dïng néi bé, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, phôc vô cho ho¹t ®éng SXKD hµng 
ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng chôi thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chôi thuÕ GTGT theo 
ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT. Trêng hîp nµy doanh nghiÖp 
ph¶i tÝnh nép thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña s¶n phÈm, hµng ho¸  sö dông néi bé tÝnh 
vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh: 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó tiªu dïng néi bé, ghi: 
Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155, 156  
- §ång thêi ghi nhËn doanh thu b¸n hµng néi bé, ghi: 
Nî TK 623, 627, 641, 642,... (Theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc gi¸ vèn hµng ho¸ céng 

(+) víi thuÕ GTGT cña hµng dïng né bé ph¶i nép NSNN); hoÆc 
Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®îc chuyÓn thµnh TSC§ sö 

dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh) (Theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm céng (+) víi thuÕ GTGT cña hµng 
tiªu dïng néi bé ph¶i nép NSNN) 

 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (33311) 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé  

(Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc gi¸ vèn hµng b¸n). 

 Trêng hîp sö dông s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ ®Ó biÕu, tÆng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n bªn ngoµi ®îc trang tr¶i b»ng quü khen thëng, 
phóc lîi th× doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT, trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vµ tÝnh 
thuÕ GTGT nh ho¸ ®¬n xuÊt b¸n hµng cho kh¸ch hµng. Trêng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i tÝnh, 
nép thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép NSNN kh«ng ®îc khÊu trõ: 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó biÕu, tÆng, ghi: 
Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 155 – Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 – Hµng ho¸  
- §ång thêi ghi nhËn doanh thu b¸n hµng néi bé, ghi: 
Nî TK 431 – Quü khen thëng, phóc lîi (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (ThuÕ GTGT ®Çu ra) 

Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
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Trêng hîp sö dông s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh 
theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó thëng hoÆc tr¶ thay l¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng 
kh¸c th× doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT (hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng), trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ 
c¸c chØ tiªu vµ tÝnh thuÕ GTGT nh ho¸ ®¬n xuÊt b¸n hµng cho kh¸ch hµng. Trêng hîp nµy doanh 
nghiÖp ph¶i tÝnh nép thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép NSNN kh«ng ®îc khÊu trõ: 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó thëng hoÆc tr¶ thay l¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ 
ngêi lao ®éng kh¸c, ghi: 

Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 
Cã TK 155 – Thµnh phÈm 

 Cã TK 156 – Hµng ho¸ 
- §ång thêi khi nhËn doanh thu b¸n hµng néi bé, ghi: 
Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

  Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé 
  Cã TK 333–ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (33311) 

Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: 

 §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ s¶n phÈm, hµng 
ho¸ ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n 
ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi mua, doanh thu vµ thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ghi: 

Nî TK 531 – Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (ThuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) 

  Cã c¸c TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- §ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nhËp kho, ghi: 
Nî TK 155, 156   

  Cã TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 

 §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ khi ph¸t sinh c¸c 
kho¶n doanh thu cña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp kh¸c (Thu vÒ thanh lý, nhîng b¸n TSC§…) 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp kh¸c theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 138 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
  Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
  Cã TK 515, 711  (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 

 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
Cuèi kú, kÕ to¸n tÝnh, x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ víi sè thuÕ GTGT ®Çu ra vµ sè 

thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú: 
- Sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ trong kú ®îc chuyÓn trõ vµo sè thuÕ GTGT ®Çu ra, ghi: 
Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

  Cã TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
- Sè thuÕ GTGT thùc nép vµo NSNN, khi nép ghi: 
Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

  Cã TK 111, 112,.. 
 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®îc gi¶m, trõ 
  NÕu sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc gi¶m, ®îc trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú, ghi: 

Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
  Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 
  NÕu sè thuÕ GTGT ®îc gi¶m, ®îc NSNN tr¶ l¹i b»ng tiÒn, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112 
  Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

 §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, cuèi kú sè thuÕ 
GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
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- §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi: 
Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

  Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép  
- §èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c, ghi: 
Nî TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
Nî TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

  Cã TK 3331 – thuÕ GTGT ph¶i nép 
 Khi nép thuÕ GTGT vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 
  Cã TK 111, 112 
 KÕ to¸n thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu 

 Khi nhËp khÈu vËt t, hµng ho¸, TSC§ kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng 
nhËp khÈu  

 Trêng hîp vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh 
hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, sè thuÕ 
GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép ®îc khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
  Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) 

 Trêng hîp vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh 
hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, hoÆc dïng vµo ho¹t 
®éng sù nghiÖp, dù ¸n, hoÆc dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi th× sè thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu kh«ng 
®îc khÊu trõ ph¶i tÝnh vµo gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu, ghi: 

Nî TK 152, 153, 156, 211, 611, 
  Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) 
 Khi thùc nép thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) 
  Cã TK 111, 112, 

II. KÕ to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt  

  Khi b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ ®ång thêi 
chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung 
cÊp dÞch vô bao gåm c¶ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tÝnh trong gi¸ b¸n nhng kh«ng cã thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
  Cã TK 511, 512  
  Cã  TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

  Khi b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ ®ång thêi chÞu thuÕ GTGT 
tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô bao 
gåm c¶ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 111, 112, 131,  
  Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
  Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé. 

 Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng nhËp khÈu vµ 
th«ng b¸o nép thuÕ vµ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép, x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i 
nép cña hµng nhËp khÈu, ghi: 

Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
Nî TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé. 

  Cã TK 3332 – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 

 Khi nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ 
®¬n mua hµng nhËp khÈu vµ thèng b¸o nép thuÕ vµ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép, x¸c ®Þnh sè 
thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu, ghi: 
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Nî TK 152, 156, 211, 611,… 
  Cã TK 3332 – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 

  Khi nép tiÒn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3332 – ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh¸c 

  Cã TK 111, 112 

III. KÕ to¸n thuÕ xuÊt khÈu  

 Khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ xuÊt khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ 
cung cÊp dÞch vô bao gåm c¶ thuÕ xuÊt khÈu tÝnh trong gi¸ b¸n (tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 111, 112, 131,  
  Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

 Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép, ghi: 
Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

  Cã TK 3333– ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ xuÊt khÈu) 

 Khi nép tiÒn thuÕ xuÊt khÈu vµo NSNN, ghi: 
Nî TK 3333– ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ xuÊt khÈu) 

  Cã TK 111, 112, 
IV.  KÕ to¸n thuÕ nhËp khÈu  

 Khi nhËp khÈu vËt t, hµng ho¸, TSC§, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép, tæng 
sè tiÒn ph¶i tr¶, hoÆc ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n vµ gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu (gi¸ 
cã thuÕ nhËp khÈu), ghi: 

Nî TK 152, 156, 211, 611,  (Gi¸ cã thuÕ nhËp khÈu) 
  Cã TK 3333–ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) 
   Cã TK 111, 112, 131,  

 Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3333–ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) 

  Cã TK 111, 112,  
V. KÕ to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

 C¨n cø sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc hµng quý theo quy 
®Þnh, ghi: 

Nî TK 821 – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (8211) 
  Cã TK 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

 Khi nép tiÒn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo NSNN, ghi: 
Nî TK 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

  Cã TK 111, 112,… 

 Cuèi n¨m, khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cña n¨m tµi chÝnh: 
- NÕu sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc tÕ ph¶i nép nhá h¬n sè thuÕ thu nhËp doanh 

nghiÖp t¹m nép hµng quý trong n¨m, th× sè chªnh lÖch, ghi: 
Nî TK 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

  Cã TK 821 – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (8211) 
- NÕu sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc tÕ ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 

t¹m nép hµng quý trong n¨m, th× sè chªnh lÖch, ghi: 
Nî TK 821 – Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (8211) 

Cã TK 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  
- Khi nép sè chªnh lÖch thiÕu vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3334 – ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

  Cã TK 111, 112, 

 Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến 

khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng 
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(hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập 

hiện hành của năm phát hiện sai sót.  

-   Trường hợp thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của các năm trước phải nộp bổ sung do phát 

hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước được ghi tăng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện 

hành của năm hiện tại, ghi: 

Nợ TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

 Khi nộp tiền, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

  Có các TK 111, 112… 

- Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp được ghi giảm do phát hiện sai sót không 

trọng yếu của các năm trước được ghi giảm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong năm hiện 

tại, ghi: 

Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có TK 8211 – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 

VI. KÕ to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n  

 Hµng th¸ng, khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i nép tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ cña 
c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c, ghi: 

Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  
  Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 

 Khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp 
c¸ nhËn ph¶i nép tÝnh trªn thu nhËp kh«ng thêng xuyªn chÞu thuÕ theo tõng lÇn ph¸t sinh thu 
nhËp, ghi: 

- Trêng hîp chi tr¶ tiÒn thï lao, dÞch vô thuª ngoµi… ngay cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi, ghi: 
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642, 635 (Tæng sè ph¶i thanh to¸n); hoÆc  
Nî TK 161 – Chi sù nghiÖp (Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n) (4311) 

  Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 
  Cã TK 111, 112 (Sè tiÒn thùc tr¶) 

- Khi chi tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi cã thu nhËp cao, ghi: 
Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng sè tiÒn ph¶i tra) 

  Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc 
  Cã TK 111, 112 (Sè tiÒn thùc tr¶) 

  C¬ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®îc hëng kho¶n 
tiÒn thï lao tÝnh theo tû lÖ (%) trªn sè tiÒn thuÕ ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn vµ trÒn sè tiÒn thuÕ 
®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn tríc khi nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Khi x¸c ®Þnh sè tiÒn 
thï lao ®îc hëng tõ viÖc kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo quy ®Þnh, ghi: 

Nî TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 
  Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

  Khi nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc thay cho ngêi cã thu nhËp cao, ghi 
Nî TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 

  Cã c¸c TK 111, 112,… 

VII. KÕ to¸n thuÕ tµi nguyªn  

 X¸c ®Þnh sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, ghi: 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6278) 

  Cã TK 3336 – ThuÕ tµi nguyªn 

 Khi thùc nép thuÕ tµi nguyªn vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3336 – ThuÕ tµi nguyªn 

  Cã TK 111, 112,… 
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VIII. KÕ to¸n thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt  

 X¸c ®Þnh sè thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6425) 

  Cã TK 3337 – ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt. 

 Khi nép tiÒn thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3337 – ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 

Cã TK 111, 112,… 

IX. KÕ to¸n c¸c lo¹i thuÕ kh¸c, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c  

 X¸c ®Þnh sè lÖ phÝ tríc b¹ tÝnh trªn gi¸ trÞ tµi s¶n mua vÒ (khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u hoÆc 
quyÒn sö dông), ghi: 

Nî TK 211 – Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 
  Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 

 Khi thùc nép c¸c lo¹i thuÕ kh¸c, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c, ghi: 
Nî TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3338, 3339) 

Cã TK 111, 112,… 

X. KÕ to¸n c¸c kho¶n trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ níc cho doanh nghiÖp  

 Khi nhËn ®îc quyÕt ®Þnh vÒ kho¶n trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ níc trong trêng hîp doanh 
nghiÖp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ níc, kÕ to¸n 
ph¶n ¸nh doanh thu trî cÊp, trî gi¸ ®îc Nhµ níc cÊp, ghi: 

Nî TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5114) 

 Khi nhËn ®îc tiÒn trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 111, 112,… 
 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 

8.1.2.2.3 . KÕ to¸n kho¶n ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

a. Tµi kho¶n sö dông 

Tµi kho¶n 334 - Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ 
t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn 
thëng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng. 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

Bªn Nî: 

- C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng cã tæ chøc l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c 
kho¶n kh¸c ®· tr¶, ®· chi, ®· øng tríc cho ngêi lao ®éng; 

- C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng. 
Bªn Cã: 

C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng cã tÝnh chÊt l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c 
kho¶n kh¸c ph¶i tr¶, ph¶i chi cho ngêi lao ®éng. 
Sè d bªn Cã: 

C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng cã tÝnh chÊt l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i 
tr¶ cho ngêi lao ®éng. 

Tµi kho¶n 334 cã thÓ cã sè d bªn Nî.  
Sè d bªn Nî Tµi kho¶n 334 (nÕu cã): Ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn 

l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng. 
Tµi kho¶n 334 ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt theo 2 néi dung: Thanh to¸n l¬ng vµ thanh to¸n c¸c 

kho¶n kh¸c. 
Tµi kho¶n 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng, cã 2 tµi kho¶n cÊp 2 
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- Tµi kho¶n 3341 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh 
to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cã tÝnh chÊt 
l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. 

- Tµi kho¶n 3348 – Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh 
to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng kh¸c ngoµi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn 
c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng. 

b. Tr×nh tù kÕ to¸n  

 TÝnh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp theo quy ®Þnh ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, ghi: 
Nî TK 241 – X©y dùng c¬ b¶n dë dang 
Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
Nî TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6231) 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6271) 
Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng (6411) 
Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6421) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 

 Khi x¸c ®Þnh sè tiÒn thëng tr¶ cho c«ng nh©n viªn tõ quü khen thëng, ghi: 
Nî TK 431 – Quü khen thëng, phóc lîi (4311) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 

 Khi x¸c ®Þnh sè tiÒn phóc lîi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn tõ quü phóc lîi, ghi: 
Nî TK 431 – Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 

 TÝnh tiÒn b¶o hiÓm x· héi (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n,) ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ghi: 
Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3383) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 

 TÝnh tiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ghi: 
Nî TK 623, 627, 641, 642 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Doanh nghiÖp cã trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 

 C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ vµo l¬ng vµ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c 
cña doanh nghiÖp nh tiÒn t¹m øng cha chi hÕt, b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi, tiÒn thu båi 
thêng vÒ tµi s¶n thiÕu theo quyÕt ®Þnh xö lý … ghi: 

Nî TK 334 – Ph¶i  tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 141 – T¹m øng 
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
 Cã TK 138 – Ph¶i thu kh¸c 

 TÝnh tiÒn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña doanh 
nghiÖp ph¶i nép Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335). 

  Khi øng tríc hoÆc thùc tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng, phóc lîi vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ 
cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 111, 112, 

 Trêng hîp tr¶ l¬ng hoÆc thëng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña doanh 
nghiÖp b»ng s¶n phÈm, hµng ho¸: 

- §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng né bé theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
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 Cã TK 3331- ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
- §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng 

chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng néi bé theo 
gi¸ thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 512 – Doanh thu b¸n hµng né bé (Gi¸ thanh to¸n) 

 X¸c ®Þnh vµ thanh to¸n tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña 
doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 622, 623, 627, 641, 642 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
- Khi chi tiÒn ¨n ca cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 111, 112,… 

8.1.2.2.4 . KÕ to¸n kho¶n ph¶i tr¶ néi bé  

a. Tµi kho¶n sö dông 

      Tµi kho¶n 336 –Ph¶i tr¶ néi bé. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i 
tr¶ gi÷a doanh nghiÖp ®éc lËp víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc trong mét doanh nghiÖp ®éc lËp, Tæng 
C«ng ty, C«ng ty vÒ c¸ kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép, ph¶i c¸p hoÆc c¸c kho¶n mµ c¸c ®¬n vÞ trong doanh 
nghiÖp ®éc lËp ®· chi, ®· thu hé cÊp trªn, cÊp díi hoÆc ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c. 
       H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n  träng mét sè quy ®Þnh sau 

 Tµi kho¶n 336 chØ ph¶n ¸nh c¸c néi dung kinh tÕ vÒ quan hÖ thanh to¸n né bé ®èi víi c¸c 
kho¶n ph¶i tr¶ gi÷a ®¬n vÞ cÊp trªn vµ ®¬n vÞ cÊp díi, gi÷a c¸c ®¬n vÞ cÊp díi víi nhau, trong ®ã 
cÊp trªn lµ Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i lµ ®¬n vÞ cÊp díi lµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc 
hoÆc phô thuéc Tæng C«ng ty, C«ng ty, nhng ph¶i lµ ®¬n vÞ cã tæ chøc kÕ to¸n riªng. 

 Quan hÖ ®Çu t vèn cña doanh nghiÖp vµo C«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt, c¬ së kinh doanh 
®ång kiÓm so¸t vµ c¸c giao dÞch gi÷a C«ng ty mÑ víi c¸c C«ng ty con víi nhau kh«ng ph¶n ¸nh vµo 
Tµi kho¶n 336. 

 Néi dung c¸c kho¶n ph¶i tr¶ né bé ph¶n ²nh trªn T¯i kho°n 336 “Ph°i tr° néi bé” bao gåm: 
- C¸c kho¶n mµ c¸c Tæng C«ng ty, C«ng ty, c¸c kho¶n Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho 

®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc; 
- C¸c kho¶n mµ c¸c Tæng C«ng ty, C«ng ty, ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc trong Tæng c«ng ty, 

C«ng ty ®· chi, tr¶ hé hoÆc c¸c kho¶n ®· thu hé Tæng c«ng ty, C«ng ty, ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc 
hoÆc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c vµ c¸c kho¶n thanh to¸n v·ng lai kh¸c. 

Riªng vÒ vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty giao cho ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc 
®îc ghi nhËn v¯o T¯i kho°n 1361 “Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc”, ®Ó ph°n ²nh sè vèn kinh 
doanh ®· giao cho ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khi nhËn vèn kinh 
doanh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty giao ®îc ghi t¨ng tµi s¶n vµ nguån kinh doanh, kh«ng h¹ch to¸n 
vèn kinh doanh ®îc giao v¯o T¯i kho°n 336 “Ph°i tr° néi bé”. 

 T¯i kho°n 336 “Ph°i tr° néi bé” ®îc h³ch to²n chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ cã quan hÖ thanh 
to¸n, trong ®ã ®îc theo dâi tõng kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶. 

 Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu Tµi kho¶n 136, Tµi kho¶n 336 gi÷a c¸c ®¬n vÞ 
theo tõng néi dung thanh to¸n néi bé ®Ó lËp biªn b¶n thanh to¸n bï trõ theo tõng ®¬n vÞ lµm c¨n cø  
h¹ch to¸n bï trõ trªn 2 tµi kho¶n nµy. Khi ®èi chiÕu, nÕu cã chªnh lÖch, ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ 
®iÒu chØnh kÞp thêi. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

Bªn Nî: 

- Sè tiÒn ®· tr¶ cho ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc; 
- Sè tiÒn ®· nép cho Tæng c«ng ty, C«ng ty;  
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- Sè tiÒn ®· tr¶ vÒ c¸c kho¶n mµ c¸c ®¬n vÞ néi bé chi hé, hoÆc thu hé ®¬n vÞ néi bé; 
- Bï trõ c¸c kho¶n ph¶i thu víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña cïng mét ®¬n vÞ  

Bªn Cã: 

- Sè tiÒn ph¶i nép cho Tæng c«ng ty, C«ng ty;  
- Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc; 
- Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong néi bé vÒ c¸c kho¶n ®· ®îc ®¬n vÞ kh¸c chi hé 

vµ c¸c kho¶n thu hé ®¬n vÞ kh¸c. 
Sè d bªn Cã: 

Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp  

b. Tr×nh tù kÕ to¸n  

KÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc cã tæ chøc kÕ to¸n  

 §Þnh kú tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sè ph¶i nép cho Tæng c«ng ty, C«ng ty vÒ phÝ 
qu¶n lý, ghi: 

Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 TÝnh sè ph¶i nép vÒ c¸c quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü khen thëng, 
phóc lîi theo quy ®Þnh cho Tæng c«ng ty, C«ng ty, ghi: 

Nî TK 414 – Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Nî TK 415 – Quü dù phßng tµi chÝnh 
Nî TK 431 – Quü khen thëng, phóc lîi 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 TÝnh sè lîi nhuËn ph¶i nép vÒ Tæng c«ng ty, C«ng ty, ghi: 
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ né bé 

  Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ néi bé kh¸c vÒ c¸c kho¶n ®· ®îc 
Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ né bé kh¸c chi hé, tr¶ hé, ghi: 

Nî TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 – C«ng cô, dông cô 
Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Khi thu tiÒn hé Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ néi bé kh¸c, ghi: 
Nî TK 111, 112,… 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Khi tr¶ tiÒn cho c¸c ®¬n vÞ néi bé vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép, chi hé, thu hé, ghi: 
Nî TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé  

  Cã TK 111, 112,… 

 Khi cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng c«ng 
ty, C«ng ty, ghi: 

Nî TK 141 – Nguån vèn kinh doanh (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
Nî TK 241 – Hao mßn TSC§ (2141) (Gi¸ trÞ ®· hao mßn) 
 Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸) 

 Khi mua hµng ho¸ cña ®¬n vÞ néi bé 
  *  §èi víi hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

-  Khi nhËn ®îc hµng cña Tæng c«ng ty, C«ng ty, hoÆc ®¬n vÞ kh¸ch trong Tæng c«ng ty, 
C«ng ty, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan, ghi: 

Nî TK 156 – Hµng ho¸ (Gi¸ b¸n néi bé) 
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 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 
- Khi b¸n hµng ho¸, ®¬n vÞ ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT, c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n 

ph¶n ¸nh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ®Çu ra, ghi: 
Nî TK 111, 131,… 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
§ång thêi lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ b¸n ra chuyÓn cho Tæng c«ng ty, C«ng ty (hoÆc ®¬n 

vÞ kh¸c trong Tæng c«ng ty, C«ng ty) ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô néi bé. 
-  Khi ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc nhËn ®îc Ho¸ ®¬n GTGT vÒ sè hµng ho¸ tiªu 

thô néi bé do Tæng c«ng ty, C«ng ty chuyÓn ®Õn trªn c¬ së sè hµng ho¸ ®· b¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo 
Ho¸ ®¬n GTGT ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 156– Hµng ho¸ (NÕu cha kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸) 
 Cã TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n (NÕu ®· kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸) 
-  Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ do ®iÒu kiÖn, yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, nÕu kh«ng muèn sö 

dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé mµ sö dông ngay Ho¸ ®¬n GTGT th× khi xuÊt hµng 
ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng lËp Ho¸ ®¬n GTGT. C¨n cø 
vµo Ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, ghi: 

Nî TK 111, 112, 136 (Gi¸ b¸n néi bé ®· cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 
 Cã TK 512 – Doanh thu néi bé (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT). 
- Khi ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc nhËn ®îc Ho¸ ®¬n GTGT vµ hµng ho¸ do Tæng 

c«ng ty, C«ng ty giao cho ®Ó b¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan ph¶n 
¸nh gi¸ vèn hµng ho¸ nhËp kho theo gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc 
khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 155, 156 (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 – ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 111, 112, 336 (Tæng gi¸ thanh to¸n néi bé) 

 *  §èi víi hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp. 
-  Khi ®¬n vÞ trùc thuéc, h¹ch to¸n phô thuéc nhËn ®îc s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty, C«ng ty 

®iÒu ®éng, giao b¸n, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ c¸c chøng tõ cã liªn 
quan ghi: 

Nî TK 155 – Thµnh phÈm (Gi¸ b¸n néi bé) 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 
-   Khi xuÊt b¸n hµng ho¸, ®¬n vÞ ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kÕ 

to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, ghi: 
Nî TK 111, 112, 131,… 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

 Khi vay tiÒn ®¬n vÞ cÊp trªn (C«ng ty, Tæng c«ng ty) vµ c¸c ®¬n vÞ néi bé, ghi: 
Nî TK 111, 112,… 

Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Bï trõ gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu cña Tæng c«ng ty, C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng c«ng 
ty, C«ng ty víi c¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng 
c«ng ty, C«ng ty (ChØ bï trõ  trong quan hÖ ph¶i thu, ph¶i tr¶ víi mét ®¬n vÞ béi bé trong Tæng c«ng 
ty, C«ng ty), ghi: 

Nî TK 336 – Ph¶i thu néi bé 
 Cã TK 136 – Ph¶i tr¶ néi bé 

KÕ to¸n ë Tæng c«ng ty, C«ng ty  

 Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn mµ Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ghi: 
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Nî TK 414 – Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Sè quü dù phßng tµi chÝnh Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ghi: 
Nî TK 415 – Quü dù phßng tµi chÝnh 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Sè quü khen thëng, phóc lîi Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ghi: 
Nî TK 431 – Quü khen thëng, phóc lîi 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Khi Tæng c«ng ty, C«ng ty cÊp tiÒn cho ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c quü, ghi: 
Nî TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 
 Cã TK 111, 112,  

 Trêng hîp Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp bï lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cho c¸c ®¬n vÞ 
trùc thuéc, ghi: 

Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Tæng c«ng ty, C«ng ty x¸c ®Þnh sè ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c kho¶n mµ c¸c 
®¬n vÞ trùc thuéc ®· chi hé, tr¶ hé, hoÆc Tæng c«ng ty, C«ng ty thu hé c¸c ®¬n vÞ  trùc thuéc, ghi: 
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Nî TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 – C«ng cô, dông cô 
Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Nî TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 
 Cã TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 

 Khi Tæng c«ng ty, C«ng ty tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c kho¶n chi tr¶ hé, thu hé, ghi: 
Nî TK 336 – Ph¶i tr¶ néi bé 
 Cã TK 111, 112,… 

8.1.2.3 KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n dù phßng ph¶i tr¶ 

8.1.2.3.1  KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶ 

a. Tµi kho¶n sö dông 

Tµi kho¶n 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®îc ghi nhËn 
vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú nhng thùc tÕ cha chi tr¶ trong kú nµy.Tµi kho¶n nµy dïng 
®Ó h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ cha ph¸t sinh nhng ®îc tÝnh tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 
kinh doanh kú nµy cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o khi c¸c kho¶n chi tr¶ ph¸t sinh thùc tÕ 
kh«ng g©y ®ét biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh. ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ vµo 
chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú nµy ph¶i thùc hiÖn theo nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vµ 
chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Thuéc l¹i chi phÝ ph¶i tr¶, bao gåm c¸c kho¶n sau: 

 TrÝch tríc chi phÝ tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong thêi gian nghØ phÐp. 

 Chi phÝ söa ch÷a lín cña nh÷ng TSC§ ®Æc thï do viÖc söa ch÷a lín cã tÝnh chu kú, 
doanh nghiÖp ®îc phÐp trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a cho n¨m kÕ ho¹ch hoÆc mét sè n¨m tiÕp theo. 

 Chi phÝ trong thêi gian doanh nghiÖp ngõng s¶n xuÊt theo mïa, vô cã thÓ x©y dùng 
®îc kÕ ho¹ch ngõng s¶n xuÊt. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh tríc vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 
doanh trong kú nh÷ng chi phÝ sÏ ph¶i chi trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh. 

 TrÝch tríc chi phÝ l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ trong trêng hîp vay tr¶ l·i sau, l·i tr¸i phiÕu 
tr¶ sau (Khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n) 

H¹ch to¸n tµi kho¶n 335 cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau:  

 ChØ ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy nh÷ng néi dung chi phÝ ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh 
trªn. Ngoµi c¸c néi dung quy ®Þnh nµy, nÕu ph¸t sinh nh÷ng kho¶n kh¸c ph¶i tÝnh tríc vµ h¹ch 
to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú, doanh nghiÖp ph¶i cã gi¶i tr×nh vÒ nh÷ng kho¶n chi 
phÝ ph¶i tr¶ ®ã. 

 ViÖc trÝch tríc vµ h¹ch to¸n nh÷ng chi phÝ cha ph¸t sinh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 
doanh trong kú ph¶i ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÆt chÏ (LËp dù to¸n chi phÝ vµ dù t¸on trÝch tríc) 
vµ ph¶i cã b»ng chøng hîp lý, tin cËy vÒ c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i trÝch tríc trong kú, ®Ó ®¶m b¶o sè 
chi phÝ ph¶i tr¶ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy phï hîp víi sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Nghiªm cÊm 
viÖc trÝch tríc vµo chi phÝ nh÷ng néi dung kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 

 VÒ nguyªn t¾c, cuèi kú kÕ to¸n n¨m, c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ph¶i ®îc quyÕt to¸n 
víi sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Sè chªnh lÖch gi÷a sè trÝch tríc vµ chi phÝ thùc tÕ ph¶i xö lý theo 
chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh. 

 Nh÷ng kho¶n chi phÝ trÝch tríc cha sö dông cuèi n¨m ph¶i gi¶i tr×nh trong b¶n 
thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ 
Bªn Nî: 

- C¸c kho¶n chi tr¶ thùc tÕ ph¸t sinh ®îc tÝnh vµo chi phÝ ph¶i tr¶ 
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- Sè chªnh lÖch vÒ chi phÝ ph¶i tr¶ lín h¬n sè chi phÝ thùc tÕ ®îc ghi gi¶m chi phÝ. 

Bªn Cã: 

Chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nhng thùc tÕ cha ph¸t sinh. 

Sè d bªn Cã: 

Chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nhng thùc tÕ cha ph¸t sinh. 
b. Tr×nh tù kÕ to¸n  

 TrÝch tríc vµo chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, ghi: 
Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ 

 Khi tÝnh tiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, ghi: 
Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NÕu sè ph¶i tr¶ lín h¬n sè trÝch tríc) 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (Tæng tiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶) 
 Cã TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NÕu sè ph¶i tr¶ nhá h¬n sè trÝch tríc). 

 TrÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú, ghi:  
Nî TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ 

 Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh, bµn giao ®a vµo sö dông, kÕ to¸n kÕt chuyÓn 
chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh thuéc khèi lîng c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§ ®· ®îc trÝch tríc vµo chi 
phÝ, ghi: 

         + NÕu sè chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t sinh lín h¬n sè trÝch tríc, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 623, 627, 641, 642 (Sè ®· chi lín h¬n sè trÝch tríc) 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
 Cã TK 241 – XDCB dë dang (2413) (Tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh) 
+ NÕu sè chi phÝ söa ch÷a lín thùc tÕ ph¸t sinh nhá h¬n sè trÝch tríc, kÕ to¸n ghi gi¶m chi 

phÝ thuéc ®èi tîng sö dông TSC§:  
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
 Cã TK 241 – XDCB dë dang (2413) (Tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh) 
 Cã TK 623, 627, 641, 642 (NÕu sè ®· chi nhá h¬n sè trÝch tríc) 

 TrÝch tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nh÷ng chi phÝ dù tÝnh ph¶i chi trong thêi 
gian ngõng viÖc theo thêi vô, hoÆc ngõng viÖc theo kÕ ho¹ch, ghi: 

Nî TK 623 – Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ 
+ NÕu chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt theo thêi vô lín h¬n sè trÝch 

tríc, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 623, 627 (Sè chªnh lÖch thùc tÕ chi lín h¬n sè trÝch tríc) 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 

Cã TK 111 – TiÒn mÆt 
Cã TK 112 – TiÒn göi ng©n hµng 
Cã TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Cã TK 153 – C«ng cô, dông cô 
Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

+ NÕu chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt theo thêi vô nhá h¬n sè trÝch 
tríc, kÕ to¸n ghi gi¶m chi phÝ:  
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Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
Cã TK 111 – TiÒn mÆt 
Cã TK 112 – TiÒn göi ng©n hµng 
Cã TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Cã TK 153 – C«ng cô, dông cô 
Cã TK 331 – Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  
Cã TK 623, 627 (NÕu sè ®· chi nhá h¬n sè trÝch tríc) 

 Trêng hîp l·i vay tr¶ sau, cuèi kú tÝnh l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ trong kú, ghi: 
 
Nî TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh (L·i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt, kinh doanh) 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung (L·i tiÒn vay tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang). 
Nî TK 241 – XDCB dë dang (L·i tiÒn vay tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ 

 Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo mÖnh gi¸, nÕu tr¶ l·i sau (khi tr¸i 
phiÕu ®¸o h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ 
s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 
Nî TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh l·i vay vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241 – XDCB dë dang (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi mua 

tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i ph¶i tr¶)  
Nî TK 343 – Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh (TK 3431 – MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
 Cã c¸c TK 111, 112, 

 Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu, nÕu tr¶ l·i sau (khi tr¸i 
phiÕu ®¸o h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ 
s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 
Nî TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh l·i vay vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241 – XDCB dë dang (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
 Cã TK 3432 – ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Sè ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong kú) 
Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi mua 

tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i ph¶i tr¶)  
Nî TK 343 – Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh (TK 3431 – MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
 Cã TK 111, 112,… 

 Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi, nÕu tr¶ l·i sau (khi tr¸i 
phiÕu ®¸o h¹n), tõng thêi kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay ph¶i tr¶ trong kú vµo chi 
phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 
Nî TK 635 – Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh l·i vay vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241 – XDCB dë dang (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 335 – Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i ph¶i tr¶)  
Nî TK 343 – Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh (TK 3431 – MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
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 Cã  TK 111, 112, 

8.1.2.3.2  Kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm 

a. Tµi kho¶n sö dông 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do rất nhiều các nguyên 

nhân khác nhau mà người lao động có thể phải thôi việc, mất việc làm hoặc doanh nghiệp phải đào 

tạo lại người lao đông... Để có quỹ để chi trả cho người lao động khi phát sinh các trường hợp trên 

doanh nghiệp phải tiến hành trích lập Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm là quỹ của doanh nghiệp dùng để chi trợ cấp thôi việc, 

mất việc làm, đào tạo lại nghề cho người lao động tại doanh nghiệp theo quy định. 

 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm được trích lập và hạch toán vào chi phí quản lý doanh 

nghiệp. Quỹ này được trích lập vào thời điểm khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính. 

Tài khoản kế toán sử dụng: TK351  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Nội dung tài khoản 351: Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình trích lậo và sử dụng 

quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp. 

Kết cấu tài khoản 351: 

Bên Nợ: 

     - Chi trả cho người lao động thôi việc, mất việc làm từ quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

Bên Có: 

      - Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

Số dư bên Có: 

     Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử dụng. 

b. Trình tự kế toán: 

 Trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm theo chính sách tài chính hiện hành, kế toán ghi: 

Nợ TK 642   Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

 Chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm, đào tạo lại nghề cho người lao động theo chế độ, ghi: 

Nợ TK 351   Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

Có TK 111, 112,... 

 Trường hợp quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ để chi trợ cấp cho người lao động thôi 

việc, mất việc làm trong năm tài chính thì phần chênh lệch thiếu, kế toán ghi: 

Nợ TK 642   Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 111, 112,... 

  Cuối niên độ kế toán, xác định số dự phòng trợ cấp mất việc làm cần phải lập. Trường hợp số 

dự phòng trợ cấp mất việc làm phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng trợ cấp mất việc làm chưa sử 

dụng hết đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch thiếu, kế toán ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 351 - Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm. 

8.1.2.3.2  Kế toán dự phòng phải trả. 

a. Tµi kho¶n sö dông 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp có thể phát sinh các sự 

kiện như: Có những hợp đồng có rủi ro lớn, có thực hiện bảo hành, sửa chữa hỏng hóc sản phẩm, 

hàng hoá bán ra trong thời gian bảo hành, các sự kiện tái cơ cấu doanh nghiệp,... Khi phát sinh các 

sự kiện này doanh nghiệp có thể bắt buộc phải chi trả chi phí hoặc phải ghi nhận nghĩa vụ nợ hiện 

tại. Đó là dự phòng phải trả. 

 Để phản ánh các khoản dự phòng phải trả hiện có, tình hình trích lập và sử dựng dự phòng phải trả 

của doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 352  “Dự phòng phải trả”. Nội dung, kết cấu  tài khoản 352 

Bên Nợ: 
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- Ghi giảm dự phòng phải trả khi phát sinh khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng 

đã được lập ban đầu; 

- Ghi giảm (hoàn nhập) dự phòng phải trả khi doanh nghiệp chắc chắn không còn phải 

chịu sự giảm sút về kinh tế do không phải chi trả cho nghĩa vụ nợ; 

- Ghi giảm dự phòng phải trả về số chênh lệch giữa số dự phòng phải trả phải lập năm 

nay nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã lập năm trước chưa sử dụng hết. 

Bên Có: 

- Phản ánh số dự phòng phải trả trích lập tính vào chi phí. 

Số dư bên Có: 

- Phản ánh số dự phòng phải trả hiện có cuối kỳ. 

b. Trình tự kế toán: 

 Khi trích lập dự phòng cho các khoản chi phí tái cơ cấu doanh nghiệp, cho các hợp đồng  có rủi 

ro lớn, kế toán ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

 Khi trích lập dự phòng phải trả về chi phí sửa chữa, bảo hành sản phẩm, hàng hoá đã bán, ghi: 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả 

  Khi trích lập dự phòng phải trả cần lập về chi phí bảo hành công trình xây lắp, kế toán ghi: 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

 Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả đã lập ban đầu: 

-  Khi phát sinh các khoản chi phí bằng tiền, kế toán ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 111, 112, 331,... 

-  Khi phát sinh các khoản chi phí liên quan đến khoản dự phòng phải trả về bảo hành sản 

phẩm, công trình xây lắp đã lập ban đầu:  

+   Trường hợp không có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp 

chi phí phát sinh được tập hợp trên các tài khoản theo từng khoản mục chi phí, cuối kỳ kết chuyển 

sang tài khoản 154, khi hoàn thành bàn giao cho khách, kế toán ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Phần dự phòng phải trả về bảo hành còn thiếu) 

Có TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. 

+  Trường hợp có bộ phận độc lập về bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp, số tiền 

phải trả cho bộ phận bảo hành về chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp hoàn 

thành bàn giao cho khách hàng, ghi:  

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Chênh lệch nhỏ hơn giữa dự phòng phải trả về bảo 

hành sản phẩm, hàng hoá so với chi phí thực tế về bảo hành) 

Có TK 336 - Phải trả nội bộ. 

 Cuối kỳ kế toán năm hoặc cuối kỳ kế toán giữa niên độ , doanh nghiệp phải tính, xác định số dự 

phòng phải trả cần lập ở cuối kỳ kế toán. 

-  Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này lớn hơn số dự phòng phải trả đã 

lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch được trích lập bổ sung vào chi phí, 

kế toán ghi: 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng (Đối với dự phòng phải trả về bảo hành sản phẩm, 
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hàng hoá) 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

-  Trường hợp số dự phòng phải trả cần lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn số dự phòng phải trả đã 

lập ở kỳ kế toán trước nhưng chưa sử dụng hết thì số chênh lệch hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (6426) 

Có TK 641 - Chi phí bán hàng (Dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hoá). 

+ Cuối kỳ kế toán giữa niên độ hoặc cuối kỳ kế toán năm, khi xác định số dự phòng phải trả về bảo 

hành công trình xây lắp cần lập cho từng công trình, kế toán ghi: 

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả. 

 Khi hết thời hạn bảo hành công trình, nếu công trình không phải bảo hành hoặc số dự phòng 

phải trả về bảo hành công trình lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì số chênh lệch phải hoàn nhập, ghi: 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

 Trường hợp doanh nghiệp tìm được một bên thứ ba để thanh toán chi phí cho khoản dự phòng 

như: Thông qua hợp đồng bảo hiểm, giấy bảo hành của nhà cung cấp,... Khi nhận khoản bồi hoàn, ghi:  

Nợ TK 111, 112,... 

Có TK 711 - Thu nhập khác. 

8.1.2.4 KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i ph¶i nép kh¸c 

8.1.2.4.1.  KÕ to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i ph¶i nép kh¸c 

a. Tµi kho¶n sö dông 

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c ngoµi kho¶n nî vay, 
nî trong thanh to¸n cña doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶, dù phßng chi phÝ ph¶i tr¶, …kÕ 
to¸n sö dông t¯i kho°n 338: ”Ph°i tr°, ph°i nép kh²c”  
 

Tµi kho¶n nµy còng ®îc dïng ®Ó h¹ch to¸n doanh thu nhËn tríc vÒ c¸c dÞch vô ®· cung 
cÊp cho kh¸ch hµng, chªnh lÖch ®¸nh gÝa l¹i c¸c tµi s¶n ®a ®i gãp vèn liªn doanh vµ c¸c kho¶n 
chªnh lÖch gi¸ ph¸t sinh trong giao dÞch b¸n thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh hoÆc thuª ho¹t ®éng, … 

Néi dung vµ ph¹m vi ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n nµy gåm c¸c nghiÖp vô chñ yÕu sau: 

 Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, chê xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. 

 Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ (trong vµ ngoµi ®¬n vÞ) theo quyÕt ®Þnh cña 
cÊp cã thÈm quyÒn ghi trong biªn b¶n xö lý, nÕu ®· x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n. 

 Sè tiÒn trÝch vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. 

 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n (tiÒn nu«i 
con khi ly dÞ, con ngoµi gi¸ thó, lÖ phÝ toµ ¸n, c¸c kho¶n thu hé, ®Òn bï...) 

 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi do nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n. Trêng hîp 
nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n b»ng hiÖn vËt kh«ng ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n nµy mµ ®îc theo dâi ë 
tµi kho¶n nµy mµ ®îc theo dâi ë tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (TK 003 – Hµng ho¸ nhËn 
b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc). 

