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dụng vốn đầu tư công (sau đây gọi là đơn vị) để hạch toán kế toán các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư và các hoạt động
khác mà cơ quan có thẩm quyền giao cho chủ đầu tư, ban quản lý dự án thực
hiện theo quy định.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
L Đối tượng áp dụng:
a) Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ
trưởng, thù trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch ƯBND cấp tỉnh, cấp huyện
quyết định thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định
của pháp luật hiện hành về quản lỷ dự án đầu tư xây dựng (trừ các ban quản lý
dự án là tổ chức thành viên của doanh nghiệp);
b) Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý các dự án đầu tư
từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Trường hợp chủ đầu tư là đơn vị hành chính, sự nghiệp không thành lập
ban quản lý dự án riêng, đơn vị hạch toán trên cùng hệ thống số kế toán của đơn
vị theo hướng dẫn của Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo
Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Trường họp
cần thiết đơn vị được sử dụng các tài khoản và hướng dẫn có liên quan được ban
hành tại Thông tư này để hạch toán các khoản liên quan đến quản lý dự án đầu
tư.

Chương II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 3. Quy định về hệ thống chửng từ kế toán
1. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ
kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
2. Các đơn vị đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán bắt buộc
theo hướng dẫn tại Thông tư này. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị không
được sửa đổi biểu mẫu chứng từ kế toán đã quy định.
3. Đối với mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được
để hư hỏng, mục nát. Séc, Biên lai thu tiền và giấy tờ có giá phải được quản lý
như tiền.
4. Danh mục, mẫu và giải thích phương pháp lập các chứng từ kế toán bắt
buộc quy định tại Phụ lục số 01 “Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc” kèm theo
Thông tư này. Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa có chứng từ kế toán quy
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định tại Phụ lục số 01, đơn vị lập chứng từ kế toán đáp ứng tối thiểu 7 nội dung
quy định tại Điều 16 Luật Kế toán 2015.
Điều 4. Quy định về tài khoản kế toán
1. Tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ thống về tình
hình tài sản, tiếp nhận và sử dụng các nguồn kinh phí tại đơn vị; theo dõi các
khoản doanh thu, chi phí, kết quả hoạt động và các khoản khác tại đơn vị.
2. Phân loại hệ thống tài khoản kế toán và yêu cầu hạch toán:
a) Các tài khoản trong bảng gồm tài khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch
toán kép (hạch toán bút toán đối ứng giữa các tài khoản). Tài khoản trong bảng
dùng để kế toán tình hình tài chính (gọi tắt là kế toán tài chính), áp đụng cho tất
cả BQLDA, phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí,
thặng dư (thâm hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán.
b) Tài khoản ngoài bảng (loại 0) được hạch toán đơn (không hạch toán bút
toán đối ứng giữa các tài khoản). Đối với các tài khoản ngoài bảng liên quan đến
ngân sách nhà nước (TK 004, 006, 008, 009, 012, 013, 018) phải hạch toán theo
mục lục ngân sách nhà nước, theo niên độ (năm trước, năm nay, năm sau) và
theo các yêu cầu quản lý khác (nếu có). Tài khoản ngoài bảng liên quan đến kế
toán nguồn phí được khấu trừ, để lại (TK 014) theo dõi các khoản chi tiêu sử
dụng từ nguồn này phải hạch toán, phản ánh theo mục lục ngân sách nhà nước
và theo các yêu cầu quản lý khác (nếu có).
c) Trường họp một nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh liên quan đến tiếp
nhận, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước
ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán
theo các tài khoản trong bảng, đồng thời hạch toán các tài khoản ngoài bảng
theo quy định.
3. Vận dụng hệ thống tài khoản:
a) Các đơn vị căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban hành tại Thông
tư này để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng phù họp với hoạt động của đơn vị.
b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường hợp sau:
- Được bổ sung thêm tài khoản chi tiết cho các tàỉ khoản đã được quy định
trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư
này để phục vụ yêu cầu quản lý của đơn vị.
- Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản bổ sung tài khoản ngang cấp với
các tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán (Phụ
lục số 02) kèm theo Thông tư này.

4
4.
Danh mục hệ thống tài khoản kế toán, nguyên tắc, kết cấu nội dung và
phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu đối với các tài khoản
của đơn vị quy định tại Phụ lục số 02 “Hệ thống Tài khoản kế toán” ban hành
kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Quy định về sổ kế toán
1. Đơn vị phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các
nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh của đơn vị. Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế
toán thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán, các văn bản có liên quan
và quy định tại Thông tư nảy.
2. Trường hợp đơn vị có tiếp nhận, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước
cấp; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phải mở sổ kế toán để theo dõi việc tiếp
nhận dự toán và sử dụng NSNN chi tiết theo niên độ ngân sách, mục lục NSNN
và các yêu cầu quản lý khác để phục vụ cho việc lập báo cáo quyết toán với
ngân sách nhà nước và đơn vị có liên quan. Trường hợp đơn vị được sử dụng
nguồn phí được khấu trừ, để lại phải mở sổ kế toán để theo dõi chi tiết việc sử
dụng kinh phí theo mục lục NSNN và các yêu cầu quản lý khác để phục vụ cho
việc lập báo cáo quyết toán với cơ quan có thẩm quyền.
3. Các loại sồ kế toán:
a) Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế
toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.
Tuỳ theo hình thức kế toán đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ các số
kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự
và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.
b) Mầu sổ ké toán tổng họp:
- Sổ Nhật ký dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh
theo trình tự thời gian. Trường hợp cần thiết, đơn vị kết hợp việc ghi chép theo
trình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế. số liệu trên sổ Nhật ký phản ánh tổng
số các hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh trong một kỳ kế toán.
- sồ Cái dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo
nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán). Trên sổ Cái, đơn vị kết hợp việc ghi
chép theo trình tự thời gian phát sinh và nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế,
tài chính, số liệu trên sổ Cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn kinh
phí và tình hình sử dụng nguồn kinh phí.
c) Mầu sổ, thẻ kế toán chi tiết:
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Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế tài
chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà sổ
Cái chưa phản ánh chi tiết, số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin
cụ thế phục vụ cho việc quản lý trong nội bộ đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu
trong báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.
Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế
toán riêng biệt, đơn vị được phép chi tiết thêm các chỉ tiêu trên sổ, thẻ kế toán
chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán theo yêu cầu quản
lỷ.
4. Các quy định khác về trách nhiệm của người giữ sổ và ghi sổ kế toán,
quy định về mở sổ kế toán, ghi sổ kế toán, khóa sổ và sửa chữa sổ kế toán thực
hiện theo quy định tại chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông
tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chinh.
5. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập số kế toán quy
định tại Phụ lục số 03 “Hệ thống sổ kế toán” ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 6. Báo cáo quyết toán
1. Trường hợp đơn vị được NSNN hỗ trợ kinh phí hoạt động quản lý dự
án; ngân sách cấp phát, hỗ trợ cho các hoạt động khác thuộc đơn vị quản lý (trừ
cấp phát nguồn đầu tư XDCB); được nhận và sử dụng nguồn vay nợ, viện trợ
nước ngoài cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị (trừ nguồn vay nợ, viện
trợ nước ngoài cho dự án, công trình đầu tư XDCB) phải lập Báo cáo quyết toán
đối với việc nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí vay nợ, viện
trợ nước ngoài theo quy định của Thông tư này.
2. Trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán từ nguồn phí
được khấu trừ, để lại phục vụ cho hoạt động của đơn vị phải lập Báo cáo quyết toán
đối với việc nhận và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, đế lại theo quy định của
Thông tư này.
3. Trường hợp ừong năm đơn vị có thực hiện kiến nghị của kiểm toán, thanh
tra hoặc cơ quan tài chính cho các hoạt động thuộc đơn vị quản lý phải lập Báo cáo
thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, tài chính theo quy định của
Thông tư này. Không tổng hợp vào biểu mẫu báo cáo theo Thông tư này số liệu
thực hiện theo kiến nghị của kiểm toán, cơ quan thanh tra đối với các dự án sử
dụng vốn đầu tư nguồn NSNN đã báo cáo theo mẫu biểu quy định tại Thông tư sô
85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy định việc quyết toán tình
hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách hàng năm và các văn
bản có liên quan.
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4. Kỳ báo cáo: Báo cáo quyết toán được lập theo kỳ kế toán năm. Trường
họp pháp luật có quy định lập thêm báo cáo quyết toán theo kỳ kế toán khác thì
ngoài báo cáo quyết toán năm đơn vị phải lập cả báo cáo theo kỳ kế toán đó.
5. Thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm của các đơn vị có sử dụng NSNN
thực hiện theo quy định tại Điều 4, Thông tư 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017
của Bộ Tài chính về quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết
toán năm và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi có liên quan.
6. Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải
thích phương pháp lập báo cáo quyết toán ngân sách nêu tại Phụ lục số 04 “Hệ
thống báo cáo quyết toán” kèm theo Thông tư này.
Điều 7. Báo cáo tài chính
Các đơn vị sau khi kết thúc kỳ kế toán năm phải khóa sổ và lập báo cáo
tài chính để gửi cơ quan có thẩm quyền và các đơn vị có liên quan theo quy
định.
1. Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết
quả hoạt động tài chính và luồng tiền từ các hoạt động của đơn vị.
2. Thông tin báo cáo tài chính giúp cho việc nâng cao trách nhiệm giải
trình của đơn vị về việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy
định của pháp luật, là thông tin cơ sở để tồng hợp báo cáo tài chính của đơn vị
cấp trên.
3. Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo tài chính
a) Nguyên tắc:
Việc lập báo cáo tài chính phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi
khóa sổ kế toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung,
phương pháp theo quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán,
trường hợp báo cáo tài chính trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải
thuyết minh rõ lý do.
Báo cáo tài chính phải có chữ ký của người lập, kế toán trưởng và thủ
trưởng của đơn vị kế toán. Người ký báo cáo tài chính phải chịu trách nhiệm về
nội dung của báo cáo.
b) Yêu cầu:
Báo cáo tài chính phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về
nội dung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trỉnh bày theo biểu mẫu quy định về tình
hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ tất cả các hoạt động phát
sinh trong năm của đơn vị.
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Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với
đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.
Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, số liệu của kỳ này
phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.
4. Kỳ lập và thời hạn nộp của báo cáo tài chính:
Đơn vị phải lập báo cáo tài chính vào thời điểm cuối kỳ kế toán năm theo
quy định của Luật kế toán.
Báo cáo tài chính năm của đơn vị phải được nộp cho cơ quan nhà nước có
thẩm quyền (chỉ tiết nơi nhận báo cáo theo Phụ lục số 05- Hệ thống báo cáo tài chính
kèm theo Thông tư này) hoặc đom vị cấp trên trong thòi hạn 90 ngày, kế từ ngày kết
thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp lu ật.
5. Công khai báo cáo tài chính:
Báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán
và các văn bản có liên quan.
6. Đơn vị không phải lập “Báo cáo bồ sung thông tin tài chính” (mẫu số
B01/BSTT) theo quy định tại Thông tư số 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018
của Bộ Tài chính hướng dẫn lập báo cáo tài chính tồng họp của đơn vị kế toán
nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.
7. Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận báo cáo, phương thức gửi báo cáo, giải
thích phương pháp lập báo cáo tài chính nêu tại Phụ lục số 05 “Hệ thống báo cáo
tài chính” kèm theo Thông tư này.

Chương III
TỒ CHỨC THƯC HIÊN
•

«

Điều 8. Hỉêu lue thi hành
»

•

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 và áp dụng cho năm tài
chính 2020 trở đi.
2. Thông tư này thay thể toàn bộ nội dung quy định của Chương II, phần
II về “Hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư trong các đơn vị hành
chính sự nghiệp” tại Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ
đầu tư.
3. Trong trường hợp văn bản mà Thông tư này tham chiếu đến có thay đối
thì đơn vị thực hiện theo quy định của văn bản mới
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Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Các Bộ, ngành, ủ y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện Thông tư này tới các đơn vị chủ
đầu tư, ban quản lý dự án thuộc phạm vi phụ trách hoặc quản lý.
2. Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Ke toán, Kiểm toán; Vụ trưởng Vụ
Đầu tư; Vụ trưởng Vụ Hành chính sự nghiệp; Vụ trưỏìig Vụ Ngân sách Nhà
nước; Chánh văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài
chính chịu trách nhiệm phố biến, hướng dẫn, kiêm tra và thi hành Thông tư
này

Nơi nliận:
- Ban Bí thư T r u n g ư ơn g Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TrunR ươne, và các Ban của Đảng;
- Văn p hòng T ổ n g Bí thư;
- Văn p hòng C hính phủ;
- Vãn phòníí Ọ uố c hội;
- V ăn phòng C hủ tịch nước;
- Hội đồn tỉ dân tộc và các ủ y ban của Q u ốc Hội;
- K icm toán N hà nước;
- Các Bộ, c ơ quan neaniĩ Bộ, c ơ quan Ihuộc Chính phủ;
- C ơ quan T ru n g ư ơng của các đoàn thổ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiêm sát nhân dân tối cao;
- UBND, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục K iêm tra văn bản (B ộ T ư pháp);
- C ô ng báo;
- C ổ ng thôn g tin điện tử Chính phù;
- C ổ ng thông; tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đưn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, C ụ c Q L K T (40 bản).

KT. Bộ TRƯỞNG

Phu• luc
số 01
•
HỆ THỐNG CHỨNG TỪ KÉ TOÁN BẮT BUỘC
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2019/TT-BTC ngày Ỉ4 /ỈỈ/2 0 Ỉ9
của Bộ Tài chỉnh)
♦

•

I. DANH MỤC CHỨNG TỪ KỂ TOÁN BẮT B ư ộ c
STT

TÊN CHỨNG TỪ

SÓ HIỆU

1

Phiếu thu

C40-BB

2

Phiếu chi

C41-BB

3

Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

C43-BB

4

Biên lai thu tiền

C45-BB

2
II- MÁU CHỨNG TỪ KÉ TOÁN BẮT BUỘC
ĐƠN V Ị:...............................
Mã QHNS:.............................

Mầu số: C40-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ỉ4/Ỉ1/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

PHIẾU THƯ
N g à y ...... tháng ....... n ă m .......

Quyến số:

Số:
Nợ:
Có:.
Họ tên người nộp tiền:
Địa c h ỉ:........................
Nội d u n g :....................
Số tiề n :........................
(Viết bằng ch ữ ):.........

(loại tiền)

Kèm th e o :...................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Kỷ, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng s ố :.............................................................................
Bằng c h ữ :
-

NGƯỜI NỘP
(Kỷ, họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ :
+ Số tiền quy đổi:

..........................................................................................................................................................................................................................................

N g à y ..... th ả n g ...... n ă m .....
THỦ QUỸ
(Kỷ, họ tên)
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ĐƠN V ị: ...............................
Mã QHNS:.............................

Mẩu số: C41-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ì4/Ỉ1/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

PHIÉU CHI
N g à y ..... tháng.....n ă m ......

Quyển số:........

Số:.........

N ợ:............
Có:.............
Họ tên người nhận tiề n :........................................................................................
Địa c h ỉ:....................................................................................................................
Nội d u n g :.................................................................................................................
Số tiề n :....................................................................................................(loại tiền)
(Viết bằng c h ữ ):......................................................................................................
Kèm th e o :...............................................................................................................
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: ..
- Bằng chữ:

THỦ QUỶ
(Kỷ, họ tên)
+ Tỷ giá ngoại tệ
+ Số tiền quy đổi:

N g à y ..... th ả n g ......năm .
NGƯỜI NHẬN TIÈN
(Ký, họ tên)
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ĐƠN V Ị :...............................
Mã QHNS:.............................

M ầu số: C43-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ỉ4/ỈỈ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG
N g à y .... tháng ......n ă m ........
- Họ tên người thanh toán:......................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):
- Đề nghị thanh toán tạm ứng theo bảng dưới đây:
-

............................................................................................................................................................................................................................................

Diễn giải

Sổ tiền

A

1

I. Số tiền tạm ứng
1. Số tạm ứng các kỳ truởc chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:
- Phiếu chỉ s ố .............n g à y .........
- Phiếu chi s ố .............n g à y .........

Iĩ. Số tiền đề nghị thanh toán
1. Chứng t ừ : ............s ố ............ ngày..................
2............................................................................
III. Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại
IV. Số thiếu đề nghị chi bổ sung
THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN
THANH TOÁN
(Kỷ, họ tên)

NGƯỜI ĐẺ NGHỊ
(Ký, họ tên)
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ĐƠN V Ị :...............................
Mã QHNS:.............................

M ầu số: C45-BB
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/11/2019 của Bộ Tài chỉnh)

BIÊN LAI THƯ TIỀN
N g à y .... th ả n g .....năm..........
Quyển số :....

S ố:...............
Họ tên người n ộ p :................................................................................................
Địa c h ỉ:...................................................................................................................
Nội dung th u :.........................................................................................................
Số tiền thu:............................................................................................. (loại tiền)
(Viết bằng c h ữ ):.....................................................................................................

NGƯỜI NỘP TIÈN
(Ký, họ tên)

NGƯỜI THU TIÈN
(Kỷ, họ tên)
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m - GIẢI THÍCH, PHƯƠNG PHÁP LẬP CHÚNG TỪ KẾ TOÁN
PHIẾU THU

(Mau số C40-BB)
1- M ục đích: Nhằm xác định số tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập quỹ và làm
căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán hạch toán và ghi sổ kế toán các
khoản thu có liên quan. Mọi khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ đều phải
lập Phiếu thu. Đối với ngoại tệ trước khi nhập quỹ phải được kiểm tra và lập
“Bảng kê ngoại tệ” đính kèm với Phiếu thu.
2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Phiếu thu phải đỏng thành quyển, số Phiếu thu phải đánh liên tục trong 1
kỳ kế toán.
Góc trên, bên trái của phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị, mã đơn vị sử dụng
ngân sách.
Ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu; ngày, tháng, năm thu tiền.
- Ghi rõ họ tên, địa chỉ người nộp tiền.
- Dòng “Nội dung": Ghi rõ nội dung nộp tiền.
- Dòng “Số tiền”: Ghi số tiền nộp quỹ bằng số và bằng chữ, ghi rõ đơn vị
tính là đồng Việt Nam hay đơn vị tiền tệ khác.
- Dòng tiếp theo ghi chứng từ kế toán khác kèm theo Phiếu thu.
Kế toán lập Phiếu thu ghi đầy đủ các nội dung và ký vào Phiếu thu, sau đó
chuyển cho kế toán trưởng soát xét, thủ trưởng đơn vị ký duyệt, chuyển cho thủ
quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau khi đã nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế
nhập quỹ vào Phiếu thu trước khi ký têrL
Phiếu thu được lập thành 3 liên:
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng
từ kế toán khác để ghi sổ kế toán.
Liên 3 giao cho người nộp tiền.
Trường hợp người nộp tiền là đom vị hoặc cá nhân ở bên ngoài đơn vị thì
liên giao cho người nộp tiền phải đóng dấu đơn vị.
Chú ý: Nếu là thu ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm nhập
quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng Việt Nam để ghi sổ.
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PHIÉU CHI

(Mau số C41-BB)
1- M ục đích: Phiếu chi nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực
tế xuất quỹ làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế
toán,
2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghỉ
Phỉếu chi phải đánh số, số Phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán.
Góc trên, bên trái của Phiếu chi ghi rõ tên đơn vị, mã đơn vị sử dung ngân
sách.
Ghi rõ ngày, tháng, năm lập Phiếu chi và ngày, tháng, năm chi tiền.
- Ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận tiền.
- Dòng “Nội dung" ghi rõ nội dung chi tiền.
- Dòng “Sổ tiền": Ghi số tiền xuất quỹ bằng số hoặcbằng chữ, ghi rõ đơn
vị tính là đồng Việt Nam, hay đơn vị tiền tệ khác.
“ Dòng tiếp theo ghi số hoặc loại chứng từ kế toán khác kèm theo Phiếu
chi.
Kế toán lập Phiếu chi ghi đầy đủ các nội dung và ký vào từng liên, chuyển
cho kế toán trưởng soát xét và thủ trưởng đơn vị ký duyệt, sau đó chuyển cho thủ
quỹ để xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận
bằng số và bằng chữ, ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu chi.
Phiếu chi được lập thành 3 liên:
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng
từ kế toán khác để ghi số kế toán.
Liên 3 giao cho người nhận tiền.
Đối với liên dùng để giao dịch thanh toán với bên ngoài thì phải đóng dấu
của đơn vị.
Chủ ý: Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá ngoại tệ tại thời điểm xuất quỹ để
tính ra tổng số tiền theo đom vị đồng Việt Nam ghi sổ.

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

(Mẩu số C43-BB)
1M ục đích: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản
tiền đã nhận tạm ứng và các khoản chi đề nghị thanh toán của người nhận tạm
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ứng, làm căn cứ thanh toán sổ tiền đã tạm ứng và ghi sổ kế toán.
2- Phưong pháp lập và trách nhiệm ghi
Góc trên, bên trái của Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng ghi rõ tên đơn vị,
mã đơn vị sử dụng ngân sách. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, bộ phận
công tác hoặc địa chỉ của người thanh toán.
Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán thanh toán ghi vào cột 1 như sau:
Phần I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và
số tạm ứng kỳ này.
Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm
ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán để ghi.
Mục 2: số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các Phiếu chi tạm ứng để ghi. Mỗi
Phiếu chi ghi 1 dòng.
Mục II’ Số tiền đề nghị thanh toán: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của
người nhận tạm ứng để ghi. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.
Mục III- Số thừa tạm ứng đề nghị nộp trả lại: Ghi số không sử dụng hết,
nộp lại đơn vị.
Mục IV- Số thiếu đề nghị chi bổ sung: Ghi số người ỉao động còn được
thanh toán.
Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng do kế toán lập, chuyển cho kế toán trưởng
hoặc người phụ trách kế toán soát xét và thủ trưởng đơn vị duyệt. Người đề nghị
thanh toán ký xác nhận trước khi nhận hoặc nộp trả lại tiền. Giấy đề nghị thanh
toán tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.
Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hòi nộp
quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả
lại cho người tạm ứng.

BIÊN LAI THU TIÈN

(Mầu sổ C45-BB)
1- Mục đích: Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của đơn vị hoặc cá nhân
đã thu tiền hoặc thu séc của người nộp tiền làm căn cứ để lập Phiếu thu, nộp
tiền vào quỹ, đồng thời để người nộp thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ.
2- Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Biên lai thu tiền phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn vi, địa chỉ của
cơ quan thu tiền và đóng dấu cơ quan, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi
quyển phải ghi rồ số của từng tờ Biên lai thu tiền và số của Biên lai thu tiền

9
được đánh liên tục trong 1 quyển.
Góc trên, bên trái của Biên lai thu tiền ghi rõ tên đơn vị, mã đơn vị sử dụng
ngân sách.
Ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nộp tiền.
Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền.
Dòng “Số tiền thu” ghi số tiền đã thu bằng số và bằng chữ, ghi rõ đơn vị
tính là đồng Việt Nam hoặc đơn vị tiền tệ khác.
Nếu thu bằng séc phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của tờ séc bắt đầu lưu
hành và họ tên người sử dụng séc.
Biên lai thu tiền do người thu tiền lập thành hai liên.
Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền ký và ghi rõ họ tên để xác
nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu liên 1, còn liên 2 giao
cho người nộp tiền giữ.
Cuối ngày, người được cơ quan giao nhiệm vụ. thu tiền phái căn cứ vào bản
lưu để lập Bảng kê biên lai thu tiền trong ngày (nếu thu séc phải lập Bảng kê thu
séc riêng) và nộp cho kế toán để lập Phiếu thu làm thủ tục nhập quỹ hoặc làm
thủ tục nộp Kho bạc, Ngân hàng. Tiền mặt thu được ngày nào, người thu tiền
phải nộp quỹ ngày đó.
Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường hợp thu tiền liên quan đến hoạt
động sự nghiệp, hoạt động khác và các trường hợp khách hàng nộp séc thanh
toán với các khoản nợ. Biên lai thu tiền phải được bảo quản như tiền. Trường
hợp đảnh mất Biên lai thu tiền thì người làm mất phải bồi thường vật chất theo
quy định của pháp luật hiện hành. Các trường hợp thu phí, lệ phí theo quy định
của Pháp luật phí, lệ phí thì sử dụng biên lai của cơ quan thuế phát hành và đơn
vị phải thực hiện quyết toán tình hình sử dụng “Biên lai thu phí, lệ phí” theo quy
định của cơ quan thuế.

Phu luc số 02
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HỆ THÓNG TÀI KHOẢN KỂ TOÁN
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14 tháng ỉ ỉ năm 2019
của Bộ Tàỉ chỉnh)
I. DANH MUC HẺ THÓNG TÀI KHOẢN
♦

Số
hiệu

SỐ
TT

TK
cấp 1

... A

9

Số hiệu
Tên tàỉ khoản

TK cấp
2, 3, 4

Phạm vi áp dụng

CÁC TẢI KHOẢN TRONG BẢNG

.........

LOAI 1
....1....

- .....................

.... 111....
1111
1112

.

2

Tiền măt
Tiền Viêt Nam
Ngoại tệ
Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

112

Moi đơn vi

1121

Tiền Việt Nam

1122

Ngoại tệ

Mọi đơn vị

... -.....

......................

........

3

121

Đầu tư tài chính

Mọi đơn vị

4

131

Phảỉ thu của khách hàng

Mọi đơn vị

Thuế giá tri gia tăng được khấu trừ
Thuế GTGT được khấu trừ của hàng
hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ

Mọi đơn vị

Phải thu khác

Mọi đơn vị

Tạm ứng

Mọi đơn vị

5 .. 133...
1331
1332
.... 6 ...

138

7

141

..........

2

Số
TT

8
...9...

SỐ
hiệu
TK
cấp 1

Số hiệu
Tên tài khoản

TK cấp
2, 3, 4

Phạm vỉ áp dụng

151

Hàng mua đang đỉ đường

Moi đơn vi

152.

Nguyên liệu, vật liệu

Mọi đơn vị

1521

Vật liệu trong kho

1522

Vật liệu giao cho bên nhận thầu

1523
1524

Thiết bị trong kho

1525

Thiết bị tạm sử dụng

1526
1528

Yật liệu, thiết bị đưa gia công

Thiết bị đưa đi lắp

Vât liêu khác

10

153

Công cụ, dụng cụ

Moi đơn vi

11

154

Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang

Đơn vị
có phát sinh

12

155

Sản phẩm

Đơn vị
có phát sinh
LOAI 2

..13.. ....211.....
14
..15..

Tài sản cố đinh hữu hình

Mọi đơn vị

213

Tài sản cố đỉnh vô hình

Moi đơn vi

214....

Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ
Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố
đinh hữu hình

Mọi đơn vị

2141
2142

16

241

Khấu hao và hao mòn lũy kế tài sản cố
định vô hình
Xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị

3

Số
TT

Số
hiệu
TK
cấp 1

Số hiệu
Tên tài khoản

T K cấp
2 ,3 , 4

Phạm vi áp dụng

có phát sinh
.........

2411

Mua sắm TSCĐ

2412
2413

Xây dựng cơ bản
Nâng cấp TSCĐ

.-.............. -..-■•••

..........

17

243
2431
24311

Xây dựng cơ bản d ự án, công trìn h
Chi phí XDCB dự án, công trình dở
dang

Mọi đơn vị

Chi p h í XDCB dự án, công trình

24312 ChiphíBQ LD A
2432

Dự án, công trình, HMCT hoàn thành
đưa vào sử dụng chưa được phê duyệt

.... .......... ... -...

LO AI 3
18

19

3311

Phải trả cho người bán
Phải trả nhà thầu XDCB

3318

Phải trả người bán khác

331

Các khoản phải nộp theo lương

332
3321
3322
3324

Mọi đơn vị

Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế

332 3.... Kinh phí công đoàn

.....

Mọi đơn vị

.-..... -.... .... -...

Bảo hiểm thất nghiệp

.. -......

20

Các khoản phải nộp nhà nước

333
3331

Thuế GTGT phải nộp

333ỉ ỉ Thuế GTGT đầu ra
33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu
3332

Phí, lệ phí

3333
3334

Thuế nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp

Mọi đơn vị

4

SỐ
TT

Số
hiệu
TK
cấp 1

Sổ hiệu

21

22

Phạm vi áp dụng

2 ,3 , 4
3335

..........................................................

Tên tài khoản

TK cấp

Thuế thu nhập cá nhân

............................- ..................—

..........................................................................

333 7..... Thuế khác
Các khoản phải nộp nhà nước khác
3338
Mọi đơn vị

Phải trả người lao động

3 3 4 ...
3341

Phải trả công chức, viên chức

3348

Phải trả người lao động khác
Mọi đơn vị

Tam thu

337

Kinh phí hoạt động bằng tiền
3371
337 2 .... Viện trợ, vay nợ nước ngoài
Tạm thu phí, lệ phí
3373

23

3374

ứ n g trước dự toán

3378

Tam thu khác

3381

Phảỉ trả khác
Các khoản thu hộ, chi hộ

338

.......................................................

3382
3383
3388

.......................................................- ................................................................................

Moi đơn vi
..........................................................................................................................................

Phải trả nợ vay
Doanh thu nhân trước
Phải trả khác

..........................................................................................................................................

.................................:.......................

24

343

Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án,
công trình

Mọi đơn vị

25

366

Các khoản nhận trước chưa ghi thu
NSNN cấp

Moi đơn vi

3661
36611
366Ỉ2

Giá trị còn ỉại của TSCĐ
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
tồn kho

Viện trợ, vay nợ nước ngoài
3662
36621 Giả trị còn ỉại của TSCĐ
36622

Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
tồn kho

.................... —

..................... ................................................ .................. —

5

SỐ
TT

SỐ
hiệu
TK
cấp 1

Ẫ1 fA
$0 hiẹu
Tên tài khoản

TK cấp
2, 3, 4

Phạm vi áp dụng

3663
Phí được khấu trừ, để lại
36631 Giả trị còn ỉạỉ của TSCĐ
36632
3664

Nguyên liệu, vật ỉỉệu, công cụ, dụng cụ
tồn kho
Kinh phí đàu tư XDCB
LO AI 4

.....

26

413

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

27

421

Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Các quỹ
....
.JL__Hí,... .............. — ---H-—— ..........

28 .... 431.....
4311

Quỹ khen thưởng

4312

Quỹ phúc lợi

4 3 Ỉ2 Ỉ

4314
.........

43Ỉ4Ỉ

Đơn vị có ngoại tệ
Moi đơn vi
Mọi đơn vị

Quỹ phúc ỉợị

43122 Quỹ phúc ỉợi hình thành TSCĐ
Quỹ bổ sung thu nhập
4313

.....

...... -.............

....... ..............

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
Q uỹphảt triển hoạt động sự nghiệp

..... -......... -.....

43142 Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ
4318

.... .. —

29

Quỹ khác
LO AI 5

...

T hu hoat
đôngio.. ............... ......-.
........
______

511
5111

Ngân sách cấp

5112

Viên trơ

5113

Vay nợ nước ngoài

5114

Phí được khấu trừ, để lại

5118

Thu khác

...... ..............

Mọi đơn vị

.. .... ....... -.....

6

Số
TT

30

Số
hiệu
TK
cấp 1

Số hiệu
TK cấp
2 ,3 , 4

531

Tên tài khoản

Phạm vi áp dụng

Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ

Đơn vị
có phát sinh

............................LOẠI 6 ............................
31

611
6111
6112

Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã
sử dụng

6113

Chi phí hao mòn/khấu hao TSCĐ
Chi phí hoạt động khác

6118
32

Chỉ phí từ nguồn viện trợ, vay nợ
nước ngoài

612
6121
6122

33

34

Chi phí hoạt động
Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí
khác cho nhân viên

614

Chi phí từ nguồn vay nợ nước ngoài

6141

Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí
khác cho nhân viên

6142

Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đâ
sử dụng

6143
6148

Chi phí hao mòn/khấu hao TSCĐ
Chi phí hoạt động khác
Chỉ phí hoạt động SXKD, dịch vụ

6421
6422

Đơn vị
có phát sinh

Chi phí từ nguồn viện trợ

Chỉ phí hoạt động thu phí

642

Mọi đơn vị

Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí
khác cho nhân viên
Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã
sừ dụng

.. .... — ........ -...