 C¸c kho¶m l·i ph¶i tr¶ cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cæ tøc ph¶i tr¶ cho c¸c cæ ®«ng. 

  C¸c kho¶n ®i vay, ®i  mîn vËt t, tiÒn vèn cã tÝnh chÊt t¹m thêi. 

 C¸c kho¶n tiÒn nhËn tõ ®¬n vÞ uû th¸c xuÊt, nhËp khÈu hoÆc nhËn ®¹i lý b¸n hµng ®Ó nép c¸c 
lo¹i thuÕ xuÊt, nhËp khÈu, thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. 

 Sè tiÒn thu tríc cña kh¸ch hµng trong nhiÒu kú kÕ to¸n vÒ cho thuª tµi s¶n, c¬ së h¹ tÇng 
(Gäi lµ doanh thu nhËn tríc). 

 Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ ngay. 
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 Kho¶n tr¶ l·i nhËn tríc khi cho vay vèn hoÆc mua c¸c c«ng cô nî. 

  Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (Giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn thµnh ®Çu t cha xö lý t¹i thêi 
®iÓm cu«Ý n¨m tµi chÝnh. 

 PhÇn l·i ho·n l¹i do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ®a ®i gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t 
t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn liªn doanh. 

 Sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc, tiÒn thu hé nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ 
nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 

 Kho¶n chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª tµi chÝnh. 

  Chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t ®éng. 

 C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ²nh cða t¯i kho°n 338  ”Ph°i tr°, ph°i nép kh²c” 

Bªn Nî: 

- KÕt chuyÓn gi¸ trÞ tµi s¶n thõa vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan theo quyÕt ®Þnh ghi trong biªn 
b¶n xö lý; 

- B¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn; 
- Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ;  
- Sè b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý quü 

b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn; 
- Doanh thu cha thùc hiÖn tÝnh cho tõng kú kÕ to¸n; tr¶ l¹i tiÒn nhËn tríc cho kh¸ch hµng 

khi kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc cho thuª tµi s¶n; 
- Sè ph©n bæ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 

gèc ngo¹i tÖ (trêng hîp l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi 
hoµn thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn vµo doanh thu tµi chÝnh. 

- Sè ph©n bæ chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n ®a ®i gãp vèn 
vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn liªn doanh. 

- Sè ph©n bæ kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ 
tiÒn ngay (l·i tr¶ chËm) vµo chi phÝ tµi chÝnh; 

- KÕt chuyÓn chªnh lÖch gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t 
®éng ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh; 

- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña vËt t, hµng ho¸ 
®a ®i gãp vèn vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn 
liªn doanh ®îc ghi t¨ng thu nhËp kh¸c khi c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t b¸n sè vËt t, hµng ho¸ 
nµy cho bªn thø ba. 

- Nép vµo Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp sè tiÒn thu håi nî ph¶i thu ®· thu ®îc vµ tiÒn 
thu vÒ nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi cæ phÇn 
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc; 

- KÕt chuyÓn chi phÝ sè cæ phÇn ho¸ trõ (-) vµo sè tiÒn Nhµ níc thu ®îc tõ cæ phÇn ho¸ 
C«ng ty Nhµ níc; 

- C¸c kho¶n ®· tr¶ vµ ®· nép kh¸c 
Bªn Cã: 

- Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý (Cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n) 
- Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ (Trong vµ ngoµi ®¬n vÞ) theo quyÕt ®Þnh ghi 

trong biªn b¶n xö lý do x¸c ®Þnh ngay ®îc nguyªn nh©n; 
- TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 

doanh; 
- TrÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi khÊu trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n viªn; 
- C¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn vÒ tiÒn nhµ, ®iÖn, níc ë tËp thÓ; 
- Kinh phÝ c«ng ®oµn vît chi ®îc cÊp bï; 
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- Sè BHXH ®· chi tr¶ c«ng nh©n viªn khi ®îc c¬ quan BHXH thanh to¸n; 
- Doanh thu cha thùc hiÖn ph¸t sinh trong kú; 
- KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 

gèc ngo¹i tÖ (trêng hîp l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi 
hoµn thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh; 

- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ ngay; 
- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i cña giao dÞch 

b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª tµi chÝnh; 
- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i cña giao dÞch 

b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t ®éng; 
- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 

®a ®i gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn liªn 
doanh; 

- Sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ toµn bé sè tiÒn thu håi nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n, thanh lý tµi 
s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi x¸c ®Þnh gi¸ ®Ó cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 

- C«ng ty cæ phÈn ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ tæng sè tiÒn thu ®îc vÒ tiÒn thu hé nî ph¶i 
thu tõ nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc (§îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp); 

- Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn thu tõ b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc; 
- C¸c kh¶n ph¶i tr¶ kh¸c. 

Sè d bªn Cã: 

- Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, cßn ph¶i nép; 
- B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ®· trÝch cha nép cho c¬ quan qu¶n 

lý hoÆc kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ cha chi hÕt; 
- Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¸t hiÖn thõa cßn chê gi¶i quyÕt; 
- Doanh thu cha thùc hiÖn ë thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n; 
- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 

(l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn thµnh ®Çu t cha xö lý 
t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh; 

- Sè chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i 
cha kÕt chuyÓn; 

- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n ®a ®i gãp vèn vµo c¬ 
së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t cha kÕt chuyÓn; 

- Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ vÒ sè tiÒn thu hé c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ sè tiÒn thu tõ 
nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; 

- Ph¶n ¸nh sè tiÒn C«ng ty cæ phÇn cßn ph¶i tr¶ vÒ tiÒn thu hé c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ tiÒn 
thu tõ nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; 

- Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu vÒ b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc cßn ph¶i tr¶ ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; 
Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d  bªn Nî ph¶n ¸nh sè ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n 

sè ph¶i tr¶, ph¶i nép hoÆc sè b¶o hiÓm x· héi ®· chi tr¶ c«ng nh©n viªn cha ®îc thanh to¸n vµ 
kinh phÝ c«ng ®oµn vît chi cha ®îc cÊp bï. 

Tµi kho¶n 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c, cã 8 tµi kho¶n cÊp 2: 

- Tµi kho¶n 3381 – Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n thõa cha x¸c ®Þnh 
râ nguyªn nh©n, cßn chê quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. 

Trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ®· x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n vµ cã biªn b¶n xö lý th× ®îc 
ghi ngay vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan, kh«ng h¹ch to¸n qua Tµi kho¶n 338 (3381). 

- Tµi kho¶n 3382 – Kinh phÝ c«ng ®oµn: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch vµ thanh to¸n kinh phÝ 
c«ng ®oµn ë ®¬n vÞ. 

- Tµi kho¶n 3383 – B¶o hiÓm x· héi: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· 
héi cña ®¬n vÞ. 
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- Tµi kho¶n 3384 – B¶o hiÓm y tÕ: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch vµ thanh to¸n b¶o hiÓm y tÕ theo 
quy ®Þnh. 

- Tµi kho¶n 3385 – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸: Ph¶n ¸nh sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn thu b¸n cæ phÇn 
thuéc vèn Nhµ níc, tiÒn thu hé c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ 
kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh. 

- Tµi kho¶n 3386 – NhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n: Ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ ®¬n vÞ nhËn ký 
quü, ký cîc cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n bªn ngoµi ®¬n vÞ víi thêi h¹n díi 1 n¨m, ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c 
dÞch vô liªn quan ®Õn  ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký 
kÕt. 

- Tµi kho¶n 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn: Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m 
doanh thu cha thùc hiÖn cña doanh nghiÖp trong kú kÕ to¸n. H¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy sè tiÒn 
cña kh¸ch hµng ®· tr¶ tríc cho mét hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n vÒ cho thuª tµi s¶n; Kho¶n l·i nhËn tríc 
khi cho vay vèn hoÆc mua c¸c c«ng cô nî; Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp 
theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay; L·i tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc 
tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn 
thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn; Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi 
s¶n ®a ®i gãp vèn liªn doanh t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn liªn doanh; 

Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy sè tiÒn nhËn tríc cña ngêi mua mµ doanh nghiÖp cha 
cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. 

- Tµi kho¶n 3388 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cña ®¬n vÞ 
ngoµi néi dung c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ®· ph¶n ¸nh trªn c¸c Tµi kho¶n tõ TK 3381 ®Õn TK 3387. 

b. Tr×nh tù kÕ to¸n  

 Trêng hîp TSC§ ph¸t hiÖn thõa cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n ph¶i chê gi¶i quyÕt, ghi: 
Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸) 
 Cã TK 214 – Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn) 
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
§ång thêi, c¨n cø hå s¬ TSC§ ®Ó ghi t¨ng TSC§ trªn sæ TSC§. 

  Trêng hîp vËt t, hµng ho¸, tiÒn mÆt t¹i quü ph¸t hiÖn thõa qua kiÓm kª cha x¸c ®Þnh râ nguyªn 
nh©n ph¶i chê gi¶i quyÕt, ghi: 

Nî TK 111 – TiÒn mÆt 
Nî TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 155 – Thµnh phÈm 
Nî TK 156 – Hµng ho¸  
Nî TK 158 – Hµng ho¸ kho b¶o thuÕ  
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381). 

 Khi cã biªn b¶n xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ sè tµi s¶n thõa, kÕ to¸n c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý 
ghi vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan, ghi: 

Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381). 
 Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh; hoÆc  
 Cã TK 441 – Nguån vèn ®Çu t XDCB; 
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388). 
 Cã TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  

 Hµng th¸ng trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 
doanh, ghi: 

Nî TK 622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
Nî TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Nî TK 641 – Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383, 3384) 
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 TÝnh sè tiÒn b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n viªn, ghi: 
Nî TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3384) 

 Nép b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¬ quan qu¶n lý quü vµ khi mua thÎ b¶o hiÓm y tÕ 
cho c«ng nh©n viªn, ghi: 

Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

 TÝnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn khi nghØ èm ®au, thai s¶n..., ghi: 
Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3383) 
 Cã TK 334 – Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

 Chi tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ, ghi: 
Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383) 

Cã c¸c TK 111, 112,... 

 Kinh phÝ c«ng ®oµn chi vît ®îc cÊp bï, khi nhËn ®îc tiÒn, ghi: 
Nî TK 111 – TiÒn mÆt 
Nî TK 112 – TiÒn göi Ng©n hµng 
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 

 X¸c ®Þnh sè l·i ph¶i tr¶ cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cæ tøc ph¶i tr¶ cho c¸c cæ ®«ng theo quyÕt 
®Þnh cña ®¹i héi cæ ®«ng, ghi: 

Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388). 

 H¹ch to¸n doanh thu cha thùc hiÖn vÒ cho thuª TSC§, B§S ®Çu t theo ph¬ng thøc cho thuª ho¹t 
®éng, doanh thu cña kú kÕ to¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè tiÒn cho thuª ho¹t ®éng TSC§, B§S 
®Çu t ®· thu chia cho sè kú thu tiÒn tríc cho thuª ho¹t ®éng TSC§, B§S ®Çu t: 

* §èi víi ®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ cho thuª TSC§, B§S ®Çu t trong nhiÒu n¨m, kÕ 

to¸n ph¶n ¸nh doanh thu cha thùc hiÖn theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... (Tæng sè tiÒn nhËn tríc) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cho thuª cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
- Khi tÝnh vµ ghi nhËn doanh thu cña tõng kú kÕ to¸n, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117). 
- Trêng hîp hîp ®ång cho thuª tµi s¶n kh«ng ®îc thùc hiÖn ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch 

hµng, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cho thuª cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (Sè tiÒn tr¶ l¹i cho ngêi ®i thuª vÒ thuÕ GTGT cña 

ho¹t ®éng cho thuª TSC§ kh«ng thùc hiÖn ®îc) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... (Sè tiÒn tr¶ l¹i) 
*  §èi víi ®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ cho thuª tµi s¶n trong nhiÒu n¨m, kÕ to¸n ph¶n 

¸nh doanh thu nhËn tríc theo tæng sè tiÒn ®· nhËn, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 3387–Doanh thu cha thùc hiÖn (Tæng sè tiÒn nhËn tríc) 
- Khi tÝnh vµ ghi nhËn doanh thu cña tõng kú kÕ to¸n, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117). 
- KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 511 –Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 
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 Cã TK 3331 – ThuÕ  GTGT ph¶i nép (33311) 
- Trêng hîp hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng thùc hiÖn, ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã c¸c TK 111, 112,... (Sè tiÒn tr¶ l¹i) 

 H¹ch to¸n trêng hîp b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp: 
*) §èi víi hµng b¸n tr¶ gãp thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu 

trõ: 
- Khi b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp th× ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kú 

kÕ to¸n theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp víi gi¸ b¸n tr¶ tiÒn 
ngay ghi v¯o T¯i kho°n "Doanh thu cha thùc hiÖn”, ghi: 

Nî TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

(Theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  

(PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay ) 
 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 
- Hµng kú, tÝnh, x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu tiÒn l·i b¸n hµng tr¶ gãp trong kú, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
- Khi thùc thu tiÒn b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp trong ®ã gåm c¶ phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ 

b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ thông tiÒn ngay, ghi: 
Nî TK 111, 112,... 
 Cã TK 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 
*) §èi víi hµng b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp kh«ng thué ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi 

tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
- Khi b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp th× ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kÕ 

to¸n theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn 
ngay khi nhËn lµ doanh thu cha thùc hiÖn, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

(Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn 

 (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay) 
§ång thêi ghi nhËn gi¸ vèn hµng b¸n: 
+ NÕu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, ghi: 
Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã c¸c TK 154 (631), 155, 156, 157,... 
+ NÕu thanh lý, B§S ®Çu t, ghi: 
Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña B§S ®Çu t) 
Nî TK 214 Hao mßn TSC§ (2147) (Sæ hao mßn luü kÕ) 
 Cã TK 217 – B§S ®Çu t 
- Cuèi kú, x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 
- Hµng ký, tÝnh, x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu tiÒn l·i b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
- Khi thùc thu tiÒn b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp trong ®ã gåm c¶ phÇn l·i b¸n hµng tr¶ chËm, 

tr¶ gãp, ghi: 
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Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 131 – Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  

 Trêng hîp b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª tµi chÝnh cã gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n 
vµ thuª l¹i: 

- Khi hoµn tÊt thñ tôc b¸n tµi s¶n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 113,... (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c (Theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  

(Chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n lín h¬n gÝa trÞ cßn l¹i TSC§) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 
§ång thêi ghi gi¶m TSC§: 
Nî TK 811 – Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 
Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn) (nÕu cã) 
 Cã TK 211 – TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§) 
- §Þnh kú, kÕt chuyÓn chªnh lÖch lín h¬n (l·i) gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè 

®Þnh b¸n vµ thuª l¹i ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú phï hîp víi thêi gian thuª tµi 
s¶n, ghi: 

Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 623, 627, 641, 642,... 

 KÕ to¸n kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t XDCB (Giai ®o¹n tríc 
ho³t ®éng) cða ho³t ®éng ®Çu t, nÕu TK 413 "Chªnh lÖch tû gi² hèi ®o²i” cã sè d bªn Cã ®îc 
tÝnh ngay vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn sang TK 3387 "Doanh thu cha thùc 
hiÖn” ®Ó ph©n bæ trong TG tèi ®a l¯ 5 n¨m, ghi: 

 
Nî TK 413 – Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) 
 Cã TK 515 – Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn). 
- Ph©n bæ l·i tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t XDCB vµo doanh 

thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t TSC§ vµo sö dông, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 515–Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

 Khi gãp vèn vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t TSC§ cã gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i 
cða TSC§ ®em ®i gãp vèn, doanh nghiÖp ghi nhËn sè thu nhËp v¯o TK 711 "Thu nhËp kh²c” phÇn 
chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña c¸c bªn kh¸c 
trong liªndoanh vµ ghi nhËn vµo TK 3387 "Doanh thu cha thùc hiÖn” phÇn chªnh lÖch gi÷a gi² 
®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh, ghi: 

Nî TK 222 – Vèn liªn doanh (Theo gi¸ ®¸nh gi¸) 
Nî TK 214 – Hao mßn TSC§ (2147) (Sè khÊu hao ®· trÝch) 
 Cã TK 211, 213 (Nguyªn gi¸) 
 Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i 

t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña c¸c bªn kh¸c trong liªn doanh) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ vµ gi¸ 

trÞ cßn l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh) 
- §Þnh kú, c¨n cø vµo thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ mµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm 

so¸t sö dông, ph©n bá sè doanh thu cha thùc hiÖn vµo thu nhËp kh¸c trong kú, ghi: 
Nî TK 3387- Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

 KÕ to¸n nghiÖp vô giao dÞch gi÷a bªn gãp vèn liªn doanh vµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t. 
KÕ to¸n nghiÖp vô bªn gãp vèn liªn doanh b¸n tµi s¶n cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t: 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

-  Trêng hîp b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, khi xuÊt kho 
thµnh phÈm, hµng ho¸ ®Ó b¸n, ghi: 

Nî TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 155 – Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 – Hµng ho¸ 
§ång thêi c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, 

ghi: 
Nî TK 111, 112, 131,...(Tæng gi¸ thanh to¸n cña thµnh phÈm, hµng ho¸ b¸n cho c¬ së kinh 

doanh ®ång kiÓm so¸t) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 

GTGT) 
 Cã TK 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
- Trêng hîp b¸n TSC§ cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, kÕ to¸n ghi gi¶m gi¸ TSC§ 

khi nhîng b¸n: 
Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
Nî TK 214 – Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (Gi¸ trÞ hao mßn TSC§) 
 Cã TK 211, 213 (Nguyªn gi¸) 
§ång thêi ghi nhËn thu nhËp kh¸c do b¸n TSC§ theo gi¸ b¸n thùc tÕ cho c¬ së kinh doanh 

®ång kiÓm so¸t. 
Nî TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 
 Cã TK 333 – ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (33311) 
- Cuèi kú, bªn gãp vèn liªn doanh c¨n cø vµo c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· 

b¸n cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t cã l·i nhng trong kú c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t 
cha b¸n tµi s¶n cho bªn thø ba ®éc lËp, bªn gãp vèn liªn doanh ph¶i ph¶n ¸nh ho·n l¹i vµ ghi nhËn 
lµ doanh thu cha thùc hiÖn phÇn l·i do b¸n TSC§, thµnh phÈm, hµng ho¸ t¬ng øng víi phÇn lîi Ých 
cña m×nh trong liªn doanh: 

+ Trêng hîp b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸, ghi: 
Nî TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (PhÇn l·i ho·n l¹i do b¸n thµnh 

phÈm, hµng ho¸ t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh). 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
+ Trêng hîp b¸n TSC§, ghi: 
Nî TK 711 – Thu nhËp kh¸c (PhÇn l·i ho·n l¹i do b¸n TSC§ t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña 

m×nh trong liªn doanh) 
 Cã TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
- Trong kú kÕ to¸n sau, khi c¬ së kinh doanh ®ång tiÒn kiÓm so¸t b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸ 

cho bªn thø ba ®éc lËp, bªn tham gia gãp vèn liªn doanh, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn l·i ho·n l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña 

m×nh trong liªn doanh) 
 Cã TK 511 – Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
- §èi víi TSC§, ®Þnh kú bªn tham gia gãp vèn liªn doanh ph©n bæ dÇn phÇn l·i ho·n l¹i 

t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh vµo thu nhËp kh¸c c¨n cø vµo thêi gian sö 
dông h÷u Ých cña TSC§ mµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t sö dông, ghi: 

Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 
Khi c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t b¸n tµi s¶n mua tõ bªn gãp vèn cho bªn thø ba ®éc, 

bªn gãp vèn liªn doanh, ghi: 
Nî TK 3387 – Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn l·i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong 

liªn doanh cßn l¹i cha ph©n bæ vµo thu nhËp kh¸c) 
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Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

 KÕ to¸n ph¶i tr¶ vÒ thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc: 
- Tõ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Õn thêi ®iÓm DNNN chÝnh thøc chuyÓn sang 

C«ng ty cæ phÇn, nÕu thu ®îc c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ 
kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn thu ®îc ph¶i nép vµo quü hç 
trî s¾p xÕp doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 111, 112,... 
 Cã TK 3385 – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
§ång thêi h³ch to²n v¯o bªn cã TK 002 "VËt t, h¯ng ho² nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng” (T¯i 

kh¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) gi¸ trÞ vÒ vËt t, hµng ho¸, tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc ®îc lo¹i trõ 
kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®· b¸n ®îc. 

- Khi nép tiÒn thu håi c¸c kho¶n né ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n kh«ng tÝnh 
vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp Quü hé trî s¾p xÕp doanh nghiÖp. 

Nî TK 3385 – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
 Cã c¸c TK 111, 1112,... 
- Khi b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc cho c¸c cæ ®«ng, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 1112,... 
 Cã TK 3385 – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
- Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n chi 

phÝ cæ phÇn ho¸ víi c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸. Tæng chi phÝ ®îc trõ (-) vµo tiÒn thu tõ b¸n cæ 
phÇn thuéc phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ cæ phÇn ho¸ ®· ®îc 
duyÖt, ghi: 

Nî TK 3385 – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ (Chi tiÕt tiÒn thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc) 
 Cã TK 1385 – Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ (Chi tiÕt chi phÝ cæ phÇn ho¸) 
- Khi nép tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thu vÒ b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc lín h¬n 

so víi chi phÝ cæ phÇn ho¸ vµo Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 3385 – Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
 Cã TK 111, 112,... 

8.1.2.4.2. Kế toán nợ dài hạn 

Nợ dài hạn là các khoản doanh nghiệp nợ các tổ chức, cá nhân, đơn vị khác có thời hạn 

thanh toán lớn hơn một năm, bao gồm: Các khoản nợ phải trả về thuê TSCĐ theo phương thức thuê 

tài chính, hoặc các khoản nợ dài hạn khác. Nó bao gồm các khoản nợ bằng tiền Việt Nam, hoặc 

bằng ngoại tệ...  

Tài khoản kế toán sử dụng: TK 342 “Nợ dài hạn”. Tài khoản 342 sử dụng để phản ánh các 

khoản nợ dài hạn như nợ thuê tài chính hoặc các khoản nợ dài hạn khác. Kết cấu của tài khoản 342: 

Bên Nợ :  

- Trả nợ dài hạn do thanh toán trước hạn 

- Kết chuyển các khoản nợ dài hạn đến hạn trả sang tài khoản 315 

- Số giảm nợ được bên chủ nợ chấp nhận 

- Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ dài hạn có gốc ngoại 

tệ tại thời điểm cuối kỳ. 

Bên có: 

- Các khoản nợ dài hạn phát sinh trong kỳ 

- Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ dài hạn có gốc ngoại 

tệ tại thời điểm cuối kỳ. 

Số dư bên có:  

Các khoản nợ dài hạn chưa đến hạn trả 

Trình tự kế toán : 
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-  Khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh, nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ 

mua cha cã thuÕ GTGT, kế toán ghi:  
 Nî TK 212: Gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT   

   Cã TK 315: Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy 

   Cã TK 342: Sè nî gèc còn ph¶i tr¶ 
-  Khi nhËn tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh, nî gèc ph¶i tr¶ vÒ thuª tµi chÝnh x¸c ®Þnh theo gi¸ 

mua cã thuÕ GTGT, kế toán ghi:   
Nî TK 212  Gi¸ mua cha cã thuÕ GTGT 
Nî TK 138  ThuÕ GTGT  ®Çu vµo cña tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh    

   Cã TK 315 Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy cã c¶ thuÕ GTGT   

   Cã TK 342  Sè nî gèc còn ph¶i tr¶  

- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh 

®Õn h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, kế toán ghi: 
Nî TK  342   Nî dµi h¹n 

    Cã TK 315   Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 

- Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dµi h¹n kh¸c dïng vµo ®Çu t XDCB, kế toán ghi: 
Nî TK 241   XDCB dë dang 

    Cã TK 342   Nî dµi h¹n 
- §èi víi kho¶n nî kh«ng x¸c ®Þnh ®îc chñ, khi cã quyÕt ®Þnh xo¸ hoÆc kh«ng ph¶i tr¶ khi 

cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp, kế toán ghi: 
Nî TK 342   Nî dµi h¹n 

    Cã TK 711   Thu nhËp kh¸c 
- Cuèi niªn ®é kÕ to¸n c¨n cø sè d nî dµi h¹n, x¸c ®Þnh sè nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ trong niªn 

®é kÕ to¸n tiÕp theo, kế toán ghi: 
Nî TK 342  Nî dµi h¹n 

    Cã TK 315   Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ 
-   Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, sè d nî dµi h¹n cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ®¸nh gi¸ theo tû gi¸ giao dÞch 

b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi kỳ: 

+ NÕu tû gi¸ tăng, phát sinh chênh lệch lỗ tỷ giá hối doái, kế toán ghi: 
Nî TK 413 – Chªnh lÖch tû gi¸ 

     Cã TK 342 – Nî dµi h¹n 

+ NÕu tû gi¸ giảm, phát sinh chênh lệch lãi tỷ giá hối doái, kế toán ghi: 
Nî TK 342   Nî dµi h¹n 

    Cã TK 413.1  Chªnh lÖch tû gi¸  

8.1.2.2.4 Kế toán nhận kỹ quỹ, ký cược  

 Trong quá trình hoạt động kinh doanh, khi ký kết các hợp đồng kinh tế với các tổ chức, cá 

nhân, đơn vị khác. Doanh nghiệp có thể yêu cầu các đối tác phải ký quỹ ký cược tại doanh nghiệp. 

Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn là các khoản doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các đơn 

vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn từ một năm trở lên để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản 

xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, 

Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn là các khoản doanh nghiệp nhận ký quỹ, ký cược của các 

đơn vị, cá nhân bên ngoài với thời hạn dưới một năm để đảm bảo cho các dịch vụ liên quan đến sản 

xuất, kinh doanh được thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết, 

a. Tài khoản kế toán sử dụng:  

Kế toán sử dụng TK 3386 “Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn”: Tài khoản này sử dụng để 

phản ánh tình hình hiện có và sự biến động của các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn của các tổ 

chức, cá nhận, đơn vị khác. 
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 TK 344  “Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn”: Tài khoản này sử dụng để phản ánh tình hình 

hiện có và sự biến động của các khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn của các tổ chức, cá nhận, đơn 

vị khác. 

 Kết cấu tài khoản 344: 

Bên Nợ : - Hoàn trả tiền ký quỹ, ký cược dài hạn. 

Bên Có :-  Nhận kỹ quý, ký cược dài hạn bằng tiền. 

Số dư bên Có : - Tiền nhận ký quỹ ký cược chưa trả. 

b. Trình tự kế toán : 

I. KÕ to¸n nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n 

 Khi nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng tiÒn, ghi: 
Nî TK 111 (1111, 1113), 112,... 
 Cã TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3386) 

 Trêng hîp nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n b»ng hiÖn vËt, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 003 – Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc 

 Trêng hîp ®¬n vÞ ký quü, ký cîc vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi doanh nghiÖp bÞ ph¹t 
theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ vµ khÊu trõ vµo tiÒn ký quü, ký cîc, ghi: 

Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3386) 
 Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 

 Khi thùc tr¶ kho¶n tiÒn ký quü, ký cîc cho ngêi ký quü, ký cîc, ghi: 
Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3386)  
 Cã TK 111, 112,... 

 Trêng hîp nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n b»ng hiÖn vËt, khi tr¶ l¹i, kÕ to¸n ghi:  
Cã TK 003 – Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc 

II. Kế toán khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn: 

 Khi nhận tiền ký quỹ, ký cược dài hạn của các đơn vị, cá nhận bên ngoài doanh nghiệp, kế toán 

ghi :  Nợ TK 111, 112    

   Có TK 344 -   Nhận ký quỹ ký cược dài hạn 

 Khi nhận ký quỹ, ký cược dài hạn của các đơn vị, cá nhận  bằng hiện vật, kế toán ghi : 

Nợ TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 

  Khi nhận được tiền phạt khách hàng do vi phạm hợp đồng đã ký kết, kế toán ghi: 

Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 

   Có TK 711  Thu nhập khác 

  Khi thực tế hoàn khoản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách, kết toán ghi : 

  Nợ TK 344 - Nhận ký quỹ ký cược dài hạn. 

   Có TK 111, 112 

 Khi hoàn trả tài sản nhận ký quỹ, ký cược dài hạn cho khách hàng, kế toán ghi : 

Nợ TK 003 - Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược 

 

8.2 KÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u 

 

8.2.1. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u 

8.2.1.1. Kh¸i niÖm vµ nguån h×nh thµnh vèn chñ së h÷u. 

Nguån vèn chñ së h÷u lµ sè nguån vèn cña chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t. §©y lµ sè vèn mµ 
doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n.  

Nguån vèn chñ së h÷u do chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn hoÆc h×nh thµnh tõ kÕt qu¶ 
kinh doanh , do vËy nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ph¶i lµ mét kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶. 
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Mét doanh nghiÖp cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu chñ së h÷u vèn. §èi víi C«ng ty Nhµ níc, vèn 
ho¹t ®éng do Nhµ níc giao hoÆc ®Çu t trªn Nhµ níc lµ chñ së h÷u vèn. §èi víi doanh nghiÖp liªn 
doanh, C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh th× chñ së h÷u vèn lµ c¸c thµnh viªn tham gia gãp vèn 
hoÆc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia hïn vèn. §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn th× chñ së h÷u vèn lµ c¸c 
cæ ®«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n, chñ së h÷u vèn lµ c¸ nh©n hoÆc chñ hé gia ®×nh. 

Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp (doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty cæ phÇn, doanh 
nghiÖp t nh©n...), nguån vèn chñ së h÷u ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tuy nhiªn, 
nguån vèn chñ së h÷u ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: 

Nguån vèn ban ®Çu vµ ®ãng gãp bæ sung cña c¸c nhµ ®Çu t. 
§©y lµ sè vèn do c¸c chñ së h÷u ®ãng gãp t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®ãng gãp 

bæ sung thªm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Chñ së h÷u vèn cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ Nhµ níc, c¸ 
nh©n hoÆc c¸c tæ chøc tham gia gãp vèn, c¸c cæ ®«ng mua vµ  n¾m gi÷ cæ phiÕu; 

Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp nguån vèn ban ®Çu vµ ®ãng gãp bæ sung ®îc h×nh 
thµnh lµ kh¸c nhau : 

- Víi doanh nghiÖp nhµ níc: Do ng©n s¸ch Nhµ níc giao (cÊp) cho doanh nghiÖp. 
- Víi c«ng ty liªn doanh: Do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®ång kiÓm so¸t gãp vèn. 
- Víi c«ng ty cæ phÇn: Do cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng viÖc mua cæ phiÕu. 
- Víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: Do c¸c thµnh viªn tham gia thµnh lËp c«ng ty ®ãng gãp. 
- Víi doanh nghiÖp t nh©n: Do chñ së h÷u doanh nghiÖp («ng chñ) ®ãng gãp. 

Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c kho¶n thÆng d vèn cæ phÇn do ph¸t hµnh cæ phiÕu cao h¬n hoÆc 
thÊp h¬n mÖnh gi¸; 
 §©y lµ nguån vèn chñ së h÷u chñ yÕu, chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn chñ së h÷u cña 
doanh nghiÖp. 

Nguån vèn bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh  
§©y lµ sè vèn ®îc h×nh thµnh tõ bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ theo quy ®Þnh cña chÝnh s¸ch 

tµi chÝnh hoÆc nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng cña doanh nghiÖp hoÆc theo quy ®Þnh trong §iÒu 
lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty  
C¸c quü doanh nghiÖp  

Lµ c¸c quü ®îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn sau thuÕ nh: Quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng 
tµi chÝnh, c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u, lîi nhuËn cha ph©n phèi, nguån vèn ®Çu t XDCB,… 

Nguån vèn chñ së h÷u kh¸c. 
Thuéc nguån vèn nµy bao gåm:   
- C¸c kho¶n nhËn biÕu, tÆng, tµi trî ®îc ghi t¨ng vèn chñ së h÷u; 
- C¸c kho¶n chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong qu¸ 

tr×nh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 
- Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp  
- Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

8.2.1.2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n nguån vèn chñ së h÷u. 

§Ó b¶o ®¶m h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ nguån vèn chñ së h÷u kÕ to¸n cÇn  qu¸n 
triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: 

- Doanh nghiÖp cã quyÒn chñ ®éng sö dông c¸c lo¹i nguån vèn vµ c¸c quü hiÖn cã theo 
chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh, nhng víi nguyªn t¾c ph¶i ®¶m b¶o h¹ch to¸n rµnh m¹ch, râ rµng 
tõng lo¹i nguån vèn, quü. Ph¶i theo dâi chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh vµ theo tõng ®èi tîng 
gãp vèn (Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n), tõng lo¹i vèn, quü. 

- Nguån vèn chñ së h÷u cña chñ doanh nghiÖp thÓ hiÖn lµ mét nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n 
thuÇn hiÖn cã ë doanh nghiÖp, nhng kh«ng ph¶i cho mét tµi s¶n cô thÓ mµ lµ c¸c tµi s¶n nãi chung. 

- ViÖc chuyÓn dÞch tõ nguån vèn chñ së h÷u nµy sang vèn chñ së h÷u kh¸c ph¶i theo ®óng 
chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt. 
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-  Khi cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n hoÆc ph¸t hiÖn ra sai sãt träng yÕu mµ ph¶i ¸p dông håi 
tè, sau khi x¸c ®Þnh ®îc ¶nh hëng c¸c kho¶n môc vèn chñ së h÷u th× ph¶i ®iÒu chØnh vµo 
sè d ®Çu n¨m cña c¸c tµi kho¶n vèn chñ së h÷u t¬ng øng cña n¨m hiÖn t¹i. 

-  Trêng hîp doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n, c¸c chñ së h÷u vèn (C¸c tæ chøc hoÆc c¸ 
nh©n gãp vèn) chØ ®îc nhËn phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n sau khi ®· thanh to¸n c¸c kho¶n Nî 
ph¶i tr¶. 
8.2.2. KÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u. 

8.2.2.1. KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh  

a. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vµ tµi kho¶n ph¶n ¸nh 

Nguån vèn kinh doanh lµ nguån vèn cña chñ së h÷u ®îc dïng vµo môc ®Ých ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sè vèn nµy ®îc h×nh thµnh khi míi thµnh lËp doanh nghiÖp (do 
chñ së h÷u ®ãng gãp ban ®Çu) vµ bæ sung tõ kÕt qu¶ kinh doanh. 

 Khi h¹ch to¸n nguån vèn kinh doanh, cÇn chi tiÕt theo tõng lo¹i vèn kinh doanh, tõng nguån 
h×nh thµnh, tõng tæ chøc, c¸ nh©n gãp vèn. 

§èi víi C«ng ty Nhµ níc, nguån vèn kinh doanh gåm: Nguån vèn kinh doanh ®îc Nhµ 
níc giao vèn, ®îc ®iÒu ®éng tõ c¸c doanh nghiÖp trong néi bé Tæng c«ng ty, vèn do C«ng ty mÑ 
®Çu t vµo C«ng ty con, c¸c kho¶n chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (NÕu ®îc ghi t¨ng, gi¶m 
nguån vèn kinh doanh), hoÆc ®îc bæ sung tõ c¸c quü, ®îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña ho¹t 
®éng kinh doanh hoÆc ®îc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. 

§èi víi doanh nghiÖp liªn doanh, nguån vèn kinh doanh ®îc h×nh thµnh do c¸c bªn tham 
gia liªn doanh gãp vèn vµ ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ. 

§èi víi C«ng ty cæ phÇn, nguån vèn kinh doanh ®îc h×nh thµnh tõ sè tiÒn mµ c¸c cæ ®«ng 
®· gãp cæ phÇn, ®· mua cæ phiÕu, hoÆc ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ theo nghÞ quyÕt cña §¹i 
héi cæ ®«ng cña doanh nghiÖp hoÆc theo quy ®Þnh trong §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty. ThÆng d 
vèn cæ phÇn do b¸n cæ phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸. 

§èi víi C«ng ty TNHH vµ C«ng ty hîp danh, nguån vèn kinh doanh do c¸c thµnh viªn gãp 
vèn, ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh. 

§èi víi doanh nghiÖp t nh©n, nguån vèn kinh doanh bao gåm vèn do chñ doanh nghiÖp bá 
ra kinh doanh hoÆc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh. 
 Doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguån vèn kinh doanh theo tõng nguån h×nh 
thµnh vèn. Trong ®ã cÇn theo dâi chi tiÕt cho tõng tæ chøc, tõng c¸ nh©n tham gia gãp vèn. 

 §èi víi C«ng ty Nhµ níc th× nguån vèn kinh doanh cã thÓ ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau: 
- Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Lµ nguån vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc giao (KÓ c¶ nguån vèn cã 

nguån gèc tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc, nh: Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n…); 
- Nguån vèn bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp hoÆc ®îc tÆng, biÕu, viÖn trî… 

§èi víi doanh nghiÖp liªn doanh, C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh th× nguån vèn kinh doanh 
®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau: 
- Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Lµ kho¶n vèn gãp cña c¸c thµnh viªn gãp vèn;  
- Vèn kh¸c: Lµ nguån vèn ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ hoÆc ®îc tÆng biÕu, viÖn trî. 

 §èi víi C«ng ty cæ phÇn th× nguån vèn kinh doanh ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau: 
- Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Lµ kho¶n tiÒn hoÆc tµi s¶n do c¸c cæ ®«ng gãp cæ phÇn tÝnh 

theo mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh; 
- ThÆng d vèn cæ phÇn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a mÖnh gi¸ vµ gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu; 
- Vèn kh¸c: Lµ sè vèn bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ hoÆc ®îc tÆng, biÕu, viÖn trî, nhng 

cha tÝnh cho tõng cæ ®«ng. 

 §èi víi doanh nghiÖp liªn doanh ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguån vèn kinh doanh 
theo tõng bªn gãp vèn. Trong ®ã ph¶i chi tiÕt theo tõng lÇn gãp vèn, møc vèn gãp, lo¹i 
vèn gãp, nh: Vèn gãp ban ®Çu, vèn ®îc bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 
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 ChØ ghi gi¶m vèn kinh doanh khi doanh nghiÖp nép tr¶ vèn cho Ng©n s¸ch Nhµ níc, bÞ 
®iÒu ®éng vèn cho doanh nghiÖp kh¸c trong néi bé Tæng C«ng ty, tr¶ l¹i vèn cho c¸c cæ ®«ng hoÆc 
c¸c bªn gãp vèn liªn doanh hoÆc gi¶i thÓ, thanh lý doanh nghiÖp, hoÆc xö lý bï lç kinh doanh theo 
quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng. 
 Trêng hîp nhËn vèn gãp liªn doanh, vèn gãp cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng b»ng ngo¹i tÖ th× 
®îc quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh 
qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi 
®iÓm ph¸t sinh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ l¹i sè d Cã Tµi kho¶n 411 
“Nguån vèn kinh doanh” cã gèc ngo¹i tÖ. 
 Trêng hîp nhËn vèn gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n gãp vèn b»ng tµi s¶n ph¶i ph¶n ¸nh 
t¨ng nguån vèn kinh doanh theo gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña tµi s¶n ®îc c¸c bªn gãp vèn chÊp nhËn. 
 §èi víi C«ng ty cæ phÇn, vèn gãp cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng ®îc ghi theo gi¸ thùc tÕ ph¸t 
hµnh cæ phiÕu, nhng ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo hai chØ tiªu riªng: Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u vµ 
thÆng d vèn cæ phÇn. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u ®îc ph¶n ¸nh theo mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu. 
ThÆng dù vèn cæ phÇn ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch t¨ng gi÷a sè tiÒn thùc tÕ thu ®îc so víi mÖnh 
gi¸ khi ph¸t hµnh lÇn ®Çu, hoÆc ph¸t hµnh bæ sung cæ phiÕu vµ chªnh lÖch t¨ng, gi¶m gi÷a sè hµnh 
lÇn ®Çu, hoÆc ph¸t hµnh bæ sung cæ phiÕu vµ chªnh lÖch t¨ng, gi¶m gi÷a sè tiÒn thùc tÕ thu ®îc so 
víi gi¸ mua l¹i cæ phiÕu khi t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü. Riªng trêng hîp mua l¹i cæ phiÕu ®Ó huû 
bá ngay t¹i ngµy mua th× gi¸ cæ phiÕu ®îc ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh t¹i ngµy mua lµ gi¸ 
thùc tÕ mua l¹i vµ còng ph¶i ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh chi tiÕt theo mÖnh gi¸ vµ phÇn thÆng 
d vèn cæ phÇn cña cæ phiÕu mua l¹i. 
 Trêng hîp c«ng ty ph¸t hµnh vµ mua l¹i chÝnh cæ phiÕu mµ c«ng ty ®· ph¸t hµnh, nhng 
kh«ng bÞ huû bá vµ sÏ ®îc t¸i ph¸t hµnh trë l¹i trong kho¶ng thêi gian theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 
vÒ chøng kho¸n. C¸c cæ phiÕu quü do C«ng ty n¾m gi÷ kh«ng ®îc nhËn cæ tøc, kh«ng cã quyÒn 
bÇu cö hay tham gia chia phÇn tµi s¶n khi C«ng ty gi¶i thÓ. Khi chia cæ tøc cho c¸c cæ phÇn, c¸c cæ 
phiÕu quü ®ang do C«ng ty n¾m gi÷ ®îc coi lµ cæ phiÕu cha b¸n. Gi¸ trÞ cæ phiÕu quü ®îc ph¶n 
¸nh theo gi¸ thùc tÕ mua l¹i bao gåm gi¸ mua l¹i vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua l¹i 
cæ phiÕu, nh chi phÝ giao dÞch, th«ng tin... 

Khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, gi¸ trÞ thùc tÕ cña cæ phiÕu quü ®îc ghi gi¶m nguån vèn kinh 
doanh trªn b¶ng C§KINH TÕ b»ng c¸ch ghi sè ©m (...). 
 TrÞ gi¸ vèn cña cæ phiÕu quü khi t¸i ph¸t hµnh, hoÆc khi sö dông ®Ó tr¶ cæ tøc, thëng... 
®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. 

 KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh cña chñ së h÷u sö dông c¸c tµi kho¶n: 411, 419, … 
§Ó ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn kinh doanh 

cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 411- “Nguån vèn kinh doanh”. T¯i kho°n n¯y ®îc më 
chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh tuú theo tÝnh chÊt doanh nghiÖp vµ yªu cÇu cung cÊp th«ng tin 
cho qu¶n lý. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 411 – Nguån vèn kinh doanh  

Bªn Nî: 

Nguån vèn kinh doanh gi¶m do: 
- Hoµn  tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u vèn; 
- Gi¶i thÓ, thanh lý doanh nghiÖp; 
- Bï lç kinh doanh theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng (§èi víi C«ng ty cæ phÇn); 
- Mua l¹i cæ phiÕu ®Ó huû bá (§èi víi C«ng ty cæ phÇn). 

Bªn Cã: 

Nguån vèn kinh doanh t¨ng do: 
- C¸c chñ së h÷u ®Çu t vèn  
- Bæ sung vèn tõ lîi nhuËn kinh doanh; 
- Ph¸t hµnh cæ phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸; 
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- Gi¸ trÞ quµ tÆng, biÕu, tµi trî ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh. 

Sè d bªn Cã: 

Nguån vèn kinh doanh hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 
Tµi kho¶n 411 – Nguån vèn kinh doanh, cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: 

- TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh kho¶n vèn thùc ®· ®Çu t 
cña chñ së h÷u theo §iÒu lÖ c«ng ty cña c¸c chñ së h÷u vèn. §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn th× vèn 
gãp tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu ®îc ghi vµo tµi kho¶n nµy theo mÖnh gi¸. 

- TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh phÇn chªnh lÖch t¨ng do ph¸t 
hµnh cæ phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸ vµ chªnh lÖch t¨ng, gi¶m so víi gi¸ mua l¹i khi t¸i ph¸t hµnh cæ 
phiÕu quü (®èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn). 

- TK 4118 – Vèn kh¸c: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè vèn kinh doanh ®îc h×nh thµnh do bæ 
sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc do ®îc tÆng, biÕu, tµi trî, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (NÕu c¸c 
kho¶n nµy ®îc phÐp ghi t¨ng, gi¶m nguån vèn kinh doanh). 

§Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña sè cæ phiÕu quü, kÕ to¸n sö dông tµi 
kho¶n  419 “Cæ phiÕu quü” KÕt cÊu v¯ néi dung ph°n ²nh cða TK 419  
Bªn Nî: 

TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü khi mua vµo 
Bªn Cã: 

TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü ®îc t¸i ph¸t hµnh, chia cæ tøc hoÆc huû bá. 

Sè d bªn Nî: 

TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü hiÖn ®ang do C«ng ty n¾m gi÷. 
a. Tr×nh tù kÕ to¸n nguån vèn kinh doanh  

 Khi nhËn vèn kinh doanh cña c¸c chñ së h÷u gãp vèn, c¸c bªn tham gia liªn doanh, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112, 
Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 213 – TSC§ v« h×nh 

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4111) 

 Khi nhËn ®îc tiÒn mua cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«ng víi gi¸ ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (MÖnh gi¸) 

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4111) (MÖnh gi¸) 

 Khi nhËn tiÒn mua cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«ng víi gi¸ ph¸t hµnh cao h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (Gi¸ ph¸t hµnh) 

  Cã TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Cã TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch lín h¬n mÖnh gi¸ cæ 

phiÕu) 

 Khi nhËn ®îc tiÒn t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü, ghi: 
+ Gi¸ t¸i ph¸t hµnh lín h¬n gi¸ ghi sæ cña cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 111, 112 (Gi¸ t¸i ph¸t hµnh) 
  Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ ghi sæ) 

 Cã TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn ( Sè chªnh lÖch ) 
+ Gi¸ t¸i ph¸t hµnh nhá h¬n gi¸ ghi sæ cña cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 111, 112 (Gi¸ t¸i ph¸t hµnh) 
Nî TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch gi¸ t¸i ph¸t hµnh < gi¸ ghi sæ) 

  Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ ghi sæ) 

 Bæ sung vèn kinh doanh tõ lîi nhuËn sau thuÕ khi ®îc phÐp cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cÊp cã 
thÈm quyÒn, ghi: 

Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 
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 Bæ sung vèn kinh doanh tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh khi ®îc phÐp cña Héi 
®ång qu¶n trÞ hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn, ghi: 

Nî TK 414 – Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Nî TK 415 – Quü dù phßng tµi chÝnh  

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 

 Khi c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n b»ng nguån vèn ®Çu t XDCB ®· hoµn thµnh hoÆc c«ng viÖc 
mua s¾m TSC§ ®· xong ®a vµo sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, quyÕt to¸n vèn 
®Çu t ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§, ®ång thêi ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh: 

Nî TK 441 – Nguån vèn ®Çu t XDCB 
  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 

 Khi mua s¾m TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ 
TSC§, ®ång thêi ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh: 

Nî TK 441 – Nguån vèn ®Çu t XDCB 
Nî TK 414 – Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Nî TK 4312 – Quü phóc lîi  

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 

 Bæ sung nguån vèn kinh doanh tõ sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, khi ®îc duyÖt, ghi: 
Nî TK 412 – Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n  

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 

 Khi c¸c C«ng ty thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty, C«ng ty con nhËn vèn Tæng c«ng ty giao, 
c«ng ty mÑ ®Çu t ®Ó bæ sung vèn kinh doanh, kÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp díi, ghi: 

Nî TK 111, 112,… 
  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh  

 Khi nhËn ®îc quµ biÕu, tÆng, tµi trî, ghi: 
Nî TK 111, 112,… 
Nî TK 211 – TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 152 – Nguyªn liÖu, vËt liÖu  

  Cã TK 711 – Thu nhËp kh¸c 
Sau khi thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ víi Nhµ níc, nÕu phÇn cßn l¹i ®îc phÐp ghi t¨ng nguån 

vèn kinh doanh , ghi: 
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4118) 

 Bæ sung vèn gãp do tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng, ghi: 
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh  
+ Gi¸ ph¸t hµnh lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
  Cã TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  

Cã TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch lín h¬n mÖnh gi¸ cæ 
phiÕu) 

+ Gi¸ ph¸t hµnh nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
Nî TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 

  Cã TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  

 Khi C«ng ty cæ phÇn mua l¹i cæ phiÕu ®Ó huû bá ngay t¹i ngµy mua l¹i: 
+ NÕu gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 

Nî TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Nî TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 
 Cã TK 111, 112, 
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+ NÕu gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
 Cã TK 111, 112, 
 Cã TK 4112– ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ 

phiÕu) 

 Khi huû bá cæ phiÕu quü:  
+ NÕu gi¸ mua l¹i cæ phiÕu quü lín h¬n mÖnh gi¸ ph¸t hµnh, ghi: 

Nî TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Nî TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Sè chªnh lÖch ) 

Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ mua l¹i cæ phiÕu). 
+ NÕu gi¸ mua l¹i cæ phiÕu quü nhá h¬n mÖnh gi¸ ph¸t hµnh, ghi: 

Nî TK 4111 – Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Cã TK 4112 – ThÆng d vèn cæ phÇn (Sè chªnh lÖch ) 
Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ mua l¹i cæ phiÕu). 

 Khi hoµn tr¶ vèn gãp cho c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn, ghi: 
Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4111, 4112) 

  Cã TK 111, 112 

 Khi ®¬n vÞ thµnh viªn, C«ng ty con hoµn tr¶ vèn kinh doanh cho Tæng C«ng ty, c«ng ty mÑ theo 
ph¬ng thøc ghi gi¶m vèn, kÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp díi, ghi: 

Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh  
  Cã TK 111, 112,… 

 Khi bÞ ®iÒu ®éng vèn kinh doanh cña ®¬n vÞ cho mét ®¬n vÞ kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã 
thÈm quyÒn (nÕu cã): 

+ §iÒu ®éng vèn kinh doanh lµ TSC§, ghi: 
Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh  
Nî TK 214 – Hao mßn TSC§  
 Cã TK 211, 213  

+ §iÒu ®éng vèn b»ng tiÒn, ghi: 
Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh  

  Cã TK 111, 112. 
b. Tr×nh tù kÕ to¸n cæ phiÕu quü 
  Mua l¹i cæ phiÕu do chÝnh C«ng ty ®· ph¸t hµnh: 

- Khi C«ng ty ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc mua l¹i sè cæ phiÕu do chÝnh C«ng ty ph¸t hµnh theo 
®Þnh, kÕ to¸n thùc hiÖn thñ tôc thanh to¸n tiÒn cho c¸c cæ ®«ng theo gi¸ tho¶ thuËn mua, b¸n vµ 
nhËn cæ phiÕu vÒ, ghi: 

Nî TK 419 – Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) 
 Cã TK 111, 112 
- Trong qu¸ tr×nh mua l¹i cæ phiÕu, khi ph¸t sinh chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua l¹i 

cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 419 – Cæ phiÕu quü 
 Cã c¸c TK 111, 112 

T¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü: 
- Khi t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü víi gi¸ cao h¬n thùc tÕ mua lÞ, ghi: 
Nî TK 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu) 
 Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (Gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) 
 Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¸i ph¸t hµnh 

cao h¬n gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) 
- Khi ph¸t hµnh cæ phiÕu quü ra tt víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu) 
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Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch) 
 Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) 

 Khi huû bá sè cæ phiÕu quü, ghi: 
Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4111 – MÖnh gi¸ cña sè cæ phiÕu huû bá) 
Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4112)  (Sè chªnh lÖch) 
 Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) 

 Khi cã quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ chia cæ tøc b»ng cæ phiÕu quü: 
- Trêng hîp gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu c¸o h¬n gi¸ thùc tÕ 

mua vµo cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi (Theo gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu) hoÆc; 
Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) 
 Cã TK 419 – Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) 
 Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua l¹i 

cæ phiÕu thÊp h¬n gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu) 
    - Trêng hîp gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ 

mua mua vµo cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi (Theo gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu) hoÆc; 
Nî TK 338 – Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) 
Nî TK 411 – Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ 

phiÕu quü cao h¬n gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÐu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu) 
  Cã TK 419–Cæ  phiÕu quü (Theo gi¸ thùc tÕ mua cæ phiÕu quü) 

8.2.2.2. KÕ to¸n c¸c quü doanh nghiÖp. 

a. Nguån h×nh thµnh vµ môc ®Ých sö dông c¸c quü doanh nghiÖp. 

C¸c quü doanh nghiÖp bao gåm quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, c¸c quü thuéc 
vèn chñ së h÷u, quü khen thëng, quü phóc lîi. C¸c quü doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch 
trÝch mét tû lÖ nhÊt ®Þnh tõ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi 
chÝnh vµ tõ mét sè nguån kh¸c (viÖn trî, tÆng thëng, cÊp duíi nép, cÊp trªn cÊp bæ sung...). C¸c 
quü doanh nghiÖp ®îc sö dông cho tõng môc ®Ých chi tiªu riªng.  

Quü ®Çu t ph¸t triÓn: Quü nµy ®îc dïng ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty; sö dông cho c¸c 
môc ®Ých më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t theo chiÒu s©u, mua s¾m, x©y dùng tµi s¶n 
cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, mua cæ phiÕu, gãp cæ phÇn, 
nghiªn cøu khoa häc, trÝch nép lªn cÊp trªn ®Ó h×nh thµnh quü ph¸t triÓn ... 

Quü dù phßng tµi chÝnh ®îc dïng ®Ó: Bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, c«ng nî 
kh«ng ®ßi ®îc x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh; Bï ®¾p kho¶n lç cña C«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña 
Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ®¹i diÖn chñ së h÷u; Ngoµi ra mét phÇn sÏ trÝch nép lªn ®¬n vÞ cÊp trªn theo 
tû lÖ quy ®Þnh. 

C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u ®îc sö dông ®Ó thëng cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban 
Gi¸m ®èc C«ng ty. Møc thëng do ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh g¾n víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh cña C«ng ty, trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Chñ ®Þnh Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty (®èi 
víi C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). 

Quü khen thëng ®îc dïng ®Ó: Thëng cuèi n¨m hoÆc thêng kú trªn c¬ së n¨ng suÊt lao ®éng 
vµ thµnh tÝch c«ng t¸c cña mçi c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Nhµ níc; Thëng ®ét xuÊt cho 
nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ trong C«ng ty Nhµ níc; Thëng cho nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ ngoµi C«ng ty 
Nhµ níc cã ®ãng gãp nhiÒu cho ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty.  

Quü phóc lîi ®îc dïng ®Ó:  §Çu t x©y dùng hoÆc söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh phóc lîi cña C«ng 
ty; Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi c«ng céng cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn C«ng ty, phóc lîi x· héi; 
Gãp mét phÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi chung trong ngµnh, hoÆc víi c¸c ®¬n 
vÞ kh¸c theo hîp ®ång; Ngoµi ra cã thÓ sö dông mét phÇn quü phóc lîi ®Ó trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt 
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cho nh÷ng ngêi lao ®éng kÓ c¶ nh÷ng trêng hîp vÒ hu, vÒ mÊt søc, l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n, 
kh«ng n¬i n¬ng tùa, hoÆc lµm c«ng t¸c tõ thiÖn x· héi. 

ViÖc sö dông quü khen thëng, phóc lîi do Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc (®èi víi C«ng 
ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña C«ng ®oµn C«ng ty. 

ViÖc sö dông c¸c quü nãi trªn ph¶i thùc hiÖn c«ng khai theo quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh, 
quy chÕ d©n chñ ë c¬ së vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc. C«ng ty chØ ®îc chi c¸c quü khen thëng, phóc 
lîi, quü thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty sau khi thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô 
tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶. 

b. KÕ to¸n quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Tµi kho¶n sö dông.  
§Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü ®Çu t ph¸t triÓn kÕ to¸n sö dông Tµi 

kho¶n 414. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Bªn Nî: 

 Chi  tiªu quü ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 

 CÊp quü ®Çu t ph¸t triÓn cho ®¬n vÞ cÊp díi. 

Bªn Cã: 

 Quü ®Çu t ph¸t triÓn t¨ng do trÝch lËp tõ phÇn lîi nhËn sau thuÕ ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp 

 Quü ®Çu t ph¸t triÓn t¨ng do cÊp díi nép lªn, do cÊp trªn cÊp xuèng. 

Sè d bªn Cã : Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

 Tr×nh tù kÕ to¸n  

 Trong kú t¹m trÝch lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn tõ lîi nhuËn sau thuÕ, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 421 (4212 )- L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
 Cuèi n¨m x¸c ®Þnh sè quü ®Çu t ph¸t triÓn thùc tÕ ®îc trÝch lËp thªm, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 - L·i cha ph©n phèi 
Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

 NhËn quü ®Çu t ph¸t triÓn do cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112  

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
Khi chi dïng quü ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ ®· hoµn thµnh vµ ®· ®a vµo 

sö dông, ®ång thêi víi viÖc ghi t¨ng gi¸ trÞ TSC§, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn nguån vèn, ghi: 
Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 
 Dïng quü ®Çu t ph¸t triÓn bæ sung nguån vèn ®Çu t XDCB, ghi: 

Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 
Cã TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 

Bæ sung vèn kinh doanh tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn khi ®îc phÐp cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc 
cÊp cã thÈm quyÒn, ghi: 

Nî TK 414 – Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
  Cã TK 411 – Nguån vèn kinh doanh 

 CÊp quü ®Çu t ph¸t triÓn cho ®¬n vÞ cÊp díi; Nép quü ®Çu t ph¸t triÓn cho cÊp trªn, ghi: 
Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
           Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 
            Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

C.  KÕ to¸n quü dù phßng tµi chÝnh  

 Tµi kho¶n sö dông  
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§Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü dù phßng tµi chÝnh kÕ to¸n sö dông 
tµi  kho¶n 415- Quü dù phßng tµi chÝnh.  

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 415 nh sau: 

Bªn Nî:   

 Chi tiªu quü dù phßng tµi chÝnh. 

 CÊp quü dù phßng tµi chÝnh cho cÊp díi, hoÆc nép lªn ®¬n vÞ cÊp trªn  
Bªn Cã:   

 Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do trÝch lËp tõ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i cho doanh 
nghiÖp 

  Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do cÊp díi nép lªn, do cÊp trªn cÊp xuèng. 

Sè d bªn Cã:         

 Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn hiÖn cã cña doanh nghiÖp 
Tr×nh tù kÕ to¸n  
 Khi t¹m trÝch lËp quü dù phßng tµi chÝnh tõ lîi nhËn sau thuÕ ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp kÕ to¸n 

ghi: 
Nî TK 421 (4212) - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh  
 Cuèi n¨m tríc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, x¸c ®Þnh sè quü dù phßng tµi chÝnh ®îc trÝch lËp 

thªm, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 421 - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 
 Khi nhËn quü dù phßng tµi chÝnh do cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 
Nî TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 
 C¸c kho¶n ®îc båi thêng do c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n g©y thiÖt h¹i ®îc phÐp ghi t¨ng quü dù 

phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 111, 112  
Nî TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 
Nî TK 156 -  Hµng ho¸ 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 
 Gi¸ trÞ tµi s¶n thiÖt h¹i ®îc bï ®¾p tõ Quü dù phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   
Cã TK 111 - TiÒn mÆt 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 
Cã TK 156 -  Hµng ho¸ 

 C¸c kho¶n thiÖt h¹i doanh nghiÖp ph¶i båi thêng cho c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n, kÕ to¸n ghi :  
Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 
Cã TK 156 -  Hµng ho¸ 

 Sè lç trong kú ®îc bï ®¾p b»ng Quü dù phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

Cã TK 421(4212 ) - L·i cha ph©n phèi 
 Chia quü dù phßng tµi chÝnh cho c¸c cæ ®«ng, c¸c bªn liªn doanh, c¸c thµnh viªn …. khi  doanh 

nghiÖp gi¶i thÓ, hoÆc sö dông kh«ng hÕt, kÕ to¸n ghi :  
Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   
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Cã TK 111 - TiÒn mÆt 
Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

 Quü dù phßng tµi chÝnh bæ sung nguån vèn KD theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, ghi: 
Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

            Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 
CÊp quü dù phßng tµi chÝnh cho ®¬n vÞ cÊp díi; Nép quü ®Çu t ph¸t triÓn cho cÊp trªn, ghi: 

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   
           Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 
            Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

d. KÕ to¸n c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

Tµi kho¶n sö dông  

Tµi kho¶n 418 dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c quü kh¸c thuéc 
nguån vèn chñ së h÷u, nh quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty.... 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 418 – C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

Bªn Nî: 

T×nh h×nh chi tiªu, sö dông c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. 

Bªn Cã: 

C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u t¨ng do ®îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ. 
Sè d bªn Cã: 

Sè quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u hiÖn cã cña doannghiÖp 
Tr×nh tù kÕ to¸n  

TrÝch lËp quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 421 – Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

  Cã TK 418 – C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
Trêng hîp ®¬n vÞ cÊp díi ®îc ®¬n vÞ cÊp trªn cÊp quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u, ®¬n vÞ 

cÊp díi ghi: 
Nî TK 111, 112, 136, ... 

  Cã TK 418 – C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
Trêng hîp ®¬n vÞ cÊp díi nép ®¬n vÞ cÊp trªn ®Ó h×nh thµnh quü kh¸c thuéc vèn chñ së 

h÷u, ghi: 
Nî TK 418 – C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

Cã TK 111, 112, 136, ... 
Trêng hîp c¸c ®¹i diÖn chñ së h÷u doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh thëng cho Héi ®ång qu¶n trÞ, 

Ban Gi¸m ®èc tõ quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty, ghi: 
Nî TK 418 – C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

Cã TK 111, 112 

e. KÕ to¸n quü khen thëng, quü phóc lîi 

 Tµi kho¶n sö dông 
§Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh trÝch lËp, sö dông quü khen thëng, quü phóc lîi kÕ to¸n 

sö dông tµi  kho¶n 431. 
H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau: 

- ViÖc trÝch lËp quü khen thëng phóc lîi ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn 
hµnh vµ ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i quü.  

- §èi víi TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi dïng vµo SXKD th× ®ång thêi viÖc ghi t¨ng 
gi¸ trÞ TSC§, kÕ to¸n ph¶i ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh vµ ghi gi¶m quü phóc lîi.  

- §èi víi TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi phôc vô nhu cÇu v¨n ho¸, phóc lîi th× ®ång 
thêi ghi t¨ng gi¸ trÞ TSC§, ghi t¨ng quü phóc lîi h×nh thµnh TSC§ vµ ghi gi¶m quü phóc lîi. 
Hµng th¸ng kh«ng trÝch khÊu hao mµ chØ tÝnh hao mßn TSC§ vµo cuèi n¨m. 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 431- Quü khen thëng, phóc lîi   
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Bªn Nî: 

-  T×nh h×nh chi tiªu sö dông quü khen thëng, quü phóc lîi 
-  Gi¶m quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ khi tÝnh hao mßn TSC§ hoÆc do nhîng b¸n, thanh 

lý TSC§ ®Çu t mua s¾m b»ng quü phóc lîi khi hoµn thµnh dïng cho phôc vô nhu cÇu v¨n 
ho¸, phóc lîi. 

-  CÊp quü phóc lîi, khen thëng cho cÊp díi hoÆc nép cÊp trªn  

Bªn Cã: 

-  TrÝch lËp quü khen thëng, phóc lîi tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 
-   Quü phóc lîi, khen thëng ®îc cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn  
-  T¨ng quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ khi ®Çu t mua s¾m TSC§ b»ng quü phóc lîi, khi 

hoµn thµnh phôc vô nhu cÇu v¨n ho¸ phóc lîi. 

Sè d bªn Cã:  Sè quü khen thëng, phóc lîi hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

Tµi kho¶n 431 - Quü khen thëng, phóc lîi cã 3 tµi kho¶n cÊp II: 

- Tµi kho¶n 4311- Quü khen thëng 

- Tµi kho¶n 4312- Quü phóc lîi 

- Tµi kho¶n 4313- Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 
KÕt cÊu néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 4313 

Bªn Nî:   

- Ph¶n ¸nh quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ gi¶m do. 
- TÝnh hao mßn TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng v¨n ho¸, phóc lîi 
- Nhîng b¸n, thanh lý TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng v¨n ho¸, phóc lîi. 

Bªn Cã:    

- Ph¶n ¸nh quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ t¨ng do ®Çu t mua s¾m TSC§ b»ng quü phóc lîi, 
khi hoµn thµnh dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi. 

Sè d bªn Cã:   

- Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ hiÖn cã cuèi kú. 
 Tr×nh tù kÕ to¸n  

 Trong n¨m t¹m trÝch quü khen thëng, phóc lîi ghi: 
Nî TK 421 - L·i cha ph©n phèi (4212) 

Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 
 Cuèi n¨m tríc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, x¸c ®Þnh sè quü dù phßng tµi chÝnh ®îc trÝch lËp 

thªm, kÕ to¸n ghi:  
Nî TK 421(4211 ) - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 
 Dïng quü phóc lîi bæ sung nguån vèn ®Çu t XDCB, ghi: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 
Cã TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 

 NhËn quü khen thëng, phóc lîi do cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn 
- §¬n vÞ nhËn ghi: 

Nî TK 111, 112, 136  
Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

- §¬n vÞ nép ghi: 
Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 
Cã TK 112 -  TiÒn göi ng©n hµng 
Cã TK 336 -  Ph¶i tr¶ néi bé  

 TÝnh tiÒn thëng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi ( 4311) 

Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 
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 Dïng quü phóc lîi ®Ó chi trî cÊp khã kh¨n, chi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ m¸t, chi cho 
phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ quÇn chóng, ghi:  

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 
Cã TK 111, 112  

 Dïng quü phóc lîi ñng hé c¸c vïng thiªn tai, c¸c tæ chøc tõ thiÖn ... ghi: 
Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 

Cã TK 111, 112  
      Khi biÕu tÆng s¶n phÈm hµng hãa thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
®îc trang tr¶i b»ng quü khen thëng, phóc lîi, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 
Cã TK 512 – Doanh thu néi bé 
Cã 3331 – ThuÕ GTGT ph¶i nép 

 Khi ®Çu t, mua s¾m TSC§ hoÆc ®Çu t XDCB b»ng quü phóc lîi, TSC§ ®· hoµn thµnh vµ ®a 
vµo sö dông, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh 

Cã TK 111, 112  
Cã TK 241 -  Chi phÝ XDCB dë dang (2412) 

- NÕu TSC§ hoµn thµnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD, kÕ to¸n kÕt chuyÓn nguån vèn ghi: 
Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi(4312) 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 
- NÕu TSC§ hoµn thµnh ®a vµo sö dông, phôc vô cho nhu cÇu v¨n ho¸, phóc lîi, kÕ to¸n kÕt 

chuyÓn nguån vèn ghi: 
Nî TK 4312 - Quü phóc lîi 

Cã TK 4313 - Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 
 TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi trong kú kh«ng trÝch khÊu hao, vµo ngµy cuèi cïng cña niªn 

®é kÕ to¸n, tÝnh hao mßn TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi, sö dông phôc vô cho nhu cÇu 
v¨n ho¸, phóc lîi ghi: 

Nî TK 4313 - Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 
Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ 

 Khi nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t b»ng quü phóc lîi, dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi: 
Nî TK 4313 - Quü phóc lîi h×nh thµnh TSC§(Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
- Sè thu, c¸c kho¶n chi vµ chªnh lÖch thu chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t, mua s¾m 

b»ng quü phóc lîi dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi ®îc xö lý vµ h¹ch to¸n theo quyÕt ®Þnh 
thanh lý vµ nhîng b¸n TSC§ cña cÊp cã thÈm quyÒn. 

g.  KÕ to¸n nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 

Tµi kho¶n sö dông. 

§Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh trÝch lËp, sö dông nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña 
doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 441 - Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.  

Néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 441 nh sau: 

Bªn Nî : Sè vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n gi¶mdo: 

- X©y dùng míi vµ mua s¾m TSC§ hoµn thµnh, bµn giao ®a vµo sö dông vµ ®· quyÕt to¸n 
vèn ®Çu t 
 - Nép l¹i vèn ®Çu t XDCB sö dông kh«ng hÕt  

Bªn Cã:  Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n t¨ng do:  

- Nhµ ®Çu t cÊp hoÆc gèp vèn 
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 - NhËn vèn §TXDCB tõ viÖn trî, tµi trî;  
 - Bæ sung tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Sè d bªn Cã: Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp cha sö dông; hoÆc ®· 

sö dông nhng c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cha hoµn thµnh hoÆc ®· hoµn thµnh nhng quyÕt to¸n 
cha duyÖt. 
Tr×nh tù kÕ to¸n 

 Khi nhËn vèn ®Çu t XDCB do ng©n s¸ch cÊp, cÊp trªn cÊp, do c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn, c¸c cæ 
®«ng gãp vèn cæ phÇn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111 -  TiÒn mÆt 
Nî TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 
Nî TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i ®êng  
Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 153 -  C«ng cô, dông cô 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  
 - NhËn c«ng tr×nh XDCB dë dang tõ c¸c ®¬n  vÞ kh¸c ®ang thi c«ng theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã 

thÈm quyÒn, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 241 -  XDCB dë dang (2412) 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  
 - Bæ sung nguån vèn ®Çu t XDCB tõ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 421 -   Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  

 Bæ sung vèn ®Çu t XDCB tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn, kÕ to¸n ghi : 
Nî TK 414 -   Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  
 KÕt chuyÓn gi¶m nguån vèn XDCB khi ®Çu t XDCB, mua s¾m TSC§ hoµn thµnh bµn giao: 

Nî TK 441 -   Nguån vèn ®Çu t XDCB 
Cã TK 411 -  Nguån vèn kinh doanh. 

 Khi tr¶ vèn ®Çu t XDCB cho Ng©n s¸ch, cÊp trªn, c¸c nhµ ®Çu t, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt 
Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

8.2.2.3. KÕ to¸n nguèn chñ së h÷u kh¸c 

8.2.2.3.1 KÕ to¸n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

a. C¸c trêng hîp ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n trong doanh nghiªp  . 

Tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh chØ ®¸nh gi¸ l¹i trong c¸c trêng hîp sau:  
-  KiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc: 
-  §iÒu chØnh l¹i gi¸ ®Ó b¶o ®¶m gi¸ trÞ thùc tÕ tµi s¶n doanh nghiÖp. 
-  Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiªp, S¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiªp 
- C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh: Nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp… 

Tµi s¶n ®îc ®¸nh gi¸ l¹i chñ yÕu lµ TSC§, bÊt ®éng s¶n ®Çu t,  mét sè Ýt trêng hîp cÇn 
thiÕt cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ng¾n h¹n lµ vËt t, hµng hãa, thµnh phÈm, c«ng cô dông cô, … PhÇn 
chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n víi b¶ng gi¸ Nhµ níc ban hµnh 
hoÆc gi¸ do §¹i héi cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ x¸c ®Þnh. 

b. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

*  Tµi kho¶n sö dông 
§Ó theo dâi kho¶n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ t×nh h×nh xö lý chªnh lÖch ë doanh 

nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 
 Tµi kho¶n 412 cã néi dung ph¶n ¸nh nh sau: 
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Bªn Nî: 

 Sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

 Xö lý sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 
Bªn Cã: 

 Sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

 Xö lý sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 
Sè d bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cha ®îc xö lý  

Sè d bªn Cã: Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cha ®îc xö lý  

* Tr×nh tù kÕ to¸n. 

 C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, bÊt ®éng s¶n ®Çu t, vËt t, hµng hãa, thµnh phÈm, c«ng 
cô dông cô, …  , khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc ®Þnh gi¸ khi tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh 
nghiÖp Nhµ níc:  

 NÕu gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ®· ghi sæ kÕ to¸n th× sè chªnh lÖch t¨ng kÕ to¸n  ghi: 
+ §èi víi vËt t hµng hãa:  

Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 153 -  C«ng cô, dông cô  
Nî TK 155 -  Thµnh phÈm 
Nî TK 156 -  Hµng ho¸ 

Cã TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 
+ §èi víi TSC§ vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t phÇn nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn ®iÒu 
chØnh t¨ng, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh 
Nî TK 217 – BÊt ®éng s¶n ®Çu t 
            Cã TK 214 -  Hao mßn TSC§  

Cã TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

 NÕu gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i nhá h¬n gi¸ trÞ ®· ghi sæ kÕ to¸n th× sè chªnh lÖch t¨ng kÕ to¸n  ghi: 
+ §èi víi vËt t hµng hãa:  

 
   Nî TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

Cã TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Cã TK 153 -  C«ng cô, dông cô  
Cã TK 155 -  Thµnh phÈm 
Cã TK 156 -  Hµng ho¸ 

+ §èi víi TSC§ vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t phÇn nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn ®iÒu 
chØnh gi¶m, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 
Nî TK 214 -  Hao mßn TSC§  
            Cã TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh 
            Cã TK 213 -  TSC§ v« h×nh 
            Cã TK 217 – BÊt ®éng s¶n ®Çu t 

 Cuèi n¨m tµi chÝnh xö lý chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, 
kÕ to¸n ghi: 

-  Sè chªnh lÖch t¨ng lín h¬n sè chªnh lÖch gi¶m quyÕt ®Þnh bæ sung vèn kinh doanh: 
Nî TK 412  -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

Cã TK 411 -  Nguån vèn kinh doanh 
-  Sè chªnh lÖch gi¶m lín h¬n sè chªnh lÖch t¨ng quyÕt ®Þnh ghi gi¶m vèn kinh doanh: 

Nî TK 411 -  Nguån vèn kinh doanh 
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Cã TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

8.2.2.3.2. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 

a. Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ chªnh lÖch ph¸t sinh tõ viÖc trao ®æi thùc tÕ hoÆc quy ®æi cïng 
mét sè lîng ngo¹i tÖ sang ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i kh¸c nhau.  

  Trong doanh nghiÖp chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i chñ yÕu ph¸t sinh trong c¸c trêng hîp:  
        - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do mua b¸n trao ®æi, thanh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 
b»ng ngo¹i tÖ trong kú. 

- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ë thêi 
®iÓm cuèi n¨n tµi chÝnh 

  §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tµi chÝnh ®Ó dù phßng rñi ro hèi ®o¸i th× c¸c 
kho¶n vay, nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh kh«ng ®¸nh gi¸ l¹i.  

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn 

quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh: 

Toµn bé chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh hoÆc ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh kh¸c 
víi n¨m d¬ng lÞch (®· ®îc chÊp thuËn) cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ghi nhËn 
ngay vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh cña n¨m tµi chÝnh. 

§èi víi doanh nghiÖp võa cã ho¹t ®éng kinh doanh, võa cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB, nÕu 
ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn quan ®Õn ho¹t 
®éng ®Çu t XDCB th× còng xö lý c¸c chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i nµy vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh. 

Doanh nghiÖp kh«ng ®îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ tøc trªn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ. 

 . Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn 

quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) nh sau: 

Trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh 
lÖch tû gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ph¶n ¸nh luü 
kÕ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ChØ tiªu Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i). 

Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong giai 
®o¹n ®Çu t x©y dùng (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ TSC§ mµ kÕt chuyÓn toµn 
bé vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh cã TSC§ vµ c¸c tµi 
s¶n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®a vµo 
ho¹t ®éng). 

Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m 
tµi chÝnh vµ ë thêi ®iÓm quyÕt to¸n, bµn giao ®a TSC§ vµo sö dông (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ TSC§ hoµn thµnh ®Çu t mµ ph©n bæ vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu 
ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c kú kinh doanh tiÕp theo víi thêi gian tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng 
tr×nh ®a vµo ho¹t ®éng). 

b. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i  

*  Tµi kho¶n sö dông: 

TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i": Tµi kho¶n dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i ph¸t sinh trong ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh; vµ t×nh h×nh xö lý sè 
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kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i . H¹ch to¸n Tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cÇn t«n 
träng c¸c quy ®Þnh: 

 Doanh nghiÖp chØ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i vµo TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ 
hèi ®o¸i, trong c¸c trêng hîp: 

- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB trong giai 
®o¹n tríc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi thµnh lËp (Khi cha hoµn thµnh ®Çu t); 

- Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
kinh doanh võa cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB); 

- Cuèi n¨m t¯i chÝnh, kÕ to²n ®²nh gi² l³i sè d c²c T¯i kho°n “TiÒn mÆt”, “TiÒn göi Ng©n 
h¯ng”, “TiÒn ®ang chuyÓn”, c²c kho°n t¬ng ®¬ng tiÒn, c²c kho°n nî ph°i thu, c²c kho°n 
nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n 
hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¶ng C§KT cuèi n¨m tµi 
chÝnh. Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d ngo¹i tÖ cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 
gèc ngo¹i tÖ ®îc h³ch to²n v¯o T¯i kho°n 413 “Chªnh lÖch tû gi² hèi ®o²i”; sau khi bï trõ 
gi÷a chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng, hoÆc gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i ph¶i kÕt chuyÓn ngay vµo chi 
phÝ tµi chÝnh hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.  

 Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi 
n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai 
®o¹n tríc ho¹t ®éng) ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n {kho¶n môc Chªnh lÖch tû 
gi¸ (TK 413). Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch hèi ®o¸i nµy ®îc tÝnh 
ngay, hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc chi phÝ tµi chÝnh kÓ tõ 
khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng. 

 §èi víi doanh nghiÖp kh«ng chuyªn kinh doanh mua, b¸n ngo¹i tÖ, th× c¸c nghiÖp vô kinh tÕ 
mua, b¸n ngo¹i tÖ ph¸t sinh ®îc quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua, b¸n thùc tÕ ph¸t 
sinh. Chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ mua vµo vµ tû gi¸ thùc tÕ b¸n ra cña ngo¹i tÖ ®îc h¹ch to¸n 
vµo Tµi kho°n 515 “Doanh thu ho³t ®éng t¯i chÝnh”, hoÆc v¯o T¯i kho°n 635 “Chi phÝ t¯i chÝnh”. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 

Bªn Nî: 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (lç tû gi¸) 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (lç 
tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi (lç tû 
gi¸); 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi 
n¨m tµi chÝnh (l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng kinh doanh vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 
ngo¹i tÖ (l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t XDCB) vµo 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc ph©n bæ dÇn; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc 
ngoµi (l·i tû gi¸) vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh khi thanh lý kho¶n ®Çu t thuÇn ®ã ë c¬ 
së níc ngoµi. 
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Bªn Cã: 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (l·i tû gi¸) 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
(l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi (l·i tû 
gi¸); 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
(lç tû gi¸) cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh vµo chi phÝ tµi chÝnh; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 
gèc ngo¹i tÖ (lç tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (khi hoµn thµnh ®Çu t giai ®o¹n tríc 
ho¹t ®éng) vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc ph©n bæ dÇn; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc 
ngoµi (lç tû gi¸) vµo chi phÝ tµi chÝnh khi thanh lý kho¶n ®Çu t thuÇn ®ã ë c¬ së níc ngoµi. 

T¯i kho°n 413 “Chªnh lÖch tû gi² hèi ®o²i” cã thÓ cã sè d bªn Nî hoÆc sè d bªn Cã. 

Sè d bªn Nî: 

 Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i 
tÖ (lç tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng, cha hoµn thµnh ®Çu t) 
ë thêi ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh; 

Sè d bªn Cã: 

 Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
(l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng, cha hoµn thµnh ®Çu t) ë 
thêi ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh; 

Tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, cã 2 tµi kho¶n cÊp hai: 

Tµi kho¶n 4131 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh 

kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (l·i, lç tû gi¸) 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp kinh 
doanh cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB).  

Tµi kho¶n 4132 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t XDCB: Ph¶n ¸nh kho¶n 

chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, vµ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 
gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng, cha hoµn thµnh ®Çu t). 

*. Tr×nh tù kÕ to¸n 

1. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú 

KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng 

®Çu t XDCB cña doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh doanh 

 Khi mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ: 

-  NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô: 

Nî TK 151,152,156,157,211,213,241,641,642, 133,...(Tû gi¸ ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, ghi: 

Nî TK 151,152,156,157,211,213,241,641,642, 133,...(Tû gi¸ ngµy giao dÞch) 
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Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Khi nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña nhµ cung cÊp, hoÆc khi vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, 
hoÆc nhËn nî néi bé... b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ngµy giao dÞch, ghi: 

Nî TK 151, 156, 641, 642… (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

  Cã TK 331, 311, 341, 342, 336,.. (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch). 

 Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (Ph¶i tr¶ ngêi b¸n, nî vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n,...): 

-  NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

NîTK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

 Khi ph¸t sinh doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ kÕ to¸n, ghi: 

Nî TK 111(1112), 112(1122), 131,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i BQLNH) 

Cã TK 511, 711  (Tû gi¸ hèi ®o¸i giao dÞch thùc tÕ hoÆc BQLNH). 

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî c¸c TK 136, 138 (tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Khi thu ®îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (Ph¶i thu kh¸ch hµng, ph¶i thu néi bé...): 

-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu, ghi: 

NîTK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 131, 136, 138 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã K 131, 136, 138... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng §TXDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng)  

 Khi mua TSC§, thiÕt bÞ, khèi lîng x©y dùng, l¾p ®Æt do ngêi b¸n, bªn nhËn thÇu bµn giao: 

-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i(4132) (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã  TK 111 (1112), 112 (1122)(Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n,  ghi: 

Nî TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 
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Cã TK 111 (1112), 112 (1122)(Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸). 

 Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, nî vay dµi h¹n, ng¾n h¹n,...): 

-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Hµng n¨m, chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n 
tríc ho¹t ®éng) ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 4132 cho ®Õn khi hoµn thµnh ®Çu t XDCB. 

 KÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng), kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i ®· thùc hiÖn (theo sè thuÇn sau khi bï trõ sè d bªn Nî vµ bªn Cã Tµi kho¶n 4132) tÝnh ngay 
vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn sang TK 242 - Chi phÝ 
tr¶ tríc dµi h¹n (nÕu lç tû gi¸); hoÆc TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn (nÕu l·i tû gi¸) ®Ó 
ph©n bæ trong thêi gian tèi ®a lµ 5 n¨m, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132)  

Cã TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

HoÆc 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132). 

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (Lç hoÆc l·i) ®· thùc hiÖn trong giai ®o¹n ®Çu t ®îc luü kÕ 
trong giai ®o¹n ®Çu t ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng sÏ kÕt 
chuyÓn ngay toµn bé, hoÆc ph©n bæ trong thêi gian ®èi ®a lµ 5 n¨m (ph¶n ¸nh trªn TK 242, hoÆc 
TK 3387) vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 

-  Ph©n bæ chªnh lÖch lç tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng 
vµo chi phÝ tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng ®a TSC§ vµo 
sö dông, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

-  Ph©n bæ chªnh lÖch l·i tû gi¸ ngo¹i tÖ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng 
vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng 
®a TSC§ vµo sö dông, ghi: 

Nî TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

2. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m 

KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m 

Thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 
ngo¹i tÖ (®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n) theo tû gi¸ hèi ®o¸i 
ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh theo tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, cã thÓ ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (l·i hoÆc 
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lç). Doanh nghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n 
môc tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng §TXDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) vµ cña ho¹t ®éng SXKD  

-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 138, 311, 315, 331, 341, 342,... 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). 

-  NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 

Cã c¸c TK111(1112), 112(1122), 131, 136, 138, 311, 315, 331, 341,342,... 

Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt, kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng (cña doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh 
doanh). KÕt chuyÓn toµn bé kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  tµi chÝnh cña 
ho¹t ®éng kinh doanh (theo sè thuÇn sau khi bï trõ sè d bªn Nî vµ bªn Cã cña TK 4132) vµo chi 
phÝ tµi chÝnh (nÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i), hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (nÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:   

- KÕt chuyÓn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

- KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131). 

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng 
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: 

-  ë giai ®o¹n ®ang ®Çu t  x©y dùng, doanh nghiÖp cha ®i vµo ho¹t ®éng th× chªnh lÖch tû gi¸ 
hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i, sè d Nî, hoÆc Cã ph¶n ¸nh trªn  B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n. 

-  Khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng chuyÓn sang ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh sè d 
Nî, hoÆc sè d Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¶n ¸nh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cuèi mçi n¨m tµi chÝnh (kh«ng bao gåm kho¶n ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng ë thêi ®iÓm bµn giao tµi 
s¶n ®Ó ®a vµo sö dông) sÏ ®îc xö lý nh sau:  

 KÕt chuyÓn sè d Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) vÒ TK 242 - Chi phÝ tr¶ 
tríc dµi h¹n ®Ó ph©n bæ dÇn sè lç tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng trong c¸c 
n¨m tµi chÝnh tiÕp theo trong thêi gian tèi ®a 5 n¨m (kÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t) 
vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132). 

 Ph©n bæ dÇn sè l·i tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng trong c¸c n¨m tµi chÝnh 
tiÕp theo trong thêi gian tèi ®a 5 n¨m (kÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t) vµo doanh thu 
ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) 

Cã TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn. 
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8.2.2.3.3. KÕ to¸n nguån kinh phÝ sù nghiÖp. 

a. Néi dung - Tµi kho¶n h¹ch to¸n: 

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ ®îc Nhµ níc, chÝnh 
phñ, cÊp trªn cÊp kinh phÝ, hoÆc c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî, tµi trî ®Ó thùc 
hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi kh«ng v× môc ®Ých 
lîi nhuËn.  

Bªn c¹nh nguån kinh phÝ do Nhµ níc cÊp, kinh phÝ sù nghiÖp cßn cã thÓ ®îc h×nh thµnh tõ 
c¸c kho¶n thu sù nghiÖp ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ nh lÖ phÝ, héi phÝ, häc phÝ... 

KÕ to¸n nguån kinh phÝ sù nghiÖp ®îc h¹ch to¸n theo tõng nguån h×nh thµnh vµ ph¶i sö 
dông ®óng môc ®Ých, néi dung ho¹t ®éng. Cuèi n¨m tµi chÝnh ph¶i quyÕt to¸n nguån kinh phÝ sù 
nghiÖp. Sè kinh phÝ cha sö dông hÕt ph¶i quyÕt to¸n vµ xö lý theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm 
quyÒn. 

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiÕp nhËn, sö dông vµ quyÕt to¸n sè kinh phÝ sù nghiÖp kÕ to¸n sö 
dông TK 461 “Nguån kinh phÝ sù nghiÖp” . 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 461 nh sau: 
Bªn Nî:  

-  Sè chi tiªu b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp ®· ®îc quyÕt to¸n. 
-  Sè kinh phÝ sö dông kh«ng hÕt hoµn l¹i  

Bªn Cã:  

 -  Sè kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n thùc nhËn cña ng©n s¸ch , cña cÊp trªn hoÆc h×nh 
thµnh tõ c¸c nguån kh¸c. 
  -  C¸c kho¶n thu sù nghiÖp ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ ®îc bæ sung b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp 

Sè d bªn Nî: 

-  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp hiÖn cßn cha sö dông hoÆc ®· sö dông nhng cha quyÕt to¸n. 
TK 461 ®îc chi tiÕt lµm 2 tµi kho¶n cÊp II: 

-  TK 4611 -   Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 
-  TK 4612 -   Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay. 

c. Tr×nh tù kÕ to¸n: 
-  Khi nh©n ®îc kinh phÝ sù nghiÖp b»ng lÖnh chi tiÒn, kÕ to¸n ghi  : 

Nî TK 111 -  TiÒn mÆt  
Nî TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghÖp (4612). 
- Khi c¬ quan cã thÈm quyÒn giao dù to¸n chi ho¹t ®éng, chi dù ¸n. Khi nhËn th«ng b¸o vÒ h¹n 
møc kinh phÝ ®îc cÊp, ghi: 

Nî TK 008 -  H¹n møc kinh phÝ 
-  Khi rót dù to¸n chi sù nghiÖp vÒ nhËp quü hoÆc mua vËt t hµng hãa, thanh to¸n cho ngêi 

b¸n hoÆc chi tiªu trùc tiÕp, ghi:  
Nî TK 111 -  TiÒn mÆt  
Nî TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 
Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK153 -  C«ng cô, dông cô 
Nî TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 
Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghÖp (4612). 
- §ång thêi ghi:     Cã TK 008 -  H¹n møc kinh phÝ 
-  C¸c kho¶n thu kh¸c (häc phÝ, lÖ phÝ, thu dÞch vô...) ®îc phÐp ghi t¨ng nguån kinh phÝ: 

Nî TK 111, 112 
Nî TK 138 -  Ph¶i thu kh¸c (1388) 
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Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612). 
    - NhËn kinh phÝ sù nghiÖp b»ng TSC§ do Nhµ níc, chÝnh phñ, cÊp trªn cÊp kinh phÝ, hoÆc 

c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî, tµi trî b»ng TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù 
nghiÖp, dù ¸n, ghi: 

Nî TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh  
Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh  

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp  
 §ång thêi ghi:  

Nî TK 161 - Chi sù nghiÖp 
Cã TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

-  Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi tiªu thuéc nguån kinh phÝ: 
Nî TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt  
Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n  
Cã TK 334 -  Ph¶i tr¶ CNV 

-  C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ (kÓ c¶ kho¶n chi kh«ng ®îc duyÖt b»ng nguån kinh phÝ): 
Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 
Nî TK 111 -  TiÒn mÆt 
Nî TK 138 -  Ph¶i thu kh¸c 

Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 
 Cuèi n¨m tµi chÝnh, nÕu cßn sè d tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng thuéc nguån kinh phÝ sù 
nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n cha sö dông hÕt. NÕu ph¶i nép l¹i cho ng©n s¸ch Nhµ níc, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp  
Cã TK 111 -  TiÒn mÆt  
Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

-  Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n chi sù nghiÖp ®îc duyÖt ngay trong n¨m, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè chi 
tiªu ®îc duyÖt, ghi: 

Nî TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612) 
Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

-  Trêng hîp cuèi n¨n tµi chÝnh b¸o c¸o quyÕt to¸n chi sù nghiÖp cha duyÖt hoÆc chi tiªu 
cha hoµn thµnh, cuèi n¨m chuyÓn sè chi tiªu kinh phÝ n¨m nay sang  chi tiªu n¨m tríc: 

Nî TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1611). 
Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

 §ång thêi, kÕt chuyÓn nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay thµnh nguån kinh phÝ sù nghiÖp 
n¨m trícvµ ghi : 

Nî TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612) 
Cã TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4611) 

-  Khi quyÕt to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n chi sù nghiÖp n¨m tríc ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4611) 

Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1611). 
- Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc cßn l¹i khi duyÖt quyÕt to¸n ®îc phÐp chuyÓn thµnh 

nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay, kÕ to¸n ghi : 
Nî TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4611) 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612) 

8.2.2.3.4. KÕ to¸n nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. 

a. Tµi kho¶n sö dông: 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

§Ó theo dâi nguån kinh phÝ Ng©n s¸ch cÊp ®· hoµn thµnh viÖc ®Çu t, mua s¾m TSC§ dïng 
cho H§ sù nghiÖp, ho¹t ®éng dù ¸n, kÕ to¸n sö dông TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§.  

Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi kho¶n 466: 

-  ChØ ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ khi doanh nghiÖp ®Çu t, mua s¾m TSC§ 
hoµn thµnh ®a vµo sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, ho¹t ®éng dù ¸n b»ng nguån kinh phÝ 
sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n ®îc cÊp tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc tõ Ng©n quü C«ng (cÊp theo 
ph¬ng thøc kh«ng hoµn l¹i) 

-  Ghi gi¶m nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ khi tÝnh hao mßn TSC§ hoÆc nhîng b¸n, 
thµnh lý, nép tr¶ Nhµ níc hoÆc ®iÒu chuyÓn TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n cho 
®¬n vÞ kh¸c theo lÖnh cña cÊp trªn, cña Nhµ níc. 

-  TSC§ ®Çu t mua s¾m b»ng kinh phÝ dù ¸n (ph¶i hoµn l¹i) khi hoµn thµnh ®a vµo SXKD th× 
kh«ng ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§. 

Néi dung kÕt cÊu cña tµi kho¶n 466 nh sau:  

Bªn Nî:  

Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ gi¶m do: 

-  Nép tr¶ hoÆc ®iÒu chuyÓn TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n  theo quyÕt ®Þnh    

-   TÝnh hao mßn TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n. 

-   Nhîng b¸n, thanh lý TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n. 

-   Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§  

Bªn Cã:   

Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ t¨ng do: 

-  §Çu t mua s¾m TSC§ hoµn thµnh ®a vµo sö dông ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n: 

-   §îc cÊp kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i b»ng TSC§ 

-  Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§  

Sè d bªn Cã: Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

b.  Tr×nh tù  h¹ch to¸n. 

- Khi ®îc cÊp kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i b»ng TSC§; hoÆc 
dïng kinh phÝ sù nghiÖp mua s¾m TSC§, ®Çu t XDCB hoµn thµnh vµ tµi s¶n ®· ®a vµo sö 
dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
Cã TK 111 -  TiÒn mÆt  
Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 
Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang 
Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 

 §ång thêi ghi:   
Nî TK 161 - Chi sù nghiÖp 

Cã TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 
-  Trêng hîp dïng kinh phÝ dù ¸n (kinh phÝ kh«ng hoµn l¹i) ®Ó ®Çu t mua s¾m TSC§, khi 

TSC§ hoµn thµnh ®a vµo sö dông ho¹t ®éng dù ¸n, ghi: 
Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 111, 112  
Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang 
Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 
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 §ång thêi ghi: 
Nî TK 161 - Chi sù nghiÖp 

Cã TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 
 NÕu rót dù to¸n chi sù nghiÖp ®Ó mua s¾m TSC§, kÕ to¸n ®ång thêi ghi: 

    Cã TK 008 -  H¹n møc kinh phÝ 
-  Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tÝnh hao mßn TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng ngån kinh phÝ sù nghiÖp, 

kinh phÝ dù ¸n, dïng cho ho¹t ®éng hµnh chÝnh sù nghiÖp, dù ¸n, ghi: 
Nî TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ 
-  Khi nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n:  

Nî TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 
Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ ( gi¸ trÞ hao mßn) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 
Cã TK 213 - TSC§ v« h×nh 

 Sè thu, c¸c kho¶n chi vµ chªnh lÖch thu chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t, mua s¾m 
b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, ®îc xö lý vµ h¹ch to¸n theo quyÕt ®Þnh thanh lý vµ 
nhîng b¸n TSC§ cña cÊp cã thÈm quyÒn. 
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8.1.2.2 KÕ to¸n nî ph¶i tr¶ trong thanh to¸n 

8.1.2.2.1 . KÕ to¸n ph¶i tr¶ ngêi b¸n: 

a.Tµi kho¶n sö dông: 

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cña doanh nghiÖp cho ngêi b¸n vËt t, 

hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô theo hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt; t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n nî 

ph°i tr° cho ngêi nhËn thÇu x©y l¾p chÝnh phô, kÕ to²n sö dông t¯i kho°n 331” Ph°i tr° cho ngêi b²n” 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 331 nh sau:  

Bªn Nî: 

      - Sè tiÒn ®· tr¶ cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p; 
      - Sè tiÒn øng tríc cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p nhng cha nhËn 
®îc vËt t, hµng ho¸, dÞch vô, khèi lîng s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao; 
      - Sè tiÒn ngêi b¸n chÊp nhËn gi¶m gi¸ hµng ho¸ hoÆc dÞch vô ®· giao theo hîp ®ång; 
      - ChiÕt khÊu thanh to¸n vµ chiÕt khÊu th¬ng m¹i ®îc ngêi b¸n chÊp thuËn cho doanh nghiÖp 
gi¶m trõ vµo kho¶n trõ nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n; 
      - Gi¸ vËt t, hµng ho¸ thiÕu hôt, kÐm phÈm chÊt khi kiÓm nhËn vµ tr¶ l¹i ngêi b¸n. 
Bªn Cã: 

- Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô vµ ngêi nhËn thÇu 
x©y l¾p; 

- §iÒu chØnh sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¹m tÝnh nhá h¬n gi¸ thùc tÕ cña sè vËt t, hµng ho¸, 
dÞch vô ®· nhËn, khi cã ho¸ ®¬n hoÆc th«ng b¸o gi¸ chÝnh thøc. 
Sè d bªn Cã: 

Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ngêi cung cÊp, ngêi nhËn thÇu x©y l¾p. 
Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî (nÕu cã) ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· øng tríc 

cho ngêi b¸n hoÆc sè tiÒn ®· tr¶ nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n theo chi tiÕt cña tõng ®èi 
tîng cô thÓ. Khi lËp b¶ng c©n dèi kÕ to¸n, ph¶i lÊy sè d chi tiÕt cña tõng ®èi tîng ph¶n¸nh ë Tµi 
kho°n n¯y ®Ó ghi 2 chØ tiªu bªn ”T¯i s°n” v¯ bªn ”Nguån vèn”. 
 
Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 

 Mua vËt t, hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n vÒ nhËp kho, hoÆc göi ®i b¸n th¼ng th«ng qua 
kho trong trêng hîp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn: 

 * §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 153 -C«ng cô, dông cô (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 156 -Hµng ho¸ (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 157 -Hµng göi ®i b¸n (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng ho¸, dÞch vô 

kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p trùc tiÕp, th× gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 -C«ng cô, dông cô  
Nî TK 156 -Hµng ho¸ 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
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 *  §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ  GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, th× gi¸ trÞ vËt t, hµng 
ho¸ mua vµo bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 -C«ng cô, dông cô  
Nî TK 156 -Hµng ho¸ 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 Mua vËt t, hµng ho¸ cha tr¶ tiÒn ngêi b¸n vÒ nhËp kho, hoÆc göi ®i b¸n th«ng qua kho 
trong trêng hîp h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú 

 *  §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng ho¸, dÞch vô 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 
Nî TK 611 -Mua hµng (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- NÕu vËt t, hµng ho¸ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, hµng ho¸, dÞch vô 

kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p trùc tiÕp th× gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ mua vµo bao gåm c¶ thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 611 -Mua hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 * §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× gi¸ trÞ vËt t, hµng 
ho¸ mua vµo lµ tæng gi¸ thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 611 -Mua hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 Mua TSC§ cha tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n ®a vµo sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, 

c¨n cø ho¸ ®¬n cña ngêi b¸n, biªn b¶n giao nhËn TSC§ vµ c¸c chøng tõ liªn quan, trêng 
hîp doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

- NÕu TSC§ mua vµo sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô thuéc 
®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 213 -TSC§ v« h×nh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1332) 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- NÕu TSC§ mua vµo dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng 

thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc 
tiÕp, th× nguyªn gi¸ TSC§ mua vµo bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh  
Nî TK 213 -TSC§ v« h×nh  
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 Trêng hîp ®¬n vÞ cã thùc hiÖn ®Çu t XDCB theo ph¬ng thøc giao thÇu, khi nhËn khèi lîng 
x©y, l¾p hoµn thµnh bµn giao cña bªn nhËn thÇu x©y l¾p, c¨n cø hîp ®ång giao thÇu vµ bb bµn giao 
khèi lîng x©y l¾p, ho¸ ®¬n khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh. 

- NÕu vËt t XDCB h×nh thµnh TSC§ sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 241 -XDCB dë dang (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- NÕu ®Çu t XDCB h×nh thµnh TSC§ sö dông ®Ó s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 

kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, th× 
gi¸ trÞ ®Çu t XDCB gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 
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Nî TK 241 -XDCB dë dang 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
- §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc itÕp, th× gi¸ trÞ ®Çu t 

XDCB bao gåm c¶ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 
Nî TK 241 -XDCB dë dang 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 NhËn dÞch vô cung cÊp (chi phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸, ®iÖn, níc, ®iÖn, ®iÖn tho¹i, kiÓm to¸n, 
t vÊn, qu¶ng c¸o, dÞch vô kh¸c) cña ngêi b¸n, gi¸ trÞ dÞch vô mua vµo sÏ bao gåm c¶ thuÕ 
GTGT, hoÆc kh«ng bao gåm thuÕ GTGT ®Çu vµo -tuú theo ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thuÕ GTGT 
ph¶i nép, ghi: 
Nî TK 156 -Hµng ho¸ (1562) 
Nî TK 241 -XDCB dë dang 
Nî TK 142 -Chi phÝ tr¶ tríc ng¾n h¹n 
Nî TK 242 -Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) (nÕu cã) 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 Khi thanh to¸n sè tiÒn ph¶i tr¶ cho trong b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô, 
ngêi nhËn thÇu x©y l¾p, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã TK 111, 112, 311, 341, ... 

 Khi øng tríc tiÒn cho ngêi b¸n vËt t, hµng ho¸, ngêi cung cÊp dÞch vô, ngêi nhËn 
thÇu x©y l¾p, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã c¸c TK 111, 112, ... 

 Khi nhËn l¹i tiÒn do ngêi b¸n hoµn l¹i sè tiÒn ®· øng tríc v× kh«ng cã hµng, ghi: 
Nî TK 111, 112,... 

  Cã c¸c TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

 ChiÕt khÊu thanh to¸n mua vËt t, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®îc hëng do thanh to¸n 
tríc thêi h¹n ph¶i thanh to¸n vµ tÝnh tõ vµo kho¶n nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, ngêi cung 
cÊp, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã c¸c TK 515 -Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 

 Trêng hîp vËt t, hµng ho¸ mua vµo ®· nhËp khÈu, ph¶i tr¶ l¹i do kh«ng ®óng quy 
c¸ch, phÈm chÊt ®îc tÝnh tõ vµo kh¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã c¸c TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) (nÕu cã) 
  Cã TK c¸c 152, 153, 156, 611. ... 

 Trêng hîp ngêi b¸n chÊp thuËn gi¶m gi¸ cho sè vËt t, hµng ho¸ doanh nghiÖp ®· 
mua v× kh«ng ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt vµ hµng ho¸ vÉn cßn trong kho, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã TK c¸c 152, 153, 156, ... (Gi¸ trÞ ®îc gi¶m gi¸) 
  Cã c¸c TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu tõ (1331) (nÕu cã) 

 Trêng hîp c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n kh«ng t×m ra chñ nî hoÆc chñ nî 
kh«ng ®ßi vµ ®îc xö lý ghi t¨ng thu nhËp kh¸c cña doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã TK 711 -Thu nhËpu kh¸c 
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 Khi x¸c ®Þnh gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô theo hîp ®ång kinh tÕ 
ký kÕt gi÷a nhµ thÇu chÝnh vµ nhµ thÇu phô (®· khÊu trõ thuÕ tÝnh trªn khèi lîng x©y 
l¾p mµ nhµ thÇu phô ®· thùc hiÖn (hoÆc kh«ng khÊu tr õ thuÕ), c¨n cø vµo ho¸ ®¬n, 
phiÕu gi¸ c«ng tr×nh, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh vµ hîp ®ång 
giao thÇu phu, ghi: 

Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331) 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho nhµ thÇu phô gåm c¶ 
thuÕ GTGT ®Çu vµo) 

 Trêng hîp hîp doanh nghiÖp nhËn b¸n hµng ®¹i lý, b¸n ®óng gi¸, hëng hoa hång. 
- Khi nhËn hµng b¸n ®¹i lý, ghi ®¬n bªn Nî TK 003 -Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký 

cîc (TK ngoµi  B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n) (Theo gÝa giao  b¸n ®¹i lý sè hµng ®· nhËn). 
- Khi b¸n hµng nhËn ®¹i lý, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112, 131,... 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Theo gi¸ giao b¸n ®¹i lý) 
§ång thêi ghi ®¬n bªn Cã Tk 003 -Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc (TK ngoµi 

B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n) (Theo gi¸ giao b¸n ®¹i lý sè hµng ®· xuÊt b¸n). 
- Khi x¸c ®Þnh hoa hång ®¹i lý ®îc hëng, tÝnh vµo doanh thu hoa hång vÒ b¸n hµng ®¹i lý, 

ghi: 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

  Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
  Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (nÕu cã) 

- Khi thanh to¸n tiÒn cho bªn giao hµng ®¹i lý, ghi: 
Nî TK 3331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Gi¸ b¸n trõ (-) hoa hång ®¹i lý) 

  Cã c¸c TK 111, 112,... 

  KÕ to¸n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n t¹i ®¬n vÞ uû th¸c nhËp khÈu. 
*  Khi tr¶ tríc mét kho¶n tiÒn uû th¸c mua hµng theo hîp ®ång uû th¸c nhËp khÈu cho ®¬n 
vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu më LC... c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 

Nî TK  331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 
 * Khi nhËn hµng uû th¸c nhËp khÈu do ®¬n vÞ nhËn uû th¸c giao tr¶, ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng nhËp 
khÈu uû th¸c, thuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu hoÆc thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt nÕu cã, c¨n cø 
vµo ho¸ ®¬n xuÊt tr¶ hµng cña bªn nhËn uû th¸c nhËp khÈu vµ c¸c chøng tõ liªn quan ph¶n ¸nh c¸c 
nghiÖp vô liªn quan theo 2 trêng hîp sau: 

a. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch 
vô théc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng khÊu trõ thuÕ th× thuÕ GTGT cña hµng nhËp 
khÈu sÏ ®îc khÊu trõ vµ h¹ch to¸n nh sau: 

- NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu nép hé c¸c kho¶n thuÕ (ThuÕ nhËp khÈu, thuÕ GTGT, 
thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt) vµ NSNN, ghi: 

Nî c¸c TK 151, 152, 156, 211, 611 (Gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu kh«ng bao gåm thuÕ GTGT 
hµng nhËp khÈu). 

Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 

- NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu lµm thñ tôc kª khai thuÕ nhng ®¬n vÞ uû th¸c tù nép 
thuÕ vµo NSNN th× gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu ®îc ph¶n ¸nh nh trêng hîp ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp 
khÈu nép hé kho¶n thuÕ vµo NSNN (t¬ng tù bót to¸n trªn). Khi nép c¸c kho¶n thuÕ vµo NSNN, 
ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 
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b. Trêng hîp hµng ho¸ nhËp khÈu dïng vµo s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc 
tiÕp hoÆc dïng vµo mét ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n ®îc trang tr¶i b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp, 
dù ¸n th× thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu kh«ng ®îc khÊu trõ vµ h¹ch to¸n nh sau: 

- NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu nép hé c¸c kho¶n thuÕ vµo NSNN, ghi: 
Nî c¸c TK 151, 152, 156, 211 (Gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu bao gåm c¶ c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép) 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 
- NÕu ®¬n vÞ nhËn uû th¸c lµm thñ tôc kª khai thuÕ, nhng ®¬n vÞ uû th¸c tù nép c¸c kho¶n 

thuÕ vµo NSNN, th× gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu ®îc kÕ to¸n nh trêng hîp ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp 
khÈu nép hé c¸c kho¶n thuÕ vµo NSNN (t¬ng tù bót to¸n trªn). Khi nép thuÕ vµo NSNN, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËnuû th¸c nhËp khÈu) 
  Cã c¸c TK 111,  112,... 
*   PhÝ uû th¸c nhËp khÈu ph¶i tr¶ ®¬n vÞ nhËn uû th¸c, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 

Nî c¸c TK 151, 152, 156, 211,... 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 
 *  Sè tiÒn ph¶i tr¶ ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu c¸c kho¶n chi hé cho ho¹t ®éng nhËn uû th¸c 
nhËp khÈu, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 

Nî c¸c TK 151, 152, 156, 211,... 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (nÕu cã) 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 
 *  Khi tr¶ tiÒn cho ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu vÒ sè tiÒn hµng cßn l¹i, tiÒn thuÕ nhËp khÈu, 
tiÒn thuÕ GTGT, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt (nÕu nhê ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nép hé vµo NSNN), phÝ uû th¸c 
nhËp khÈu vµ c¸c kho¶n chi hé, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 
 *  Trêng hîp ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu chuyÓn tr¶ hµng uû th¸c nhËp khÈu cha nép thuÕ 
GTGT  

a. Khi nhËn hµng, c¨n cø phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c 
nhËp khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu uû th¸c theo gi¸ cã thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu, 
ghi: 

Nî c¸c TK 152, 156, 211 (Gi¸ trÞ hµng nhËp khÈu bao gåm c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép) 
  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu) 

b. Khi nhËn ho¸ ®¬n GTGT hµng uû th¸c nhËp khÈu cña ®¬n vÞ nhËn uû th¸c nhËp khÈu, kÕ 
to¸n ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ: 

- Trêng hîp hµng ho¸ uû th¸c nhËp khÈu cßn tån kho, ghi: 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

  Cã c¸c TK 152, 156, 211,... 
- Trêng hîp hµng ho¸ uû th¸c nhËp khÈu ®· xuÊt b¸n, ghi: 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

  Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

 KÕ tãan c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n t¹i ®¬n vÞ nhËn uû th¸c xuÊt khÈu. 
 *  Khi nhËn hµng ho¸ cña ®¬n vÞ uû th¸c xuÊt khÈu, c¨n cø c¸c chøng tõ liªn quan, ghi ®¬n bªn 
Nî TK 003 -Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký cîc. 
 *  Khi ®· xuÊt khÈu hµng ho¸, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 

a. Sè tiÒn hµng uû th¸c xuÊt khÈu ph¶i thu hé cho bªn giao uû th¸c xuÊt khÈu, ghi: 
Nî TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Chi tiÕt cho tõng ngêi mua níc ngoµi) 

  Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ giao uû th¸c xuÊt khÈu) 
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§ång thêi ghi ®¬n trÞ gi¸ hµng ®· xuÊt khÈu vµo bªn Cã TK 003 -Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, 
nhËn ký göi, ký cîc (Tµi kho¶n ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) 

b. ThuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép hé cho bªn giao uû th¸c xuÊt khÈu, ghi: 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ giao uû th¸c) 

  Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) (Chi tiÕt ph¶i nép vµo NSNN) 
c. ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép hé cho bªn giao uû th¸c xuÊt khÈu, ghi: 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ giao uû th¸c xuÊt khÈu) 

  Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) (Chi tiÕt ph¶i nép vµo NSNN) 

 Cuèi niÖn ®é kÕ to¸n, sè d c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ®¸nh 
gi¸ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng 
Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n nh sau: 

- NÕu tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc ViÖt Nam c«ng  bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh nhá h¬n tû gi¸ ®ang ph¶n ¸nh trªn sè kÕ 
to¸n Tµi kho¶n 331 cã gèc ngo¹i tÖ th× sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
  Cã TK 413 -Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 

- NÕu tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËpb¸o c¸o tµi chÝnh lín h¬n tû gi¸ ®ang ph¶n ¸nh trªn sè kÕ 
to¸n Tµi kho¶n 331 cã gèc ngo¹i tÖ th× sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 413 -Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 
Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

8.1.2.2.2 . KÕ to¸n thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc  

a. Tµi kho¶n sö dông 

T¯i kho°n 333 “ ThuÕ v¯ c²c kho°n ph°i nép Nh¯ níc”  
Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp víi Nhµ níc vÒ c¸c kho¶n 

thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc trong kú 
kÕ to¸n n¨m. 
H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau 
  Doanh nghiÖp chñ ®éng tÝnh chÝnh x¸c vµ x¸c ®Þnh sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i 
nép cho Nhµ níc theo luËt ®Þnh vµ kÞp thêi ph¶n ¸nh vµo sæ kÕ to¸n sè thuÕ ph¶i nép. ViÖc kª khai 
®Çy ®ñ, chÝnh x¸c sè thuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ ph¶i nép lµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp. 

Doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nghiªm chØnh viÖc nép ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c kho¶n thuÕ, phÝ vµ 
lÖ  phÝ do Nhµ níc. Trêng hîp cã th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép, nÕu cã th¾c m¾c vµ khiÕu n¹i vÒ 
møc thuÕ, vÒ sè thuÕ ph¶i nép theo th«ng b¸o chØ cÇn ®îc gi¶i quyÕt kÞp thêi theo quy ®Þnh. Kh«ng 
®îc v× bÊt cø lý do g× ®Ó tr× ho·n viÖc nép thuÕ. 

KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt theo dâi tõng kho¶n thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép, ®· 
nép vµ cßn ph¶i nép. 

Doanh nghiÖp nép thuÕ b»ng ngo¹i tÖ ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ quy ®Þnh ®Ó 
ghi sæ kÕ to¸n (nÕu ghi sæ b»ng §ång ViÖt Nam). 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh  cña tµi kho¶n 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc  

Bªn Nî: 

- Sè thuÕ GTGT ®· ®îc khÊu trõ trong kú; 
- Sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép, ®· nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc; 
- Sè thuÕ ®îc gi¶m trõ vµo sè thuÕ ph¶i nép; 
- Sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bÞ gi¶m gi¸. 

Bªn Cã: 

- Sè thuÕ GTGT ®Çu ra vµ sè thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép; 
- Sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

Sè d bªn Cã: 
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Sè thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 
Trong trêng hîp c¸ biÖt, Tµi kho¶n 333 cßn cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî (nÕu cã) 

cña TK 333 ph¶n ¸nh sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ®· nép lín h¬n sè thuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép cho Nhµ 
níc, hoÆc cã thÓ ph¶n ¸nh sè thuÕ ®· nép ®îc xÐt miÔn, gi¶m hoÆc cho tho¸i thu nhng cha thùc 
hiÖn viÖc tho¸i thu. 

Tµi kho¶n 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc, cã 9 tµi kho¶n cÊp 2: 
- Tµi kho¶n 3331 -ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép: Ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu ra, sè thuÕ 

GTGT cña hµng nhËp khÈu ph¶i nép, sè thuÕ GTGT ®· ®îc khÊu trõ, sè thuÕ GTGT ®· nép vµ cßn 
ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

Tµi kho¶n 3331 cã 2 tµi kho¶n cÊp 3: 
+ Tµi kho¶n 33311 -ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu ra: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ®Çu ra, sè 

thuÕ GTGT ®Çu vµo ®· khÊu trõ, sè thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, bÞ gi¶m gi¸, sè thuÕ GTGT 
ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép cña s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô tiªu thô trong kú. 

+ Tµi kho¶n 33312 -ThuÕ GTGT hµng nhËp khÈu: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT cña hµng 
nhËp khÈu ph¶i nép, ®· nép, cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3332 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt: Ph¶n ¸nh sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i 
nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3333 -ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu: Ph¶n ¸nh sè thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ph¶i 
nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3334 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp: Ph¶n ¸nh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 
ph¶i nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3335 -ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Ph¶n ¸nh sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i nép, ®· 
nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3336 -ThuÕ tµi nguyªn: Ph¶n ¸nh sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép, ®· nép vµ cßn 
ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3337 -ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt: Ph¶n ¸nh sè thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thu ®Êt ph¶i 
nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Tµi kho¶n 3338 -C¸c lo¹i thuÕ kh¸c: Ph¶n ¸nh sè thuÕ ph¶i nép, ®· nép vµ cßn ph¶i nép  vÒ 
c¸c lo¹i thuÕ kh¸c kh«ng ghi vµo c¸c tµi kho¶n trªn, nh: ThuÕ m«n bµi, thuÕ nép thay cho c¸c tæ 
chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã ho¹t ®éng kinh doanh t¹i ViÖt Nam... Tµi kho¶n nµy ®îc më chi tiÕt 
cho tõng lo¹i thuÕ kh¸c. 

- Tµi kho¶n 3339 -PhÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c: Ph¶n ¸nh sè ph¶i nép, ®· nép vµ 
cßn ph¶i nép vÒ c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ, c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c cho Nhµ níc ngoµi c¸ kho¶n ®· ghi 
vµo c¸c tµi kho¶n tõ 3331 -3338. Tµi kho¶n nµy cßn ph¶n ¸nh c¸c kho¶n Nhµ níc trî cÊp cho 
doanh nghiÖp (nÕu cã) nh c¸c kho¶n trî cÊp, trî gi¸. 

b. Tr×nh tù kÕ to¸n 

ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ph¶i nép  
X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô. 

Khi b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p 
khÊu trõ vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT, 
trªn Ho¸ ®¬n GTGT ph¶i ghi râ gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, phô thu vµ phÝ thu thªm ngoµi gi¸ b¸n 
(nÕu cã), thuÕ GTGT ph¶i nép vµ tæng gi¸ thanh to¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n s¶n phÈm, 
hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô (Theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) vµ thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 111, 112, 113,... (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 

   Trêng hîp  cho thuª dµi h¹n TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh hoÆc bÊt ®éng s¶n ®Çu 
t (gäi chung lµ cho thuª ho¹t ®éng tµi s¶n) thu tiÒn tríc cho thuª nhiÒu kú, doanh thu cña kú kÕ 
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to¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè tiÒn cho thuª ho¹t ®éng tµi s¶n ®· thu chia cho sè kú thu tiÒn tríc 
cho thuª ho¹t ®éng tµi s¶n. Trong ®ã doanh thu cho thuª ho¹t ®éng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh 
ph°n ²nh v¯o bªn Cã TK 153 “Doanh thu cung cÊp dÞch vô”, doanh thu cho thuª ho³t ®éng bÊt ®éng 
s°n ®Çu t ph°n ²nh v¯o bªn Cã TK 5117 “Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s°n ®Çu t”. 
  Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 

- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n cho nhiÒu kú, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112, (Tæng sè tiÒn nhËn ®îc) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 
- Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu kinh doanh cho thuª ho¹t ®éng tµi s¶n trong 

kú hiÖn t¹i, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113 - §èi víi doanh thu cho 

thuª ho¹t ®éng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh; 5117  §èi víi doanh thu cho thuª ho¹t ®éng bÊt 
®éng s¶n ®Çu t). 