Đơn vị
có phát sinh

Đơn vị
có phát sinh

7

SỐ
TT

Số
hiệu
TK
cấp 1

Số hiệu

............... 6423
6428

Phạm vi áp dụng

Tên tài khoản

TK cấp
2, 3, 4

Chi phí khấu hao TSCĐ
Chi phí hoạt động khác

■.........—.......................

LOAI 7
35

711

............................ LO ẠI 8
36

Mọi đơn vị

Thu nhâp khác
..... 2"

...
Mọi đơn vị

Chi phí khác

811

LOAI 9
Moi đơn vi

.37 ....911.... ................. Xác định kết quả
CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

B
.................
1

001

Tài sản thuê ngoài

2

002

Tài sản nhận giữ hộ

...3...

004

Kinh 1phí
viên trơ không hoàn lai
7

....................................

............................................ , .......................... . ....................................... .................................................................. — ........ -......................« ..................................... -

0041

Năm trước

004 ĩ ỉ Ghi thu- ghi tạm ứng
004ỉ 2 Ghi thu- ghi chi
0042
00421

..............-...... ..—-.......

Năm nay
Ghi thu- ghi tạm ứng

00422 Ghì thu- ghi chi
...4..

Dự toán vay nơ nước ngoài

006
0061

Năm trước

00611 Tạm ứng
00612 Thực chi
...............
0062
Năm nay
00621

Tạm ủng

- ............................ -

....................................................................................................

8

SỐ
TT

Số
hiệu
TK
cấp 1

Số hiệu
Tên tài khoản

TK cấp
2, 3, 4

Phạm vi áp dụng

00622 Thực chi
5
6

Ngoại tệ các loại
Dự toán chỉ hoạt động

007
008

Năm trước
0081
008ỉ ỉ D ự toán chi thường xuyên
008Ỉ U

Tạm ứng

008ỉ 12 Thưc chỉ
00812 D ự toán chỉ không thường xuyên
008Ỉ2Ỉ

Tạm ứng
Thưc chỉ

008Ỉ22
0082
Năm nay
00821 D ự toán chỉ thường xuyên
0082ỉ ỉ Tạm ứng
008212 Thưc chi
00822 Dự toán chi không thường xuyên
00822ỉ Tạm ứng
008222 Thưc chỉ
7

009

Dư toán chi đầu tư XDCB
Năm trước
0091
009ỉ ỉ Tạm ứng
009ỉ 2 Thực chi
Năm nay
0092
0092ỉ Tạm ứng
00922 Thưc chi
0093

8

012

Năm sau

0093 ỉ Tạm ứng
00932 Thực chi
Lênh chi tiền thưc chi
0121
0Ỉ2ỈỈ

Năm trước
Chi thường xuyên

01212 Chi khỏnợ thường xuyên
0122
Năm nay

........... -

................-................- ................................................................... - .........

9

Số
TT

Số
hiệu
TK
cấp 1

Số hiệu
Tên tài khoản

TK cấp
2, 3, 4
0Ỉ22Ỉ

Chi thường xuyên

01222 Chi không thường xuyên
9

Lệnh chi tỉền tạm ứng

013

Năm trước
0131
0 Ỉ 3 Ỉ Ỉ Chi thường xuyên
0Ỉ 3Ỉ2 Chỉ không thường xuyên
0132

Năm nay

0Ỉ32Ỉ Chì thường xuyên
0Ỉ322 Chỉ không thường xuyên
10

11

Phí đươc khấu trừ, để lai

014

018

0141

Chi thường xuyên

0142

Chi không thường xuyên
Thu hoạt động khác được để lại

Phạm vi áp dụng
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II.
GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CÁU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI
CHÉP TÀI KHOẢN KÉ TOÁN
A- CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG
TÀI KHOẢN LOẠI 1
Tài khoản loại 1 có 12 tài khoản:
+ Tài khoản 111- Tiền mặt;
+ Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc;
+ Tài khoản 121- Đầu tư tài chính;
+ Tài khoản 131- Phải thu của khách hàng;
+ Tài khoản 133- Thuế GTGT được khấu trừ;
+ Tài khoản 138- Phải thu khác;
+ Tài khoản 141- Tạm ứng;
+ Tài khoản 151- Hàng mua đang đi đường;
+ Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu;
+ Tài khoản 153- Công cụ, dụng cụ;
+ Tài khoản 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang;
+ Tài khoản 155- Sản phẩm.
TÀI KHOẢN 111
TIÊN MẶT
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại
quỹ của đơn vị, bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ.
1.2- Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là
đồng Việt Nam. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra
đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán.
- ở những đơn vị có nhập quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ thì phải được quy
đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định tại thời điểm phát sinh
nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán;
- Khi xuất quỹ bằng ngoại tệ thì quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo
tỷ giá hối đoái đã phản ánh trên sổ kế toán theo một trong hai phương pháp:
Bình quân gia quyền di động; Giá thực tế đích danh. Các loại ngoại tệ phải được
quản lý chi tiết theo từng nguyên tệ.
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1.3- Các khoản tiền mặt do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký
quỹ tại đom vị được quản lý và hạch toán như các loại tài sản bằng tiền của đơn
vị.
1.4- Khi tiến hành nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu, phiếu chi và
có đủ chữ ký của người nhận, người giao, người cho phép nhập, xuất quỹ theo
quy định của chế độ chứng từ kế toán. Một số trường hợp phải có lệnh nhập quỹ,
xuất quỹ đính kèm.
1.5- Ke toán quỹ tiền mặt phải chịu trách nhiệm mở sổ kế toán quỹ tiền
mặt, ghi chép hàng ngày, liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất,
nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ và tính ra số tồn quỹ tiền mặt ở mọi thời điểm.
1.6- Thủ quỹ chịu trách nhiệm quản lý và nhập, xuất quỹ tiền mặt. Hàng
ngày thủ quỹ phải kiểm kê số tồn quỹ tiền mặt thực tế, đổi chiếu với số liệu sồ
quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt. Neu có chênh lệch, kế toán và thủ quỹ phải
kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.
1.7- Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong
chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành và các quy định về thủ tục thu, chi,
nhập quỹ, xuất quỹ, kiểm soát trước quỹ và kiểm kê quỹ của Nhà nước.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111- Tiền mặt
Bên Nợ:
- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ nhập quỹ;
- Số tiền mặt thừa ở quỹ phát hiện khi kiếm kê;
- Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo
(trường hợp tỷ giá tăng).
Bên Có:
- Các khoản tiền mặt, ngoại tệ xuất quỹ;
- Số tiền mặt thiếu hụt ở quỹ tiền mặt.
- Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thờiđiểm
cáo (trường hợp tỷ giá giảm).
Số dư bên Nợ:
Các khoản tiền mặt, ngoại tệ còn tồn quỹ tiền mặt.

báo

Tài khoản ỉ 11- Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản ỉ ĩ Ị ỉ- Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền
Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
- Tài khoản ỉ 112- Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ ngoại tệ
tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
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3.1- Rút dự toán của công trình đầu tư XDCB phục vụ hoạt động của đơn
vị (BQLDA):
a) Khi rút dự toán của công trình đầu tư XDCB phục vụ hoạt động của
đơn vị (BQLDA) về quỹ tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111-Tiền mặt
Có TK 337“ Tạm thu (3371)
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB
b) Khi chi XDCB bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412)
Có TK 111- Tiền mặt
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3371)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
c) Khi công trình XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng cho hoạt động của
đơn vị (BQLDA), ghi:
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình
Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412)
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
3.2- Rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước về nhập quỹ tiền mặt,
ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 112” Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.3- Thu tiền dịch vụ tư vấn đầu tư và xây dựng (nếu có) bằng tiền mặt,
khi nhập quỹ tiền mặt của đơn vị, kế toán căn cứ vào phiếu thu do thủ quỹ
chuyển đến, ghi:
Nợ TK 111-Tiền mặt (1111, 1112)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có).
3.4- Thu nhập về cho thuê tài sản (nếu có), nhượng bán, thanh lý tài sản,
thu phạt vi phạm hợp đồng,.. ,,ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (1111, 1112)
Có TK 711- Thu nhập khác
Có TK 333” Các khoản phải nộp Nhà nước (nếu có).
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3.5- Thu hồi các khoản nợ phải thu về bán sản phẩm sản xuất thử, cho
thuê TSCĐ (nếu có), thu hồi giá trị tài sản thiếu đã xác định rõ nguyên nhân, thu
hồi khoản tạm ứng của cán bộ, công nhân viên, nhận lại khoản tiền ứng trước
cho người bán nhưng không mua được hàng, thu hồi các khoản phải thu nội bộ,
khi nhập quỹ tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111-Tien mặt (1111, 1112)
Có TK 131- Phải thu của khách hàng
Có TK 138- Phải thu khác
Có TK 141-Tạm ứng
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
3.6- Các khoản thừa quỹ tiền mặt phát hiện khi kiểm kê chưa xác định rõ
nguyên nhân, ghi:
Nợ TK 111-Tiền mặt
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
3.7“ Nhận khoản tiền đặt cọc của các nhà thầu tham gia đấu thầu (trong
trường hợp nhà thầu không có bảo lãnh dự thầu), ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
3.8- Thu tiền bán hồ sơ thầu, ghi:
Nợ TK 111-Tiền mặt
Có TK 3 3 7 -Tạm thu (3378).
3.9- Xuất quỹ tiền mặt gửi ký quỹ tại Ngân hàng để mở L/C, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 111-Tiền mặt (1111, 1112).
3.10- Xuất quỹ tiền mặt mua TSCĐ sử dụng cho hoạt động của đơn vị,
ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Nợ T K 213-T SC Đ vô hình
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111-Tiền mặt.
Trường hợp sử dụng nguồn thu hoạt động quản lý dự án để mua TSCĐ,
đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
3.11- Xuất quỹ tiền mặt mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ về
nhập kho, ghi:
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Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111-Tiền mặt.
Trường hợp nhập kho bằng nguồn thu hoạt động quản lý dự án đế sử dụng
cho BQLDA, đồng thời ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
Đồng thời, ghi: Có TK 018“ Thu hoạt động khác được để lại.
3.12- Xuất quỹ tiền mặt mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
nhưng cuối kỳ hàng mua chưa về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn mua hàng, ghi:
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
CÓTK 111-Tiền m ặt
3.13- Xuất quỹ tiền mặt mua nguyên vật liệu dùng ngay cho hoạt động
sản xuất thử, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111- Tiền mặt.
3.14’ Xuất quỹ tiền mặt mua nguyên vật liệu đưa vào sử dụng ngay cho
hoạt động của đơn vị, hoặc chuyển cho bên nhận thầu không qua nhập kho, ghi:
Nợ các TK 611, 331....
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111-Tiền m ặt
Trường hợp sử dụng nguồn thu hoạt động quản lý dự án, đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
3.15- Xuất quỹ tiền mặt để chi cho thanh lý, nhượng bán TSCĐ, nộp
khoản bị phạt, ghi:
Nợ TK 8 1 1 -Chi phí khác
Có TK 111-Tiền m ặt
3.16- Cấp kinh phí đầu tư cho các đơn vị cấp dưới bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (Chi tiết đơn vị cấp dưới)
Có TK 111-Tiền mặt.
3.17- Thanh toán cho các nhà thầu bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
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Có TK 111-Tiền mặt.
3.18- Khi xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho cán bộ, công nhân viên, các chi
nhánh của đơn vị (không tổ chức kế toán riêng), ghi:
Nợ TK 141- Tạm ứng
Có TK 111- Tiền mặt.
3.19- Khi xuất quỹ tiền mặt để thanh toán các khoản chi phí đền bù giải
phóng mặt bằng, di chuyển dân cư, chi phí phục vụ cho tái định cư, trả tiền thuê
đất, chi phí cho chuyên gia,... theo dự án, công trình, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dở dang dự án, công trình (2431)
Có TK 111" Tiền mặt.
3.20- Khi xuất quỹ tiền mặt trả cho các tổ chức tư vấn,.. .ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trinh (2431)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111-Tiền mặt.
3.21 - Khi xuất quỹ tiền mặt thanh toán cho các nhà thầu khi nhận bàn giao
khối lượng công tác xây lắp, các khoản dịch vụ mua ngoài,.. .ghi:
Nợ TK 331“ Phải trả cho người bán
Nợ TK 243“ XDCB dự án, công trình (2431)
Có TK 111 - Tiền mặt.
3.22- Khi xuất quỹ tiền mặt trả tiền điện, nước, điện thoại,...các chi phí
hành chính khác cho hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 611“ Chi phí hoạt động
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111-Tiền m ặt
Trường hợp sử dụng nguồn thu hoạt động quản lý dự án, đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
3.23- Khi xuất quỹ tiền mặt trả lương cho cán bộ thuộc đơn vị, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 111-Tiền mặt.
3.24- Khi xuất quỹ tiền mặt chi cho hoạt động đấu thầu, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 111-Tiền mặt.
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TÀI KHOẢN 112
TIÊN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC
1Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hinh biến động các
khoản tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước.
1.2- Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là
đồng Việt Nam, Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra
đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán;
- Ớ những đơn vị có gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại
tệ thì phải được quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định tại thời
điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán;
- Khi rút ngoại tệ gửi Ngân hàng thì quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam
theo tỷ giá hối đoái đã phản ánh trên sổ kế toán theo một trong hai phương pháp:
Bình quân gia quyền di động; Giá thực tế đích danh. Các loại ngoại tệ phải được
quản lý chi tiết theo từng nguyên tệ.
1.3- Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng, Kho
bạc” là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Ngân hàng, Kho bạc kèm
theo các chứng từ gốc (uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, séc chuyển khoản, séc bảo
chi,...).
1.4- Khi nhận được chứng từ của Ngân hàng, Kho bạc gửi đến, kế toán
phải kiểm tra đối chiếu với chứng từ gốc kèm theo. Nếu có sự chênh lệch giữa
số liệu trên sổ kế toán của đơn vị, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên chứng
từ của Ngân hàng, Kho bạc thì đơn vị phải thông báo cho Ngân hàng, Kho bạc
để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác định được
nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Ngân hàng, Kho bạc
trên giấy báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. số chênh lệch (nếu có) ghi vào bên
Nợ TK 138 “Phải thu khác” (nếu số liệu của kế toán lớn hơn số liệu của Ngân
hàng, Kho bạc) hoặc được ghi vào bên Có TK 338 “Phải trả khác” (3388) (nếu
số liệu của kế toán nhỏ hơn số liệu của Ngân hàng, Kho bạc). Sang tháng sau,
tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ.
1.5- Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng Ngân hàng, Kho
bạc để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.
1.6- Kế toán tiền gửi phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý, lưu
thông tiền tệ và những quy định có liên quan đến Luật Ngân sách nhà nước hiện
hành.
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2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 112“ Tiền gửi Ngân
hàng, Kho bạc
Bên Nơ:
- Các khoản tiền gửi vào Ngân hàng, Kho bạc;
- Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm bảo cáo
*

(trường họp tỷ giá ngoại tệ tăng).
Bên Có:
- Các khoản tiền rút ra từ Ngân hàng, Kho bạc;
- Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo
cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm).
Số du* bên Nợ: số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng, Kho bạc.