- Sang kú kÕ to¸n tiÕp sau, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu kinh doanh cho thuª ho¹t ®éng tµi 
s¶n cña kú kÕ to¸n sau, ghi: 

Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 

- Sè tiÒn ph¶i tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng v× hîp ®ång cung cÊp dÞch vô vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§ 
h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh hoÆc bÊt ®éng s¶n ®Çu t kh«ng ®îc thùc hiÖn (nÕu cã), ghi: 

Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (Sè tiÒn thuÕ GTGT cña ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n 

kh«ng thùc hiÖn) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... (Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i) 

  Trêng hîp doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n cho nhiÒu kú, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112, ... (Tæng sè tiÒn nhËn ®îc) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Tæng sè tiÒn nhËn ®îc) 
- Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu cña kú kÕ to¸n thùc hiÖn, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn 

Cã TK 511  (5113 - §èi víi doanh thu cho thuª ho¹t ®éng TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v«   
h×nh; 5117 - §èi víi doanh thu cho thuª ho¹t ®éng bÊt ®éng s¶n ®Çu t) 
- Cuèi mçi kú kÕ to¸n, ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép. 
- Sang kú kÕ to¸n tiÕp sau, tÝnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu kinh doanh cho thuª ho¹t ®éng tµi 

s¶n cña kú kÕ to¸n sau, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  

 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 
- Sè tiÒn ph¶i tr¶ l¹i cho kh¸ch hµng v× hîp ®ång cung cÊp dÞch vô vÒ cho thuª ho¹t ®éng 

TSC§ h÷u h×nh, TSC§ v« h×nh hoÆc bÊt ®éng s¶n ®Çu t kh«ng ®îc thùc hiÖn (nÕu cã), ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã c¸c TK 111, 112,... (Tæng sè tiÒn tr¶ l¹i) 

   Trêng hîp b¸n hµng theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp (hµng ho¸  thuéc ®èi tîng 
chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 
ph¸p khÊu trõ), kÕ to¸n x¸c ®Þnh doanh thu b¸n hµng lµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã thuÕ GTGT vµ 
ph¶n ¸nh thuÕ GTGT, ghi: 

Nî c¸ TK 111, 112, 131,... (Tæng sè tiÒnph¶i thanh to¸n) 
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 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã 

thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (L·i tr¶ chËm) 

  Trêng hîp b¸n hµng  theo ph¬ng thøc hµng ®æi hµng th× hµng ®æi hµng ph¶i ®îc h¹ch to¸n 
nh ho¹t ®éng kinh doanh mua, b¸n (trong ®ã hµng ho¸, dÞch vô xuÊt ®a ®i trao ®æi ph¶i h¹ch to¸n 
nh b¸n; hµng ho¸, dÞch vô nhËn ®îc do trao ®æi ph¶i h¹ch to¸n nh mua). C¸c bªn ph¶i xuÊt ho¸ 
®¬n khi xuÊt hµng ho¸, dÞch vô ®a ®a trao ®æi vµ lµm c¸c thñ tôc kª khai, nép thuÕ theo quy ®Þnh. 
  Khi xuÊt s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ ®æi lÊy vËt t, hµng ho¸ kh¸c ®Ó sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô 
thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 

- C¨n cø Ho¸ ®¬n GTGT khi da hµng ho¸, dÞch vô ®i ®æi, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n 
hµng, cung cÊp dÞch vô vµ thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (ThuÕ GTGT cña hµng ho¸, dÞch vô ®a 

®i trao ®æi) 
- C¨n cø Ho¸ ®¬n GTGT khi nhËn vËt t, hµng ho¸ ®æi vÒ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh gi¸ trÞ vËt t, 

hµng ho¸ nhËp khÈu vµ thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, ghi: 
Nî c¸c TK 152, 153, 156,...(Gi¸ mua cha cã thuÕ) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (ThuÕ GTGT cña vËt t, hµng ho¸ nhËn ®îc do trao 

®æi) 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
- Trêng hîp vËt t, hµng ho¸ nhËn ®îc do trao ®æi ®a vÒ sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, 

kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu 
thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp th× thuÕ GTGT ®Çu vµo cña hµng ho¸ nhËn ®îc do trao 
®æi sÏ kh«ng ®îc tÝnh khÊu trõ vµ ph¶i tÝnh vµo gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸ nhËn vÒ do trao ®æi, ghi: 

Nî c¸c TK 152, 153, 156, ... (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng (Tæng gi¸ thanh to¸n) 

 KÕ to¸n b¸n, thanh lý bÊt ®éng s¶n ®Çu t: 
  §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 113 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 5117 -Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ 

GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

 Trêng hîp b¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp: 
 §èi víi doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ: 
- Khi b¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t tr¶ chËm, tr¶ gãp th× ghi nhËn doanh tu kinh doanh bÊt ®éng 

s¶n ®Çu t cña kú kÕ to¸n theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp 
víi gi² b²n tr° tiÒn  ngay v¯ thuÕ GTGT ®îc ph°n ²nh v¯o TK 3387 “Doanh thu cha thùc hiÖn”, 
ghi: 

Nî TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
 Cã TK 5117 -Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t (Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay kh«ng 

cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp 

vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay kh«ng cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (ThuÕ GTGT ®Çu ra) 
§èi víi bÊt ®éng s¶n ®Çu t b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT 

hoÆc thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
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- Khi b¸n bÊt ®éng s¶n ®Çu t tr¶ chËm, tr¶ gãp th× ghi nhËn doanh thu kinh doanh bÊt ®éng 
s¶n ®Çu t cña kú kÕ to¸n theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp 
vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay (cã c¶ thuÕ GTGT) ®îc ghi nhËn lµ doanh thu cha thùc hiÖn, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131 
 Cã TK 5117 - Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t (Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay 

kh«ng cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp 

vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay kh«ng cã thuÕ GTGT) 
- Cuèi kú, c¨n cø vµo sæ thuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 5117 -Doanh thu kinh doanh bÊt ®éng s¶n ®Çu t 
 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 

 Trêng hîp b¸n hµng th«ng qua c¸c ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång: 
  KÕ to¸n ë ®¬n vÞ giao hµng ®¹i lý: Khi cã quyÕt to¸n víi ®¬n vÞ nhËn ®¹i lý b¸n hµng vÒ sè hµng 
®· b¸n, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ sè thuÕ GTGT ph¶i nép, ghi: 

Nî c¸c TK  111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 

 KÕ to¸n ë ®¬n vÞ ®¹i lý b¸n ®óng gi¸ hëng hoa hång: 
- Khi b¸n ®îc hµng nhËn ®¹i l¸y, ph¶n ¸nh sè tiÒn b¸n hµng, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- Hoa hång b¸n hµng ®¹i lý ®îc hëng, ghi: 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi  b¸n (Sè hoa hång ®îc hëng) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Doanh thu hoa hång ®îc 

hëng theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép 

  §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, khi xuÊt b¸n hµng ho¸ 
cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc. 
   Trêng hîp, khi xuÊt hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
®Õn c²c ®¬n vÞ trùc thuéc h³ch to²n phô thuéc sö dông “PhiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé” 

- Khi xuÊt hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ®Ó b¸n, ghi: 
Nî TK 157 -Hµng göi ®i b¸n (Gi¸ vèn) 
 Cã TK 155 -Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 -Hµn ho¸ 
- Khi ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ®· b¸n ®îc hµng, C«ng ty,  ®¬n vÞ cÊp trªn c¨n 

cø vµo B¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ b¸n ra do ®¬n vÞ trùc thuéc lËp chuyÓn vÒ, ph¶i lËp Ho¸ ®¬n 
GTGT hµng ho¸ b¸n ra vµ ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, thuÕ GTGT ph¶i nép, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 136 (Gi¸ b¸n néi bé ®· cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311). 
 Cã TK 152 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT) 

 Trêng hîp khi xuÊt hµng hãa thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
®Õn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ®Ó b¸n, C«ng ty sö dông ngay Ho¸ ®¬n GTGT. C¨n 
cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ph¶i nép, ghi: 

Nî TK 111, 136 (Gi¸ b¸n néi bé ®· cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT) 

  Trêng hîp xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo 
ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó tiªu dïng néi bé, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, phôc vô cho ho¹t ®éng SXKD 
hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

GTGT, trªn ho¸ ®¬n ghi râ lµ hµng tiªu dïng néi bé p cho SXKD hay khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o kh«ng 
thu tiÒn. Doanh nghiÖp sö dông ho¸ ®¬n ®Ó lµm chøng tõ  h¹ch to¸n. Trêng hîp nµy doanh nghiÖp 
kh«ng ph¶i tÝnh nép thuÕ GTGT. 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó tiªu dïng néi bé, hoÆc khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 155 -Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 -Hµng ho¸  
- §ång thêi ghi doanh thu b¸n hµng néi bé: 
Nî c¸c TK 621, 623, 627, 641, 642,... 
Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh (NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®îc chuyÓn thµnh TSC§ sö 

dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh) 
 Cã TK 152 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc gi¸ 

vèn hµng ho¸). 
  Trêng hîp xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo 
ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó tiªu dïng néi bé, khuyÕn m¹i, qu¶ng c¸o, phôc vô cho ho¹t ®éng SXKD 
hµng ho¸, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng trùc tiÕp th× doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT vµ trªn 
ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vµ tÝnh thuÕ GTGT nh ho¸ ®¬n b¸n hµng ho¸ cho kh¸ch hµng. 
Trêng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i tÝnh nép thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña s¶n phÈm, 
hµng ho¸  sö dông néi bé tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh: 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó tiªu dïng néi bé, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155 -Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 -Hµng ho¸ 
- §ång thêi ghi nhËn doanh thu b¸n hµng néi bé, ghi: 
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642,... (Theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc gi¸ vèn hµng ho¸ 

céng (+) víi thuÕ GTGT cña hµng dïng né bé ph¶i nép NSNN); hoÆc 
Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh (NÕu s¶n phÈm s¶n xuÊt xong ®îc chuyÓn thµnh TSC§ sö 

dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh) (Theo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm céng (+) víi thuÕ GTGT cña hµng 
tiªu dïng néi bé ph¶i nép NSNN) 

 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (33311) 
 Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc gi¸ vèn 

hµng b¸n). 
Trêng hîp sö dông s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh 

theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó biÕu, tÆng c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n bªn ngoµi ®îc trang tr¶i b»ng quü 
khen thëng, phóc lîi th× doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT, trªn ho¸ ®¬n ghi ®Çy ®ñ c¸c chØ 
tiªu vµ tÝnh thuÕ GTGT nh ho¸ ®¬n xuÊt b¸n hµng cho kh¸ch hµng. Trêng hîp nµy doanh nghiÖp 
ph¶i tÝnh, nép thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép NSNN kh«ng ®îc khÊu trõ: 

- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó biÕu, tÆng, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 155 -Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 -Hµng ho¸  
- §ång thêi ghi nhËn doanh thu b¸n hµng néi bé, ghi: 
Nî TK 431 -Quü khen thëng, phóc lîi (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (ThuÕ GTGT ®Çu ra) 

Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
    Trêng hîp sö dông s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo 
ph¬ng ph¸p khÊu trõ ®Ó thëng hoÆc tr¶ thay l¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng 
kh¸c th× doanh nghiÖp ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT (hoÆc ho¸ ®¬n b¸n hµng), trªn ho¸ ®¬n ghi 
®Çy ®ñ c¸c chØ tiªu vµ tÝnh thuÕ GTGT nh ho¸ ®¬n xuÊt b¸n hµng cho kh¸ch hµng. Trêng 
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hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i tÝnh nép thuÕ GTGT vµ sè thuÕ GTGT ®Çu ra ph¶i nép NSNN 
kh«ng ®îc khÊu trõ: 
- Khi xuÊt kho s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó thëng hoÆc tr¶ thay l¬ng cho c«ng nh©n viªn vµ 

ngêi lao ®éng kh¸c, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 

Cã TK 155 -Thµnh phÈm 
 Cã TK 156 -Hµng ho¸ 
- §ång thêi khi nhËn doanh thu b¸n hµng néi bé, ghi: 
Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

  Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé 
  Cã TK 333–ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (33311) 

Trêng hîp hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: 
§èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ vµ s¶n phÈm, hµng 

ho¸ ®· b¸n bÞ tr¶ l¹i thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, kÕ to¸n 
ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ngêi mua, doanh thu vµ thuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, ghi:  

Nî TK 531 -Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) (ThuÕ GTGT cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i) 

  Cã c¸c TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
- §ång thêi ph¶n ¸nh gi¸ vèn cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i nhËp kho, ghi: 
Nî TK 155 -Thµnh phÈm 
Nî TK 156 -Hµng ho¸  

  Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
§èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ khi ph¸t 

sinh c¸c kho¶n doanh thu cña ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp kh¸c (Thu vÒ thanh lý, nhîng b¸n 
TSC§...) thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh 
thu ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ thu nhËp kh¸c theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 138,... (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
  Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
  Cã TK 515 -Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
  Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT) 
 §èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, cuèi kú sè thuÕ GTGT 
ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 

- §èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, ghi: 
Nî TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

  Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép  
- §èi víi ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ ho¹t ®éng kh¸c, ghi: 
Nî TK 515 -Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
Nî TK 711 -Thu nhËp kh¸c 

  Cã TK 3331 -thuÕ GTGT ph¶i nép 
 Khi nép thuÕ GTGT vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép 
  Cã TK 111, 112,... 
 KÕ to¸n thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu (TK 33312) 
   Khi nhËp khÈu vËt t, hµng ho¸, TSC§ kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè thuÕ nhËp khÈu ph¶i nép, 
tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n vµ gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu (cha bao gåm thuÕ GTGT 
hµng nhËp khÈu), ghi: 

Nî c¸c TK 152, 153, 156, 211, 611,... 
  Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3333) 
  Cã c¸c TK 111, 112, 331,... 
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§ång thêi ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu  
- Trêng hîp vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh 

hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ, sè thuÕ 
GTGT hµng nhËp khÈu ph¶i nép ®îc khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
  Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) 

- Trêng hîp vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh 
hµng ho¸, dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, hoÆc dïng vµo ho¹t 
®éng sù nghiÖp, dù ¸n, hoÆc dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi th× sè thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu kh«ng 
®îc khÊu trõ ph¶i tÝnh vµo gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸, TSC§ nhËp khÈu, ghi: 

Nî c¸c TK 152, 153, 156, 211, 611,... 
  Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) 
 Khi thùc nép thuÕ GTGT cña hµng nhËp khÈu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33312) 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 
 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 

Cuèi kú, kÕ to¸n tÝnh, x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ víi sè thuÕ GTGT ®Çu ra vµ sè 
thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú: 

- Sè thuÕ GTGT ®îc khÊu trõ trong kú ®îc chuyÓn trõ vµo sè thuÕ GTGT ®Çu ra, ghi: 
Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

  Cã TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
- Sè thuÕ GTGT thùc nép vµo NSNN, khi nép ghi: 
Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

  Cã TK 111, 112,.. 
 KÕ to¸n thuÕ GTGT ®îc gi¶m, trõ 
  NÕu sè thuÕ GTGT ph¶i nép ®îc gi¶m, ®îc trõ vµo sè thuÕ GTGT ph¶i nép trong kú, ghi: 

Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
  Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
  NÕu sè thuÕ GTGT ®îc gi¶m, ®îc NSNN tr¶ l¹i b»ng tiÒn, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112 
  Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 

II. KÕ to¸n thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt  

1. Khi b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ ®ång thêi chÞu thuÕ 
GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô bao gåm c¶ 
thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt tÝnh trong gi¸ b¸n nhng kh«ng cã thuÕ GTGT, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131 (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
  Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cã thuÕ tiªu thô ®Æc 
biÖt vµ kh«ng cã thuÕ GTGT) 
  Cã TK 512 -Donh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cã thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ kh«ng cã 
thuÕ GTGT) 
  Cã  TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 

2. Khi b¸n hµng ho¸, cung cÊp dÞch vô chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ ®ång thêi 
chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp 
dÞch vô bao gåm c¶ thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµ thuÕ GTGT (Tæng gi¸ thanh to¸n), ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131, ... 
  Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
  Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé. 
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3. Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng 
nhËp khÈu vµ th«ng b¸o nép thuÕ vµ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu, ghi: 

Nî TK 511 - Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
Nî TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé. 

  Cã c¸c TK 3332 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 
4. Khi nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, kÕ to¸n 

c¨n cø vµo ho¸ ®¬n mua hµng nhËp khÈu vµ thèng b¸o nép thuÕ vµ sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép, 
x¸c ®Þnh sè thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt ph¶i nép cña hµng nhËp khÈu, ghi: 

Nî c¸c TK 152, 156, 211, 611,... 
  Cã TK 3332 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt 

5. Khi nép tiÒn thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3332 -ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt kh¸c 

  Cã TK 111, 112 
III. KÕ to¸n thuÕ xuÊt khÈu  

1. Khi b¸n hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ xuÊt khÈu, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu 
b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô bao gåm c¶ thuÕ xuÊt khÈu tÝnh trong gi¸ b¸n (tæng gi¸ thanh to¸n), 
ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131, ... 
  Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

2. Khi x¸c ®Þnh sè thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép, ghi: 
Nî TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

  Cã TK 3333-ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ xuÊt khÈu) 
3. Khi nép tiÒn thuÕ xuÊt khÈu vµo NSNN, ghi: 

Nî TK 3333-ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ xuÊt khÈu) 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 

IV. KÕ to¸n thuÕ nhËp khÈu  

1. Khi nhËp khÈu vËt t, hµng ho¸, TSC§, kÕ to¸n ph¶n ¸nh sè thuÕ nhËp khÈu 
ph¶i nép, tæng sè tiÒn ph¶i tr¶, hoÆc ®· thanh to¸n cho ngêi b¸n vµ gi¸ trÞ vËt t, hµng ho¸, TSC§ 
nhËp khÈu (gi¸ cã thuÕ nhËp khÈu), ghi: 

Nî c¸c TK 152, 156, 211, 611, ... (Gi¸ cã thuÕ nhËp khÈu) 
  Cã TK 3333–ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) 
   Cã c¸c TK 111, 112, 131, ... 

2. Khi nép thuÕ nhËp khÈu vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 3333–ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu (Chi tiÕt thuÕ nhËp khÈu) 

  Cã c¸c TK 111, 112, ... 
V. KÕ to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

1. C¨n cø sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc hµng 
quý theo quy ®Þnh, ghi: 

Nî TK 821 -Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (8211) 
  Cã TK 3334 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

2. Khi nép tiÒn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo NSNN, ghi: 
Nî TK 3334 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

  Cã TK 111, 112,... 
3. Cuèi n¨m, khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i nép cña n¨m tµi 

chÝnh: 
- NÕu sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc tÕ ph¶i nép nhá h¬n sè thuÕ thu nhËp doanh 

nghiÖp t¹m nép hµng quý trong n¨m, th× sè chªnh lÖch, ghi: 
Nî TK 3334 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

  Cã TK 821 -Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (8211) 
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- NÕu sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp thùc tÕ ph¶i nép lín h¬n sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 
t¹m nép hµng quý trong n¨m, th× sè chªnh lÖch, ghi: 

Nî TK 821 -Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (8211) 
Cã TK 3334 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  

- Khi thùc nép sè chªnh lÖch thiÕu vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, 
ghi: 

Nî TK 3334 -ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp  
  Cã c¸c TK 111, 112,... 

VI . KÕ to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n  

  Nguyªn t¾c kª khai, nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (gäi t¾t 
lµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n): 

- Doanh nghiÖp chi tr¶ thu nhËp hoÆc doanh nghiÖp ®îc uû quyÒn chi tr¶ thu nhËp (gäi t¾t lµ 
c¬ quan chi tr¶ thu nhËp) ph¶i thùc hiÖn viÖc kª khai, nép thuÕ thu nhËp c¸ nhËn theo nguyªn t¾c 
khÊu trõ t¹i nguån. Doanh nghiÖp chi tr¶ thu nhËp cã nghÜa vô khÊy trõ tiÒn thuÕ tríc khi chi tr¶ thu 
nhËp cho ®èi tîng nép thuÕ vµ ®Ó nép thay tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. 

- Doanh nghiÖp chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm tÝnh sè tiÒn thï lao ®îc hëng, tÝnh thuÕ thu 
nhËp c¸ nhËn vµ thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ 
níc. Khi khÊu trõ thuÕ thu nhËp c² nh©n, doanh nghiÖp ph°i cÊp “Chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp” 
cho c¸ nh©n cã thu nhËp cao ph¶i nép thuÕ, qu¶n lý sö dông vµ quyÕt to¸n biªn lai thuÕ theo chÕ ®é 
quy ®Þnh. 
 Hµng th¸ng, khi x¸c ®Þnh sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i nép tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ cña c«ng 
nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c, ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  
  Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 

2.2. Khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi, doanh nghiÖp ph¶i x¸c 
®Þnh sè thuÕ thu nhËp c¸ nhËn ph¶i nép tÝnh trªn thu nhËp kh«ng thêng xuyªn 
chÞu thuÕ theo tõng lÇn ph¸t sinh thu nhËp, ghi: 

- Trêng hîp chi tr¶ tiÒn thï lao, dÞch vô thuª ngoµi... ngay cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi, ghi: 
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642, 635 (Tæng sè ph¶i thanh to¸n); hoÆc  
Nî TK 161 -Chi sù nghiÖp (Tæng sè tiÒn ph¶i thanh to¸n) (4311) 

  Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) (Sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n 
ph¶i khÊu trõ) 
  Cã c¸c TK 111, 112 (Sè tiÒn thùc tr¶) 

- Khi chi tr¶ c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cho c¸c c¸ nh©n bªn ngoµi cã thu nhËp cao, ghi: 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n (Tæng sè tiÒn ph¶i tra) 

  Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (Sè thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i 
khÊu trõ) 
  Cã TK 111, 112 (Sè tiÒn thùc tr¶) 
   C¬ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®îc hëng kho¶n 
tiÒn thï lao tÝnh theo tû lÖ (%) trªn sè tiÒn thuÕ ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn vµ trÒn sè tiÒn thuÕ 
®èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn tríc khi nép vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. Khi x¸c ®Þnh sè tiÒn 
thï lao ®îc hëng tõ viÖc kª khai, khÊu trõ vµ nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n theo quy ®Þnh, ghi: 

Nî TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 
  Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
 Khi nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc thay cho ngêi cã thu nhËp cao, ghi 

Nî TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335) 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 
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VII. KÕ to¸n thuÕ tµi nguyªn  

1. X¸c ®Þnh sè thuÕ tµi nguyªn ph¶i nép tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, ghi: 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6278) 

  Cã TK 3336 -ThuÕ tµi nguyªn 
2. Khi thùc nép thuÕ tµi nguyªn vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 3336 -ThuÕ tµi nguyªn 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 
VIII. KÕ to¸n thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt  

  X¸c ®Þnh sè thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt ph¶i nép tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6425) 

  Cã TK 3337 -ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt. 
 Khi nép tiÒn thuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 3337 -ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn thuª ®Êt 
Cã TK 111, 112,... 

IX. KÕ to¸n c¸c lo¹i thuÕ kh¸c, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c  
  X¸c ®Þnh sè lÖ phÝ tríc b¹ tÝnh trªn gi¸ trÞ tµi s¶n mua vÒ (khi ®¨ng ký quyÒn së h÷u hoÆc quyÒn 
sö dông), ghi: 

Nî TK 211 -Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh 
  Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 
  Khi thùc nép c¸c lo¹i thuÕ kh¸c, phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c, ghi: 

Nî TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3338, 3339) 
Cã TK 111, 112,... 

X. KÕ to¸n c¸c kho¶n trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ níc cho doanh nghiÖp  

 Khi nhËn ®îc quyÕt ®Þnh vÒ kho¶n trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ níc trong trêng hîp doanh nghiÖp 
thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cung cÊp hµng ho¸, dÞch vô theo yªu cÇu cña Nhµ níc, kÕ to¸n ph¶n ¸nh 
doanh thu trî cÊp, trî gi¸ ®îc Nhµ níc cÊp, ghi: 

Nî TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5114) 

 Khi nhËn ®îc tiÒn trî cÊp, trî gi¸ cña Nhµ níc, ghi: 
Nî TK 111, 112,... 
 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3339) 

 
Tµi kho¶n 334 
 ph¶i tr¶ l¬ng ngêi lao ®éng  
 

Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i 
tr¶ cho ngêi lao ®éng cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng, b¶o hiÓm x· héi vµ 
c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña ngêi lao ®éng. 
 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña 

 tµi kho¶n 334 -ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  

 

Bªn Nî: 

- C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng cã tæ chøc l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c 
kho¶n kh¸c ®· tr¶, ®· chi, ®· øng tríc cho ngêi lao ®éng; 

- C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cña ngêi lao ®éng. 

Bªn Cã: 

C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng cã tÝnh chÊt l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c 
kho¶n kh¸c ph¶i tr¶, ph¶i chi cho ngêi lao ®éng. 
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Sè d bªn Cã: 

C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng cã tÝnh chÊt l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i 
tr¶ cho ngêi lao ®éng. 

Tµi kho¶n 334 cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d bªn Nî Tµi kho¶n 334 rÊt c¸ biÖt -nÕu cã ph¶n 
¸nh sè tiÒn ®· tr¶ lín h¬n sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho 
ngêi lao ®éng. 

Tµi kho¶n 334 ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt theo 2 néi dung: Thanh to¸n l¬ng vµ thanh to¸n c¸c 
kho¶n kh¸c. 

Tµi kho¶n 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng, cã 2 tµi kho¶n cÊp 2 
- Tµi kho¶n 3341 -Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh 

to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cã tÝnh chÊt 
l¬ng, b¶o hiÓm x· héi vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. 

- Tµi kho¶n 3348 -Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh 
to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng kh¸c ngoµi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn 
c«ng, tiªng thëng (nÕu cã) cã tÝnh chÊt vÒ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña ngêi 
lao ®éng. 
 
Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét  
sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
 

1. TÝnh tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp theo quy ®Þnh ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng, 
ghi: 

Nî TK 241 -X©y dùng c¬ b¶n dë dang 
Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng (6231) 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6271) 
Nî TK 641 -Chi phÝ b¸n hµng (6411) 
Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (6421) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 

2. TiÒn thëng tr¶ cho c«ng nh©n viªn: 
- Khi x¸c ®Þnh sè tiÒn thëng tr¶ cho c«ng nh©n viªn tõ quü khen thëng, ghi: 
Nî TK 431 -Quü khen thëng, phóc lîi (4311) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 
- Khi xuÊt quü chi tr¶ tiÒn thëng, ghi: 
Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

3. TÝnh tiÒn b¶o hiÓm x· héi (èm ®au, thai s¶n, tai n¹n,...) ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n 
viªn, ghi: 

Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3383) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 

4. TÝnh tiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, ghi: 
Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 
Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Doanh nghiÖp cã trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 

5. C¸c kho¶n ph¶i khÊu trõ vµo l¬ng vµ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn vµ ngêi 
lao ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp nh tiÒn t¹m øng cha chi hÕt, b¶o hiÓm y tÕ, 
b¶o hiÓm x· héi, tiÒn thu båi thêng vÒ tµi s¶n thiÕu theo quyÕt ®Þnh xö lý ... ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i  tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 141 -T¹m øng 
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 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
 Cã TK 138 -Ph¶i thu kh¸c 

6. TÝnh tiÒn thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c 
cña doanh nghiÖp ph¶i nép Nhµ níc, ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3335). 

7. Khi øng tríc hoÆc thùc tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi 
lao ®éng kh¸c cña néi dung, ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

8. Thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña 
doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

9. Trêng hîp tr¶ l¬ng hoÆc thëng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c 
cña doanh nghiÖp b»ng s¶n phÈm, hµng ho¸: 

- §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng né bé theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT, ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 3331- ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
 Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng néi bé (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
- §èi víi s¶n phÈm, hµng ho¸ kh«ng thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi tîng 

chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng néi bé theo 
gi¸ thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã TK 512 -Doanh thu b¸n hµng né bé (Gi¸ thanh to¸n) 

10. X¸c ®Þnh vµ thanh to¸n tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao 
®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 622, 623, 627, 641, 642 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
- Khi chi tiÒn ¨n ca cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c cña doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (3341, 3348) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 
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Tµi kho¶n 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ 
 

Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®îc ghi nhËn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 
trong kú nhng thùc tÕ cha chi tr¶ trong kú nµy. 

Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó h¹ch to¸n nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ cha ph¸t sinh nhng ®îc 
tÝnh tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh kú nµy cho c¸c ®èi tîng chÞu chi phÝ ®Ó ®¶m b¶o khi 
c¸c kho¶n chi tr¶ ph¸t sinh thùc tÕ kh«ng g©y ®ét biÕn cho chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh. ViÖc h¹ch 
to¸n c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú nµy ph¶i thùc hiÖn theo 
nguyªn t¾c phï hîp gi÷a doanh thu vµ chi phÝ ph¸t sinh trong kú. 

Thuéc l¹i chi phÝ ph¶i tr¶, bao gåm c¸c kho¶n sau: 
1. TrÝch tríc chi phÝ tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trong thêi gian nghØ phÐp. 
2. Chi phÝ söa ch÷a lín cña nh÷ng TSC§ ®Æc thï do viÖc söa ch÷a lín cã tÝnh chu kú, doanh 

nghiÖp ®îc phÐp trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a cho n¨m kÕ ho¹ch hoÆc mét sè n¨m tiÕp theo. 
3. Chi phÝ trong thêi gian doanh nghiÖp ngõng s¶n xuÊt theo mïa, vô cã thÓ x©y dùng ®îc 

kÕ ho¹ch ngõng s¶n xuÊt. KÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh tríc vµ h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh 
trong kú nh÷ng chi phÝ sÏ ph¶i chi trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt, kinh doanh. 

4. TrÝch tríc chi phÝ l·i tiÒn vay ph¶i tr¶ trong trêng hîp vay tr¶ l·i sau, l·i tr¸i phiÕu tr¶ 
sau (Khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n) 
 

h¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n       träng mét sè quy ®Þnh sau 
 

1. ChØ ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy nh÷ng néi dung chi phÝ ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh trªn. 
Ngoµi c¸c néi dung quy ®Þnh nµy, nÕu ph¸t sinh nh÷ng kho¶n kh¸c ph¶i tÝnh tríc vµ h¹ch to¸n vµo 
chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú, doanh nghiÖp ph¶i cã gi¶i tr×nh vÒ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¶i 
tr¶ ®ã. 

2. ViÖc trÝch tríc vµ h¹ch to¸n nh÷ng chi phÝ cha ph¸t sinh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 
doanh trong kú ph¶i ®îc tÝnh to¸n mét c¸ch chÆt chÏ (LËp dù to¸n chi phÝ vµ dù t¸on trÝch tríc) vµ 
ph¶i cã b»ng chøng hîp lý, tin cËy vÒ c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i trÝch tríc trong kú, ®Ó ®¶m b¶o sè chi 
phÝ ph¶i tr¶ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy phï hîp víi sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Nghiªm cÊm viÖc 
trÝch tríc vµo chi phÝ nh÷ng néi dung kh«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 

3. VÒ nguyªn t¾c, cuèi kú kÕ to¸n n¨m, c¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ph¶i ®îc quyÕt to¸n víi 
sè chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh. Sè chªnh lÖch gi÷a sè trÝch tríc vµ chi phÝ thùc tÕ ph¶i xö lý theo chÝnh 
s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh. 

4. Nh÷ng kho¶n chi phÝ trÝch tríc cha sö dông cuèi n¨m ph¶i gi¶i tr×nh trong b¶n thuyÕt 
minh b¸o c¸o tµi chÝnh. 

 
KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña 
tµi kho¶n 335 -chi phÝ ph¶i tr¶ 

 
Bªn Nî: 

- C¸c kho¶n chi tr¶ thùc tÕ ph¸t sinh ®îc tÝnh vµo chi phÝ ph¶i tr¶ 
- Sè chªnh lÖch vÒ chi phÝ ph¶i tr¶ lín h¬n sè chi phÝ thùc tÕ ®îc ghi gi¶m chi phÝ. 
Bªn Cã: 

Chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nhng thùc tÕ cha ph¸t sinh. 
Sè d bªn Cã: 

Chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nhng thùc tÕ cha ph¸t sinh. 
 

Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
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1. TrÝch tríc vµo chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, ghi: 
Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ 

2. Khi tÝnh tiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt, ghi: 
Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NÕu sè ph¶i tr¶ lín h¬n sè trÝch tríc) 
Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng (Tæng tiÒn l¬ng nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶) 
 Cã TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (NÕu sè ph¶i tr¶ nhá h¬n sè trÝch tríc). 

3. TrÝch tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh sè chi söa ch÷a lín TSC§ dù tÝnh 
sÏ ph¸t sinh: 

Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Nî TK 641 -Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ 

4. Khi c«ng viÖc söa ch÷a lín hoµn thµnh, bµn giao ®a vµo sö dông, kÕ to¸n kÕt 
chuyÓn chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh thuéc khèi lîng c«ng viÖc söa ch÷a lín TSC§ 
®· ®îc trÝch tríc vµo chi phÝ, ghi: 

Nî c¸c TK 623, 627, 641, 642 (NÕu sè ®· chi lín h¬n sè trÝch tríc) 
Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
 Cã TK 241 -XDCB dë dang (2413) (Tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh) 
 Cã c¸c TK 623, 627, 641, 642 (NÕu sè ®· chi nhá h¬n sè trÝch tríc) 

5. TrÝch tríc vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh nh÷ng chi phÝ dù tÝnh ph¶i chi 
trong thêi gian ngõng viÖc theo thêi vô, hoÆc ngõng viÖc theo kÕ ho¹ch, ghi: 

Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ 

6. Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt theo thêi vô, ghi: 
Nî c¸c TK 623, 627 (NÕu sè ®· chi lín h¬n sè trÝch tríc) 
Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Sè ®· trÝch tríc) 
Cã TK 111 -TiÒn mÆt 
Cã TK 112 -TiÒn göi ng©n hµng 
Cã TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Cã TK 153 -C«ng cô, dông cô 
Cã TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng  
Cã c¸c TK 623, 627 (NÕu sè ®· chi nhá h¬n sè trÝch tríc) 

7. Trêng hîp l·i vay tr¶ sau, cuèi kú tÝnhl·i tiÒn vay ph¶i tr¶ trong kú, gh×: 
Nî TK 635 -Chi phÝ tµi chÝnh (L·i tiÒn vay vèn s¶n xuÊt, kinh doanh) 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (L·i tiÒn vay tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang). 
Nî TK 241 -XDCB dë dang (L·i tiÒn vay tÝnh vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ 

8. Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo mÖnh gi¸, nÕu tr¶ l·i sau 
(khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay 
ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 
Nî TK 635 -Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh l·i vay vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241 -XDCB dë dang (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
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Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi mua 
tr¸i phiÕu, ghi: 

Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i ph¶i tr¶)  
Nî TK 343 -Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh (TK 3431 -MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

9. Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã chiÕt khÊu, nÕu tr¶ l·i sau 
(khi tr¸i phiÕu ®¸o h¹n), tõng kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay 
ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 
Nî TK 635 -Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh l·i vay vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241 -XDCB dë dang (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
 Cã TK 3432 -ChiÕt khÊu tr¸i phiÕu (Sè ph©n bæ chiÕt khÊu tr¸i phiÕu trong kú) 
Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi mua 

tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i ph¶i tr¶)  
Nî TK 343 -Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh (TK 3431 -MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

10. Trêng hîp doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cã phô tréi, nÕu tr¶ l·i sau (khi 
tr¸i phiÕu ®¸o h¹n), tõng thêi kú doanh nghiÖp ph¶i tÝnh tríc chi phÝ l·i vay 
ph¶i tr¶ trong kú vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh hoÆc vèn ho¸, ghi: 

Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n s¶n xuÊt dë dang) 
Nî TK 635 -Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu tÝnh l·i vay vµo chi phÝ tµi chÝnh trong kú) 
Nî TK 241 -XDCB dë dang (NÕu tÝnh l·i vay vµo gi¸ trÞ tµi s¶n ®Çu t x©y dùng dë dang) 
 Cã TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (PhÇn l·i tr¸i phiÕu ph¶i tr¶ trong kú) 
Cuèi thêi h¹n cña tr¸i phiÕu, doanh nghiÖp thanh to¸n gèc vµ l·i tr¸i phiÕu cho ngêi mua 

tr¸i phiÕu, ghi: 
Nî TK 335 -Chi phÝ ph¶i tr¶ (Tæng sè tiÒn l·i ph¶i tr¶)  
Nî TK 343 -Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh (TK 3431 -MÖnh gi¸ tr¸i phiÕu) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 
 

Tµi kho¶n 336 -ph¶i tr¶ néi bé 
 

Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ gi÷a doanh nghiÖp 
®éc lËp víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc trong mét doanh nghiÖp ®éc lËp, Tæng C«ng ty, C«ng ty 
vÒ c¸ kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép, ph¶i c¸p hoÆc c¸c kho¶n mµ c¸c ®¬n vÞ trong doanh nghiÖp ®éc lËp 
®· chi, ®· thu hé cÊp trªn, cÊp díi hoÆc ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c. 
 

H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n  träng mét sè quy ®Þnh sau 
 

1. Tµi kho¶n 336 chØ ph¶n ¸nh c¸c néi dung kinh tÕ vÒ quan hÖ thanh to¸n né bé ®èi víi c¸c 
kho¶n ph¶i tr¶ gi÷a ®¬n vÞ cÊp trªn vµ ®¬n vÞ cÊp díi, gi÷a c¸c ®¬n vÞ cÊp díi víi nhau, trong ®ã 
cÊp trªn lµ Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i lµ ®¬n vÞ cÊp díi lµ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn trùc thuéc 
hoÆc phô thuéc Tæng C«ng ty, C«ng ty, nhng ph¶i lµ ®¬n vÞ cã tæ chøc kÕ to¸n riªng. 

2. Quan hÖ ®Çu t vèn cña doanh nghiÖp vµo C«ng ty con, C«ng ty liªn kÕt, c¬ së kinh doanh 
®ång kiÓm so¸t vµ c¸c giao dÞch gi÷a C«ng ty mÑ víi c¸c C«ng ty con víi nhau kh«ng ph¶n ¸nh vµo 
Tµi kho¶n 336. 

3. Néi dung c¸c kho¶n ph¶i tr¶ né bé ph°n ²nh trªn T¯i kho°n 336 “Ph°i tr° néi bé” bao 
gåm: 
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- C¸c kho¶n mµ c¸c Tæng C«ng ty, C«ng ty, c¸c kho¶n Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho 
®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc; 

- C¸c kho¶n mµ c¸c Tæng C«ng ty, C«ng ty, ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc trong Tæng c«ng ty, 
C«ng ty ®· chi, tr¶ hé hoÆc c¸c kho¶n ®· thu hé Tæng c«ng ty, C«ng ty, ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc 
hoÆc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn kh¸c vµ c¸c kho¶n thanh to¸n v·ng lai kh¸c. 

Riªng vÒ vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty giao cho ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc 
®îc ghi nhËn v¯o T¯i kho°n 1361 “Vèn kinh doanh ë ®¬n vÞ trùc thuéc”, ®Ó ph°n ²nh sè vèn kinh 
doanh ®· giao cho ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp. C¸c ®¬n vÞ trùc thuéc khi nhËn vèn kinh 
doanh cña Tæng c«ng ty, C«ng ty giao ®îc ghi t¨ng tµi s¶n vµ nguån kinh doanh, kh«ng h¹ch to¸n 
vèn kinh doanh ®îc giao v¯o T¯i kho°n 336 “Ph°i tr° néi bé”. 

4. T¯i kho°n 336 “Ph°i tr° néi bé” ®îc h³ch to²n chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ cã quan hÖ thanh 
to¸n, trong ®ã ®îc theo dâi tõng kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶. 

5. Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm tra, ®èi chiÕu Tµi kho¶n 136, Tµi kho¶n 336 gi÷a c¸c ®¬n 
vÞ theo tõng néi dung thanh to¸n néi bé ®Ó lËp biªn b¶n thanh to¸n bï trõ theo tõng ®¬n vÞ lµm c¨n 
cø  h¹ch to¸n bï trõ trªn 2 tµi kho¶n nµy. Khi ®èi chiÕu, nÕu cã chªnh lÖch, ph¶i t×m nguyªn nh©n vµ 
®iÒu chØnh kÞp thêi. 
 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña  
tµi kho¶n 336 -ph¶i tr¶ né bé 

 

Bªn Nî: 

- Sè tiÒn ®· tr¶ cho ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc; 
- Sè tiÒn ®· nép cho Tæng c«ng ty, C«ng ty;  
- Sè tiÒn ®· tr¶ vÒ c¸c kho¶n mµ c¸c ®¬n vÞ néi bé chi hé, hoÆc thu hé ®¬n vÞ néi bé; 
- Bï trõ c¸c kho¶n ph¶i thu víi c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cña cïng mét ®¬n vÞ cã quan hÖ thanh 

to¸n. 

Bªn Cã: 

- Sè tiÒn ph¶i nép cho Tæng c«ng ty, C«ng ty;  
- Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc; 
- Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong néi bé vÒ c¸c kho¶n ®· ®îc ®¬n vÞ kh¸c chi hé 

vµ c¸c kho¶n thu hé ®¬n vÞ kh¸c. 

Sè d bªn Cã: 

Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép cho c¸c ®¬n vÞ trong néi bé doanh nghiÖp  
 

Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét  sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
 

i. H¹ch to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc, phô thuéc cã tæ chøc kÕ to¸n  
1. §Þnh kú tÝnh vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp sè ph¶i nép cho Tæng c«ng ty, 
C«ng ty vÒ phÝ qu¶n lý, ghi: 

Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 

2. TÝnh sè ph¶i nép vÒ c¸c quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, quü 
khen thëng, phóc lîi theo quy ®Þnh cho Tæng c«ng ty, C«ng ty, ghi: 

Nî TK 414 -Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Nî TK 415 -Quü dù phßng tµi chÝnh 
Nî TK 431 -Quü khen thëng, phóc lîi 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 

3. TÝnh sè lîi nhuËn ph¶i nép vÒ Tæng c«ng ty, C«ng ty, ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
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 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ né bé 
4. Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ né bé kh¸c vÒ c¸c 
kho¶n ®· ®îc Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ né bé kh¸c chi hé, tr¶ hé, 
ghi: 

Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 -C«ng cô, dông cô 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Nî TK 641 -Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ né bé 

5. Khi thu tiÒn hé Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ né bé kh¸c, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ né bé 

6. Khi tr¶ tiÒn cho Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ né bé vÒ c¸c kho¶n ph¶i 
tr¶, ph¶i nép, chi hé, thu hé, ghi: 

Nî TK 336 -Ph¶i tr¶ né bé 
  Cã c¸c TK 111, 112,... 