,

Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng Kho bạc có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1121- Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện
đang gửi tại Ngân hàng, Kho bạc bằng Đồng Việt Nam.
- Tài khoản ỉ ỉ 22- Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang
gửi tại Ngân hàng, Kho bạc bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi nhận được thông báo của Kho bạc về kinh phí đầu tư cấp phát
cho đơn vị chủ đầu tư bằng lệnh chi tiền, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi; hoặc
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng.
3.2- Nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc về số tiền bán hồ sơ
thầu, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
3.3- Nhận được tiền ứng trước của khách hàng hoặc khách hàng trả nợ
bằng chuyển khoản, căn cứ giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng
Có TK 138- Phải thu khác
3.4- Đơn vị cấp trên thu hồi vốn đầu tư do các đơn vị cấp dưới nộp trả
bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 138- Phải thu khác (chi tiết đơn vị nội bộ).
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3.5- Thu tiền cung cấp dịch vụ, thu nhập từ các hoạt động khác bằng
chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 711- Thu nhập khác
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).
3.6- Lãi tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378)
3.7- Rút tiền gửi Ngân hàng để ký quỹ vào Ngân hàng mở L/C, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.8- Rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về nhập quỹ tiền mặt để chi tiêu cho
hoạt động của đơn vị, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.9- Trả tiền mua vật tư đã nhập kho bằng chuyển khoản, uỷ nhiệm chi
hoặc bằng séc dùng cho dự án, công trình, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153’ Công cụ, dụng cụ
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.10- Trường hợp mua vật tư nhập kho bằng nguồn thu hoạt động quản lý
dự án dùng cho đơn vị, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ
Nợ TK 133’ Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
3.11- Mua TSCĐ bằng nguồn thu hoạt động quản lý dự án dùng cho đơn
vị, ghi:
a) Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
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Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
b) Khi tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Cỏ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366” Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
3.12- Thanh toán các khoản nợ phải trả bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
Nợ TK 338- Phải trả khác
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.13- Khi thanh toán cho bên nhận thầu về khối lượng xây lắp hoàn thành
bàn giao bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.14- Chi bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc liên quan đến các khoản chi
phí cho đơn vị, chi phí sản xuất thử, chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, chi phí
cho hoạt động đấu thầu,..., ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Nợ TK 241- XDCB dở dang (chi tiết chi phí khác)
Nợ TK 8 1 1 -Chi phí khác
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.15- Rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc chi cho các chi phí hoạt động từ
nguồn thu hoạt động quản lý dự án, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
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3.16“ Khi thanh toán các khoản chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, di
chuyến dân cư, chi phí phục vụ cho tái định cư, trả tiền thuê đất, chi phí cho
chuyên gia,.,. theo dự án, công trình bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dở dang dự án, công trình (2431)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.17- Khi thanh toán bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc cho các tồ chức tư
vấn,... ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (2431)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.18- Khi thanh toán cho các nhà thầu khi nhận bàn giao khối lượng công
tác xây lắp, các khoản dịch vụ mua ngoài,... bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc,
ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (2431)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
TÀI KHOẢN 121
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH
1-Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động
các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn (kể cả các khoản tiền gửi ngân
hàng có kỳ hạn) từ các nguồn không phải do ngân sách cấp.
1.2- Đầu tư tài chính tại đơn vị bao gồm đầu tư tài chính ngắn hạn và đầu
tư tài chính dài hạn:
- Đầu tư tài chính ngắn hạn là việc bỏ vốn mua các loại chứng khoán có
thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống (như tín phiếu Kho bạc, kỳ phiếu Ngân
hàng,...) hoặc mua vào với mục đích bán chứng khoán khi có lời (cổ phiếu, trái
phiếu) để tăng thu nhập và các loại đầu tư khác như góp vốn, góp tài sản vào các
đơn vị khác có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống với mục đích tăng thu
nhập.
- Đầu tư tài chính dài hạn là việc mua các chứng khoán có thời hạn thu
hồi trên 12 tháng, hoặc góp vốn với đơn vị khác bằng tiền, hiện vật có thời hạn
thu hồi trên 12 tháng và các hoạt động đàu tư khác mà thời gian thu hồi vốn
vượt quá thời hạn 12 tháng.
1.3- Các đơn vị chỉ được phép đầu tư tài chính theo quy định của pháp
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luật hiện hành.
1.4- Chứng khoán đầu tư phải được ghi sổ kế toán theo giá thực tế mua
chứng khoán (giá gốc), bao gồm: Giá mua cộng (+) Các chi phí mua (nếu có),
như chi phí môi giới, giao dịch, cung cấp thồng tin, thuế, lệ phí và phí Ngân
hàng.
1.5- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn bao gồm cả những chứng khoán có
thời gian đáo hạn dài hạn nhưng được đơn vị mua vào với mục đích để bán ở
thị trường chứng khoán kiếm lời vào bất kỳ lúc nào thấy có lợi.
1.6- Đối với các khoản đầu tư góp vốn:
- Giá trị vốn góp vào đơn vị khác phản ánh trên tài khoản này phải là giá
trị vốn góp được các bên tham gia góp vốn thống nhất đánh giá và được chấp
thuận trong biên bản góp vốn;
- Trường họp góp vốn bằng tài sản cố định, vật tư, hàng hóa theo quy định
của chế độ tài chính, nếu được đánh giá cao hơn hoặc thấp hon giá trị ghi trên sổ
kế toán ở thòi điểm góp vốn, thì khoản chênh lệch này được phản ánh vào bên
Nợ TK 811 "Chi phí khác” (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá tri
ghi sổ của TSCĐ, vật tư, hàng hoá đưa đi góp vốn) hoặc ghi Có TK 711 “Thu
nhập khác” (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ của TSCĐ,
vật tư, hàng hoá đưa đi góp vốn);
- Khi thu hồi vốn góp, căn cứ vào giá trị vật tư? tài sản (giá trị này cũng
được thỏa thuận giữa các bên tham gia) và tiền do bên nhận vốn góp bàn gỉao để
ghi giảm số vốn đã góp. Nếu bị thiệt hại do không thu hồi đủ vốn góp thì khoản
thiệt hại này được coi như một khoản lỗ trong kỳ và ghi vào bên Nợ TK 642Chi phí hoạt động SXKD, địch vụ;
- Lợi nhuận được chia từ đầu tư góp vốn là doanh thu trong kỳ và được
phản ánh vào bên Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ. số thu này
có thể được thanh toán theo mỗi kỳ kế toán và cũng có thể dùng để bổ sung vốn
góp nếu các bên tham gia góp vốn chấp thuận. Các khoản chi phí về hoạt động
góp vổn phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD,
dịch vụ.
1.7- Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính
của đơn vị theo giá mua thực tế từng loại chứng khoán, theo từng hình thức đầu
tư và số vốn đã góp theo từng đối tác, từng lần góp và từng khoản đã thu hồi và
theo dõi chi tiết ngắn hạn, dài hạn cho từng khoản đầu tư.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 121- Đầu tư tài
chính
Bên Nợ:
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- Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư mua vào;
- Số vốn đã góp vào đơn vi khác (bao gồm cả góp lần đầu và góp bổ
sung);
- Trị giá thực tế các khoản đầu tư tài chính khác.
Bên Có:
- Giá trị chứng khoán đầu tư bán ra, đáo hạn hoặc được thanh toán theo
giá trị ghi sổ;
- Số vốn góp đã thu hồi;
- Sô thiệt hại do không thu hồi được vốn góp tính vào chi phí tài chính;
- Giá trị các khoản đầu tư tài chính khác khi thu hồi theo giá trị ghi sổ.
Số dư bên Nợ:
- Trị giá thực tế chứng khoán đầu tư do đơn vị đang nắm giữ;
- Sô vốn góp hiện còn cuối kỳ;
- Giá trị các khoản đầu tư khác hiện có.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Đầu tư chứng khoán:
a) Khi mua chứng khoán đầu tư, căn cứ vào giá mua chứng khoán và các
chi phí phát sinh về thông tin, môi giới, giao dịch trong quá trình mua chứng
khoán, kế toán ghi sổ theo giá thực tế, gồm: Chi phí thực tế mua (giá mua cộng
(+) Chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua chứng khoán), ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
Cỏ các TK 111, 112,...
b) Trường hợp đơn vị mua trái phiếu nhận lãi trước:
“ Khi mua trái phiếu căn cứ vào chứng từ mua (gồm giá gốc mua và các
chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc mua trái phiếu), ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính (giá mua cộng (+) các chi phí liên quan trực
tiếp đến việc mua trái phiếu)
Có TK 338- Phải trả khác (3383) (số lãi nhận trước)
Có các TK 111,112,... (số tiền thực trả).
- Định kỳ, tính và phân bồ số lãi nhận trước theo số lãi phải thu từng kỳ,
ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3383)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi trái phiếu đến kỳ đáo hạn được thanh toán, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính.
c) Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi định kỳ:
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- Khi mua trái phiếu, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính (giá mua cộng (+) Các chi phí liên quan trực
tiếp đến việc mua trái phiếu)
Có các TK 111, 112,...
- Định kỳ tính lãi phải thu từng kỳ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,... (nếu nhận được bằng tiền), hoặc
Nợ TK 138- Phải thu khác (nếu chưa thu tiền)
Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi thanh toán trái phiếu đến hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính (số tiền gốc)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (số lãi của kỳ đáo
hạn).
d)

Trường hợp mua trái phiếu nhận lãi 1 lần vào ngày đáo hạn:

- Khi mua trái phiếu, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính (giá mua cộng (+) Các chi chi phí liên quan
trực tiếp đến việc mua trái phiếu)
Có các TK 111, 112,...
- Định kỳ, tính số lãi phải thu từng kỳ từ đầu tư trái phiếu, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi thanh toán trái phiếu đến kỳ đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính (số tiền gốc)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (số tiền lãi của kỳ
đáo hạn)
Có TK 138- Phải thu khác (tiền lãi đã ghi vào thu nhập của các kỳ
trước nhận tiền vào kỳ này).
đ) Khi bán chứng khoán:
- Trường hợp bán chứng khoán có lãi, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (chênh lệch giữa
giá bán lớn hơn giá trị ghi sổ).
- Trường hợp bán chứng khoán bị lỗ, ghi:
Nợ cácT K 111, 112,...
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Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ (chênh lệch giá bán nhỏ
hơn giá ghi sổ)
Có TK 121** Đầu tư tài chính,
3.2- Hạch toán góp vốn:
a) Khi dùng tiền để góp vốn hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, căn
cứ vào thực tế góp vốn, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
Có các TK 111, 112.
b) Khi góp vốn bằng tài sản cố định:
- Trường họp giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính (theo giá đánh giá lại của TSCĐ do hai bên
thống nhất đánh giá)
Nợ TK 811- Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá
trị còn lại của TSCĐ)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)
Có các TK 211,213 (nguyên giá).
- Trường họp giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính (theo giá trị đánh giá lại của TSCĐ do 2 bên
thống nhất đánh giá)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn luỹ
kế)
Có các TK 211,213 (nguyên giá)
Có TK 711- Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn
hơn giá trị còn lại của TSCĐ).
c) Kế toán cổ tức, lợi nhuận được chia:
- Khi nhận được thông báo về cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền từ
đơn vị liên doanh, liên kết cho giai đoạn sau ngày đầu tư, ghi:
N ợ T K 138- Phải thu khac
Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi nhận được cổ tức, lợi nhuận của giai đoạn trước khí đầu tư ghi:
Nợ các TK 112, 138
Có TK 121- Đầu tư tài chính.
d) Trường họp dùng thu nhập được chia từ hoạt động đầu tư góp vốn đê
bô sung vốn góp, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
đ) Khi kết thúc hợp đồng góp vốn, khi đơn vị nhận lại vốn góp, ghi:
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- Trường hợp có lãi, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 153,211,213,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (số chênh lệch
giữa giá trị vốn góp được thu hồi lớn hơn giá trị vốn góp ban đầu).
- Trường hợp bị lỗ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 153,211,213,...
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ (số chênh lệch giữa giá trị
vốn góp được thu hồi nhỏ hơn giá trị vốn góp ban đầu)
Có TK 121- Đầu tư tài chính,
e)
Trường hợp đơn vị thanh lý, nhượng lại vốn góp cho các bên khác:
- Trường hợp có lãi, ghi:
Nợ các TK 111, 112,T..
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (số chênh lệch
giữa giá gốc khoản vốn góp nhỏ hơn giá nhượng lại)
Có TK 121- Đầu tư tài chính.
- Trường hợp bị lỗ, ghi:
Nợ các TK 1 11, 112,...
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ (số chênh lệch giữa giá
gốc khoản vốn góp lớn hơn giá nhượng lại)
Có TK 121- Đầu tư tài chính.
- Chi phí thanh lý, nhượng bán các khoản đầu tư, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112...
3.3- Đầu tư tài chính khác:
a)
Gửi tiền có kỳ hạn:
- Khi chuyển tiền để gửi tiền có kỳ hạn vào các ngân hàng, tồ chức tín
dụng, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
Có các TK 111,112,...
- Định kỳ nhận lãi tiền gửi, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi trước:
+ Khi xuất quỹ để gửi tiền có kỳ hạn, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
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Có các TK 111, 112,... (số tiền thực gửi)
Có TK 338- Phải trả khác (3383) (số lãi nhận trước),
+ Định kỳ, kết chuyển số lãi phải thu từng kỳ tính vào thu nhập kỳ kế
toán, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3383)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến hạn thu hồi, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính.
- Trường họp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi sau:
+ Khi chuyển tiền để gửi tiền có kỳ hạn vào các ngân hàng, tổ chức tín
dụng, ghi:
Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính
Có các TK 111, 112,...
+ Định kỳ xác định số lãi phải thu của kỳ báo cáo, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
+ Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính
Có TK 138- Phải thu khác (tiền lãi đã ghi vào thu nhập của các kỳ
trước nhận tiền vào kỳ này)
Cỏ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (tiền lãi của kỳ
đáo hạn).
b)
Đầu tư tài chính khác:
- Khi chi tiền để đầu tư khác, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
Có các TK 111, 112.
- Định kỳ ghi vào thu nhập theo số lãi phải thu hoặc thực thu từng kỳ,
ghi:
Nợ các TK 111, 112, 138
Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi thu hồi các khoản đầu tư tài chính khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (toàn bộ số tiền thu được)
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ (nếu lỗ)
Có TK 121- Đầu tư tài chính (giá gốc)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (nếu lãi).
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TÀI KHOẢN 131
PHẢI THƯ CỦA KHÁCH HÀNG
1- Nguyên tắc kế toán
1.1Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu của đơn vị vởi
khách hàng về tiền bán sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất thử, tiền cung cấp
dịch vụ, nguyên vật liệu không sử dụng hết cho xây đựng công ừình, bao bì, phế
liệu,...
12 -

Nợ phải thu cần được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải thu,

theo từng nội dung phải thu theo dõi chi tiết phải thu ngắn hạn, phải thu dài hạn;
ghi chép theo từng lần thanh toán và phải theo dõi chặt chẽ, thường xuyên kiểm
tra, đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng bị chiếm dụng vốn. Hạch toán chi tiết các
khoản phải thu thực hiện ừên sổ chi tiết các tài khoản. Đối tượng phải thu là các
khách hàng có quan hệ kinh tế với đom vị chủ đầu tư và chưa thanh toán tiền khi
sử dụng dịch vụ, mua sản phẩm sản xuất thử, nguyên vật liệu không dùng hết
cho công trình.
Những khách hàng nợ mà đơn vị cỏ quan hệ giao dịch, thanh toán thường
xuyên hoặc có số dư nợ lớn, cuối kỳ kế toán cần phải lập bảng kê nợ, đối chiếu,
kiểm tra, xác nhận nợ và có kế hoạch thu hồi kịp thời, tránh tình trạng khê đọng
chiếm dụng vốn.
1.3- Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ bán sản phẩm chạy
thử cỏ tải, sản xuất thử, cung cấp dịch vụ, nguyên vật liệu không sừ dụng hết
cho xây dựng công trình thu tiền ngay (Tiền mặt hoặc séc, hoặc đã thu qua Ngân
hàng, Kho bạc).
1.4- Trong quan hệ bán sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất thử, cung cấp
dịch vụ, nguyên vật liệu không sử dụng hết cho công trình theo sự thoả thuận
giữa đơn vị chủ đầu tư với khách hàng, nếu sản phẩm sản xuất thử đã giao, dịch
vụ đã cung cấp, nguyên vật liệu đã bán không đúng theo tho ả thuận trong hợp
đồng kinh tế thì người mua có thể yêu cầu đơn vị chủ đầu tư giảm giá hoặc trả
lại số hàng đã giao.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tàỉ khoản 131- Phải thu của
khách hàng
Bên Nơ:
- Số tiền phải thu của khách hàng về sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất
thử đã giao, dịch vụ đã cung cấp, nguyên vật liệu, bao bì, phế liệu đã cung cấp
và được xác định là tiêu thụ.
- Số tiền thừa trả lại cho khách hàng.
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Bên Có:
- Số tiền khách hàng đã trả nợ về bán sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất
thử, sử dụng dịch vụ, nguyên vật liệu, bao bì, phế liệu;
- Số tiền đã nhận trước của khách hàng;
- Số giảm giá hàng bán cho khách hàng sau khi đã giao hàng và khách
hàng có khiếu nại;
- Giá trị số hàng đã bán bị người mua trả lại (có thuế GTGT, hoặc không
có thuế GTGT);
- Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết khấu thương mại cho người mua.
Số dư bên Nọ*:
Số tiền còn phải thu của khách hàng.
Tài khoản này có thể có số dư bên Có. số dư bên Có phản ánh số tiền
nhận trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải thu của khách hảng chi tiết theo
từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng Báo cáo tình hình tài chính, phải lấy số dư
chi tiết theo từng đối tượng phải thu của tài khoản này để ghi cả hai chỉ tiêu bên
Tài sản và bên Nguồn vốn.
3- Phưoìig pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Đối với đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế:
a) Sản phẩm chạy thử có tải, sản xuất thử đã xuất bán là giá chưa có thuế
GTGT. Căn cứ vào hoá đơn (GTGT), ghi:
Nợ các TK 111, 112
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Trường hợp giá bán thấp hơn giá
thành sản xuất)
Có các TK 154, 155
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331)
Có TK 243“ XDCB dự án, công trình (Trường hợp giá bán lớn hơn
giá thành sản xuất).
b) Doanh thu SXKD, dịch vụ là giá chưa có thuế GTGT. Căn cứ vào ho á
đơn (GTGT), ghi:
Nợ các TK 111, 112
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Giá bán chưa có
thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331).
c) Khi thanh lý tài sản, căn cứ vào hoá đơn (GTGT), ghi:
Nợ TK 111,112 (Số tiền đã thu)
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Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Số tiền chưa thu)
Có TK 7 1 1 -Thu nhập khác
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có),
d)
Nhận được tiền do khách hàng trả về bán sản phẩm sản xuất thử hoặc
khi nhận tiền ứng trước, trả trước của khách hàng, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt, hoặc
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 131- Phải thu của khách hàng,
đ) Nhận tiền ứng trước, trả trước của khách hàng theo họp đồng bán sản
phẩm sản xuất thử, hợp đồng cung cấp dịch vụ ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt, hoặc
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.
3.2Đối với đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên
GTGT, hoặc không phải chịu thuế GTGT:
a) Khi bán sản phẩm sản xuất thử là tổng giá thanh toán (gồm cả thuế
GTGT). Căn cứ vào hoá đơn ghi:
Nợ TK 111, 112, 131
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Trường hợp giá bán nhỏ hơn giá
thành sản xuất)
Có các TK 154, 155
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (Trường hợp giá bán lớn hơn
giá thành sản xuất).
b) Doanh thu cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán (gồm cả thuế
GTGT). Căn cứ vào hoá đơn, ghi:
Nợ TK 111, 112 (Số tiền đã thu)
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Số tiền chưa thu)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
c) Thuế GTGT phải nộp (nếu có) theo phương pháp tính trực tiếp trên
GTGT khi bán sản phẩm sản xuất thử hoặc nguyên vật liệu sử dụng không hết
cho xây dựng công trình, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình
Nợ TK 811 - Chi phí khác (Trường hợp được tính vào thu nhập khác)
Cỏ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331).
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TÀI KHOẢN 133
THƯỂ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Được KHẤU TRỪ

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh số thuế GTGT đầu vào phát sinh
trong quá trình đầu tư xây dựng được khấu trừ, đã khấu trừ và còn được khấu trừ
của đơn vị.
Thuế GTGT đàu vào được khấu trừ là thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ
dùng cho sản xuất, kinh doanh, hàng ho á, dịch vụ chịu thuế GTGT.
1.2- Tài khoản 133 chỉ áp dụng đối với các đơn vị thuộc đối tuợng nộp
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.
1.3- Đối với các dự án đầu tư, công trình, được khấu trừ hoặc hoàn lại
thuế GTGT đầu vào thì số thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào Tài khoản
133 “Thuế GTGT được khấu trừ” (không hạch toán vào giá trị hàng hoá, dịch vụ
mua vào để thực hiện dự án).
1.4- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra (nếu
có phát sinh doanh thu bán sản phẩm sản xuất thử hoặc cung cấp dịch vụ) hoặc
hàng tháng chuyển về cho đơn vị để khấu trừ.
1.5- Đối với các dự án đầu tư, công trình không được khấu trừ hoặc không
được hoàn lại thuế GTGT thì số thuế GTGT đàu vào không được phản ánh vào
Tài khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ” mà được tính vào giá trị của vật tư,
TSCĐ mua vào.
1.6- Trường hợp đơn vị quản lý nhiều dự án đầu tư khi mua hàng ho á dịch
vụ để thực hiện các dự án không thể hạch toán riêng được thuế GTGT của từng
dự án thì số thuế GTGT đầu vào được hạch toán vào Tài khoản 133 “Thuế
GTGT được khấu trừ”. Việc khấu trừ hoặc được hoàn lại thuế GTGT đầu vào
trong quá trình thực hiện dự án đầu tư được xác định theo quy định của Pháp
luật thuế GTGT. Số thuế GTGT đàu vào không được khấu trừ hoặc không được
hoàn lại phải tính vào chi phí đầu tư xây dựng của từng dự án đầu tư.
1.7- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phản ánh trên Tài khoản 133
“Thuế GTGT được khấu trừ” phải căn cứ vào hoá đơn (hoá đơn GTGT) hoặc
bảng kê mua hàng hoá. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ mua vào được dùng hoá
đơn, chứng từ đặc thù (như tem bưu điện, vé cước vận tải,...) ghi giá thanh toán
là giá đã có thuế GTGT thì các đơn vị chủ đầu tư được căn cứ vào giá hàng hoá,
dịch vụ mua vào đã có thuế để xác định giá khồng có thuê và thuê GTGT đâu
vào được khấu trừ.
1.8- Việc xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai, quyết
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toán, nộp thuế phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về thuế GTGT.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 133- Thuế GTGT
được khấu trừ
Bên Nợ: số thuế GTGT đàu vào được khấu trừ hoặc được hoàn lại.
Bên Có:
- Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, hoặc kết chuyển cho chủ đầu tư để
khấu trừ;
- Số thuế GTGT đầu vào của hàng hoá bị trả lại, giảm giá;
- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ;
- Số thuế GTGT đầu vào đã được hoàn lại.
Số dư bên Nợ: số thuế GTGT đầu vảo còn được khấu trừ hoặc hoàn lại.