7. Khi cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c 
trong Tæng c«ng ty, C«ng ty, ghi: 

Nî TK 141 -Nguån vèn kinh doanh (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
Nî TK 241 -Hao mßn TSC§ (2141) (Gi¸ trÞ ®· hao mßn) 
 Cã TK 211 -TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸) 

8. Khi mua hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu 
trõ: 
8.1. §èi víi hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu 

trõ: 
a) Khi nhËn ®îc hµng cña Tæng c«ng ty, C«ng ty, hoÆc ®¬n vÞ kh¸ch trong Tæng c«ng ty, 

C«ng ty, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn né bé vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan, ghi: 
Nî TK 156 -Hµng ho¸ (Gi¸ b¸n néi bé) 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ né bé 
b) Khi b¸n hµng ho¸, ®¬n vÞ ph¶i lËp Ho¸ ®¬n GTGT, c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n 

ph¶n ¸nh thu b¸n hµng vµ thuÕ GTGT ®Çu ra, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 131,... 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
§ång thêi lËp b¶ng kª ho¸ ®¬n hµng ho¸ b¸n ra chuyÓn cho Tæng c«ng ty, C«ng ty (hoÆc ®¬n 

vÞ kh¸c trong Tæng c«ng ty, C«ng ty) ®Ó x¸c ®Þnh doanh thu tiªu thô néi bé. 
c. Khi ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc nhËn ®îc Ho¸ ®¬n GTGT vÒ sè hµng ho¸ tiªu 

thô néi bé do Tæng c«ng ty, C«ng ty chuyÓn ®Õn trªn c¬ së sè hµng ho¸ ®· b¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo 
Ho¸ ®¬n GTGT ph¶n ¸nh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã TK 156-Hµng ho¸ (NÕu cha kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸) 
 Cã TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n (NÕu ®· kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng ho¸) 
d) Trêng hîp c¸c ®¬n vÞ do ®iÒu kiÖn, yªu cÇu qu¶n lý vµ h¹ch to¸n, nÕu kh«ng muèn sö 

dông phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé mµ sö dông ngay Ho¸ ®¬n GTGT th× khi xuÊt hµng 
ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc ë kh¸c ®Þa ph¬ng lËp Ho¸ ®¬n GTGT. C¨n cø 
vµo Ho¸ ®¬n GTGT kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 136 (Gi¸ b¸n néi bé ®· cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép 
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 Cã TK 512 -Doanh thu néi bé (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT). 
- Khi ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n phô thuéc nhËn ®îc Ho¸ ®¬n GTGT vµ hµng ho¸ do Tæng 

c«ng ty, C«ng ty giao cho ®Ó b¸n, kÕ to¸n c¨n cø vµo Ho¸ ®¬n GTGT vµ c¸c chøng tõ liªn quan ph¶n 
¸nh gi¸ vèn hµng ho¸ nhËp kho theo gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT, thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc 
khÊu trõ, ghi: 

Nî TK 155, 156 (Gi¸ b¸n néi bé cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 133 -ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ 
 Cã c¸c TK 111, 112, 336 (Tæng gi¸ thanh to¸n néi bé) 

8.2. §èi víi hµng ho¸ thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc 
tiÕp. 

a) Khi ®¬n vÞ trùc thuéc, h¹ch to¸n phô thuéc nhËn ®îc s¶n phÈm cña Tæng c«ng ty, C«ng 
ty ®iÒu ®éng, giao b¸n, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé vµ c¸c chøng tõ cã liªn 
quan ghi: 

Nî TK 155 -Thµnh phÈm (Gi¸ b¸n néi bé) 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 
b) Khi xuÊt b¸n hµng ho¸, ®¬n vÞ ph¶i lËp ho¸ ®¬n b¸n hµng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n b¸n hµng kÕ 

to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  

9. Khi vay tiÒn ®¬n vÞ cÊp trªn (C«ng ty, Tæng c«ng ty) vµ c¸c ®¬n vÞ néi bé, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 
10. Bï trõ gi÷a c¸c kho¶n ph¶i thu cña Tæng c«ng ty, C«ng ty, c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong Tæng 

c«ng ty, C«ng ty víi c¸c kho¶n ph¶i nép, ph¶i tr¶ Tæng c«ng ty, C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong 
Tæng c«ng ty, C«ng ty (ChØ bï trõ  trong quan hÖ ph¶i thu, ph¶i tr¶ víi mét ®¬n vÞ béi bé trong Tæng 
c«ng ty, C«ng ty), ghi: 

Nî TK 336 -Ph¶i thu néi bé 
 Cã TK 136 -Ph¶i tr¶ néi bé 

ii. h¹ch to¸n ë Tæng c«ng ty, C«ng ty  
1. Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn mµ Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho c¸c ®¬n vÞ 
trùc thuéc, ghi: 

Nî TK 414 -Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 

2. Sè quü dù phßng tµi chÝnh Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho c¸c ®¬n vÞ trùc 
thuéc, ghi: 

Nî TK 415 -Quü dù phßng tµi chÝnh 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 

3. Sè quü khen thëng, quü phóc lîi Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp cho c¸c ®¬n 
vÞ trùc thuéc, ghi: 

Nî TK 431 -Quü khen thëng, phóc lîi 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 

4. Khi Tæng c«ng ty, C«ng ty cÊp tiÒn cho ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c quü, ghi: 
Nî TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 
 Cã c¸c TK 111, 112, ... 

5. Trêng hîp Tæng c«ng ty, C«ng ty ph¶i cÊp bï lç vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cho 
c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ghi: 

Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 
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6. Tæng c«ng ty, C«ng ty x¸c ®Þnh sè ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c 
kho¶n mµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®· chi hé, tr¶ hé, hoÆc Tæng c«ng ty, C«ng ty 
thu hé c¸c ®¬n vÞ  trùc thuéc, ghi: 

Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 -C«ng cô, dông cô 
Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 331 -Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Nî TK 641 -Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 
 Cã TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 

7. Khi Tæng c«ng ty, C«ng ty tr¶ tiÒn cho c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vÒ c¸c kho¶n chi 
hé, tr¶ hé, thu hé, ghi: 

Nî TK 336 -Ph¶i tr¶ néi bé 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 

8. Trêng hîp Tæng c«ng ty, C«ng ty mua hµng ho¸ ë ®¬n vÞ trùc thuéc (Xem 
nghiÖp vô 8 cña phÇn I -H¹ch to¸n ë ®¬n vÞ  trùc thuéc, phô thuéc cã tæ chøc kÕ 
to¸n). 
9. Khi nhËn tiÒn cña ®¬n vÞ cÊp díi vÒ nép tiÒn phÝ qu¶n lý cÊp trªn, ghi:  

Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã c¸c TK 136, 511,... 
(Chi tiÕt xem híng dÉn ë TK 136, 642). 

 
Tµi kho¶n 337  
thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch  
hîp ®ång x©y dùng  
 

Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch vµ sè tiÒn 
ph¶i thu theo doanh thu t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh cña 
hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

 
H¹ch to¸n kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau 
 

1. T¯i kho°n 337 “Thanh to²n theo tiÕn ®é kÕ ho³ch hîp ®ång x©y dùng” chØ ²p dông ®èi 
trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch. Tµi kho¶n 
nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo 
gi¸ trÞ khèi lîng thùc hiÖn ®îc kh¸ch hµng x¸c nhËn. 

2. C¨n cø ®Ó ghi vµo bªn Nî TK 337 lµ chøng tõ  x¸c ®Þnh doanh thu t¬ng øng víi phÇn 
c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong kú (kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n) do nhµ thÇu tù lËp, kh«ng ph¶i chê kh¸ch 
hµng x¸c nhËn. Nhµ thÇu ph¶i lùa chän ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ giao 
tr¸ch nhiÖm cho c¸c bé phËn liªn quan x¸c ®Þnh gi¸ trÞ phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµ lËp chøng tõ 
ph¶n ¸nh doanh thu hîp ®ång x©y dùng trong kú. 

- C¨n cø ®Ó ghi vµo bªn Cã TK 337 lµ ho¸ ®¬n ®îc lËp trªn c¬ së tiÕn ®é thanh to¸n theo kÕ 
ho¹ch ®· ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång. Sè tiÒn ghi trªn ho¸ ®¬n lµ c¨n cø ®Ó ghi nhËn sè tiÒn nhµ 
thÇu ph¶i thu cña kh¸ch hµng, kh«ng lµ c¨n cø ®Ó ghi nhËn doanh thu trong kú kÕ to¸n. 

3. Tµi kho¶n 337 ph¶i ®îc theo dâi chi tiÕt theo tõng hîp ®ång x©y dùng. 
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KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña  
tµi kho¶n 337 -thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng  

 

Bªn Nî: 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thu theo doanh thu ®· ghi nhËn t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn 
thµnh cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

Bªn Cã: 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

Sè d bªn Nî: 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu ®· ghi nhËn cña hîp ®ång lín h¬n sè tiÒn kh¸ch 
hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

Sè d bªn Cã: 

Ph¶n ¸nh sè tiÒn chªnh lÖch gi÷a doanh thu ®· ghi nhËn cña hîp ®ång nhá h¬n sè tiÒn kh¸ch 
hµng ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch cña hîp ®ång x©y dùng dë dang. 

 
Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
 

1. Trêng hîp hîp ®ång x©y dùng quy ®Þnh nhµ thÇu ®îc thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch, 
khi kÕt qña thùc hiÖn hîp ®ång x©y dùng ®îc íc tÝnh mét c¸ch ®¸ng tin cËy, th× kÕ to¸n c¨n cø 
vµo chøng tõ ph¶n ¸nh doanh thu t¬ng øng víi phÇn c«ng viÖc ®· hoµn thµnh (kh«ng ph¶i ho¸ ®¬n) 
do nhµ thÇu tù x¸c ®Þnh, ghi: 

Nî TK 337 -Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch hîp ®ång x©y dùng  
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
2. C¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®îc lËp theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch ®Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i thu theo tiÕn 

®é kÕ ho¹ch ®· ghi trong hîp ®ång, ghi: 
Nî TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
 Cã TK 337 -Thanh to¸n theo tiÕn ®é kÕ ho¹ch  
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép. 
3. Khi nhµ thÇu nhËn ®îc tiÒn cña kh¸ch hµng thanh to¸n, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
 

Tµi kho¶n 338  
ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  
 

Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh thanh to¸n vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ngoµi 
néi dung ®· ph¶n ¸nh ë c¸c tµi kho¶n kh¸c thuéc nhãm TK 33 (tõ TK 331 ®Õn TK 337). Tµi kho¶n 
nµy còng ®îc dïng ®Ó h¹ch to¸n doanh thu nhËn tríc vÒ c¸c dÞch vô ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng, 
chªnh lÖch ®¸nh gÝa l¹i c¸c tµi s¶n ®a ®i gãp vèn liªn doanh vµ c¸c kho¶n chªnh lÖch gi¸ ph¸t sinh 
trong giao dÞch b¸n thuª l¹i tµi s¶n lµ thuª tµi chÝnh hoÆc thuª ho¹t ®éng. 

Néi dung vµ ph¹m vi ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n nµy gåm c¸c nghiÖp vô chñ yÕu sau: 

1. Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n, cßn chê quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã 
thÈm quyÒn. 

2. Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ (trong vµ ngoµi ®¬n vÞ) theo quyÕt ®Þnh 
cña cÊp cã thÈm quyÒn ghi trong biªn b¶n xö lý, nÕu ®· x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n. 

3. Sè tiÒn trÝch vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn. 
4. C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n viªn theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n (tiÒn 

nu«i con khi ly dÞ, con ngoµi gi¸ thó, lÖ phÝ toµ ¸n, c¸c kho¶n thu hé, ®Òn bï...) 
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5. C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c¸c ®¬n vÞ bªn ngoµi do nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n. Trêng 
hîp nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n b»ng hiÖn vËt kh«ng ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n nµy mµ ®îc theo dâi 
ë tµi kho¶n nµy mµ ®îc theo dâi ë tµi kho¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (TK 003 -Hµng ho¸ nhËn 
b¸n bé, nhËn ký göi, ký cîc). 

6. C¸c kho¶m l·i ph¶i tr¶ cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cæ tøc ph¶i tr¶ cho c¸c cæ ®«ng. 
7, C¸c kho¶n ®i vay, ®i  mîn vËt t, tiÒn vãn cã tÝnh chÊt t¹m thêi. 
8. C¸c kho¶n tiÒn nhËn tõ ®¬n vÞ uû th¸c xuÊt, nhËp khÈu hoÆc nhËn ®¹i lý b¸n hµng ®Ó nép 

c¸c lo¹i thuÕ xuÊt, nhËp khÈu, thuÕ GTGT hµng nhËp khÈu. 
9. Sè tiÒn thu tríc cña kh¸ch hµng trong nhiÒu kú kÕ to¸n vÒ cho thuª tµi s¶n, c¬ së h¹ tÇng 

(Gäi lµ doanh thu nhËn tríc). 
10. Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ ngay. 
11. Kho¶n tr¶ l·i nhËn tríc khi cho vay vèn hoÆc mua c¸c c«ng cô nî. 
12. Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 

ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (Giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn thµnh ®Çu t cha xö lý 
t¹i thêi ®iÓm cu«Ý n¨m tµi chÝnh. 

13. PhÇn l·i ho·n l¹i do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ®a ®i gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm 
so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn liªn doanh. 

14. Sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc, tiÒn thu hé nî ph¶i thu vµ tiÒn 
thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp. 

15. Kho¶n chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª tµi 
chÝnh. 

16. Kho¶n chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t 
®éng. 

17. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña 
tµi kho¶n 338 -ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
 

Bªn Nî: 

- KÕt chuyÓn gi¸ trÞ tµi s¶n thõa vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan theo quyÕt ®Þnh ghi trong biªn 
b¶n xö lý; 

- B¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn; 
- Kinh phÝ c«ng ®oµn chi t¹i ®¬n vÞ;  
- Sè b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý quü 

b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn; 
- Doanh thu cha thùc hiÖn tÝnh cho tõng kú kÕ to¸n; tr¶ l¹i tiÒn nhËn tríc cho kh¸ch hµng 

khi kh«ng tiÕp tôc thùc hiÖn viÖc cho thuª tµi s¶n; 
- Sè ph©n bæ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 

gèc ngo¹i tÖ (trêng hîp l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi 
hoµn thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn vµo doanh thu tµi chÝnh. 

- Sè ph©n bæ chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n ®a ®i gãp vèn 
vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn liªn doanh. 

- Sè ph©n bæ kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ 
tiÒn ngay (l·i tr¶ chËm) vµo chi phÝ tµi chÝnh; 

- KÕt chuyÓn chªnh lÖch gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i lµ thuª ho¹t 
®éng ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh; 

- KÕt chuyÓn sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña vËt t, hµng ho¸ 
®a ®i gãp vèn vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn 
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liªn doanh ®îc ghi t¨ng thu nhËp kh¸c khi c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t b¸n sè vËt t, hµng ho¸ 
nµy cho bªn thø ba. 

- Nép vµo Quü Hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp sè tiÒn thu håi nî ph¶i thu ®· thu ®îc vµ tiÒn 
thu vÒ nhîng b¸n, thanh lý tµi s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi cæ phÇn 
ho¸ doanh nghiÖp Nhµ níc; 

- KÕt chuyÓn chi phÝ sè cæ phÇn ho¸ trõ (-) vµo sè tiÒn Nhµ níc thu ®îc tõ cæ phÇn ho¸ 
C«ng ty Nhµ níc; 

- C¸c kho¶n ®· tr¶ vµ ®· nép kh¸c 

Bªn Cã: 

- Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý (Cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n) 
- Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ (Trong vµ ngoµi ®¬n vÞ) theo quyÕt ®Þnh ghi 

trong biªn b¶n xö lý do x¸c ®Þnh ngay ®îc nguyªn nh©n; 
- TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n xuÊt, kinh 

doanh; 
- TrÝch b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi khÊu trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n viªn; 
- C¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn vÒ tiÒn nhµ, ®iÖn, níc ë tËp thÓ; 
- Kinh phÝ c«ng ®oµn vît chi ®îc cÊp bï; 
- Sè BHXH ®· chi tr¶ c«ng nh©n viªn khi ®îc c¬ quan BHXH thanh to¸n; 
- Doanh thu cha thùc hiÖn ph¸t sinh trong kú; 
- KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 

gèc ngo¹i tÖ (trêng hîp l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi 
hoµn thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh; 

- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ ngay; 
- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i cña giao dÞch 

b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª tµi chÝnh; 
- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i cña giao dÞch 

b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª ho¹t ®éng; 
- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 

®a ®i gãp vèn vµo c¬ së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn liªn 
doanh; 

- Sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ toµn bé sè tiÒn thu håi nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n, thanh lý tµi 
s¶n ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp khi x¸c ®Þnh gi¸ ®Ó cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp. 

- C«ng ty cæ phÈn ph¶n ¸nh sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ tæng sè tiÒn thu ®îc vÒ tiÒn thu hé nî ph¶i 
thu tõ nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc (§îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp); 

- Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn thu tõ b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc; 
- C¸c kh¶n ph¶i tr¶ kh¸c. 

Sè d bªn Cã: 

- Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, cßn ph¶i nép; 
- B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn ®· trÝch cha nép cho c¬ quan qu¶n 

lý hoÆc kinh phÝ c«ng ®oµn ®îc ®Ó l¹i cho ®¬n vÞ cha chi hÕt; 
- Gi¸ trÞ tµi s¶n ph¸t hiÖn thõa cßn chê gi¶i quyÕt; 
- Doanh thu cha thùc hiÖn ë thêi ®iÓm cuèi kú kÕ to¸n; 
- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 

(l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn thµnh ®Çu t cha xö lý 
t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh; 

- Sè chªnh lÖch gi¸ b¸n cao h¬n gi¸ trÞ hîp lý hoÆc gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i 
cha kÕt chuyÓn; 

- Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n ®a ®i gãp vèn vµo c¬ 
së liªn doanh ®ång kiÓm so¸t cha kÕt chuyÓn; 
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- Ph¶n ¸nh sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ vÒ sè tiÒn thu hé c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ sè tiÒn thu tõ 
nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé ®îc lo¹i trõ kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; 

- Ph¶n ¸nh sè tiÒn C«ng ty cæ phÇn cßn ph¶i tr¶ vÒ tiÒn thu hé c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ tiÒn 
thu tõ nhîng b¸n tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; 

- Ph¶n ¸nh sè tiÒn thu vÒ b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc cßn ph¶i tr¶ ®Õn cuèi kú kÕ to¸n; 
Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d bªn Nî. Sè d  bªn Nî ph¶n ¸nh sè ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n 

sè ph¶i tr¶, ph¶i nép hoÆc sè b¶o hiÓm x· héi ®· chi tr¶ c«ng nh©n viªn cha ®îc thanh to¸n vµ 
kinh phÝ c«ng ®oµn vît chi cha ®îc cÊp bï. 

Tµi kho¶n 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c, cã 8 tµi kho¶n cÊp 2: 

- Tµi kho¶n 3381 -Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt: Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tµi s¶n thõa cha x¸c ®Þnh râ 
nguyªn nh©n, cßn chê quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. 

Trêng hîp gi¸ trÞ tµi s¶n thõa ®· x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n vµ cã biªn b¶n xö lý th× ®îc 
ghi ngay vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan, kh«ng h¹ch to¸n qua Tµi kho¶n 338 (3381). 

- Tµi kho¶n 3382 -Kinh phÝ c«ng ®oµn: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch vµ thanh to¸n kinh phÝ c«ng 
®oµn ë ®¬n vÞ. 

- Tµi kho¶n 3383 -B¶o hiÓm x· héi: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch vµ thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi 
cña ®¬n vÞ. 

- Tµi kho¶n 3384 -B¶o hiÓm y tÕ: Ph¶n ¸nh t×nh h×nh trÝch vµ thanh to¸n b¶o hiÓm y tÕ theo 
quy ®Þnh. 

- Tµi kho¶n 3385 -Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸: Ph¶n ¸nh sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn thu b¸n cæ phÇn 
thuéc vèn Nhµ níc, tiÒn thu hé c¸c kho¶n ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ 
kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ theo quy ®Þnh. 

- Tµi kho¶n 3386 -NhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n: Ph¶n ¸nh sè tiÒn mµ ®¬n vÞ nhËn ký quü, 
ký cîc cña c¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n bªn ngoµi ®¬n vÞ víi thêi h¹n díi 1 n¨m, ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c dÞch 
vô liªn quan ®Õn  ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh ®îc thùc hiÖn ®óng hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt. 

- Tµi kho¶n 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn: Ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m 
doanh thu cha thùc hiÖn cña doanh nghiÖp trong kú kÕ to¸n. H¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy sè tiÒn 
cña kh¸ch hµng ®· tr¶ tríc cho mét hoÆc nhiÒu kú kÕ to¸n vÒ cho thuª tµi s¶n; Kho¶n l·i nhËn tríc 
khi cho vay vèn hoÆc mua c¸c c«ng cô nî; Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp 
theo cam kÕt víi gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay; L·i tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc 
tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) khi hoµn 
thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn; Kho¶n chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi 
s¶n ®a ®i gãp vèn liªn doanh t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña bªn gãp vèn liªn doanh; 

Kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n nµy sè tiÒn nhËn tríc cña ngêi mua mµ doanh nghiÖp cha 
cung cÊp s¶n phÈm, hµng ho¸, dÞch vô. 

- Tµi kho¶n 3388 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c cña ®¬n vÞ 
ngoµi néi dung c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ®· ph¶n ¸nh trªn c¸c Tµi kho¶n tõ TK 3381 ®Õn TK 3387. 

 
Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n mét 
sè nghiÖp vô kinh tÕ chñ yÕu 
 

1. Trêng hîp TSC§ ph¸t hiÖn thõa cha x¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n ph¶i chê gi¶i quyÕt, ghi: 
Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸) 
 Cã TK 214 -Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn) 
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381) (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
§ång thêi, c¨n cø hå s¬ TSC§ ®Ó ghi t¨ng TSC§ trªn sæ TSC§. 
2. Trêng hîp vËt t, hµng ho¸, tiÒn mÆt t¹i quü ph¸t hiÖn thõa qua kiÓm kª cha x¸c ®Þnh râ 

nguyªn nh©n ph¶i chê gi¶i quyÕt, ghi: 
Nî TK 111 -TiÒn mÆt 
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Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  
Nî TK 153 -C«ng cô, dông cô 
Nî TK 155 -Thµnh phÈm 
Nî TK 156 -Hµng ho¸  
Nî TK 158 -Hµng ho¸ kho b¶o thuÕ  
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381). 
3. Khi cã biªn b¶n xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn vÒ sè tµi s¶n thõa, kÕ to¸n c¨n cø vµo quyÕt 

®Þnh xö lý ghi vµo c¸c tµi kho¶n liªn quan, ghi: 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3381). 
 Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh; hoÆc  
 Cã TK 441 -Nguån vèn ®Çu t XDCB; 
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388). 
 Cã TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
4. Hµng th¸ng trÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ vµ kinh phÝ c«ng ®oµn vµo chi phÝ s¶n 

xuÊt, kinh doanh, ghi: 
Nî TK 623 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 
Nî TK 622 -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 
Nî TK 627 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung 
Nî TK 641 -Chi phÝ b¸n hµng 
Nî TK 642 -Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp  
... 
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383, 3384) 
5. TÝnh sè tiÒn b¶o hiÓm y tÕ, b¶o hiÓm x· héi trõ vµo l¬ng cña c«ng nh©n viªn, ghi: 
Nî TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi ld  
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3384) 
6. Nép b¶o hiÓm x· héi, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¬ quan qu¶n lý quü vµ khi mua thÎ b¶o 

hiÓm y tÕ cho c«ng nh©n viªn, ghi: 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c  
 Cã c¸c TK 111, 112,... 
7. TÝnh b¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn khi nghØ èm ®au, thai s¶n..., ghi: 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3383) 
 Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ ngêi ld  
8. Chi tiªu kinh phÝ c«ng ®oµn t¹i ®¬n vÞ, ghi: 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3382, 3383) 

Cã c¸c TK 111, 112,... 
9. Kinh phÝ c«ng ®oµn chi vît ®îc cÊp bï, khi nhËn ®îc tiÒn, ghi: 
Nî TK 111 -TiÒn mÆt 
Nî TK 112 -TiÒn göi Ng©n hµng 
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c 
10. H¹ch to¸n nhËn ký quü, ký cîc 
- Khi nhËn ký quü, ký cîc ng¾n h¹n cña c¸c ®¬n vÞ kh¸c b»ng tiÒn, ghi: 
Nî c¸c TK 111 (1111, 1113), 112,... 
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3386) 
- Trêng hîp ®¬n vÞ ký quü, ký cîc vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ®· ký kÕt víi doanh nghiÖp bÞ 

ph¹t theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång kinh tÕ: 
+ §èi víi kho¶n tiÒn ph¹t khÊu trõ vµo tiÒn ký quü, ký cîc cña ngêi ký quü, ký cîc, ghi: 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3386) (§èi víi kho¶n ký quü, ký cîc ng¾n h¹n) 
 Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
+ Khi thùc tr¶ kho¶n ký quü, ký cîc cho ngêi ký quü, ký cîc, ghi: 
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Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3386) (§· trõ kho¶n tiÒn mÆt) (NÕu cã) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 
11. X¸c ®Þnh sè l·i ph¶i tr¶ cho c¸c bªn tham gia liªn doanh, cæ tøc ph¶i tr¶ cho c¸c cæ ®«ng 

theo quyÕt ®Þnh cña ®¹i héi cæ ®«ng, ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
 Cã TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388). 
12. H¹ch to¸n doanh thu cha thùc hiÖn vÒ cho thuª TSC§, B§S ®Çu t theo ph¬ng thøc 

cho thuª ho¹t ®éng, doanh thu cña kú kÕ to¸n ®îc x¸c ®Þnh b»ng tæng sè tiÒn cho thuª ho¹t ®éng 
TSC§, B§S ®Çu t ®· thu chia cho sè kú thu tiÒn tríc cho thuª ho¹t ®éng TSC§, B§S ®Çu t: 

a) §èi víi ®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ cho thuª TSC§, B§S ®Çu t trong nhiÒu n¨m, kÕ 

to¸n ph¶n ¸nh doanh thu cha thùc hiÖn theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... (Tæng sè tiÒn nhËn tríc) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cho thuª cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
- Khi tÝnh vµ ghi nhËn doanh thu cña tõng kú kÕ to¸n, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117). 
- Trêng hîp hîp ®ång cho thuª tµi s¶n kh«ng ®îc thùc hiÖn ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch 

hµng, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Gi¸ cho thuª cha cã thuÕ GTGT) 
Nî TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (Sè tiÒn tr¶ l¹i cho ngêi ®i thuª vÒ thuÕ GTGT cña ho¹t 

®éng cho thuª TSC§ kh«ng thùc hiÖn ®îc) 
 Cã c¸c TK 111, 112,... (Sè tiÒn tr¶ l¹i) 
b) §èi víi ®¬n vÞ tÝnh thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
- Khi nhËn tiÒn cña kh¸ch hµng tr¶ tríc vÒ cho thuª tµi s¶n trong nhiÒu n¨m, kÕ to¸n ph¶n 

¸nh doanh thu nhËn tríc theo tæng sè tiÒn ®· nhËn, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 3387–Doanh thu cha thùc hiÖn (Tæng sè tiÒn nhËn tríc) 
- Khi tÝnh vµ ghi nhËn doanh thu cña tõng kú kÕ to¸n, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117). 
- KÕ to¸n ph¶n ¸nh sè thuÕ GTGT ph¶i nép theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 511 –Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (5113, 5117) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ  GTGT ph¶i nép (33311) 
- Trêng hîp hîp ®ång thuª tµi s¶n kh«ng thùc hiÖn, ph¶i tr¶ l¹i tiÒn cho kh¸ch hµng, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã c¸c TK 111, 112,... (Sè tiÒn tr¶ l¹i) 
13. H¹ch to¸n trêng hîp b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ chËm, tr¶ gãp: 
a) §èi víi hµng b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp thuéc ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng 

ph¸p khÊu trõ: 
- Khi b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp th× ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kú 

kÕ to¸n theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp víi gi¸ b¸n tr¶ tiÒn 
ngay ghi v¯o T¯i kho°n "Doanh thu cha thùc hiÖn”, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay 

cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ 

gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cha cã thuÕ GTGT) 
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 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 
- Hµng kú, tÝnh, x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu tiÒn l·i b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp trong 

kú, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 515 -Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
- Khi thùc thu tiÒn b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp trong ®ã gåm c¶ phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ 

b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÌn ngay, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng. 
b) §èi víi hµng b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp kh«ng thué ®èi tîng chÞu thuÕ GTGT hoÆc thuéc ®èi 

tîng chÞu thuÕ GTGT tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp: 
- Khi b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp th× ghi nhËn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô cña kÕ 

to¸n theo gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay, phÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn 
ngay khi nhËn lµ doanh thu cha thùc hiÖn, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cã thuÕ 

GTGT) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n tr¶ chËm, tr¶ 

gãp vµ gi¸ b¸n tr¶ tiÒn ngay cã thuÕ GTGT). 
§ång thêi ghi nhËn gi¸ vèn hµng b¸n: 
+ NÕu b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã c¸c TK 154 (631), 155, 156, 157,... 
+ NÕu thanh lý, B§S ®Çu t, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña B§S ®Çu t) 
Nî TK 214 Hao mßn TSC§ (2147) (Sæ hao mßn luü kÕ) 
 Cã TK 217 -B§S ®Çu t 
- Cuèi kú, x¸c ®Þnh sè thuÕ GTGT ph¶i nép tÝnh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, ghi: 
Nî TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô  
 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (3331) 
- Hµng ký, tÝnh, x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn doanh thu tiÒn l·i b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 515 -Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
- Khi thùc thu tiÒn b¸n hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp trong ®ã gåm c¶ phÇn l·i b¸n hµng tr¶ chËm, 

tr¶ gãp, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 131 -Ph¶i thu cña kh¸ch hµng  
14. Trêng hîp b¸n vµ thuª l¹i TSC§ lµ thuª tµi chÝnh cã gi¸ b¸n lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i cña 

TSC§ b¸n vµ thuª l¹i: 
- Khi hoµn tÊt thñ tôc b¸n tµi s¶n, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n vµ c¸c chøng tõ liªn quan, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 113,... (Tæng gi¸ thanh to¸n) 
 Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c (Theo gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (Chªnh lÖch gi÷a gi¸ b¸n lín h¬n gÝ trÞ cßn 

l¹i TSC§) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép 
§ång thêi ghi gi¶m TSC§: 
Nî TK 811 -Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ b¸n vµ thuª l¹i) 
Nî TK 214 -Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn) (nÕu cã) 
 Cã TK 211 -TSC§ h÷u h×nh (Nguyªn gi¸ TSC§) 
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- §Þnh kú, kÕt chuyÓn chªnh lÖch lín h¬n (l·i) gi÷a gi¸ b¸n vµ gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n cè 
®Þnh b¸n vµ thuª l¹i ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú phï hîp víi thêi gian thuª tµi 
s¶n, ghi: 

Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã c¸c TK 623, 627, 641, 642,... 
15. KÕ to¸n kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t XDCB (Giai 

®o³n tríc ho³t ®éng) cða ho³t ®éng ®Çu t, nÕu TK 413 "Chªnh lÖch tû gi² hèi ®o²i” cã sè d bªn 
Cã ®îc tÝnh ngay vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn sang TK 3387 "Doanh thu 
cha thùc hiÖn” ®Ó ph©n bæ trong tg tèi ®a l¯ 5 n¨m, ghi: 

Nî TK 413 -Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) 
 Cã TK 515 -Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) (NÕu ph¶i ph©n bæ dÇn). 
- Ph©n bæ l·i tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t XDCB vµo doanh 

thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t TSC§ vµo sö dông, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 515–Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
16. Khi gãp vèn vµo c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t TSC§ cã gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cao h¬n gi¸ 

trÞ cßn l¹i cña TSC§ ®em ®i gãp vèn, doanh nghiÖp ghi nhËn sè thu nhËp vµo TK 711 "Thu nhËp 
kh²c” phÇn chªnh lÖch gi÷a gi² ®²nh gi² l³i lín h¬n gi² trÞ cßn l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña 
c²c bªn kh²c trong liªndoanh v¯ ghi nhËn v¯o TK 3387 "Doanh thu cha thùc hiÖn” phÇn chªnh lÖch 
gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ cßn l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh, 
ghi: 

Nî TK 222 -Vèn liªn doanh (Theo gi¸ ®¸nh gi¸) 
Nî TK 214 -Hao mßn TSC§ (2147) (Sè khÊu hao ®· trÝch) 
 Cã c¸c TK 211, 213 (Nguyªn gi¸) 
 Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ vµ gi¸ trÞ cßn l¹i 

t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña c¸c bªn kh¸c trong liªn doanh) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn chªnh lÖch gi÷a gi¸ ®¸nh gi¸ vµ gi¸ trÞ 

cßn l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh) 
- §Þnh kú, c¨n cø vµo thêi gian sö dông h÷u Ých cña TSC§ mµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm 

so¸t sö dông, ph©n bá sè doanh thu cha thùc hiÖn vµo thu nhËp kh¸c trong kú, ghi: 
Nî TK 3387- Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
17. KÕ to¸n nghiÖp vô giao dÞch gi÷a bªn gãp vèn liªn doanh vµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm 

so¸t. 
17.1. KÕ to¸n nghiÖp vô gãp vèn liªn doanh b¸n tµi s¶n cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm 

so¸t: 
- Trêng hîp b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, khi xuÊt kho 

thµnh phÈm, hµng ho¸ ®Ó b¸n, ghi: 
Nî TK 632 -Gi¸ vèn hµng b¸n 
 Cã TK 155 -Thµnh phÈm; hoÆc 
 Cã TK 156 -Hµng ho¸ 
§ång thêi c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸ ®Ó ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng, 

ghi: 
Nî c¸c TK 111, 112, 131,...(Tæng gi¸ thanh to¸n cña thµnh phÈm, hµng ho¸ b¸n cho c¬ së 

kinh doanh ®ång kiÓm so¸t) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (Gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT) 
 Cã TK 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép (33311) 
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- Trêng hîp b¸n TSC§ cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, kÕ to¸n ghi gi¶m gi¸ TSC§ 
khi nhîng b¸n: 

Nî TK 811- Chi phÝ kh¸c (Gi¸ trÞ cßn l¹i) 
Nî TK 214 -Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh (Gi¸ trÞ hao mßn TSC§) 
 Cã c¸c TK 211, 213 (Nguyªn gi¸) 
§ång thêi ghi nhËn thu nhËp kh¸c do b¸n TSC§ theo gi¸ b¸n thùc tÕ cho c¬ së kinh doanh 

®ång kiÓm so¸t. 
Nî c¸c TK 111, 112, 131,... 
 Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
 Cã TK 333 -ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ níc (33311) 
- Cuèi kú, bªn gãp vèn liªn doanh c¨n cø vµo c¸c tµi s¶n cè ®Þnh, thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· 

b¸n cho c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t cã l·i nhng trong kú c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t 
cha b¸n tµi s¶n cho bªn thø ba ®éc lËp, bªn gãp vèn liªn doanh ph¶i ph¶n ¸nh ho·n l¹i vµ ghi nhËn 
lµ doanh thu cha thùc hiÖn phÇn l·i do b¸n TSC§, thµnh phÈm, hµng ho¸ t¬ng øng víi phÇn lîi Ých 
cña m×nh trong liªn doanh: 

+ Trêng hîp b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸, ghi: 
Nî TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (PhÇn l·i ho·n l¹i do b¸n thµnh phÈm, 

hµng ho¸ t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh). 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
+ Trêng hîp b¸n TSC§, ghi: 
Nî TK 711 -Thu nhËp kh¸c (PhÇn l·i ho·n l¹i do b¸n TSC§ t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña 

m×nh trong liªn doanh) 
 Cã TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
- Trong kú kÕ to¸n sau, khi c¬ së kinh doanh ®ång tiÒn kiÓm so¸t b¸n thµnh phÈm, hµng ho¸ 

cho bªn thø ba ®éc lËp, bªn tham gia gãp vèn liªn doanh, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn l·i ho·n l¹i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña 

m×nh trong liªn doanh) 
 Cã TK 511 -Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. 
- §èi víi TSC§, ®Þnh kú bªn tham gia gãp vèn liªn doanh ph©n bæ dÇn phÇn l·i ho·n l¹i 

t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong liªn doanh vµo thu nhËp kh¸c c¨n cø vµo thêi gian sö 
dông h÷u Ých cña TSC§ mµ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t sö dông, ghi: 

Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn  
 Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
Khi c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t b¸n tµi s¶n mua tõ bªn gãp vèn cho bªn thø ba ®éc, 

bªn gãp vèn liªn doanh, ghi: 
Nî TK 3387 -Doanh thu cha thùc hiÖn (PhÇn l·i t¬ng øng víi phÇn lîi Ých cña m×nh trong 

liªn doanh cßn l¹i cha ph©n bæ vµo thu nhËp kh¸c) 
Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
17.2. Trêng hîp bªn gãp vèn liªn doanh mua tµi s¶n cña c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t: 
Khi mua tµi s¶n tõ c¬ së kinh doanh ®ång kiÓm so¸t, c¨n cø ho¸ ®¬n chøng tõ liªn quan kÕ 

to¸n ghi nhËn tµi s¶n, hµng ho¸ mua v Ò nh mua cña c¸c nhµ cung cÊp kh¸c. 
18. KÕ to¸n ph¶i tr¶ vÒ thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc: 
- Tõ thêi ®iÓm x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Õn thêi ®iÓm DNNN chÝnh thøc chuyÓn sang 

C«ng ty cæ phÇn, nÕu thu ®îc c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n ®îc lo¹i trõ 
kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn thu ®îc ph¶i nép vµo quü hç 
trî s¾p xÕp doanh nghiÖp, ghi: 

Nî c¸c TK 111, 112,... 
 Cã TK 3385 -Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
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§ång thêi h³ch to²n v¯o bªn cã TK 002 "VËt t, h¯ng ho² nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng” (T¯i 
kh¶n ngoµi B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n) gi¸ trÞ vÒ vËt t, hµng ho¸, tµi s¶n gi÷ hé Nhµ níc ®îc lo¹i trõ 
kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®· b¸n ®îc. 

- Khi nép tiÒn thu håi c¸c kho¶n né ph¶i thu vµ tiÒn thu vÒ nhîng b¸n tµi s¶n kh«ng tÝnh 
vµo gi¸ trÞ doanh nghiÖp Quü hé trî s¾p xÕp doanh nghiÖp. 

Nî TK 3385 -Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
 Cã c¸c TK 111, 1112,... 
- Khi b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc cho c¸c cæ ®«ng, ghi: 
Nî c¸c TK 111, 1112,... 
 Cã TK 3385 -Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
- Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸, doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o vµ thùc hiÖn quyÕt to¸n chi 

phÝ cæ phÇn ho¸ víi c¬ quan quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸. Tæng chi phÝ ®îc trõ (-) vµo tiÒn thu tõ b¸n cæ 
phÇn thuéc phÇn vèn Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ cæ phÇn ho¸ ®· ®îc 
duyÖt, ghi: 

Nî TK 3385 -Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ (Chi tiÕt tiÒn thu b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc) 
 Cã TK 1385 -Ph¶i thu vÒ cæ phÇn ho¸ (Chi tiÕt chi phÝ cæ phÇn ho¸) 
- Khi nép tiÒn chªnh lÖch gi÷a tæng sè tiÒn thu vÒ b¸n cæ phÇn thuéc vèn Nhµ níc lín h¬n 

so víi chi phÝ cæ phÇn ho¸ vµo Quü hç trî s¾p xÕp doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 3385 -Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸ 
 Cã c¸c TK 111, 112,... 
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 KÕ to¸n nî dµi h¹n   

1.4.1. Tµi kho¶n sö dông: 

Nî dµi h¹n ®îc ghi chÐp ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 342 -  Nî dµi h¹n. Néi dung ghi chÐp cña tµi 
kho¶n 342 nh sau:   

Bªn Nî:  

 Ph¶n ¸nh kho¶n  nî ®· thanh to¸n 

 KÕt chuyÓn c¸c kho¶n nî dµi h¹n sang tµi kho¶n 315, sè gi¶m nî do ®îc bªn chñ nî chÊp nhËn     

Bªn Cã:  

 Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî dµi h¹n ph¸t sinh trong kú.       

Sè d bªn Cã:  

 Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n nî dµi h¹n cßn cha ®Õn h¹n tr¶.    

1.4.2. Tr×nh tù h¹ch to¸n 

 Khi nhËn TSC§ thuª tµi chÝnh, kÕ to¸n c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n vµ c¸c chøng tõ cã 
liªn quan ph¶n ¸nh gi¸ trÞ TSC§ thuª tµi chÝnh theo gi¸ cha cã thuÕ GTGT ®Çu vµo, ghi: 

 

Nî TK 212- TSC§ thuª tµi chÝnh (Gi¸ cha cã thuÕ GTGT)  

Cã TK 342 - Nî dµi h¹n (Gi¸ trÞ hiÖn t¹i cña kho¶n thanh to¸n tiÒn thuª tèi 
thiÓu hoÆc gi¸ trÞ hîp lý cña tµi s¶n thuª trõ (-) Sè nî gèc ph¶i 
tr¶ kú nµy)  

Cã TK 315- Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ (Sè nî gèc ph¶i tr¶ kú nµy). 

 Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, c¨n cø vµo hîp ®ång thuª tµi s¶n x¸c ®Þnh sè nî gèc thuª tµi chÝnh ®Õn 
h¹n tr¶ trong niªn ®é kÕ to¸n tiÕp theo, ghi: 

Nî TK 342- Nî dµi h¹n 

Cã TK 315- Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶. 

 Trêng hîp tæng sè nî thuª ®îc tÝnh b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i tÝnh to¸n, quy ®æi ra tiÒn ViÖt 
Nam vµ ghi sæ t¬ng tù nh trêng hîp mét. Nh÷ng gi¸ trÞ nî thuª TSC§ theo ngo¹i tÖ ®îc 
theo dâi riªng ë sæ chi tiÕt.     

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ ®Ó nhËp quü,  chuyÓn vµo tµi kho¶n tiÒn göi 
Ng©n hµng, tr¶ nî ngêi b¸n, mua nguyªn vËt liÖu, hµng ho¸ nhËp kho...(tû gi¸ b×nh giao dÞch 
cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, hoÆc tû gi¸ mua b¸n thùc tÕ b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i 
tÖ liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ nãc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp 
vô kinh tÕ t¹i thêi ®iÓm vay ®Ó ghi sæ kÕ to¸n), ghi : 

Nî TK 111 (1112), 112 (1122) 

Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Nî TK 152, 156 

Nî TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh 

Nî TK 133 -  ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ (1331, 1332) 

Cã TK 342 -  Nî dµi h¹n 

 Khi tr¶ tiÒn nî  thuª TSC§ ghi: KÕt chuyÓn sè nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶ ghi: 

Nî TK 342  - Nî dµi h¹n.                          