Tài khoản 133- Thuế GTGT được khấu trừ cổ 2 tài khoản cấp 2:
- TK ỉ 331- Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hỏa, dịch vụ: phản ánh
số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất,
kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo
phương pháp khấu trừ.
- TK ỉ 332- Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ: phản ánh số thuế
GTGT đầu vào của quá trình đầu tư, mua sắm TSCĐ dùng cho sản xuất, kinh
doanh, hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương
pháp khấu trừ.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
3.1- Đối với các đom vị quản lý các dự án sử dụng vốn NSNN, vay tín
dụng trong nước có đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế:
a) Khi mua vật tư, thiết bị về nhập kho để dùng cho quá trình đầu tư xây
dựng tạo ra TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế toán phản ánh giá trị vật tư,
thiết bị nhập kho theo giá thực tế bao gồm giá mua chưa có thuế GTGT đàu vào,
chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi..., từ nơi mua về đến kho
của đơn vị và thuế GTGT được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).
b) Khi mua vật tư, thiết bị giao thẳng cho bên nhận thầu dùng ngay vào
quá trình đầu tư, xây dựng để tạo ra TSCĐ dùng cho quá trình sản xuất kinh
doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, kế
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toán phản ánh giá chưa có thuế GTGT đầu vào, thuế GTGT được khấu trừ và
tông giá thanh toán, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133* Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111,112, 331,.. (Tổng giá thanh toán).
c) Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị toàn bộ, kế toán phản ánh giá trị vật tư,
thiết bị nhập khẩu, chi phí thu mua vận chuyển, ... (có thuế nhập khẩu phải
nộp), ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Thuế nhập khẩu phải nộp)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).
- Đối với thuế GTGT hàng nhập khẩu:
+ Neu vật tư, thiết bị nhập khẩu dùng cho quá trình đầu tư xây dựng tạo ra
TSCĐ dùng cho quá trình sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế thì thuế GTGT của hàng nhập khẩu sẽ
được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312)
+ Neu vật tư, thiết bị nhập khẩu dùng cho quá trình đầu tư xây dựng tạo ra
TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu
thuế GTGT hoặc nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng cho
mục đích HCSN, phúc lợi thì thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu được
tính vào giá trị vật tư, thiết bị mua vào, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá có thuế GTGT hàng nhập khẩu và
thuế nhập khẩu)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
d) Khi mua vật tư, thiết bị dùng vào đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ dùng
vào quá trình sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT,
hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp; hoặc hoạt động HCSN, phúc
lợi, kế toán phản ánh giá trị vật tư, thiết bị, dịch vụ mua vào là tổng số tiền phải
thanh toán cho người bán và chi phí thu mua, vận chuyển (bao gồm cả thuế
GTGT đầu vào), ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)
Có các TK 111, 112, 331*...
đ) Khi nghiệm thu, chấp nhận thanh toán khối lượng xây dựng lắp đặt cho
các nhà thầu có thuế GTGT:
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- Đối với chi phí đầu tư để tạo thành TSCĐ phục vụ cho mục đích sản
xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Chi phí chưa có thuế)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán).
- Đối với chi phí đầu tư để tạo thành TSCĐ phục vụ mục đích HCSN,
phúc lợỉ, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc
chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì số thuế GTGT đầu vào không
được khấu trừ phảỉ tính vào chi phí đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình
Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán),
e)
Đối với hàng hoá, dịch vụ mua vào dùng đồng thời cho hoạt động đầu
tư tạo ra TSCĐ dùng vào mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế và không chịu thuế GTGT hoặc
chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp nhưng không hạch toán riêng được
thì toàn bộ số thuế được phản ánh vào Tài khoản 133, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 211, .. .(Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào)
Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán).
Cuối kỳ, kế toán tính và xác định thuế GTGT đầu vào được khấu trừ theo
quy định của Luật Thuế GTGT. số không được khấu trừ phải tính vào giá trị
công trình đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
g) Khi mua TSCĐ trong nước từ phần chi phí được trích để lại dùng cho
BQLDA chịu thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ các TK 211,213 (Giả chưa có thuế GTGT đầu vào)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) .
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
h) Khi nhập khẩu TSCĐ từ phần chi phí được trích để lại dùng cho
BQLDA chịu thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ các TK 211, 213 (Tổng giá thanh toán và thuế nhập khẩu)
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Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
Có các TK 111, 112, ... (Tổng giá thanh toán).
- Đối với thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133’ Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) .
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
i)
Trường họp vật tư, thiết bị, TSCĐ đã mua vào dùng cho hoạt động đầu
tư xây dựng tạo ra TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu
thuế theo phương pháp khấu trừ thuế, khi hàng hoá không đúng hoặc kém phẩm
chất, quy cách theo hợp đồng kinh tế đã ký kết phải trả lại hoặc yêu cầu người
bán giảm giá, căn cứ vào chứng từ xuất hàng trả lại hoặc chứng từ giảm giá hàng
mua, ghi:
Nợ các TK 111, 112,331
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 152, 153,211,213.
k) Khi mua nguyên vật liệu phục vụ hoạt động chạy thử có tải, sản xuất
thử:
- Trường hợp chạy thử có tải, hoặc sản xuất thử sản phẩm thuộc đối tượng
chịu thuế theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vât liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Chi phí chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112,331.
- Trường hợp chạy thử có tải hoặc sản xuất thử sản phẩm không thuộc
diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tồng giá thanh toán)
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Tổng giá thanh toán)
Có các TK 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán).
1) Đối với các đơn vị độc lập đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ, có phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra thì số thuế GTGT
đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra trong kỳ, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
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Trường hợp số thuế GTGT đầu vào có giá trị lớn được xét hoàn thuế theo
quy định của Luật thuế, khi nhận được tiền NSNN hoàn lại thuế, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
m) Đốỉ với các đơn vị trực thuộc không có doanh thu để tính thuế GTGT
đầu ra cuối kỳ lập bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào, xác
định số thuế GTGT đầu vào chuyển cho chủ đầu tư để khấu trừ hoặc xét hoàn lại
xử lý như sau:
- Ke toán ở BQLDAĐT
+ Khi chuyển số thuế GTGT đầu vào cho chủ đầu tư, BQLDAĐT ghi:
Nợ TK 138“ Phải thu khác
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
+ Khi nhận được tiền hoàn trả số thuế GTGT đầu vào, ghi:
Nợ các TK 111, 112,338
Có TK 138- Phải thu khác.
+ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (néu có) phải tính vào chi
phí đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
- Kế toán của chủ đầu tư
+ Khi nhận được Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng ho á, dịch vụ mua vào
do Ban quản lý dự án đầu tư chuyển đến, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 338- Phải trả khác.
+ Khi trả tiền hoặc thanh toán bù trừ với khoản phải thu nội bộ cho Ban
quản lý dự án đầu tư số thuế GTGT đầu vào, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác
Có các TK 111,112, 138.
3.2Đối với các dự án sử dụng vốn ODA vay, vốn ODA hỗn hợp thuộc
đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hay một phần được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào hoặc được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ
mua vào từ các nhà cung cấp có thuế GTGT hoặc hàng hoá nhập khẩu đã nộp
thuế GTGT:
a)
Khi mua vật tư thiết bị, công cụ, TSCĐ trong nước về nhập kho hoặc
giao cho nhà thầu để thực hiện dự án dùng cho hoạt động của đơn vị, ghi:
Nợ các TK 152, 153, 211, 213 (Giá chưa có thuế GTGT đầu vào)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
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Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán).
Khi có chúng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372) (Nguyên giá TSCĐ chưa có thuế GTGT)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621, 36622).
b) Khi nhập khẩu vật tư, thỉết bị, TSCĐ kế toán phản ánh giá trị vật tư,
thiết bị, nhập khẩu, chi phí thu mua vận c h u y ể n ,.(c ó thuế nhập khẩu phải nộp)
thuế GTGT nhập khẩu đầu vào, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (có thuế nhập khẩu)
Nợ các TK 211,213
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 112, 331 (Tổng giá thanh toán),
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372) (Nguyên giá TSCĐ chưa có thuế GTGT)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621, 36622).
Phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được hoàn, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
c) Khi các chủ dự án vốn ODA chi tiền nộp thuế nhập khấu và thuế
GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333)
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi: Có TK 004 hoặc 006
đ) Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được khấu trừ thuế đầu
vào (nếu dự án có các khoản doanh thu phải tính thuế GTGT đầu ra), khi tính
khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
đ) Trường hợp các chủ dự án sử đụng vốn ODA được Nhà nước hoàn lại
số thuế GTGT đã nộp khi nhập khẩu, mua hàng hoá, dịch vụ trong nước đế thực
hiện dự án, khi nhận được tiền hoàn trả thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
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Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
e)
Khi nhận được lệnh chi của NSNN cấp vốn XDCB cho các dự án sử
dụng nguồn vốn ODA hỗn họp được NSNN đầu tư không hoàn ưả về số thuế
GTGT đã trả và đã được hoàn lại, kế toán ghi tăng nguồn vốn cấp dự án theo
hướng dẫn của các thông tư hướng dẫn về thuế GTGT của Nhà nước, ghi:
Nợ các TK liên quan
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi, hoặc
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng.
TÀI KHOẢN 138
PHẢI THƯ KHÁC
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu khác và tình hình
thanh toán các khoản phải thu đó.
1.2- Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản này gồm:
- Phải thu tiền lãi, cổ tức, lợi nhuận được chia;
- Phải thu về phí, lệ phí;
- Phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (bên trong và bên
ngoài đơn vị gây ra);
- Giá trị các khoản cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời;
- Giá trị tài sản phát hiện thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ
xử lý;
- Các khoản phải thu nội bộ về vốn đầu tư và các khoản phải thu nội bộ
khác;
- Các khoản tạm chi bổ sung thu nhập, tạm chi khen thưởng, phúc lợi cho
người lao động trong đơn vị trường hợp đơn vị không có tồn quỹ bổ sung thu
nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi; chi từ dự toán ứng trước cho năm sau, các
khoản tạm chi khác và việc thanh toán các khoản tạm chi đó;
- Các khoản chi phí trả trước cần phải phân bồ dần vào chi phí theo quy
định của chế độ tài chính;
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- Các khoản phải thu khác như các khoản đơn vị đặt cọc, ký quỹ, kỷ cược,
các khoản thu nộp phạt, các khoản đã chi không được duyệt phải thu hồ i...
1.3- Chi phí trả trước phản ánh vào TK này bao gồm các loại sau:
- Cồng cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với số lượng nhiều, giá trị lớn và
tham gia vào nhiều kỳ kế toán năm nên phải phân bổ dần vào đối tượng chịu chi
phí trong nhiều kỳ của đơn vị theo quy định của chế độ tài chính;
- Chi phí sửa chữa TSCĐ một lần quá lớn theo quy định phải phân bổ
trong nhiều năm;
- Trả trước tiền thuê TSCĐ hoạt động cho nhiều năm (văn phòng làm
việc, nhà xưởng, cửa hàng và các TSCĐ khác);
- Chi phí mua các loại bảo hiểm (bảo hiểm cháy, bảo hiểm tài sản, bảo
hiếm trách nhỉệm dân sự của chủ phương tiện,...) và các loại phí, lệ phí mà đơn
vị mua và trả tiền một lần nhưng phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán nam của
đơn vị;
- Chi phí trả trước khác (chi phí lãi vay phải trả, lãi trái phiếu ngay khi
phát hành...) phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cần phải phân bổ cho
nhiều kỳ kế toán năm theo quy định của chế độ quản lý tài chính.
1.4- Căn cứ vào quy định của chế độ tài chính, kế toán phải xác định
những khoản chi phí nào cần phải phân bổ để hạch toán vào TK 138 MPhải thu
khác" và mở sổ kế toán theo dõi chi tiết từng khoản phải phân bổ, đã phân bổ
cho từng năm, cho từng đối tượng chịu chi phí và số còn lại chưa phân bổ vào
chi phí, Việc tính toán để phân bổ chi phí trả trước vào chi phí hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ cho từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ
của từng loại chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ cho hợp lý.
Đơn vị được phép tự phân loại chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn theo yêu cầu
quản lý nếu thấy cần thiết và phải theo dõi chi tiết trên sổ kế toán chi tiết.
1.5- Các khoản tiền đem đặt cọc, ký quỹ, ký cược phải được theo dõi chặt
chẽ và kịp thời thu hồi khi hết thời hạn đặt cọc, ký quỹ, ký cược.
1.6- Đơn vị phải theo dõi chi tiết các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược theo
từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn (ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống hoặc dài hạn
trên 12 tháng).
1.7- Các khoản phải thu được hạch toán chi tiết theo loại phải thu, từng đối
tượng phải thu, từng khoản phải thu và từng lần thanh toán. Hạch toán chi tiết các
khoản phải thu thực hiện trên mẫu sổ chi tiết các tài khoản.
2-Kết cấu và nộỉ dung phản ánh của Tài khoản 138- Phải thu khác
Bên Nơ:
- Số tiền lãi đã phát sinh nhưng đơn vị chưa thu được tiền;
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- Số tiền cồ tức/lợi nhuận đã phát sinh mà đơn vị được hưởng nhưng chưa
thu được tiền;
- Các khoản phí và lệ phí đã phát sinh và đơn vị có quyền thu nhưng chưa
thu được tiền;
- Số tiền phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (bên trong và
bên ngoài đơn vị gây ra);
- Giá trị các khoản cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời;
- Giá trị tài sản phát hiện thiếu chưa xác định được nguyên nhân, chờ
xử lý;
- Các khoản phải thu về cho thuê TSCĐ;
-C ác khoản phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (trong và
ngoài đơn vị) gây ra như mất mát, hu hỏng vật tư, tiền vốn,... đã được xử lý bắt
bồi thường;
- Các khoản phải thu nội bộ về vốn đầu tư và các khoản phải thu nội bộ
khác;
- Các khoản chi phí trả trước thực tế đã phát sinh tại đơn vị;
- Các khoản tạm chi bổ sung thu nhập, tạm chi khen thưởng, phúc lợi cho
người lao động trong đơn vị trường hợp đơn vị không có tồn quỹ bổ sung thu
nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợí; chi từ dự toán ứng trước cho năm sau, các
khoản tạm chi khác và việc thanh toán các khoản tạm chi đó;
- Các khoản phải thu khác như các khoản đơn vị đặt cọc, ký quỹ, ký cược
các khoản thu nộp.
Bên Có:
- Số tiền lãi phải thu đã thu được;
- Số cổ tức/lợi nhuận phải thu đã thu được;
- Các khoản phí và lệ phí phải thu đã thu được;
- Xóa nợ phải thu khó đòi theo quy định của chế độ tài chính hoặc quyết
định của cấp có thẩm quyền;
- Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan theo quyết
đinh xử lý;
- Đã thu các khoản cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thòi;
- Bù trừ giữa nợ phải thu với nợ phải trả của cùng một đối tượng;
- Số tiền đã thu về bồi thường vật chất và các khoản nợ phải thu khác;
- Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;
- Các khoản tạm chi khác khi đủ điều kiện để kết chuyển sang các TK chi
tương ứng;
- Các khoản chi trước đã phân bố vào chi phí trong kỳ;
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- Các khoản đã thu khác.
Số dư bên Nợ:
- Số lãi, cổ tức/lợi nhuận còn phải thu;
- Các khoản phí, lệ phí; tài sản thiếu; các khoản cho mượn vật tư, tiền
vốn; các khoản bồi thường vật chất và các khoản phải thu khác nhưng chưa thu
được;
- Các khoản chi phí trả trước đã chi nhưng chưa phân bổ vào chi phí;
- Số tiền đơn vị còn đang đem đi đặt cọc, ký quỹ, ký cược tại đơn vị khác;
các khoản khấu trừ (phạt) vào tiền đặt cọc, ký quỹ, ký cược tính vào chi phí
khác.
Tài khoản này có thể có số dư bên Có: Phản ánh số đã thu lớn hơn số
phải thu.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1 - Phải thu về tiền lãi đầu tư tài chính:
a) Trường hợp nhận lãi định kỳ
- Định kỳ, phản ánh số lãi từng kỳ, ghi:
Nợ các TK 111, 112,.., (nếu nhận được bằng tiền), hoặc
Nợ TK 138- Phải thu khác (nếu chưa thu)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi thu được tiền lãi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 138- Phải thu khác.
b) Trường hợp nhận lãi 1 lần vào ngày đáo hạn:
- Định kỳ, tính số lãi phải thu từng kỳ, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
Khi thu được tiền lãi:
N ợ c á c T K 111, 112,...
Có TK 138- Phải thu khác.
- Khi thanh toán các khoản đầu tư đến kỳ đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 121- Đầu tư tài chính (số tiền gốc)
Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (số tiền lãi của kỳ
đáo hạn)
Có TK 138- Phải thu khác (tiền lãi đã ghi vào thu nhập của các kỳ
trước nhận tiền vào kỳ này).
3.2- Phải thu về cồ tức, lợi nhuận được chia:
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a) Khi đơn vị nhận được thông báo chia cổ tức, lợi nhuận từ các hoạt động
đầu tư vào đơn vị khác, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
b) Khi thu được cổ tức/lợi nhuận bằng tiền:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác.
c) Nếu thu nhập từ cổ tức/lợi nhuận được giữ lại để bổ sung vào các
khoản đầu tư tài chính, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính
CÓTK 138- Phải thu khác.
3.3- Phải thu các khoản phí và lệ phí:
a) Khi xác định được chắc chắn các khoản phí và lệ phí phải thu, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 337“ Tạm thu (3373).
b) Khi thu được bằng tiền:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác.
3.4- Ke toán TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê
a) Trường hợp TSCĐ hữu hình hình thành từ nguồn NSNN, nguồn viện
trợ không hoàn lại, nguồn vay nợ nước ngoài; nguồn phí khấu trừ, để lại; nguồn
thu hoạt động quản lý dự án, công trình được trích để lại BQLDA, phát hiện
thiếu khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý:
- Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiêm
kê để ghi giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
- Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 334, 611, 612, 614....
Có TK 138- Phải thu khác.
Đồng thời, kết chuyển phần giá trị còn lại, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611, 36621, 36631)
Có TK 5 1 1 -Thu hoạt động.
b) TSCĐ hữu hình hình thành từ các quỹ phát hiện thiếu khi kiểm kê:
- Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm
kê để ghi giảm TSCĐ, ghi:
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Nợ TK 138- Phải thu khác (giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
- Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể, ghi:
Nợ các TK 111, 112,334...
Có TK 138- Phải thu khác.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43122,43142) (số đã thu hồi được)
Có TK 431- Các quỹ (43121,43141) (số đã thu hồi được),
- Trường hợp không thu hồi được, nếu được phép giảm quỹ, căn cứ quyết
định xử lý, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43122,43142)
Có TK 138-Phải thu khác.
3.5- Trường hợp vật tư, thiết bị, công cụ, dụng cụ, và tiền mặt tồn quỹ...
phát hiện thiếu khi kiểm kê, chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 111, 152, 153, 155.
3.6- Trường hợp tài sản phát hiện thiếu đã xác định được nguyên nhân và
người chịu trách nhiệm thì căn cứ nguyên nhân hoặc người chịu trách nhiệm bồi
thường, ghi:
Nợ TK 111, 152, 153, 155 hoặc
Nợ TK 334- Phải trả người lao động (Khấu trừ vào lương)
Có TK 138- Phải thu khác (Số phải bồi thường).
3.7- Trường hợp cho thuê TSCĐ (nếu có), khi ghi nhận thu nhập về cho
thuê TSCĐ chưa thu được tiền, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (Tổng tiền phải thanh toán)
Có TK 711- Thu nhập khác (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).
3.8- Khi thực thu được tiền của các khoản nợ phải thu khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác.
3.9- Trường hợp cồng trình XDCB được hình thành từ nguồn NSNN,
nhưng khi nghiệm thu công trình, nhà nước chưa bố trí đủ dự toán theo khối
lượng bàn giao, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (chi tiết phải thu NSNN)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu từ XDCB dự án, công trình
- Khi NSNN bố trí kinh phí, đơn vị chuyển trả nhà thầu, ghi:
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Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 138- Phải thu khác (chi tiết phải thu NSNN).
Nếu rút dự toán, đồng thời ghi: Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
3.10- Hạch toán chi phí trả trước:
- Khi phát sinh các khoản chí phí trả trước có liên quan đến nhiều kỳ kế
toán được phân bổ dần:
Nợ TK 138- Phải thu khác (không bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 331,..
- Định kỳ, tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ hoặc chi phí hoạt động hoặc chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang, hoặc
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động, hoặc
Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412)
Có TK 138- Phải thu khác.
- Đối với công cụ, dụng cụ sử dụng một lần có giá trị lớn, sử dụng trong
nhiều năm phải tính và phân bổ dần vào chi phí hoạt động hoặc chi hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 138’ Phải thu khác
Có các TK 111, 112 (mua về sử dụng ngay)
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (xuất kho sử dụng).
Tiến hành phân bổ lần đầu, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang, hoặc
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có TK 138- Phải thu khác.
Các kỳ sau tiếp tục phân bổ theo các bút toán như phân bổ lần đầu.
- Trường hợp TSCĐ không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ,
nếu giá trị còn lại của TSCĐ lớn, không tính ngay vào chi phí trong kỳ mà phải
phân bổ dần, ghi:
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy
kế)
Nợ TK TK 138“ Phải thu khác (giá trị còn lại)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
Định kỳ phân bổ vào dần vào chi phí, ghi:
Nợ các TK 154, 611...
Có TK 138- Phải thu khác.
Các kỳ sau tiếp tục phân bổ theo các bút toán như phân bổ lần đầu.
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3.11- Hạch toán các khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược:
- Xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản ký quỹ tại Ngân hàng để mở L/C,
ghi:
Nợ TK TK 138“ Phải thu khác
Có các TK 111, 112
- Khi nhận được giấy đòi tiền của ngân hàng mở L/C cùng với các chửng
từ liên quan và thanh toán tiền cho Ngân hàng hoặc làm thủ tục vay (đối với
trường hợp ký quỹ không đủ) số tiền còn thiếu Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (trường hợp hàng về cùng thời điểm
thanh toán)
Nợ TK 151 - Hàng mua đang đi đường (hàng chưa về)
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (chưa nhận được hoá đơn mua hàng)
Có TK TK 138- Phải thu khác (Số tiền đã ký quỹ)
Có các TK 111, 112.
- Xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản gửi ký quỹ tại các đơn vị khác đế
thực hiện hợp đồng, ghi:
Nợ TK TK 138- Phải thu khác
Có các TK 111, 112.
- Khi nhận lại số tiền đặt cọc, ký quỹ, ký cược, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK TK 138- Phải thu khác.
- Trường hợp đơn vị không thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi
phạm họp đồng trừ vào tiền đặt cọc, ký quỹ, ký cược, ghi:
Nợ TK 811- Chi phí khác (số tiền bị trừ)
Có TK TK 138- Phải thu khác.
- Trường hợp sử dụng khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược thanh toán cho
người bán, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho khách hàng
Có TK TK 138- Phải thu khác.
3.12- Hạch toán phải thu nội bộ:
a)
Hạch toán ở đơn vị cấp dưới
- Khi chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có các TK 111, 112.
- Khi được đơn vị cấp trên hoặc các đơn vị nội bộ khác thanh toán vê các
khoản phải thu nội bộ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, ...
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Có TK 138- Phải thu khác.
- Bù trừ các khoản phải thu nội bộ và các khoản phải trả nội bộ, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (3388)
Có TK 138- Phải thu khác.
b)
Hạch toán ở đơn vị cấp trên
- Khi đơn vị cấp trên cấp hoặc giao kinh phí đầu tư cho đơn vị cấp dưới
bằng tiền mặt hoặc gửi Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có các TK 111, 112
- Khi đom vị cấp trên cấp vốn đàu tư cho đơn vị cấp dưới bằng vật tư để
thực hiện dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có các TK 152, 153.
- Trường hợp đơn vị cấp trên cấp vốn đầu tư cho đơn vị trực thuộc bằng
tài sản cố định để sử dụng cho hoạt động của đơn vị, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Nợ TK 214 - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
- Trường hợp các đơn vị cấp dưới nhận kinh phí đầu tư trực tiếp từ Ngân
sách Nhà nước theo sự uỷ quyền của đom vị cấp trên. Khi đơn vị cấp dưới thực
nhận vốn đầu tư cho dự án, công trình, đom vị cấp trên ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Cỏ TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
- Khi đơn vị cấp dưới nhận vốn đầu tư cho dự án, cồng ứình do được viện
trợ không hoàn lại bằng tiền hoặc bằng hàng hoá, căn cứ vào báo cáo của đơn vị
cấp dưới, đơn vị cấp trên ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình
- Trường hợp đơn vị cấp dưới phải hoàn lại kinh phí đầu tư cho đơn vị cấp
trên, khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 138- Phải thu khác
- Căn cứ vào báo cáo của đơn vị cấp dưới về sổ kinh phí đầu tư cấp dưới
đã nộp hoàn trả ngân sách, theo sự uỷ quyền của cấp trên, ghi:
Nợ TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình
Có TK 138- Phải thu khác.
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- Khi công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng và báo cáo quyết
toán vốn đầu tư của Ban quản lý dự án đầu tư cấp dưới đã được phê duyệt, đơn
vị cấp trên ghi:
Nợ TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình
Có TK 138- Phải thu khác
- Khi nhận được các khoản phải nộp lên của cấp dưới về các khoản thu
nhập hoạt động khác, ghi:
Nợ TK 111,112
Có TK 138- Phải thu khác
- Khi chi hộ, trả hộ các khoản nợ của đơn vị cấp dưới, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có các TK 111, 112.
- Khi đon vị kết chuyển số thuế GTGT đầu vào khi mua hàng hoá, dịch vụ
để thực hiện dự án đầu tư cho chủ đầu tư để khấu trừ, căn cứ vào Bảng kê hoá
đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào xác định số thuế đầu vào được khấu
trừ, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
- Khi thực nhận được tiền của đơn vị cấp dưới chuyển trả về các khoản đã
chi hộ, trả hộ, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác.
- Bù trừ các khoản phải thu nội bộ và phải trả nội bộ của cùng một đối
tượng, ghi:
Nợ TK 338 - Phải trả khác (3388)
Có TK 138- Phải thu khác.
3.13- Hạch toán các khoản tạm chi:
a)
Ke toán tạm chi bổ sung thu nhập tại đơn vị
- Trong kỳ, nếu được phép tạm chi bổ sung thu nhập cho người lao động
trong đơn vị, phản ánh số phải trả người lao động, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 334- Phải trả người lao động.
+ Khi chi bổ sung thu nhập cho người lao động, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có các TK 111,112.
- Cuối kỳ, khi xác định kết quả các hoạt động, kết chuyển thặng dư (thâm
hụt) sang quỹ bổ sung thu nhập theo quy định của cơ chế quản lý tài chính, ghi:

47
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431- Các quỹ (4313).
Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi bổ sung thu nhập trong kỳ theo số đã
được duyệt, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (4313)
Có TK 138- Phải thu khác.
b) Kế toán tạm chi dự toán ứng trước
- Khi phát sinh các khoản chi từ dự toán ứng trước bằng tiền, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có các TK 111, 112.
- Khi phát sinh các khoản chi trực tiếp từ dự toán ứng trước, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 337- Tạm thu (3374).
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0093).
- Khi được giao dự toán chính thức, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang
Có TK 138- Phải thu khác.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3374)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
c) Ke toán các khoản tạm chi khác
- Trong kỳ, nếu được phép tạm chi khen thưởng; chi phúc lợi từ số kinh phí
xác định là tiết kiệm trong năm, ghi:
Nợ TK 138-Phải thu khác
Có cácT K 111, 112.
- Cuối kỳ, khi xác định kết quả các hoạt động, kết chuyển thặng dư (thâm
hụt) sang quỹ khen thưởng, phúc lợi theo quy định của cơ chế quản lý tài chính,
ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431 - Các quỹ (4311, 4312).
Đồng thời, kết chuyển số đã tạm chi khen thưởng, phúc lợi trong kỳ theo
số đã được duyệt, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (4311,4312)
Có TK 138- Phải thu khác.
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TÀI KHOẢN 141
TẠM ỨNG
1- Nguyên tắc kế toán
1.1Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của đơn vị cho
công chức, viên chức, các bộ phận trong nội bộ đơn vị hoặc các chi nhánh trực
thuộc đơn vị không có tổ chức kế toán riêng và tình hình thanh toán các khoản
tạm ứng đó«
L2- Khoản tạm ứng là một khoản tiền, hoặc vật tư do đơn vị giao cho
người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ hoặc giải quyết công việc đã được
phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là cán bộ hoặc người lao động làm việc tại
đơn vị. Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên phải được Thủ trưởng đơn vị
chỉ định bằng văn bản.
1.3- Người nhận tạm ứng (có tư cách cá nhân hay tập thể) phải chịu trách
nhiệm với đơn vị về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng
mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt.
Khi hoàn thành, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải
quyết toán toàn bộ, dứt điểm theo từng lần, từng khoản đã tạm ứng trên bảng
thanh toán tạm ứng: số tạm ứng đã nhận, khoản tạm ứng đã sử dụng (kèm theo
chứng từ gốc chứng minh), khoản chênh lệch giữa số đã tạm ứng và số đã sử
dụng (nếu có). Khoản tạm ứng sử dụng không hết phải nộp lại quỹ hoặc tính trừ
vào lương của người nhận tạm ứng.
Đối với việc tạm ứng và thanh toán tạm ứng để thực hiện các công việc
của dự án (ở các chi nhánh không có tổ chức kế toán riêng): Phải có kế hoạch
công việc được duyệt, việc tạm ứng và quyết toán tạm ứng phải căn cứ vào kế
hoạch công việc hoặc phân cấp quản lý đầu tư và phân cấp tài chính được duyệt
và biên bản thanh toán công việc hoàn thành được người có trách nhiệm duyệt.
1.4- Phải thanh toán dứt điểm tạm ứng kỳ trước mới cho tạm ứng kỳ sau.
1.5- Kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết theo dõi cho từng đối tượng nhận
tạm ứng ghi chép đầy đủ tình hình nhận, thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm
ứng, nội dung tạm ứng.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 141- Tạm ứng
Bên Nọ*:
- Các khoản tiền đã tạm ứng cho cán bộ của đơn vị;
- Các khoản tạm ứng cho các chi nhánh thực hiện công việc của dự án.
Bên Có:
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- Các khoản tạm ứng đã thanh toán theo số chi tiêu thực tế đã được duyệt,
hoặc theo quyết toán công việc đã hoàn thành được duyệt;
- Số tạm ứng chi khồng hết nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương.
Số d ư bên Nợ: số tiền tạm ứng chưa thanh toán.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi tạm ứng cho cán bộ đi công tác hoặc mua vật tư, dịch vụ,.. .ghi:
Nợ TK 141- Tạm ứng
Có các TK 111, 112.
3.2- Khi chi tiêu xong, người nhận tạm ứng lập bảng thanh toán tạm ửng
kèm theo chứng từ gốc liên quan. Kế toán kiểm tra chứng từ, căn cứ vào quyết
toán các khoản chi tạm ứng đã được duyệt, để ghi vào sổ kế toán,
- Trường hợp sổ thực chi đã được duyệt nhỏ hơn số tiền đã tạm ứng, kế
toán căn cứ vào số thực chi để ghi số:
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ
Nợ

TK 152- Nguyên liệu, yật liệu
TK 153- Công cụ, dụng cụ
TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
TK 211 - TSCĐ hữu hình
T K 213-T SC Đ vô hình
TK 243- XDCB dự án, công trình
TK 331- Phải trả cho người bán
TK 611 - Chi phí hoạt động
TK 133- Thuể GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 141- Tạm ứng.
- Các khoản tạm ứng chi không hết, phải nhập quỹ hoặc trừ vào lương của
người nhận tạm ứng, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 141-Tạm ứng.
- Trường hợp số thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã tạm ứng, kế toán
lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người tạm ứng, ghi:
Nợ các TK 152, 611,.. .(Số quyết toán về chi tạm ứng thực tế chi tiền)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 141-Tạm ứng
Có TK 111- Tiền mặt (Số chi thêm).
3.3- Khi tạm ứng tiền, vật tư cho các bộ phận trực thuộc (Trường hợp bộ
phận này không tổ chức kế toán riêng), ghi:
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Nợ TK 141- Tạm ứng
Có các TK 111, 112,152, 153,...
3.4- Khi nhận bản thanh toán tạm ứng của các bộ phận trực thuộc về các
chi phí thực hiện dự án đã được duyệt, căn cứ vào số thực chi, ghi:
Nợ các TK 241, 611..
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 141-Tạm ứng.
Trường hợp tạm ứng thừa, hoặc thiếu được hạch toán như các bút toán
3.2.
3.5- Đối với các trường hợp tạm ứng từ nguồn thu hoạt động quản lý dự
án:
- Khi tạm ứng cho cán bộ đi công tác hoặc mua vật tư, dịch v ụ ,.. .ghi:
Nợ TK 141- Tạm ứng
Có các TK 111, 112.
- Khi nhận bản thanh toán tạm ứng về các chi phí thực hiện nhiệm vụ
được giao đã được duyệt, căn cứ vào số thực chi, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 141 - Tạm ứng.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
Đồng thời, ghi Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
TÀI KHOẢN 151
HÀNG MUA ĐANG ĐI ĐƯỜNG
1-Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá của các loại vật tư (nguyên
liệu, vật liệu, thiết bị, công cụ, dụng cụ) mua ngoài đã thuộc quyền sở hữu của
đơn vị, nhưng chưa về nhập kho của đơn vị, chưa giao cho nhà thầu, còn đang
trên đường vận chuyển, ở bến cảng, bến bãi hoặc đã về đến đơn vị nhưng đang
chờ kiểm nhận nhập kho.
1.2- Vật tư được coi là thuộc quyền sở hữu của đơn vị nhưng chưa về
nhập kho, bao gồm:
- Vật tư, thiết bị mua ngoài đã thanh toán tiền hoặc đã chấp nhận thanh
toán nhưng còn để ở kho người bán, ở bến cảng, bến bãi hoặc đang trên đường
vận chuyên.
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-

Vật tư, thiết bị mua ngoài đã về đến đơn vị nhưng đang chờ kiểm

nghiệm, kiểm nhận nhập kho.
1.3- Hàng ngày, khi nhận được hoá đơn mua hàng, nhưng hàng chưa về
nhập kho, kế toán chưa ghi sổ mà tiến hành đối chiếu với hợp đồng kinh te và
lưu hoá đơn vào tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi đường”.
Trong tháng, nếu hàng về nhập kho, kế toán căn cứ vào phiếu nhập kho
ghi sổ trực tiếp vào các tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
Nếu cuối tháng hàng vẫn chưa về thì căn cứ hoá đơn ghi vào tài khoản
151 “Hàng mua đang đi đường”.
1.4- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi hàng mua đang đi trên đường
theo từng chủng loại hàng hoá, vật tư, từng lô hàng, từng hợp đồng kinh tế.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 151- Hàng mua đang
đi đường
Bên Nợ: Giá trị vật tư đang đi đường.
Bên Có: Giá trị vật tư đang đi đường đã về nhập kho hoặc đã chuyển giao
thẳng cho nhà thầu xây lắp.
Số d ư bên Nợ: Giá trị vật tư đã mua nhưng còn đang đi đường (chưa về
nhập kho đơn vị) (Giá mua có thuế GTGT, hoặc không có thuế GTGT).
3-Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kình tế chủ yếu
3.1- Cuối mỗi tháng, căn cứ vào hoá đơn mua hàng của các loại vật tư
chưa về nhập kho, ghi:
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112, 1 4 1 ,_
3.2- Sang tháng sau khi hàng về nhập kho, căn cứ vào hoá đơn và phiếu
nhập kho, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ
Có TK 151- Hàng mua đang đi đường.
TÀI KHOẢN 152
NGUYÊN LIỆU,
• 7VẬT
• LIỆU
•
1- Nguyên tắc kế toán
1.1Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến
động các loại nguyên liệu, vật liệu thiết bị trong kho của đơn vị. Trường hợp
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xuất thẳng cho bên nhận thầu mà đom vị vẫn cần theo dõi tình hình nhập - xuất
số vật liệu do bên nhận thầu giữ thì vẫn phản ánh trên tài khoản 152.
1.2- Nguyên liệu, vật liệu, thiết bị là những đối tượng lao động do đơn vị
chủ đầu tư mua ngoài dùng cho mục đích thực hiện dự án đầu tư, sản xuất thử
sản phẩm, hoặc dùng cho hoạt động của đơn vị.
Nguyên liệu, vật liệu, thiết bị mua vào được phân loại theo nhiều tiêu thức
khác nhau kế toán ở đơn vị chủ đầu tư phản ánh vào Tài khoản 152 gồm:
- Vật liệu trong kho;
- Vật liệu giao cho bên nhận thầu;
- Thiết bị trong kho;
- Thiết bị đưa đi lắp;
- Thiết bị tạm sử dụng;
- Vật liệu, thiết bị đưa gia công;
- Vật liệu khác.
1.3- Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, thiết bị phải thực
hiện theo nguyên tắc giá gốc. Nội dung giá gốc của nguyên liệu, vật liệu được
xác định tuỳ theo từng nguồn nhập.
- Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài bao gồm: Giá mua ghi theo
hoá đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải
nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,
nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của đơn vị, công tác phí của cán bộ
thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực
tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức
(nếu có).
+ Đối với các dự án đầu tư, công trình được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
của vật tư, thiết bị mua vào để thực hiện dự án thì giá thực tế của nguyên liệu,
vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT
đầu vào khi mua nguyên liệu, vật liệu và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận
chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công, ... được khấu trừ hạch toán vào tài
khoản 133 “Thuế GTGT được khấu trừ”.
+ Đối với các dự án đàu tư, công trình không được khấu trừ thuế GTGT
đàu vào của vật tư, thiết bị mua vào để thực hiện dự án thì giá thực tế của
nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo tổng giá thanh toán bao gồm
cả thuế GTGT đầu vào.
- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến bao
gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu đến nơi gia công, chế biến và từ nơi
gia công, chế biến về đơn vị và tiền thuê gia công, chế biến.