Cã TK 315  - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶.   

 Khi tr¶ nî ghi : 
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Nî TK 315  - Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶                        

Cã TK 111, 112 
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8.2 KÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u 

 

8.2.1. Nh÷ng quy ®Þnh vÒ kÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u 

8.2.1.1. Kh¸i niÖm vµ nguån h×nh thµnh vèn chñ së h÷u. 

Nguån vèn chñ së h÷u lµ sè nguån vèn cña chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t. §©y lµ sè vèn mµ 
doanh nghiÖp kh«ng ph¶i cam kÕt thanh to¸n.  

Nguån vèn chñ së h÷u do chñ së h÷u, c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn hoÆc h×nh thµnh tõ kÕt qu¶ 
kinh doanh , do vËy nguån vèn chñ së h÷u kh«ng ph¶i lµ mét kho¶n c«ng nî ph¶i tr¶. 

Mét doanh nghiÖp cã thÓ cã mét hoÆc nhiÒu chñ së h÷u vèn. §èi víi C«ng ty Nhµ níc, vèn 
ho¹t ®éng do Nhµ níc giao hoÆc ®Çu t trªn Nhµ níc lµ chñ së h÷u vèn. §èi víi doanh nghiÖp liªn 
doanh, C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh th× chñ së h÷u vèn lµ c¸c thµnh viªn tham gia gãp vèn 
hoÆc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n tham gia hïn vèn. §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn th× chñ së h÷u vèn lµ c¸c 
cæ ®«ng. §èi víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n, chñ së h÷u vèn lµ c¸ nh©n hoÆc chñ hé gia ®×nh. 

Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp (doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty cæ phÇn, doanh 
nghiÖp t nh©n...), nguån vèn chñ së h÷u ®îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Tuy nhiªn, 
nguån vèn chñ së h÷u ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån sau: 

Nguån vèn ban ®Çu vµ ®ãng gãp bæ sung cña c¸c nhµ ®Çu t. 
§©y lµ sè vèn do c¸c chñ së h÷u ®ãng gãp t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp doanh nghiÖp vµ ®ãng gãp 

bæ sung thªm trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. Chñ së h÷u vèn cña doanh nghiÖp cã thÓ lµ Nhµ níc, c¸ 
nh©n hoÆc c¸c tæ chøc tham gia gãp vèn, c¸c cæ ®«ng mua vµ  n¾m gi÷ cæ phiÕu; 

Tuú theo tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp nguån vèn ban ®Çu vµ ®ãng gãp bæ sung ®îc h×nh 
thµnh lµ kh¸c nhau : 

- Víi doanh nghiÖp nhµ níc: Do ng©n s¸ch Nhµ níc giao (cÊp) cho doanh nghiÖp. 
- Víi c«ng ty liªn doanh: Do c¸c bªn tham gia liªn doanh ®ång kiÓm so¸t gãp vèn. 
- Víi c«ng ty cæ phÇn: Do cæ ®«ng ®ãng gãp b»ng viÖc mua cæ phiÕu. 
- Víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n: Do c¸c thµnh viªn tham gia thµnh lËp c«ng ty ®ãng gãp. 
- Víi doanh nghiÖp t nh©n: Do chñ së h÷u doanh nghiÖp («ng chñ) ®ãng gãp. 

Ngoµi ra cßn bao gåm c¸c kho¶n thÆng d vèn cæ phÇn do ph¸t hµnh cæ phiÕu cao h¬n hoÆc 
thÊp h¬n mÖnh gi¸; 
 §©y lµ nguån vèn chñ së h÷u chñ yÕu, chiÕm tû träng lín trong tæng sè vèn chñ së h÷u cña 
doanh nghiÖp. 

Nguån vèn bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh  
§©y lµ sè vèn ®îc h×nh thµnh tõ bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ theo quy ®Þnh cña chÝnh s¸ch 

tµi chÝnh hoÆc nghÞ quyÕt cña §¹i héi cæ ®«ng cña doanh nghiÖp hoÆc theo quy ®Þnh trong §iÒu 
lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty  
C¸c quü doanh nghiÖp  

Lµ c¸c quü ®îc h×nh thµnh tõ lîi nhuËn sau thuÕ nh: Quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng 
tµi chÝnh, c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u, lîi nhuËn cha ph©n phèi, nguån vèn ®Çu t XDCB,... 

Nguån vèn chñ së h÷u kh¸c. 
Thuéc nguån vèn nµy bao gåm:   
- C¸c kho¶n nhËn biÕu, tÆng, tµi trî ®îc ghi t¨ng vèn chñ së h÷u; 
- C¸c kho¶n chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong qu¸ 

tr×nh ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n 
- Nguån kinh phÝ ng©n s¸ch cÊp  
- Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

8.2.1.2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n nguån vèn chñ së h÷u. 

§Ó b¶o ®¶m h¹ch to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®Çy ®ñ nguån vèn chñ së h÷u kÕ to¸n cÇn  qu¸n 
triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: 
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- Doanh nghiÖp cã quyÒn chñ ®éng sö dông c¸c lo¹i nguån vèn vµ c¸c quü hiÖn cã theo 
chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh, nhng víi nguyªn t¾c ph¶i ®¶m b¶o h¹ch to¸n rµnh m¹ch, râ rµng 
tõng lo¹i nguån vèn, quü. Ph¶i theo dâi chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh vµ theo tõng ®èi tîng 
gãp vèn (Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n), tõng lo¹i vèn, quü. 

- Nguån vèn chñ së h÷u cña chñ doanh nghiÖp thÓ hiÖn lµ mét nguån h×nh thµnh cña tµi s¶n 
thuÇn hiÖn cã ë doanh nghiÖp, nhng kh«ng ph¶i cho mét tµi s¶n cô thÓ mµ lµ c¸c tµi s¶n nãi chung. 

- ViÖc chuyÓn dÞch tõ nguån vèn chñ së h÷u nµy sang vèn chñ së h÷u kh¸c ph¶i theo ®óng 
chÝnh s¸ch tµi chÝnh hiÖn hµnh vµ lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc cÇn thiÕt. 

-  Khi cã sù thay ®æi chÝnh s¸ch kÕ to¸n hoÆc ph¸t hiÖn ra sai sãt träng yÕu mµ ph¶i ¸p dông håi 
tè, sau khi x¸c ®Þnh ®îc ¶nh hëng c¸c kho¶n môc vèn chñ së h÷u th× ph¶i ®iÒu chØnh vµo 
sè d ®Çu n¨m cña c¸c tµi kho¶n vèn chñ së h÷u t¬ng øng cña n¨m hiÖn t¹i. 

-  Trêng hîp doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n, c¸c chñ së h÷u vèn (C¸c tæ chøc hoÆc c¸ 
nh©n gãp vèn) chØ ®îc nhËn phÇn gi¸ trÞ cßn l¹i cña tµi s¶n sau khi ®· thanh to¸n c¸c kho¶n Nî 
ph¶i tr¶. 
8.2.2. KÕ to¸n nguån vèn chñ së h÷u. 

8.2.2.1. KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh  

a. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vµ tµi kho¶n ph¶n ¸nh 

Nguån vèn kinh doanh lµ nguån vèn cña chñ së h÷u ®îc dïng vµo môc ®Ých ho¹t ®éng s¶n 
xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Sè vèn nµy ®îc h×nh thµnh khi míi thµnh lËp doanh nghiÖp (do 
chñ së h÷u ®ãng gãp ban ®Çu) vµ bæ sung tõ kÕt qu¶ kinh doanh. 

 Khi h¹ch to¸n nguån vèn kinh doanh, cÇn chi tiÕt theo tõng lo¹i vèn kinh doanh, tõng nguån 
h×nh thµnh, tõng tæ chøc, c¸ nh©n gãp vèn. 

§èi víi C«ng ty Nhµ níc, nguån vèn kinh doanh gåm: Nguån vèn kinh doanh ®îc Nhµ 
níc giao vèn, ®îc ®iÒu ®éng tõ c¸c doanh nghiÖp trong néi bé Tæng c«ng ty, vèn do C«ng ty mÑ 
®Çu t vµo C«ng ty con, c¸c kho¶n chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (NÕu ®îc ghi t¨ng, gi¶m 
nguån vèn kinh doanh), hoÆc ®îc bæ sung tõ c¸c quü, ®îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña ho¹t 
®éng kinh doanh hoÆc ®îc c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. 

§èi víi doanh nghiÖp liªn doanh, nguån vèn kinh doanh ®îc h×nh thµnh do c¸c bªn tham 
gia liªn doanh gãp vèn vµ ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ. 

§èi víi C«ng ty cæ phÇn, nguån vèn kinh doanh ®îc h×nh thµnh tõ sè tiÒn mµ c¸c cæ ®«ng 
®· gãp cæ phÇn, ®· mua cæ phiÕu, hoÆc ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ theo nghÞ quyÕt cña §¹i 
héi cæ ®«ng cña doanh nghiÖp hoÆc theo quy ®Þnh trong §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty. ThÆng d 
vèn cæ phÇn do b¸n cæ phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸. 

§èi víi C«ng ty TNHH vµ C«ng ty hîp danh, nguån vèn kinh doanh do c¸c thµnh viªn gãp 
vèn, ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh. 

§èi víi doanh nghiÖp t nh©n, nguån vèn kinh doanh bao gåm vèn do chñ doanh nghiÖp bá 
ra kinh doanh hoÆc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh. 
 Doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguån vèn kinh doanh theo tõng nguån h×nh 
thµnh vèn. Trong ®ã cÇn theo dâi chi tiÕt cho tõng tæ chøc, tõng c¸ nh©n tham gia gãp vèn. 

 §èi víi C«ng ty Nhµ níc th× nguån vèn kinh doanh cã thÓ ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau: 
- Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Lµ nguån vèn Ng©n s¸ch Nhµ níc giao (KÓ c¶ nguån vèn cã 

nguån gèc tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc, nh: Chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n...); 
- Nguån vèn bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ cña doanh nghiÖp hoÆc ®îc tÆng, biÕu, viÖn trî... 

§èi víi doanh nghiÖp liªn doanh, C«ng ty TNHH, C«ng ty hîp danh th× nguån vèn kinh doanh 
®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau: 
- Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Lµ kho¶n vèn gãp cña c¸c thµnh viªn gãp vèn;  
- Vèn kh¸c: Lµ nguån vèn ®îc bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ hoÆc ®îc tÆng biÕu, viÖn trî. 

 §èi víi C«ng ty cæ phÇn th× nguån vèn kinh doanh ®îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh sau: 
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- Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Lµ kho¶n tiÒn hoÆc tµi s¶n do c¸c cæ ®«ng gãp cæ phÇn tÝnh 
theo mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu ®· ph¸t hµnh; 

- ThÆng d vèn cæ phÇn: Lµ sè chªnh lÖch gi÷a mÖnh gi¸ vµ gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu; 
- Vèn kh¸c: Lµ sè vèn bæ sung tõ lîi nhuËn sau thuÕ hoÆc ®îc tÆng, biÕu, viÖn trî, nhng 

cha tÝnh cho tõng cæ ®«ng. 

 §èi víi doanh nghiÖp liªn doanh ph¶i tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt nguån vèn kinh doanh 
theo tõng bªn gãp vèn. Trong ®ã ph¶i chi tiÕt theo tõng lÇn gãp vèn, møc vèn gãp, lo¹i 
vèn gãp, nh: Vèn gãp ban ®Çu, vèn ®îc bæ sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. 

 ChØ ghi gi¶m vèn kinh doanh khi doanh nghiÖp nép tr¶ vèn cho Ng©n s¸ch Nhµ níc, bÞ 
®iÒu ®éng vèn cho doanh nghiÖp kh¸c trong néi bé Tæng C«ng ty, tr¶ l¹i vèn cho c¸c cæ ®«ng hoÆc 
c¸c bªn gãp vèn liªn doanh hoÆc gi¶i thÓ, thanh lý doanh nghiÖp, hoÆc xö lý bï lç kinh doanh theo 
quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng. 
 Trêng hîp nhËn vèn gãp liªn doanh, vèn gãp cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng b»ng ngo¹i tÖ th× 
®îc quy ®æi ngo¹i tÖ ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch thùc tÕ hoÆc tû gi¸ giao dÞch b×nh 
qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn Ng©n hµng do ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi 
®iÓm ph¸t sinh. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, kh«ng ®îc ®¸nh gi¸ l¹i sè d Cã Tµi kho¶n 411 
“Nguån vèn kinh doanh” cã gèc ngo³i tÖ. 
 Trêng hîp nhËn vèn gãp cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n gãp vèn b»ng tµi s¶n ph¶i ph¶n ¸nh 
t¨ng nguån vèn kinh doanh theo gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cña tµi s¶n ®îc c¸c bªn gãp vèn chÊp nhËn. 
 §èi víi C«ng ty cæ phÇn, vèn gãp cæ phÇn cña c¸c cæ ®«ng ®îc ghi theo gi¸ thùc tÕ ph¸t 
hµnh cæ phiÕu, nhng ®îc ph¶n ¸nh chi tiÕt theo hai chØ tiªu riªng: Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u vµ 
thÆng d vèn cæ phÇn. Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u ®îc ph¶n ¸nh theo mÖnh gi¸ cña cæ phiÕu. 
ThÆng dù vèn cæ phÇn ph¶n ¸nh kho¶n chªnh lÖch t¨ng gi÷a sè tiÒn thùc tÕ thu ®îc so víi mÖnh 
gi¸ khi ph¸t hµnh lÇn ®Çu, hoÆc ph¸t hµnh bæ sung cæ phiÕu vµ chªnh lÖch t¨ng, gi¶m gi÷a sè hµnh 
lÇn ®Çu, hoÆc ph¸t hµnh bæ sung cæ phiÕu vµ chªnh lÖch t¨ng, gi¶m gi÷a sè tiÒn thùc tÕ thu ®îc so 
víi gi¸ mua l¹i cæ phiÕu khi t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü. Riªng trêng hîp mua l¹i cæ phiÕu ®Ó huû 
bá ngay t¹i ngµy mua th× gi¸ cæ phiÕu ®îc ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh t¹i ngµy mua lµ gi¸ 
thùc tÕ mua l¹i vµ còng ph¶i ghi gi¶m nguån vèn kinh doanh chi tiÕt theo mÖnh gi¸ vµ phÇn thÆng 
d vèn cæ phÇn cña cæ phiÕu mua l¹i. 
 Trêng hîp c«ng ty ph¸t hµnh vµ mua l¹i chÝnh cæ phiÕu mµ c«ng ty ®· ph¸t hµnh, nhng 
kh«ng bÞ huû bá vµ sÏ ®îc t¸i ph¸t hµnh trë l¹i trong kho¶ng thêi gian theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt 
vÒ chøng kho¸n. C¸c cæ phiÕu quü do C«ng ty n¾m gi÷ kh«ng ®îc nhËn cæ tøc, kh«ng cã quyÒn 
bÇu cö hay tham gia chia phÇn tµi s¶n khi C«ng ty gi¶i thÓ. Khi chia cæ tøc cho c¸c cæ phÇn, c¸c cæ 
phiÕu quü ®ang do C«ng ty n¾m gi÷ ®îc coi lµ cæ phiÕu cha b¸n. Gi¸ trÞ cæ phiÕu quü ®îc ph¶n 
¸nh theo gi¸ thùc tÕ mua l¹i bao gåm gi¸ mua l¹i vµ c¸c chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua l¹i 
cæ phiÕu, nh chi phÝ giao dÞch, th«ng tin... 

Khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, gi¸ trÞ thùc tÕ cña cæ phiÕu quü ®îc ghi gi¶m nguån vèn kinh 
doanh trªn b¶ng C§KINH TÕ b»ng c¸ch ghi sè ©m (...). 
 TrÞ gi¸ vèn cña cæ phiÕu quü khi t¸i ph¸t hµnh, hoÆc khi sö dông ®Ó tr¶ cæ tøc, thëng... 
®îc tÝnh theo ph¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn. 

 KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh cña chñ së h÷u sö dông c¸c tµi kho¶n: 411, 419, ... 
§Ó ph¶n ¸nh nguån vèn kinh doanh hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m nguån vèn kinh doanh 

cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 411- “Nguån vèn kinh doanh”. T¯i kho°n n¯y ®îc më 
chi tiÕt theo tõng nguån h×nh thµnh tuú theo tÝnh chÊt doanh nghiÖp vµ yªu cÇu cung cÊp th«ng tin 
cho qu¶n lý. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 411 -Nguån vèn kinh doanh  
Bªn Nî: 

Nguån vèn kinh doanh gi¶m do: 
- Hoµn  tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u vèn; 
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- Gi¶i thÓ, thanh lý doanh nghiÖp; 
- Bï lç kinh doanh theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi cæ ®«ng (§èi víi C«ng ty cæ phÇn); 
- Mua l¹i cæ phiÕu ®Ó huû bá (§èi víi C«ng ty cæ phÇn). 

Bªn Cã: 

Nguån vèn kinh doanh t¨ng do: 
- C¸c chñ së h÷u ®Çu t vèn  
- Bæ sung vèn tõ lîi nhuËn kinh doanh; 
- Ph¸t hµnh cæ phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸; 
- Gi¸ trÞ quµ tÆng, biÕu, tµi trî ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh. 

Sè d bªn Cã: 

Nguån vèn kinh doanh hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 
Tµi kho¶n 411 -Nguån vèn kinh doanh, cã 3 tµi kho¶n cÊp 2: 

- TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh kho¶n vèn thùc ®· ®Çu t 
cña chñ së h÷u theo §iÒu lÖ c«ng ty cña c¸c chñ së h÷u vèn. §èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn th× vèn 
gãp tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu ®îc ghi vµo tµi kho¶n nµy theo mÖnh gi¸. 

- TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh phÇn chªnh lÖch t¨ng do ph¸t 
hµnh cæ phiÕu cao h¬n mÖnh gi¸ vµ chªnh lÖch t¨ng, gi¶m so víi gi¸ mua l¹i khi t¸i ph¸t hµnh cæ 
phiÕu quü (®èi víi c¸c C«ng ty cæ phÇn). 

- TK 4118 -Vèn kh¸c: Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh sè vèn kinh doanh ®îc h×nh thµnh do bæ 
sung tõ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh hoÆc do ®îc tÆng, biÕu, tµi trî, ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n (NÕu c¸c 
kho¶n nµy ®îc phÐp ghi t¨ng, gi¶m nguån vèn kinh doanh). 

§Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hiÖn vµ t×nh h×nh biÕn ®éng t¨ng, gi¶m cña sè cæ phiÕu quü, kÕ to¸n sö dông tµi 
kho°n  419 “Cæ phiÕu quü” KÕt cÊu v¯ néi dung ph°n ¸nh cña TK 419  

Bªn Nî: 

TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü khi mua vµo 
Bªn Cã: 

TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü ®îc t¸i ph¸t hµnh, chia cæ tøc hoÆc huû bá. 
Sè d bªn Nî: 

TrÞ gi¸ thùc tÕ cæ phiÕu quü hiÖn ®ang do C«ng ty n¾m gi÷. 
c. Tr×nh tù kÕ to¸n nguån vèn kinh doanh  

 Khi nhËn vèn kinh doanh cña c¸c chñ së h÷u gãp vèn, c¸c bªn tham gia liªn doanh, kÕ to¸n ghi: 
Nî TK 111, 112,... 
Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 213 -TSC§ v« h×nh 

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4111) 

 Khi nhËn ®îc tiÒn mua cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«ng víi gi¸ ph¸t hµnh theo mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (MÖnh gi¸) 

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4111) (MÖnh gi¸) 

 Khi nhËn tiÒn mua cæ phiÕu cña c¸c cæ ®«ng víi gi¸ ph¸t hµnh cao h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (Gi¸ ph¸t hµnh) 

  Cã TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Cã TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 

 Khi nhËn ®îc tiÒn t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü, ghi: 
+ Gi¸ t¸i ph¸t hµnh lín h¬n gi¸ ghi sæ cña cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 111, 112 (Gi¸ t¸i ph¸t hµnh) 
  Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ ghi sæ) 

 Cã TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn ( Sè chªnh lÖch ) 
+ Gi¸ t¸i ph¸t hµnh nhá h¬n gi¸ ghi sæ cña cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  
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Nî TK 111, 112 (Gi¸ t¸i ph¸t hµnh) 
Nî TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch gi¸ t¸i ph¸t hµnh < gi¸ ghi sæ) 

  Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ ghi sæ) 

 Bæ sung vèn kinh doanh tõ lîi nhuËn sau thuÕ khi ®îc phÐp cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc cÊp cã 
thÈm quyÒn, ghi: 

Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh 

 Bæ sung vèn kinh doanh tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh khi ®îc phÐp cña Héi 
®ång qu¶n trÞ hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn, ghi: 

Nî TK 414 -Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Nî TK 415 -Quü dù phßng tµi chÝnh  

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh 

 Khi c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n b»ng nguån vèn ®Çu t XDCB ®· hoµn thµnh hoÆc c«ng viÖc 
mua s¾m TSC§ ®· xong ®a vµo sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, quyÕt to¸n vèn 
®Çu t ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ TSC§, ®ång thêi ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh: 

Nî TK 441 -Nguån vèn ®Çu t XDCB 
  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh 

 Khi mua s¾m TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, kÕ to¸n ghi t¨ng nguyªn gi¸ 
TSC§, ®ång thêi ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh: 

Nî TK 441 -Nguån vèn ®Çu t XDCB 
Nî TK 414 -Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
Nî TK 4312 -Quü phóc lîi  

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh 

 Bæ sung nguån vèn kinh doanh tõ sè chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n, khi ®îc duyÖt, ghi: 
Nî TK 412 -Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n  

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh 

 Khi c¸c C«ng ty thµnh viªn trùc thuéc Tæng C«ng ty, C«ng ty con nhËn vèn Tæng c«ng ty giao, 
c«ng ty mÑ ®Çu t ®Ó bæ sung vèn kinh doanh, kÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp díi, ghi: 

Nî TK 111, 112,... 
  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh  

 Khi nhËn ®îc quµ biÕu, tÆng, tµi trî, ghi: 
Nî TK 111, 112,... 
Nî TK 211 -TSC§ h÷u h×nh 
Nî TK 152 -Nguyªn liÖu, vËt liÖu  

  Cã TK 711 -Thu nhËp kh¸c 
Sau khi thùc hiÖn nghÜa vô thuÕ víi Nhµ níc, nÕu phÇn cßn l¹i ®îc phÐp ghi t¨ng nguån 

vèn kinh doanh , ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4118) 

 Bæ sung vèn gãp do tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu cho c¸c cæ ®«ng, ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh  
+ Gi¸ ph¸t hµnh lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
  Cã TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  

Cã TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 
+ Gi¸ ph¸t hµnh nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
Nî TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 
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  Cã TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  

 Khi C«ng ty cæ phÇn mua l¹i cæ phiÕu ®Ó huû bá ngay t¹i ngµy mua l¹i: 
+ NÕu gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu lín h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 

Nî TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Nî TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 
 Cã TK 111, 112,... 

+ NÕu gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
 Cã TK 111, 112,... 
 Cã TK 4112-ThÆng d vèn cæ phÇn (Chªnh lÖch nhá h¬n mÖnh gi¸ cæ phiÕu) 

 Khi huû bá cæ phiÕu quü:  
+ NÕu gi¸ mua l¹i cæ phiÕu quü lín h¬n mÖnh gi¸ ph¸t hµnh, ghi: 

Nî TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Nî TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Sè chªnh lÖch ) 

Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ mua l¹i cæ phiÕu). 
+ NÕu gi¸ mua l¹i cæ phiÕu quü nhá h¬n mÖnh gi¸ ph¸t hµnh, ghi: 

Nî TK 4111 -Vèn ®Çu t cña chñ së h÷u (MÖnh gi¸)  
Cã TK 4112 -ThÆng d vèn cæ phÇn (Sè chªnh lÖch ) 
Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ mua l¹i cæ phiÕu). 

 Khi hoµn tr¶ vèn gãp cho c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn, ghi: 
Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4111, 4112) 

  Cã TK 111, 112,... 

 Khi ®¬n vÞ thµnh viªn, C«ng ty con hoµn tr¶ vèn kinh doanh cho Tæng C«ng ty, c«ng ty mÑ theo 
ph¬ng thøc ghi gi¶m vèn, kÕ to¸n ®¬n vÞ cÊp díi, ghi: 

Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh  
  Cã TK 111, 112,... 

 Khi bÞ ®iÒu ®éng vèn kinh doanh cña ®¬n vÞ cho mét ®¬n vÞ kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã 
thÈm quyÒn (nÕu cã): 

+ §iÒu ®éng vèn kinh doanh lµ TSC§, ghi: 
Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh  
Nî TK 214 -Hao mßn TSC§  
 Cã TK 211 -TSC§ h÷u h×nh 

 Cã TK 213 -TSC§ v« h×nh 
+ §iÒu ®éng vèn b»ng tiÒn, ghi: 

Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh  
  Cã TK 111, 112. 

d. Tr×nh tù kÕ to¸n cæ phiÕu quü 

  Mua l¹i cæ phiÕu do chÝnh C«ng ty ®· ph¸t hµnh: 
- Khi C«ng ty ®· hoµn tÊt c¸c thñ tôc mua l¹i sè cæ phiÕu do chÝnh C«ng ty ph¸t hµnh theo 

®Þnh, kÕ to¸n thùc hiÖn thñ tôc thanh to¸n tiÒn cho c¸c cæ ®«ng theo gi¸ tho¶ thuËn mua, b¸n vµ 
nhËn cæ phiÕu vÒ, ghi: 

Nî TK 419 -Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) 
 Cã TK 111, 112 
- Trong qu¸ tr×nh mua l¹i cæ phiÕu, khi ph¸t sinh chi phÝ liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc mua l¹i 

cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 419 -Cæ phiÕu quü 
 Cã c¸c TK 111, 112 

T¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü: 
- Khi t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu quü víi gi¸ cao h¬n thùc tÕ mua lÞ, ghi: 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

Nî TK 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu) 
 Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (Gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) 
 Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¸i ph¸t hµnh cao 

h¬n gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) 
- Khi ph¸t hµnh cæ phiÕu quü ra tt víi gi¸ thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 111, 112 (Tæng gi¸ thanh to¸n t¸i ph¸t hµnh cæ phiÕu) 
Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ t¸i ph¸t hµnh thÊp h¬n 

gi¸ thùc tÕ mua l¹i) 
 Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) 

 Khi huû bá sè cæ phiÕu quü, ghi: 
Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4111 -MÖnh gi¸ cña sè cæ phiÕu huû bá) 
Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu 

lín h¬n mÖnhgi¸ cæ phiÕu bÞ huû) 
 Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (gi¸ mua l¹i cæ phiÕu) 

 Khi cã quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ chia cæ tøc b»ng cæ phiÕu quü: 
- Trêng hîp gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu c¸o h¬n gi¸ thùc tÕ 

mua vµo cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi (Theo gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu) hoÆc; 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) 
 Cã TK 419 -Cæ phiÕu quü (Theo gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ phiÕu) 
 Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua l¹i cæ 

phiÕu thÊp h¬n gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu) 
- Trêng hîp gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu thÊp h¬n gi¸ thùc tÕ 

mua vß cæ phiÕu, ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi (Theo gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÕu) hoÆc; 
Nî TK 338 -Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c (3388) 
Nî TK 411 -Nguån vèn kinh doanh (4112) (Sè chªnh lÖch gi÷a gi¸ thùc tÕ mua vµo cæ phiÕu 

quü cao h¬n gi¸ ph¸t hµnh cæ phiÐu t¹i ngµy tr¶ cæ tøc b»ng cæ phiÕu) 
  Cã TK 419–Cæ  phiÕu quü (Theo gi¸ thùc tÕ mua cæ phiÕu quü) 

8.2.2.2. KÕ to¸n c¸c quü doanh nghiÖp. 

a. Nguån h×nh thµnh vµ môc ®Ých sö dông c¸c quü doanh nghiÖp. 

C¸c quü doanh nghiÖp bao gåm quü ®Çu t ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh, c¸c quü thuéc 
vèn chñ së h÷u, quü khen thëng, quü phóc lîi. C¸c quü doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh b»ng c¸ch 
trÝch mét tû lÖ nhÊt ®Þnh tõ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi 
chÝnh vµ tõ mét sè nguån kh¸c (viÖn trî, tÆng thëng, cÊp duíi nép, cÊp trªn cÊp bæ sung...). C¸c 
quü doanh nghiÖp ®îc sö dông cho tõng môc ®Ých chi tiªu riªng.  

Quü ®Çu t ph¸t triÓn: Quü nµy ®îc dïng ®Ó bæ sung vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty; sö dông cho c¸c 
môc ®Ých më réng, ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t theo chiÒu s©u, mua s¾m, x©y dùng tµi s¶n 
cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi d©y chuyÒn s¶n xuÊt, ®æi míi c«ng nghÖ, mua cæ phiÕu, gãp cæ phÇn, 
nghiªn cøu khoa häc, trÝch nép lªn cÊp trªn ®Ó h×nh thµnh quü ph¸t triÓn ... 

Quü dù phßng tµi chÝnh ®îc dïng ®Ó: Bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt, thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n, c«ng nî 
kh«ng ®ßi ®îc x¶y ra trong qu¸ tr×nh kinh doanh; Bï ®¾p kho¶n lç cña C«ng ty theo quyÕt ®Þnh cña 
Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ®¹i diÖn chñ së h÷u; Ngoµi ra mét phÇn sÏ trÝch nép lªn ®¬n vÞ cÊp trªn theo 
tû lÖ quy ®Þnh. 

C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u ®îc sö dông ®Ó thëng cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban 
Gi¸m ®èc C«ng ty. Møc thëng do ®¹i diÖn chñ së h÷u quyÕt ®Þnh g¾n víi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh cña C«ng ty, trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Chñ ®Þnh Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc C«ng ty (®èi 
víi C«ng ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ). 
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Quü khen thëng ®îc dïng ®Ó: Thëng cuèi n¨m hoÆc thêng kú trªn c¬ së n¨ng suÊt lao ®éng 
vµ thµnh tÝch c«ng t¸c cña mçi c¸n bé, c«ng nh©n viªn trong C«ng ty Nhµ níc; Thëng ®ét xuÊt cho 
nh÷ng c¸ nh©n, tËp thÓ trong C«ng ty Nhµ níc; Thëng cho nh÷ng c¸ nh©n vµ ®¬n vÞ ngoµi C«ng ty 
Nhµ níc cã ®ãng gãp nhiÒu cho ho¹t ®éng kinh doanh, c«ng t¸c qu¶n lý cña C«ng ty.  

Quü phóc lîi ®îc dïng ®Ó:  §Çu t x©y dùng hoÆc söa ch÷a c¸c c«ng tr×nh phóc lîi cña C«ng 
ty; Chi cho c¸c ho¹t ®éng phóc lîi c«ng céng cña tËp thÓ c«ng nh©n viªn C«ng ty, phóc lîi x· héi; 
Gãp mét phÇn vèn ®Ó ®Çu t x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phóc lîi chung trong ngµnh, hoÆc víi c¸c ®¬n 
vÞ kh¸c theo hîp ®ång; Ngoµi ra cã thÓ sö dông mét phÇn quü phóc lîi ®Ó trî cÊp khã kh¨n ®ét xuÊt 
cho nh÷ng ngêi lao ®éng kÓ c¶ nh÷ng trêng hîp vÒ hu, vÒ mÊt søc, l©m vµo hoµn c¶nh khã kh¨n, 
kh«ng n¬i n¬ng tùa, hoÆc lµm c«ng t¸c tõ thiÖn x· héi. 

ViÖc sö dông quü khen thëng, phóc lîi do Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc (®èi víi C«ng 
ty kh«ng cã Héi ®ång qu¶n trÞ) quyÕt ®Þnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña C«ng ®oµn C«ng ty. 

ViÖc sö dông c¸c quü nãi trªn ph¶i thùc hiÖn c«ng khai theo quy chÕ c«ng khai tµi chÝnh, 
quy chÕ d©n chñ ë c¬ së vµ quy ®Þnh cña Nhµ níc. C«ng ty chØ ®îc chi c¸c quü khen thëng, phóc 
lîi, quü thëng Ban qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty sau khi thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ c¸c nghÜa vô 
tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n ph¶i tr¶. 

b. KÕ to¸n quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Tµi kho¶n sö dông.  

§Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü ®Çu t ph¸t triÓn kÕ to¸n sö dông Tµi 
kho¶n 414. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Bªn Nî: 

 Chi  tiªu quü ®Çu t ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 

 CÊp quü ®Çu t ph¸t triÓn cho ®¬n vÞ cÊp díi. 

Bªn Cã: 

 Quü ®Çu t ph¸t triÓn t¨ng do trÝch lËp tõ phÇn lîi nhËn sau thuÕ ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp 

 Quü ®Çu t ph¸t triÓn t¨ng do cÊp díi nép lªn, do cÊp trªn cÊp xuèng. 

Sè d bªn Cã : Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

 Tr×nh tù kÕ to¸n  

 Trong kú t¹m trÝch lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn tõ lîi nhuËn sau thuÕ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 421 (4212 )- L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn  

 Cuèi n¨m x¸c ®Þnh sè quü ®Çu t ph¸t triÓn thùc tÕ ®îc trÝch lËp thªm, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

 NhËn quü ®Çu t ph¸t triÓn do cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 

Nî TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

Cã TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Khi chi dïng quü ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó mua s¾m, x©y dùng TSC§ ®· hoµn thµnh vµ ®· ®a vµo 
sö dông, ®ång thêi víi viÖc ghi t¨ng gi¸ trÞ TSC§, kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn nguån vèn, ghi: 

Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 

 Dïng quü ®Çu t ph¸t triÓn bæ sung nguån vèn ®Çu t XDCB, ghi: 
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Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Cã TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 
Bæ sung vèn kinh doanh tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn khi ®îc phÐp cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc 

cÊp cã thÈm quyÒn, ghi: 
Nî TK 414 -Quü ®Çu t ph¸t triÓn  
  Cã TK 411 -Nguån vèn kinh doanh 

 CÊp quü ®Çu t ph¸t triÓn cho ®¬n vÞ cÊp díi; Nép quü ®Çu t ph¸t triÓn cho cÊp trªn, ghi: 

Nî TK 414 - Quü ®Çu t ph¸t triÓn  

           Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

            Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

C.  KÕ to¸n quü dù phßng tµi chÝnh  

 Tµi kho¶n sö dông  

§Ó ph¶n ¸nh sè tiÒn hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m quü dù phßng tµi chÝnh kÕ to¸n sö dông 
tµi  kho¶n 415- Quü dù phßng tµi chÝnh.  

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 415 nh sau: 

Bªn Nî:   

 Chi tiªu quü dù phßng tµi chÝnh. 

 CÊp quü dù phßng tµi chÝnh cho cÊp díi, hoÆc nép lªn ®¬n vÞ cÊp trªn  

Bªn Cã:   

 Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do trÝch lËp tõ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó l¹i cho doanh 
nghiÖp 

  Quü dù phßng tµi chÝnh t¨ng do cÊp díi nép lªn, do cÊp trªn cÊp xuèng. 

Sè d bªn Cã:         

 Sè quü ®Çu t ph¸t triÓn hiÖn cã cña doanh nghiÖp 

Tr×nh tù kÕ to¸n  

 Khi t¹m trÝch lËp quü dù phßng tµi chÝnh tõ lîi nhËn sau thuÕ ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp kÕ to¸n 
ghi: 

Nî TK 421 (4212) - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh  

 Cuèi n¨m tríc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, x¸c ®Þnh sè quü dù phßng tµi chÝnh ®îc trÝch lËp 
thªm, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421 - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 

 Khi nhËn quü dù phßng tµi chÝnh do cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 

Nî TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 

 C¸c kho¶n ®îc båi thêng do c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n g©y thiÖt h¹i ®îc phÐp ghi t¨ng quü dù 
phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 

Nî TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 
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Nî TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 

Nî TK 156 -  Hµng ho¸ 

Cã TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh 

 Gi¸ trÞ tµi s¶n thiÖt h¹i ®îc bï ®¾p tõ Quü dù phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 

Cã TK 156 -  Hµng ho¸ 

 C¸c kho¶n thiÖt h¹i doanh nghiÖp ph¶i båi thêng cho c¸c ®¬n vÞ, c¸c c¸ nh©n, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i trªn ®êng 

Cã TK 156 -  Hµng ho¸ 

 Sè lç trong kú ®îc bï ®¾p b»ng Quü dù phßng tµi chÝnh, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

Cã TK 421(4212 ) - L·i cha ph©n phèi 

 Chia quü dù phßng tµi chÝnh cho c¸c cæ ®«ng, c¸c bªn liªn doanh, c¸c thµnh viªn .... khi  doanh 
nghiÖp gi¶i thÓ, hoÆc sö dông kh«ng hÕt, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

Cã TK 112 - TiÒn göi Ng©n hµng 

 Quü dù phßng tµi chÝnh bæ sung nguån vèn KD theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, ghi: 

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

            Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 

CÊp quü dù phßng tµi chÝnh cho ®¬n vÞ cÊp díi; Nép quü ®Çu t ph¸t triÓn cho cÊp trªn, ghi: 

Nî TK 415 - Quü dù phßng tµi chÝnh   

           Cã TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

            Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

d. KÕ to¸n c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

Tµi kho¶n sö dông  

Tµi kho¶n 418 dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng, gi¶m c¸c quü kh¸c thuéc 
nguån vèn chñ së h÷u, nh quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty.... 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
Bªn Nî: 

T×nh h×nh chi tiªu, sö dông c¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u cña doanh nghiÖp. 

Bªn Cã: 

C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u t¨ng do ®îc trÝch lËp tõ lîi nhuËn sau thuÕ. 

Sè d bªn Cã: 

Sè quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u hiÖn cã cña doannghiÖp 

Tr×nh tù kÕ to¸n  
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TrÝch lËp quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, ghi: 
Nî TK 421 -Lîi nhuËn cha ph©n phèi 
  Cã TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
Trêng hîp ®¬n vÞ cÊp díi ®îc ®¬n vÞ cÊp trªn cÊp quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u, ®¬n vÞ 

cÊp díi ghi: 
Nî TK 111, 112, 136, ... 
  Cã TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
Trêng hîp ®¬n vÞ cÊp díi nép ®¬n vÞ cÊp trªn ®Ó h×nh thµnh quü kh¸c thuéc vèn chñ së 

h÷u, ghi: 
Nî TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 

Cã TK 111, 112, 136, ... 
Trêng hîp c¸c ®¹i diÖn chñ së h÷u doanh nghiÖp quyÕt ®Þnh thëng cho Héi ®ång qu¶n trÞ, 

Ban Gi¸m ®èc tõ quü thëng Ban ®iÒu hµnh C«ng ty, ghi: 
Nî TK 418 -C¸c quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u 
Cã TK 111, 112 

e. KÕ to¸n quü khen thëng, quü phóc lîi 

 Tµi kho¶n sö dông 

§Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh trÝch lËp, sö dông quü khen thëng, quü phóc lîi kÕ to¸n 
sö dông tµi  kho¶n 431. 

H¹ch to¸n tµi kho¶n nµy cÇn t«n träng mét sè quy ®Þnh sau: 

- ViÖc trÝch lËp quü khen thëng phóc lîi ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña chÕ ®é tµi chÝnh hiÖn 
hµnh vµ ph¶i h¹ch to¸n chi tiÕt theo tõng lo¹i quü.  

- §èi víi TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi dïng vµo SXKD th× ®ång thêi viÖc ghi t¨ng 
gi¸ trÞ TSC§, kÕ to¸n ph¶i ghi t¨ng nguån vèn kinh doanh vµ ghi gi¶m quü phóc lîi.  

- §èi víi TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi phôc vô nhu cÇu v¨n ho¸, phóc lîi th× ®ång 
thêi ghi t¨ng gi¸ trÞ TSC§, ghi t¨ng quü phóc lîi h×nh thµnh TSC§ vµ ghi gi¶m quü phóc lîi. 
Hµng th¸ng kh«ng trÝch khÊu hao mµ chØ tÝnh hao mßn TSC§ vµo cuèi n¨m. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 431- Quü khen thëng, phóc lîi   

Bªn Nî: 

-  T×nh h×nh chi tiªu sö dông quü khen thëng, quü phóc lîi 

-  Gi¶m quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ khi tÝnh hao mßn TSC§ hoÆc do nhîng b¸n, thanh 
lý TSC§ ®Çu t mua s¾m b»ng quü phóc lîi khi hoµn thµnh dïng cho phôc vô nhu cÇu v¨n 
ho¸, phóc lîi. 

-  CÊp quü phóc lîi, khen thëng cho cÊp díi hoÆc nép cÊp trªn  

Bªn Cã: 

-  TrÝch lËp quü khen thëng, phóc lîi tõ lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 

-   Quü phóc lîi, khen thëng ®îc cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn  

-  T¨ng quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ khi ®Çu t mua s¾m TSC§ b»ng quü phóc lîi, khi 
hoµn thµnh phôc vô nhu cÇu v¨n ho¸ phóc lîi. 

Sè d bªn Cã:  Sè quü khen thëng, phóc lîi hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

Tµi kho¶n 431 - Quü khen thëng, phóc lîi cã 3 tµi kho¶n cÊp II: 

- Tµi kho¶n 4311- Quü khen thëng 

- Tµi kho¶n 4312- Quü phóc lîi 

- Tµi kho¶n 4313- Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 
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KÕt cÊu néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 4313 

Bªn Nî:   

- Ph¶n ¸nh quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ gi¶m do. 

- TÝnh hao mßn TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng v¨n ho¸, phóc lîi 

- Nhîng b¸n, thanh lý TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng v¨n ho¸, phóc lîi. 

Bªn Cã:    

- Ph¶n ¸nh quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ t¨ng do ®Çu t mua s¾m TSC§ b»ng quü phóc lîi, 
khi hoµn thµnh dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi. 

Sè d bªn Cã:   

- Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ hiÖn cã cuèi kú. 

 Tr×nh tù kÕ to¸n  

 Trong n¨m t¹m trÝch quü khen thëng, phóc lîi ghi: 

Nî TK 421 - L·i cha ph©n phèi (4212) 

Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

 Cuèi n¨m tríc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, x¸c ®Þnh sè quü dù phßng tµi chÝnh ®îc trÝch lËp 
thªm, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 421(4211 ) - L·i cha ph©n phèi 

Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

 Dïng quü phóc lîi bæ sung nguån vèn ®Çu t XDCB, ghi: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 

Cã TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 

 NhËn quü khen thëng, phóc lîi do cÊp trªn cÊp hoÆc cÊp díi nép lªn 

- §¬n vÞ nhËn ghi: 

Nî TK 111 - TiÒn mÆt 

Nî TK 112 - TiÒn göi ng©n hµng 

Nî TK 136 -  Ph¶i thu néi  bé 

Cã TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

- §¬n vÞ nép ghi: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

Cã TK 111 - TiÒn mÆt 

Cã TK 112 -  TiÒn göi ng©n hµng 

Cã TK 336 -  Ph¶i tr¶ néi bé  

 TÝnh tiÒn thëng cho c«ng nh©n viªn vµ ngêi lao ®éng kh¸c trong doanh nghiÖp, ghi: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi ( 4311) 

Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 

 Dïng quü phóc lîi ®Ó chi trî cÊp khã kh¨n, chi cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nghØ m¸t, chi cho 
phong trµo v¨n ho¸, v¨n nghÖ quÇn chóng, ghi:  

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 

Cã TK 111, 112  

 Dïng quü phóc lîi ñng hé c¸c vïng thiªn tai, c¸c tæ chøc tõ thiÖn ... ghi: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4312) 
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Cã TK 111, 112  

      Khi biÕu tÆng s¶n phÈm hµng hãa thuéc ®èi tîng tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ 
®îc trang tr¶i b»ng quü khen thëng, phóc lîi, kÕ to¸n ghi:  

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi (4311, 4312) 

Cã TK 512 -Doanh thu néi bé 

Cã 3331 -ThuÕ GTGT ph¶i nép 

 Khi ®Çu t, mua s¾m TSC§ hoÆc ®Çu t XDCB b»ng quü phóc lîi, TSC§ ®· hoµn thµnh vµ ®a 
vµo sö dông, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh 

Cã TK 111, 112  

Cã TK 241 -  Chi phÝ XDCB dë dang (2412) 

- NÕu TSC§ hoµn thµnh dïng vµo ho¹t ®éng SXKD, kÕ to¸n kÕt chuyÓn nguån vèn ghi: 

Nî TK 431 - Quü khen thëng, phóc lîi(4312) 

Cã TK 411 - Nguån vèn kinh doanh 

- NÕu TSC§ hoµn thµnh ®a vµo sö dông, phôc vô cho nhu cÇu v¨n ho¸, phóc lîi, kÕ to¸n kÕt 
chuyÓn nguån vèn ghi: 

Nî TK 4312 - Quü phóc lîi 

Cã TK 4313 - Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 

 TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi trong kú kh«ng trÝch khÊu hao, vµo ngµy cuèi cïng cña niªn 
®é kÕ to¸n, tÝnh hao mßn TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng quü phóc lîi, sö dông phôc vô cho nhu cÇu 
v¨n ho¸, phóc lîi ghi: 

Nî TK 4313 - Quü phóc lîi ®· h×nh thµnh TSC§ 

Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ 

 Khi nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t b»ng quü phóc lîi, dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi, ghi: 

Nî TK 4313 - Quü phóc lîi h×nh thµnh TSC§(Gi¸ trÞ cßn l¹i) 

Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ (Gi¸ trÞ hao mßn) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

- Sè thu, c¸c kho¶n chi vµ chªnh lÖch thu chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t, mua s¾m 
b»ng quü phóc lîi dïng vµo ho¹t ®éng phóc lîi ®îc xö lý vµ h¹ch to¸n theo quyÕt ®Þnh 
thanh lý vµ nhîng b¸n TSC§ cña cÊp cã thÈm quyÒn. 

g.  KÕ to¸n nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. 

Tµi kho¶n sö dông. 

§Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh trÝch lËp, sö dông nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n cña 
doanh nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 441 - Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n.  

Néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 441 nh sau: 

Bªn Nî : Sè vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n gi¶mdo: 

- X©y dùng míi vµ mua s¾m TSC§ hoµn thµnh, bµn giao ®a vµo sö dông vµ ®· quyÕt to¸n 
vèn ®Çu t 

 - Nép l¹i vèn ®Çu t XDCB sö dông kh«ng hÕt  

Bªn Cã:  Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n t¨ng do:  

- Nhµ ®Çu t cÊp hoÆc gèp vèn 
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 - NhËn vèn §TXDCB tõ viÖn trî, tµi trî;  

 - Bæ sung tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn  

Sè d bªn Cã: Nguån vèn ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n hiÖn cã cña doanh nghiÖp cha sö dông; hoÆc ®· 

sö dông nhng c«ng t¸c x©y dùng c¬ b¶n cha hoµn thµnh hoÆc ®· hoµn thµnh nhng quyÕt to¸n 
cha duyÖt. 

Tr×nh tù kÕ to¸n 

 Khi nhËn vèn ®Çu t XDCB do ng©n s¸ch cÊp, cÊp trªn cÊp, do c¸c nhµ ®Çu t gãp vèn, c¸c cæ 
®«ng gãp vèn cæ phÇn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 111 -  TiÒn mÆt 

Nî TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

Nî TK 151 -  Hµng mua ®ang ®i ®êng  

Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

Nî TK 153 -  C«ng cô, dông cô 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  

 - NhËn c«ng tr×nh XDCB dë dang tõ c¸c ®¬n  vÞ kh¸c ®ang thi c«ng theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã 
thÈm quyÒn, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 241 -  XDCB dë dang (2412) 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  

 - Bæ sung nguån vèn ®Çu t XDCB tõ phÇn lîi nhuËn sau thuÕ, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 421 -   Lîi nhuËn cha ph©n phèi 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  

 Bæ sung vèn ®Çu t XDCB tõ quü ®Çu t ph¸t triÓn, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 414 -   Quü ®Çu t ph¸t triÓn 

Cã TK 441 -  Nguån vèn ®Çu t XDCB  

 KÕt chuyÓn gi¶m nguån vèn XDCB khi ®Çu t XDCB, mua s¾m TSC§ hoµn thµnh bµn giao: 

Nî TK 441 -   Nguån vèn ®Çu t XDCB 

Cã TK 411 -  Nguån vèn kinh doanh. 

 Khi tr¶ vèn ®Çu t XDCB cho Ng©n s¸ch, cÊp trªn, c¸c nhµ ®Çu t, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 441 - Nguån vèn ®Çu t XDCB 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt 

Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

8.2.2.3. KÕ to¸n nguèn chñ së h÷u kh¸c 

8.2.2.3.1 KÕ to¸n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

a. C¸c trêng hîp ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n trong doanh nghiªp  . 

Tµi s¶n cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh chØ ®¸nh gi¸ l¹i trong c¸c trêng hîp sau:  

-  KiÓm kª, ®¸nh gi¸ l¹i theo quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc: 

-  §iÒu chØnh l¹i gi¸ ®Ó b¶o ®¶m gi¸ trÞ thùc tÕ tµi s¶n doanh nghiÖp. 

-  Thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ doanh nghiªp, S¸p nhËp, hîp nhÊt doanh nghiªp 

- C¸c trêng hîp kh¸c theo quy ®Þnh: Nh chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u doanh nghiÖp... 

Tµi s¶n ®îc ®¸nh gi¸ l¹i chñ yÕu lµ TSC§, bÊt ®éng s¶n ®Çu t,  mét sè Ýt trêng hîp cÇn 
thiÕt cã thÓ ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n ng¾n h¹n lµ vËt t, hµng hãa, thµnh phÈm, c«ng cô dông cô, ... PhÇn 
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chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i lµ chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ ghi sæ cña tµi s¶n víi b¶ng gi¸ Nhµ níc ban hµnh 
hoÆc gi¸ do §¹i héi cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ x¸c ®Þnh. 

b. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

*  Tµi kho¶n sö dông 

§Ó theo dâi kho¶n chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n vµ t×nh h×nh xö lý chªnh lÖch ë doanh 
nghiÖp, kÕ to¸n sö dông TK 412 - Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

 Tµi kho¶n 412 cã néi dung ph¶n ¸nh nh sau: 

Bªn Nî: 

 Sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

 Xö lý sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

Bªn Cã: 

 Sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

 Xö lý sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n. 

Sè d bªn Nî: Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cha ®îc xö lý  

Sè d bªn Cã: Ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cha ®îc xö lý  

* Tr×nh tù kÕ to¸n. 

 C¨n cø vµo kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ l¹i TSC§, bÊt ®éng s¶n ®Çu t, vËt t, hµng hãa, thµnh phÈm, c«ng 
cô dông cô, ...  , khi cã quyÕt ®Þnh cña Nhµ níc hoÆc ®Þnh gi¸ khi tiÕn hµnh cæ phÇn hãa doanh 
nghiÖp Nhµ níc:  

 NÕu gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i lín h¬n gi¸ trÞ ®· ghi sæ kÕ to¸n th× sè chªnh lÖch t¨ng kÕ to¸n  ghi: 

+ §èi víi vËt t hµng hãa:  

Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

Nî TK 153 -  C«ng cô, dông cô  

Nî TK 155 -  Thµnh phÈm 

Nî TK 156 -  Hµng ho¸ 

Cã TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

+ §èi víi TSC§ vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t phÇn nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn ®iÒu 
chØnh t¨ng, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh 

Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh 

Nî TK 217 -BÊt ®éng s¶n ®Çu t 

            Cã TK 214 -  Hao mßn TSC§  

Cã TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

 NÕu gi¸ trÞ ®¸nh gi¸ l¹i nhá h¬n gi¸ trÞ ®· ghi sæ kÕ to¸n th× sè chªnh lÖch t¨ng kÕ to¸n  ghi: 

+ §èi víi vËt t hµng hãa:  

 

   Nî TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

Cã TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu  

Cã TK 153 -  C«ng cô, dông cô  

Cã TK 155 -  Thµnh phÈm 
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Cã TK 156 -  Hµng ho¸ 

+ §èi víi TSC§ vµ bÊt ®éng s¶n ®Çu t phÇn nguyªn gi¸, gi¸ trÞ cßn l¹i, gi¸ trÞ hao mßn ®iÒu 
chØnh gi¶m, kÕ to¸n ghi :  

Nî TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

Nî TK 214 -  Hao mßn TSC§  

            Cã TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh 

            Cã TK 213 -  TSC§ v« h×nh 

            Cã TK 217 -BÊt ®éng s¶n ®Çu t 

 Cuèi n¨m tµi chÝnh xö lý chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm quyÒn, 
kÕ to¸n ghi: 

-  Sè chªnh lÖch t¨ng lín h¬n sè chªnh lÖch gi¶m quyÕt ®Þnh bæ sung vèn kinh doanh: 

Nî TK 412  -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

Cã TK 411 -  Nguån vèn kinh doanh 

-  Sè chªnh lÖch gi¶m lín h¬n sè chªnh lÖch t¨ng quyÕt ®Þnh ghi gi¶m vèn kinh doanh: 

Nî TK 411 -  Nguån vèn kinh doanh 

Cã TK 412 -  Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n 

8.2.2.3.2. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 

a. Nguyªn t¾c xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i. 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i lµ chªnh lÖch ph¸t sinh tõ viÖc trao ®æi thùc tÕ hoÆc quy ®æi cïng 
mét sè lîng ngo¹i tÖ sang ®¬n vÞ tiÒn tÖ kÕ to¸n theo tû gi¸ hèi ®o¸i kh¸c nhau.  

  Trong doanh nghiÖp chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i chñ yÕu ph¸t sinh trong c¸c trêng hîp:  
        - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do mua b¸n trao ®æi, thanh to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh 
b»ng ngo¹i tÖ trong kú. 

- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ë thêi 
®iÓm cuèi n¨n tµi chÝnh 

  §èi víi c¸c doanh nghiÖp sö dông c«ng cô tµi chÝnh ®Ó dù phßng rñi ro hèi ®o¸i th× c¸c 
kho¶n vay, nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh kh«ng ®¸nh gi¸ l¹i.  

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn 

quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh: 

Toµn bé chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh hoÆc ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh kh¸c 
víi n¨m d¬ng lÞch (®· ®îc chÊp thuËn) cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ®îc ghi nhËn 
ngay vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh 
doanh cña n¨m tµi chÝnh. 

§èi víi doanh nghiÖp võa cã ho¹t ®éng kinh doanh, võa cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB, nÕu 
ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong kú vµ chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn quan ®Õn ho¹t 
®éng ®Çu t XDCB th× còng xö lý c¸c chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i nµy vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trªn B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña n¨m tµi chÝnh. 

Doanh nghiÖp kh«ng ®îc chia lîi nhuËn hoÆc tr¶ cæ tøc trªn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ. 

 . Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú vµ chªnh lÖch do ®¸nh gi¸ l¹i cuèi kú liªn 

quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) nh sau: 
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Trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh 
lÖch tû gi¸ ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ ph¶n ¸nh luü 
kÕ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n (ChØ tiªu Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i). 

Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ph¸t sinh trong giai 
®o¹n ®Çu t x©y dùng (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ TSC§ mµ kÕt chuyÓn toµn 
bé vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh cã TSC§ vµ c¸c tµi 
s¶n ®Çu t hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng tr×nh ®a vµo 
ho¹t ®éng). 

Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m 
tµi chÝnh vµ ë thêi ®iÓm quyÕt to¸n, bµn giao ®a TSC§ vµo sö dông (lç hoÆc l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
kh«ng tÝnh vµo trÞ gi¸ TSC§ hoµn thµnh ®Çu t mµ ph©n bæ vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu 
ho¹t ®éng tµi chÝnh cña c¸c kú kinh doanh tiÕp theo víi thêi gian tèi ®a lµ 5 n¨m (kÓ tõ khi c«ng 
tr×nh ®a vµo ho¹t ®éng). 

b. Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i  

*  Tµi kho¶n sö dông: 

TK 413 "Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i": Tµi kho¶n dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i ph¸t sinh trong ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh; vµ t×nh h×nh xö lý sè 
kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i . H¹ch to¸n Tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i cÇn t«n 
träng c¸c quy ®Þnh: 

 Doanh nghiÖp chØ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i vµo TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ 
hèi ®o¸i, trong c¸c trêng hîp: 

- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c 
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB trong giai 
®o¹n tríc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp míi thµnh lËp (Khi cha hoµn thµnh ®Çu t); 

- Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
kinh doanh võa cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB); 

- Cuèi n¨m tµi chÝnh, kÕ to¸n ®¸nh gi² l³i sè d c²c T¯i kho°n “TiÒn mÆt”, “TiÒn göi Ng©n 
h¯ng”, “TiÒn ®ang chuyÓn”, c²c kho°n t¬ng ®¬ng tiÒn, c²c kho°n nî ph°i thu, c²c kho°n 
nî ph¶i tr¶ cã gèc ngo¹i tÖ theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n 
hµng do Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam c«ng bè t¹i thêi ®iÓm lËp b¶ng C§KT cuèi n¨m tµi 
chÝnh. Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i sè d ngo¹i tÖ cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 
gèc ngo³i tÖ ®îc h³ch to²n v¯o T¯i kho°n 413 “Chªnh lÖch tû gi² hèi ®o²i”; sau khi bï trõ 
gi÷a chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i t¨ng, hoÆc gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i ph¶i kÕt chuyÓn ngay vµo chi 
phÝ tµi chÝnh hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.  

 Kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn vµ chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi 
n¨m tµi chÝnh ®èi víi c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai 
®o¹n tríc ho¹t ®éng) ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n {kho¶n môc Chªnh lÖch tû 
gi¸ (TK 413). Khi kÕt thóc qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng, kho¶n chªnh lÖch hèi ®o¸i nµy ®îc tÝnh 
ngay, hoÆc ph©n bæ tèi ®a lµ 5 n¨m vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc chi phÝ tµi chÝnh kÓ tõ 
khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ®a vµo ho¹t ®éng. 

 §èi víi doanh nghiÖp kh«ng chuyªn kinh doanh mua, b¸n ngo¹i tÖ, th× c¸c nghiÖp vô kinh tÕ 
mua, b¸n ngo¹i tÖ ph¸t sinh ®îc quy ®æi ra §ång ViÖt Nam theo tû gi¸ mua, b¸n thùc tÕ ph¸t 
sinh. Chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ thùc tÕ mua vµo vµ tû gi¸ thùc tÕ b¸n ra cña ngo¹i tÖ ®îc h¹ch to¸n 
v¯o T¯i kho°n 515 “Doanh thu ho³t ®éng t¯i chÝnh”, hoÆc v¯o T¯i kho°n 635 “Chi phÝ t¯i chÝnh”. 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña Tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
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Bªn Nî: 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (lç tû gi¸) 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (lç 
tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi (lç tû 
gi¸); 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cuèi 
n¨m tµi chÝnh (l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng kinh doanh vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 
ngo¹i tÖ (l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t XDCB) vµo 
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc ph©n bæ dÇn; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc 
ngoµi (l·i tû gi¸) vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh khi thanh lý kho¶n ®Çu t thuÇn ®ã ë c¬ 
së níc ngoµi. 

Bªn Cã: 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (l·i tû gi¸) 
cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp 
s¶n xuÊt, kinh doanh cã c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
(l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng); 

 Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc ngoµi (l·i tû 
gi¸); 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
(lç tû gi¸) cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh vµo chi phÝ tµi chÝnh; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 
gèc ngo¹i tÖ (lç tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (khi hoµn thµnh ®Çu t giai ®o¹n tríc 
ho¹t ®éng) vµo chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh hoÆc ph©n bæ dÇn; 

 KÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi chuyÓn ®æi b¸o c¸o tµi chÝnh cña c¬ së ë níc 
ngoµi (lç tû gi¸) vµo chi phÝ tµi chÝnh khi thanh lý kho¶n ®Çu t thuÇn ®ã ë c¬ së níc ngoµi. 

T¯i kho°n 413 “Chªnh lÖch tû gi² hèi ®o²i” cã thÓ cã sè d bªn Nî hoÆc sè d bªn Cã. 

Sè d bªn Nî: 

 Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, hoÆc ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i 
tÖ (lç tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng, cha hoµn thµnh ®Çu t) 
ë thêi ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh; 

Sè d bªn Cã: 

 Sè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ 
(l·i tû gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng, cha hoµn thµnh ®Çu t) ë 
thêi ®iÓm lËp B¶ng C§KT cuèi n¨m tµi chÝnh; 

Tµi kho¶n 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i, cã 2 tµi kho¶n cÊp hai: 

Tµi kho¶n 4131 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh: Ph¶n ¸nh 

kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (l·i, lç tû gi¸) 
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cuèi n¨m tµi chÝnh cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (doanh nghiÖp kinh 
doanh cã ho¹t ®éng ®Çu t XDCB).  

Tµi kho¶n 4132 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giai ®o¹n ®Çu t XDCB: Ph¶n ¸nh kho¶n 

chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh, vµ chªnh lÖch tû gi¸ do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã 
gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng, cha hoµn thµnh ®Çu t). 

*. Tr×nh tù kÕ to¸n 

1. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú 

KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng 

®Çu t XDCB cña doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh doanh 

 Khi mua hµng ho¸, dÞch vô thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ: 

-  NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi vËt t, hµng ho¸, TSC§, dÞch vô: 

Nî TK 151,152,156,157,211,213,241,641,642, 133,...(Tû gi¸ ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch mua ngoµi hµng ho¸, dÞch vô, ghi: 

Nî TK 151,152,156,157,211,213,241,641,642, 133,...(Tû gi¸ ngµy giao dÞch) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tû gi¸ ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Khi nhËn hµng ho¸, dÞch vô cña nhµ cung cÊp, hoÆc khi vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n, 
hoÆc nhËn nî néi bé... b»ng ngo¹i tÖ, c¨n cø tû gi¸ hèi ®o¸i thùc tÕ ngµy giao dÞch, ghi: 

Nî TK 151, 156, 641, 642... (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

  Cã TK 331, 311, 341, 342, 336,.. (Theo tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch). 

 Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ (Ph¶i tr¶ ngêi b¸n, nî vay ng¾n h¹n, vay dµi h¹n, nî dµi h¹n,...): 

-  NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

NîTK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

 Khi ph¸t sinh doanh thu, thu nhËp kh¸c b»ng ngo¹i tÖ kÕ to¸n, ghi: 

Nî TK 111(1112), 112(1122), 131,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i BQLNH) 

Cã TK 511, 711  (Tû gi¸ hèi ®o¸i giao dÞch thùc tÕ hoÆc BQLNH). 

 Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî c¸c TK 136, 138 (tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Khi thu ®îc tiÒn nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ (Ph¶i thu kh¸ch hµng, ph¶i thu néi bé...): 

-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i thu, ghi: 
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NîTK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 131, 136, 138 (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i khi thanh to¸n nî ph¶i thu b»ng ngo¹i tÖ, ghi: 

Nî TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã K 131, 136, 138... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng §TXDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng)  

 Khi mua TSC§, thiÕt bÞ, khèi lîng x©y dùng, l¾p ®Æt do ngêi b¸n, bªn nhËn thÇu bµn giao: 

-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n, ghi: 

Nî TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i(4132) (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã  TK 111 (1112), 112 (1122)(Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch b»ng ngo¹i tÖ thanh to¸n,  ghi: 

Nî TK 151, 152, 211, 213, 241,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i ngµy giao dÞch) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122)(Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸). 

 Khi thanh to¸n nî ph¶i tr¶ b»ng ngo¹i tÖ (nî ph¶i tr¶ ngêi b¸n, nî vay dµi h¹n, ng¾n h¹n,...): 

-  NÕu ph¸t sinh lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,... (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (Lç tû gi¸) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n). 

-  NÕu ph¸t sinh l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i trong giao dÞch thanh to¸n nî ph¶i tr¶, ghi: 

Nî TK 311, 315, 331, 336, 341, 342,...(Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 111 (1112), 112 (1122) (Tû gi¸ hèi ®o¸i ghi sæ kÕ to¸n) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

 Hµng n¨m, chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n 
tríc ho¹t ®éng) ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 4132 cho ®Õn khi hoµn thµnh ®Çu t XDCB. 

 KÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng), kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i ®· thùc hiÖn (theo sè thuÇn sau khi bï trõ sè d bªn Nî vµ bªn Cã Tµi kho¶n 4132) tÝnh ngay 
vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh, hoÆc kÕt chuyÓn sang TK 242 - Chi phÝ 
tr¶ tríc dµi h¹n (nÕu lç tû gi¸); hoÆc TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn (nÕu l·i tû gi¸) ®Ó 
ph©n bæ trong thêi gian tèi ®a lµ 5 n¨m, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132)  

Cã TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

HoÆc 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132). 

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (Lç hoÆc l·i) ®· thùc hiÖn trong giai ®o¹n ®Çu t ®îc luü kÕ 
trong giai ®o¹n ®Çu t ®Õn thêi ®iÓm quyÕt to¸n bµn giao ®a c«ng tr×nh vµo ho¹t ®éng sÏ kÕt 
chuyÓn ngay toµn bé, hoÆc ph©n bæ trong thêi gian ®èi ®a lµ 5 n¨m (ph¶n ¸nh trªn TK 242, hoÆc 
TK 3387) vµo chi phÝ tµi chÝnh, hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. 



Khoa Kinh Tế 

 

Trường TC Tây Bắc 
 
 

-  Ph©n bæ chªnh lÖch lç tû gi¸ hèi ®o¸i ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng 
vµo chi phÝ tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng ®a TSC§ vµo 
sö dông, ghi: 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (Lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n. 

-  Ph©n bæ chªnh lÖch l·i tû gi¸ ngo¹i tÖ ®· thùc hiÖn ph¸t sinh trong giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng 
vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh cña n¨m tµi chÝnh khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng 
®a TSC§ vµo sö dông, ghi: 

Nî TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (L·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

2. KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m 

KÕ to¸n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m 

Thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, doanh nghiÖp ph¶i ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc 
ngo¹i tÖ (®¬n vÞ tiÒn tÖ kh¸c víi ®¬n vÞ tiÒn tÖ chÝnh thøc sö dông trong kÕ to¸n) theo tû gi¸ hèi ®o¸i 
ë thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh theo tû gi¸ hèi ®o¸i b×nh qu©n liªn ng©n hµng do Ng©n hµng Nhµ 
níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm cuèi n¨m tµi chÝnh, cã thÓ ph¸t sinh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (l·i hoÆc 
lç). Doanh nghiÖp ph¶i chi tiÕt kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh do ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n 
môc tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng §TXDCB (giai ®o¹n tríc ho¹t ®éng) vµ cña ho¹t ®éng SXKD  

-  NÕu ph¸t sinh l·i tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî c¸c TK 111 (1112), 112 (1122), 131, 136, 138, 311, 315, 331, 341, 342,... 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132). 

-  NÕu ph¸t sinh lç tû gi¸ hèi ®o¸i, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131, 4132) 

Cã c¸c TK111(1112), 112(1122), 131, 136, 138, 311, 315, 331, 341,342,... 

Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng 
s¶n xuÊt, kinh doanh, kÓ c¶ ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng (cña doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt, kinh 
doanh). KÕt chuyÓn toµn bé kho¶n chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m  tµi chÝnh cña 
ho¹t ®éng kinh doanh (theo sè thuÇn sau khi bï trõ sè d bªn Nî vµ bªn Cã cña TK 4132) vµo chi 
phÝ tµi chÝnh (nÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i), hoÆc doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (nÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i) 
®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh:   

- KÕt chuyÓn l·i chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo doanh thu ho¹t 
®éng tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131) 

Cã TK 515 - Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (NÕu l·i tû gi¸ hèi ®o¸i). 

- KÕt chuyÓn lç chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m tµi chÝnh vµo chi phÝ tµi chÝnh 

Nî TK 635 - Chi phÝ tµi chÝnh (NÕu lç tû gi¸ hèi ®o¸i) 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4131). 

 Xö lý chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m cña c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cña ho¹t ®éng 
®Çu t x©y dùng c¬ b¶n: 

-  ë giai ®o¹n ®ang ®Çu t  x©y dùng, doanh nghiÖp cha ®i vµo ho¹t ®éng th× chªnh lÖch tû gi¸ 
hèi ®o¸i ®¸nh gi¸ l¹i cuèi n¨m ®îc ph¶n ¸nh luü kÕ trªn TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi 
®o¸i, sè d Nî, hoÆc Cã ph¶n ¸nh trªn  B¶ng C©n ®èi kÕ to¸n. 
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-  Khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t, x©y dùng chuyÓn sang ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh sè d 
Nî, hoÆc sè d Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¶n ¸nh chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i 
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cuèi mçi n¨m tµi chÝnh (kh«ng bao gåm kho¶n ®¸nh gi¸ 
l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng ë thêi ®iÓm bµn giao tµi 
s¶n ®Ó ®a vµo sö dông) sÏ ®îc xö lý nh sau:  

 KÕt chuyÓn sè d Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) vÒ TK 242 - Chi phÝ tr¶ 
tríc dµi h¹n ®Ó ph©n bæ dÇn sè lç tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng trong c¸c 
n¨m tµi chÝnh tiÕp theo trong thêi gian tèi ®a 5 n¨m (kÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t) 
vµo chi phÝ tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 242 - Chi phÝ tr¶ tríc dµi h¹n 

Cã TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132). 

 Ph©n bæ dÇn sè l·i tû gi¸ hèi ®o¸i cña giai ®o¹n ®Çu t x©y dùng trong c¸c n¨m tµi chÝnh 
tiÕp theo trong thêi gian tèi ®a 5 n¨m (kÓ tõ khi kÕt thóc giai ®o¹n ®Çu t) vµo doanh thu 
ho¹t ®éng tµi chÝnh, ghi: 

Nî TK 413 - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i (4132) 

Cã TK 3387 - Doanh thu cha thùc hiÖn. 

8.2.2.3.3. KÕ to¸n nguån kinh phÝ sù nghiÖp. 

a. Néi dung - Tµi kho¶n h¹ch to¸n: 

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, doanh nghiÖp cã thÓ ®îc Nhµ níc, chÝnh 
phñ, cÊp trªn cÊp kinh phÝ, hoÆc c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî, tµi trî ®Ó thùc 
hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n nh»m thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi kh«ng v× môc ®Ých 
lîi nhuËn.  

Bªn c¹nh nguån kinh phÝ do Nhµ níc cÊp, kinh phÝ sù nghiÖp cßn cã thÓ ®îc h×nh thµnh tõ 
c¸c kho¶n thu sù nghiÖp ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ nh lÖ phÝ, héi phÝ, häc phÝ... 

KÕ to¸n nguån kinh phÝ sù nghiÖp ®îc h¹ch to¸n theo tõng nguån h×nh thµnh vµ ph¶i sö 
dông ®óng môc ®Ých, néi dung ho¹t ®éng. Cuèi n¨m tµi chÝnh ph¶i quyÕt to¸n nguån kinh phÝ sù 
nghiÖp. Sè kinh phÝ cha sö dông hÕt ph¶i quyÕt to¸n vµ xö lý theo quyÕt ®Þnh cña cÊp cã thÈm 
quyÒn. 

§Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh tiÕp nhËn, sö dông vµ quyÕt to¸n sè kinh phÝ sù nghiÖp kÕ to¸n sö 
dông TK 461 “Nguån kinh phÝ sù nghiÖp” . 

KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 461 nh sau: 

Bªn Nî:  

-  Sè chi tiªu b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp ®· ®îc quyÕt to¸n. 

-  Sè kinh phÝ sö dông kh«ng hÕt hoµn l¹i  

Bªn Cã:  

 -  Sè kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n thùc nhËn cña ng©n s¸ch , cña cÊp trªn hoÆc h×nh 
thµnh tõ c¸c nguån kh¸c. 

  -  C¸c kho¶n thu sù nghiÖp ph¸t sinh t¹i ®¬n vÞ ®îc bæ sung b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp 

Sè d bªn Nî: 

-  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp hiÖn cßn cha sö dông hoÆc ®· sö dông nhng cha quyÕt to¸n. 

TK 461 ®îc chi tiÕt lµm 2 tµi kho¶n cÊp II: 

-  TK 4611 -   Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc 

-  TK 4612 -   Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay. 
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d. Tr×nh tù kÕ to¸n: 

-  Khi nh©n ®îc kinh phÝ sù nghiÖp b»ng lÖnh chi tiÒn, kÕ to¸n ghi  : 

Nî TK 111 -  TiÒn mÆt  

Nî TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghÖp (4612). 

- Khi c¬ quan cã thÈm quyÒn giao dù to¸n chi ho¹t ®éng, chi dù ¸n. Khi nhËn th«ng b¸o vÒ h¹n 
møc kinh phÝ ®îc cÊp, ghi: 

Nî TK 008 -  H¹n møc kinh phÝ 

-  Khi rót dù to¸n chi sù nghiÖp vÒ nhËp quü hoÆc mua vËt t hµng hãa, thanh to¸n cho ngêi 
b¸n hoÆc chi tiªu trùc tiÕp, ghi:  

Nî TK 111 -  TiÒn mÆt  

Nî TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

Nî TK153 -  C«ng cô, dông cô 

Nî TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

Nî TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghÖp (4612). 

- §ång thêi ghi:     Cã TK 008 -  H¹n møc kinh phÝ 

-  C¸c kho¶n thu kh¸c (häc phÝ, lÖ phÝ, thu dÞch vô...) ®îc phÐp ghi t¨ng nguån kinh phÝ: 

Nî TK 111, 112 

Nî TK 138 -  Ph¶i thu kh¸c (1388) 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612). 

    - NhËn kinh phÝ sù nghiÖp b»ng TSC§ do Nhµ níc, chÝnh phñ, cÊp trªn cÊp kinh phÝ, hoÆc 
c¸c tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc viÖn trî, tµi trî b»ng TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù 
nghiÖp, dù ¸n, ghi: 

Nî TK 211 -  TSC§ h÷u h×nh  

Nî TK 213 -  TSC§ v« h×nh  

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp  

 §ång thêi ghi:  

Nî TK 161 - Chi sù nghiÖp 

Cã TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

-  Khi ph¸t sinh c¸c kho¶n chi tiªu thuéc nguån kinh phÝ: 

Nî TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt  

Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n  

Cã TK 334 -  Ph¶i tr¶ CNV 

-  C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m chi phÝ (kÓ c¶ kho¶n chi kh«ng ®îc duyÖt b»ng nguån kinh phÝ): 

Nî TK 152 -  Nguyªn liÖu, vËt liÖu 

Nî TK 111 -  TiÒn mÆt 

Nî TK 138 -  Ph¶i thu kh¸c 
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Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

 Cuèi n¨m tµi chÝnh, nÕu cßn sè d tiÒn mÆt, tiÒn göi ng©n hµng thuéc nguån kinh phÝ sù 
nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n cha sö dông hÕt. NÕu ph¶i nép l¹i cho ng©n s¸ch Nhµ níc, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp  

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt  

Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

-  Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n chi sù nghiÖp ®îc duyÖt ngay trong n¨m, kÕ to¸n kÕt chuyÓn sè chi 
tiªu ®îc duyÖt, ghi: 

Nî TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612) 

Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

-  Trêng hîp cuèi n¨n tµi chÝnh b¸o c¸o quyÕt to¸n chi sù nghiÖp cha duyÖt hoÆc chi tiªu 
cha hoµn thµnh, cuèi n¨m chuyÓn sè chi tiªu kinh phÝ n¨m nay sang  chi tiªu n¨m tríc: 

Nî TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1611). 

Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1612). 

 §ång thêi, kÕt chuyÓn nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay thµnh nguån kinh phÝ sù nghiÖp 
n¨m trícvµ ghi : 

Nî TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612) 

Cã TK 461 - Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4611) 

-  Khi quyÕt to¸n b¸o c¸o quyÕt to¸n chi sù nghiÖp n¨m tríc ®îc duyÖt, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4611) 

Cã TK 161 -  Chi sù nghiÖp (1611). 

- Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tríc cßn l¹i khi duyÖt quyÕt to¸n ®îc phÐp chuyÓn thµnh 
nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m nay, kÕ to¸n ghi : 

Nî TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4611) 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp (4612) 

8.2.2.3.4. KÕ to¸n nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. 

a. Tµi kho¶n sö dông: 

§Ó theo dâi nguån kinh phÝ Ng©n s¸ch cÊp ®· hoµn thµnh viÖc ®Çu t, mua s¾m TSC§ dïng 
cho H§ sù nghiÖp, ho¹t ®éng dù ¸n, kÕ to¸n sö dông TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§.  

Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tµi kho¶n 466: 

-  ChØ ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ khi doanh nghiÖp ®Çu t, mua s¾m TSC§ 
hoµn thµnh ®a vµo sö dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, ho¹t ®éng dù ¸n b»ng nguån kinh phÝ 
sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n ®îc cÊp tõ Ng©n s¸ch Nhµ níc hoÆc tõ Ng©n quü C«ng (cÊp theo 
ph¬ng thøc kh«ng hoµn l¹i) 

-  Ghi gi¶m nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ khi tÝnh hao mßn TSC§ hoÆc nhîng b¸n, 
thµnh lý, nép tr¶ Nhµ níc hoÆc ®iÒu chuyÓn TSC§ dïng vµo ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n cho 
®¬n vÞ kh¸c theo lÖnh cña cÊp trªn, cña Nhµ níc. 

-  TSC§ ®Çu t mua s¾m b»ng kinh phÝ dù ¸n (ph¶i hoµn l¹i) khi hoµn thµnh ®a vµo SXKD th× 
kh«ng ghi t¨ng nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§. 

Néi dung kÕt cÊu cña tµi kho¶n 466 nh sau:  

Bªn Nî:  

Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ gi¶m do: 
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-  Nép tr¶ hoÆc ®iÒu chuyÓn TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n  theo quyÕt ®Þnh    

-   TÝnh hao mßn TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n. 

-   Nhîng b¸n, thanh lý TSC§ dïng cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n. 

-   Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ gi¶m do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§  

Bªn Cã:   

Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ t¨ng do: 

-  §Çu t mua s¾m TSC§ hoµn thµnh ®a vµo sö dông ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n: 

-   §îc cÊp kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i b»ng TSC§ 

-  Gi¸ trÞ cßn l¹i cña TSC§ t¨ng do ®¸nh gi¸ l¹i TSC§  

Sè d bªn Cã: Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 

b.  Tr×nh tù  h¹ch to¸n. 

- Khi ®îc cÊp kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, viÖn trî kh«ng hoµn l¹i b»ng TSC§; hoÆc 
dïng kinh phÝ sù nghiÖp mua s¾m TSC§, ®Çu t XDCB hoµn thµnh vµ tµi s¶n ®· ®a vµo sö 
dông cho ho¹t ®éng sù nghiÖp, dù ¸n, kÕ to¸n ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 111 -  TiÒn mÆt  

Cã TK 112 -  TiÒn göi Ng©n hµng 

Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang 

Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 

 §ång thêi ghi:   

Nî TK 161 - Chi sù nghiÖp 

Cã TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

-  Trêng hîp dïng kinh phÝ dù ¸n (kinh phÝ kh«ng hoµn l¹i) ®Ó ®Çu t mua s¾m TSC§, khi 
TSC§ hoµn thµnh ®a vµo sö dông ho¹t ®éng dù ¸n, ghi: 

Nî TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 111, 112  

Cã TK 241 - X©y dùng c¬ b¶n dë dang 

Cã TK 331 -  Ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n 

Cã TK 461 -  Nguån kinh phÝ sù nghiÖp 

 §ång thêi ghi: 

Nî TK 161 - Chi sù nghiÖp 

Cã TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

 NÕu rót dù to¸n chi sù nghiÖp ®Ó mua s¾m TSC§, kÕ to¸n ®ång thêi ghi: 

    Cã TK 008 -  H¹n møc kinh phÝ 

-  Cuèi niªn ®é kÕ to¸n, tÝnh hao mßn TSC§ ®Çu t, mua s¾m b»ng ngån kinh phÝ sù nghiÖp, 
kinh phÝ dù ¸n, dïng cho ho¹t ®éng hµnh chÝnh sù nghiÖp, dù ¸n, ghi: 

Nî TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 

Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ 

-  Khi nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n:  

Nî TK 466 - Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§ 
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Nî TK 214 - Hao mßn TSC§ ( gi¸ trÞ hao mßn) 

Cã TK 211 - TSC§ h÷u h×nh 

Cã TK 213 - TSC§ v« h×nh 

 Sè thu, c¸c kho¶n chi vµ chªnh lÖch thu chi vÒ nhîng b¸n, thanh lý TSC§ ®Çu t, mua s¾m 
b»ng nguån kinh phÝ sù nghiÖp, kinh phÝ dù ¸n, ®îc xö lý vµ h¹ch to¸n theo quyÕt ®Þnh thanh lý 
vµ nhîng b¸n TSC§ cña cÊp cã thÈm quyÒn.  

 

 