53
1.4- Đe tính được trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho, có thể
áp dụng một trong các phương pháp sau:
- Giá thực tế từng lần nhập kho (Giá thực tế đích danh);
- Giả thực tế bình quân gia quyền;
- Giá thực tế nhập trước, xuất trước.
Đơn vị lựa chọn phương pháp nào phải đảm bảo tính nhất quán trong niên
độ kế toán.
1.5- Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải thực hiện theo từng kho,
tùng loại, từng nhóm, từng thứ nguyên liệu, vật liệu; và chi tiết nguyên vật liệu,
thiết bị dùng cho công trình và đùng cho BQLDA.
1.6“ Tất cả các nguyên liệu, vật liệu, thiết bị khi nhận đều phải được kiểm
nhận cả về mặt số lượng và chất lượng. Nguyên liệu, vật liệu xuất dùng cho đầu
tư xây dựng phải được theo dõi về mặt hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết
theo đối tượng đầu tư và người chịu trách nhiệm vật chất.
Cuối kỳ kế toán, phải xác định số nguyên liệu, vật liệu, thiết bị tồn kho
thực tế. Thực hiện đối chiếu giữa so kế toán với sổ kho, giữa số liệu trên sổ kế
toán với số liệu thực tế tồn kho.
1.7Phản ánh trên tài khoản này nguyên vật liệu, thiết bị do đơn vị chủ
đầu tư trực tiếp mua để sử dụng hoặc giao cho nhà thầu sử dụng cho dự án, công
trình hoặc nguyển vật liệu được mua từ nguồn thu hoạt động được đế lại quản lý
dự án có nhập kho.
2Ket cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật
liệu
Bên Nơ:
- Trị giá mua thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do muangoài,
thuê ngoài gia công chế biến, hoặc được cấp trên cấp hay từ cácnguồn khác
nhập kho;
- Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê;
- Trị giá nguyên liệu, vật liệu không dùng hết nhập lại kho.
Bên Có:
- Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho để thực hiện đầu tư xây
dựng, sản xuất, thuê ngoài gia công hoặc nhượng bán;
- Giá trị hàng mua trả lại cho người bán hoặc giảm giá hàng mua do hàng
mua không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế đã ký kết;
- Trị giá nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê;
- Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng.
Số d ư bên Nợ: Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.
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Tài khoản 152- Nguyên liệu, vật liệu, có 7 tài khoản cấp 2:
- TK ỉ 521- Vật ỉiệu trong kho: Phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến
động các loại nguyên vật liệu trong kho của đơn vị.
- TK 1522- Vật ỉỉệu giao cho bên nhận thầu: Phản ánh giá trị các loại
nguyên vật liệu của đơn vị xuất kho giao cho bên nhận thầu để thực hiện dự án
chưa được quyết toán (trường hợp đơn vị quản lý nguyên vật liệu xuất sử dụng
đến khi quyết toán công trình).
- TK ỉ 523 - Thiết bị trong kho: Phản ánh giá tĩị hiện có và tình hình biến
động các loại thiết bị trong kho của đơn vị.
- TK 1524- Thiết bị đưa đi ỉẳp: Phản ánh giá trị thiết bị cần lắp đã giao
cho bên nhận thầu lắp đặt vào công trình, hạng mục công trình theo kế hoạch lắp
đặt nhưng chưa có khối lượng lắp đặt hoàn thành bàn giao, nghiệm thu và chấp
nhận thanh toán.
- T K 1525- Thiết bị tạm sử dụng: Phản ánh giá trị thiết bị tạm sử dụng cho
hoạt động của đơn vị.
- TK 1526- Vật liệu, thiết bị đưa gia công: Phản ánh giá trị vật liệu, thiết
bị của đơn vị đưa đi gia công.
- TK ĩ 528- Vật ỉỉệu khác: Phản ánh giá trị vật liệu khác, phế liệu thu hồi
của đơn vị mà chưa được phản ánh vào các TK 1521, 1522,1523, 1524, 1525,
1526.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1Khi mua nguyên liệu, vật liệu, thiết bị về nhập kho để sử dụng hoặc
giao cho bên nhận thầu sử dụng cho dự án căn cứ hoá đơn và phiếu nhập kho để
ghi sổ kế toán theo 2 trường hợp:
a) Đối với nguyên liệu, vật liệu mua vào dùng để đầu tư xây dựng tạo ra
TSCĐ sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521, 1523- Giá mua chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 141, 331,...
b) Đối với nguyên vật liệu mua vào dùng để đàu tư xây dựng tạo ra TSCĐ
sử dụng cho mục đích phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không
chịu thuế GTGT hoặc chiu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521, 1523) (Tổng giá thanh toán)
Có TK 111, 112, 141,331,... (Tổng giá thanh toán).
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3.2- Trường hợp đơn vị đã nhận được hoá đơn, nhưng nguyên liệu, vật
liệu còn đang đi trên đường chưa về nhập kho thì kế toán lưu hoá đơn vào một
tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi trên đường”.
- Nếu trong tháng, hàng về thì căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho để ghi
vào TK 152 “Nguyên liệu, vật liệu”.
- Nếu đến cuối tháng, nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về nhưng đã thuộc
quyền sở hữu của đơn vị, căn cứ hoá đom, kế toán ghi:
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 331- Phải trả cho người bán, hoặc
Có các TK 111, 112, 141, 311,...
Sang kỳ kế toán sau, khi nguyên liệu vật liệu về nhập kho, căn cứ hoá đon
và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 151- Hàng mua đang đi đường.
3.3- Khi đơn vị trực tiếp nhập khẩu vật tư, thiết bị:
a)
Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đầu tư xây dựng tạo
ra tàisản cố
định dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT được
khấu trừ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá có thuế nhập khẩu)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).
Đồng thời phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp sẽ được khấu
trừ, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
- Khi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
- Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp được khấu trừ với thuế GTGT
đầu ra (nếu có) hoặc chuyển cho chủ đầu tư để khấu trừ, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312)
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
- Nếu được NSNN hoàn lại thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp, khi nhận
được tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112
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Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
b)
Đối với vật tư, thiết bị nhập khẩu để đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ
dùng tại đơn vị cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc không chịu thuế
GTGT, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333, 33312)
Có các TK 111, 112,331,3664...
- Khi nộp thuế, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3333, 33312)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.4- Các chi phí về thu mua, bốc xếp, vận chuyến nguyên liệu, vật liệu từ
nơi mua về kho đơn vị, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 141,331.
3.5- Trường hợp đơn vị được giảm giá hàng mua do hàng mua không
đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế đã kỷ và số giảm giá này trừ
vào số tiền thanh toán cho người bán hoặc xuất kho trả lại người bán, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (nếu NVL được giảm giá còn
trong kho)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
3.6- Trường hợp nguyên vật liệu, thiết bị mua về khi kiểm nghiệm nhập
kho phát hiện thiếu so với hoá đơn, hợp đồng mua hàng, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá trị thực nhập kho)
Nợ TK 138- Phải thu khác (Giá trị nguyên vật liệu thiếu)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331, 343,...
3.7- Trường hợp đơn vị được hưởng chiết khấu thanh toán khi mua
nguyên vật liệu, ghi:
Nợ các TK 111, 112,331
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
3.8- Nguyên liệu, vật liệu nhập kho do thuê ngoài gia công:
a) Khi xuất kho vật liệu, thiết bị trong kho đưa đi thuê ngoài gia công, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1526)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521)
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Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1523).
b) Khi phát sinh chi phí gia công, thuê ngoài, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1526)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 131, 141,...
c) Khi nhập lại kho số nguyên liệu, vật liệu gia công, ghi bút toán ngược
lại với bút toán 3.8.a.
3.9- Khi xuất vật liệu cho bên nhận thầu để sử dụng vào công trình theo
hợp đồng (Trường hợp đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nguyên vật liệu sử dụng
cho dự án đến khi quyết toán công trình), ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521).
3.10- Trường hợp mua vật liệu, thiết bị tạm giao thẳng cho bên nhận thầu
xây dựng hoặc lắp đặt. Căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho và phiếu tạm giao
vật liệu, thiết bị để kế toán ghi sổ theo hai trường hợp:
- Trường hợp vật liệu, thiết bị sử dụng cho mục đích tạo ra TSCĐ dùng
cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522, 1524)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giả thanh toán).
- Trường hợp vật liệu, thiết bị sử dụng cho dự án đầu tư nhằm tạo ra
TSCĐ dùng cho HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không
chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522, 1524)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.11- Khi hoàn thành giai đoạn thi công, đơn vị và nhà thầu tổ chức
nghiệm thu và đơn vị chấp nhận thanh toán số vật liệu thiết bị thực tế sử dụng
vào công trình, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522).
3.12" Số vật liệu đã giao cho nhà thầu dùng không hết nhập lại kho, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522).
3.13Khi xuất thiết bị cần lắp cho nhà thầu để lắp đặt vào công trình theo
kế hoạch lắp đặt thiết bị, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1524)
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Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1523).
3.14- Xuất thiết bị cho đơn vị tạm sử dụng, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1525)
Có TK 1523- Nguyên liệu, vật liệu(1523).
3.15- Khi có khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên nhận thầu bàn giao,
được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán thì giá trị thiết bị đưa đi lắp được coi
là hoàn thành đầu tư và được tính vào chi phí đầu tư xây dựng,... ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1524).
3.16- Khi xuất vật liệu cho vay nội bộ giữa các đơn vị cấp trên và câp
dưới, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521).
3.17- Nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê:
Mọi trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vật liệu trong kho hoặc tại nơi quản
lý, phải truy tìm nguyên nhân và xác định người phạm lỗi. Tuỳ theo nguyên
nhân cụ thể và quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền để ghi sổ kế toán:
- Trường hợp thiếu hụt do sai sót trong ghi chép, cân đong đo đếm kế toán
phải điều chỉnh lại sổ kế toán, ghi:
Nợ các Tài khoản liên quan
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
- Nếu số hao hụt chưa xác định được nguyên nhân phải chờ xử lý, căn cứ
vào giá trị hao hụt, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
- Nếu bắt người phạm lỗi phải bồi thường, căn cứ vào giá trị bắt bồi
thường, ghi:
Nợ các TK 111, 138
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định ghi Có TK 138 “Phải thu
khác”, ghi Nợ các tài khoản liên quan.
3.18’ Nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm kê:
- Nếu nguyên liệu, vật liệu thừa chưa xác định được nguyên nhân, căn cứ
vào giả trị nguyên vật liệu thừa, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 338- Phải trả khác (3388).

59
- Khi có quyết định xử lý nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện trong kiểm
kê, căn cứ vào quyết định, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK liên quan.
- Nếu xác định nguyên liệu, vật liệu không phải của đơn vị chủ đầu tư mà
của đơn vị khác thì ghi vào Nợ TK 002 “Tài sản nhận giữ hộ”.
3.19- Trường hợp mua nguyên liệu, vật liệu được hưởng chiết khấu
thương mại thì phải ghi giảm giá gốc nguyên liệu, vật liệu đã mua đối với khoản
chiết khấu thương mại thực tế được hưởng, ghi:
Nợ các T K 111, 112, 331,.. .
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (nếu NVL vẫn ở trong kho)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (nếu NVL đã xuất sử
dụng cho dự án)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
3.20- Khi bán nguyên vật liệu thừa dùng không hết, được phép bán ghi
tăng thu nhập thì giá trị nguyên vật liệu bán được ghi vào bên Nợ TK 811 “Chi
phí khác” để bù trừ với giá bán, ghi:
Nợ TK 8 1 1 -Chi phí khác
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
3.21- Đổi với các dự án sử dụng vốn ODA vay, von ODA hỗn họp thuộc
đối tượng được NSNN đầu tư khồng hoàn trả toàn bộ hay một phần được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào hoặc được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ
mua vào từ các nhà cung cấp có thuế GTGT hoặc hàng ho á nhập khẩu đã nộp
thuế GTGT:
a)
Khi mua nguyên vật liệu trong nước về nhập kho hoặc giao cho nhà
thầu để thực hiện dự án dùng cho hoạt động của đơn vị, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá chưa có thuế GTGT đầu vào)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 331, ... (Tổng giá thanh toán).
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chí, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372) (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36622).
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b) Khi nhập khẩu nguyên vật liệu kế toán phản ánh giá trị nguyên vật liệu
nhập khấu, chi phí thu mua vận chuyến,...(có thuế nhập khau phải nộp) thuê
GTGT nhập khẩu đầu vào, ghi:
Nợ TK 152“ Nguyên liệu, vật liệu (có thuế nhập khẩu)
Có TK 333“ Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 112, 331 (Tổng giá thanh toán).
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
Neu mua nguyên vật liệu đùng cho BQLDA, đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36622).
Phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khau sẽ được hoàn, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
c) Khi các chủ dự án vốn ODA chi tiền nộp thuế nhập khẩu và thuế
GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333)
Có các TK 111, 112.
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
d) Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được khấu trừ thuế đầu
vào (nếu dự án có các khoản doanh thu phải tính thuế GTGT đầu ra), khi tính
khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
đ) Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được Nhà nước hoàn lại
số thuế GTGT đã nộp khi nhập khẩu, mua hàng hoá, dịch vụ trong nước để thực
hiện dự án, khi nhận được tiền hoàn trả thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
e) Khi nhận được lệnh chi của NSNN cấp vốn XDCB cho các dự án sử
dụng nguồn vốn ODA hỗn hợp được NSNN đầu tư không hoàn trả vê sô thuê
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GTGT đã trả và đã được hoàn lại, kế toán ghi tăng nguồn vốn cấp dự án theo
hướng dẫn của các thông tư hướng dẫn về thuế GTGT của Nhà nước, ghi:
Nợ các TK liên quan
Có TK 343- Nguồn kinh phí đàu tư XDCB dự án, công trình
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi, hoặc
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng.
3.22Mua nguyên vật liệu nhập kho bằng nguồn thu hoạt động được để
lại BQLDA dùng cho BQLDA, ghi:
- Khi mua, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378) (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
- Khi xuất ra sử dụng cho BQLDA, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)
Có TK 511“ Thu hoạt động (5118).
TÀI KHOẢN 153
CÔNG CƯ, DUNG CU
«

'

•

«

1" Nguyên tắc kế toán
1.1
-Tài khoản này đùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động
tăng, giảm các loại công cụ, dụng cụ của đơn vị.
1.2- Công cụ, dụng cụ là những tư liệu lao động không có đủ các tiêu
chuẩn về giá trị và thời gian sử dụng quy định đối với TSCĐ. Vì vậy, công cụ,
dụng cụ được quản lý và hạch toán như nguyên liệu, vật liệu.
1.3- Tài khoản này chỉ phản ánh những công cụ, dụng cụ ở trong kho.
1.4- Kế toán nhập, xuất, tồn kho công cụ, dụng cụ, thiết bị phải thực hiện
theo nguyên tắc giá gốc. Nội dung giá gốc của công cụ, dụng cụ được xác định
tuỳ theo từng nguồn nhập.
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- Giá gốc của công cụ, dụng cụ mua ngoài bao gồm: Giá mua ghi theo ho á
đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp
(nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm,
công
cụ, dụng cụ từ nơi mua về đến kho của đơn vị, công tác phí của cán bộ thu mua,
chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến
việc thu mua công cụ, dụng cụ và số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có).
+ Đối với các dự án đầu tư, công trình được khấu trừ thuế GTGT đàu vào
của vật tư, thiết bị mua vào để thực hiện dự án thi giá thực tế của công cụ, dụng
cụ mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đàu
vào khi mua công cụ, dụng cụ và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vận chuyến,
bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công, ... được khấu trừ hạch toán vào tài khoản
133 “Thuế GTGT được khấu trừ”.
+ Đối với các dự án đầu tư, công trình không được khấu trừ thuế GTGT
đầu vào của vật tư, thiết bị mua vào để thực hiện dự án thì giá thực tế của công
cụ, dụng cụ mua vào được phản ánh theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế
GTGT đầu vào.
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thuê ngoài gia công bao gồm: Giá
thực tế của công cụ, dụng cụ đến nơi gia công và từ nơi gia công về đơn vị và
tiền thuê gia công, chế biến.
1.5- Đe tính được trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho, có thê áp
dụng một trong các phương pháp sau:
- Giá thực tế từng lần nhập kho (Giá thực tế đích danh);
- Giá thực tế bình quân gia quyền;
- Giá thực tế nhập trước, xuất trước.
Đơn vị lựa chọn phương pháp nào phải đảm bảo tính nhất quán trong niên
độ kế toán..
1.6- Ke toán chi tiết công cụ, dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng
loại, từng nhóm, từng thứ công cụ, dụng cụ.
Cuối kỳ kế toán, phải xác định số công cụ, dụng cụ tồn kho thực tế. Thực
hiện đối chiếu giữa sổ kế toán với sổ kho, giữa số liệu trên sổ kế toán với số liệu
thực tế tồn kho.
1.7- Tất cả các công cụ, dụng cụ khi nhận đều phải được kiểm nhận cả về
mặt số lượng và chất lượng. Công cụ, dụng cụ xuất dùng phải được theo dõi về
hiện vật và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng và người chịu trách
nhiệm vật chất.
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Cuối kỳ kế toán, phải xác định số công cụ, dụng cụ tòn kho thực tế. Thực
hiện đối chiếu giữa sổ kế toán vói sổ kho, giữa số liệu trên sổ kế toán với số ỉiệu
thực tế tồn kho.
1.8- Trường hợp nhập kho công cụ, dụng cụ do mua bằng nguồn kinh phí
NSNN, khi xuất kho sử dụng tính vào chi phí của từng hoạt động đến đâu thì
tính vào doanh thu tương ứng đến đó.
1.9- Ke toán chi tiết công cụ, dụng cụ phải thực hiện theo từng kho, từng
loại, từng nhỏm, từng thứ nguyên liệu, vật liệu; và chi tiết nguyên vật liệu, thiết
bị dùng cho công trình và dùng cho đơn vị.
2- K ết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 153- Công cụ, dụng
cụ
Bên Nợ:
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho;
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê.
Bên Có:
- Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng;
- Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán
giảm giá;
-Trị giá công cụ, dụng cụ phát hiện thiếu khi kiểm kê.
Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một so hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Mua công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho đầu tư xây dựng tạo ra
TSCĐ sử dụng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá chịu thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của công cụ, dụng cụ được phản ánh theo
giá mua chưa có thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn và phiếu nhập kho, ghi:
Nợ TK 153» Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT đầu vào)
Có TK 111, 112, 141, 331,...(Tổng giá thanh toán).
- Đối với công cụ, dụng cụ mua vào dùng cho đầu tư xây dựng tạo ra
TSCĐ sử dụng cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp, ghi:
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán)
Có các TK 111, 112, 331 ...(Tổng giá thanh toán).
3.2- Phản ánh chiết khấu thanh toán khi mua công cụ, dụng cụ được
hưởng (nếu có), ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
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Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
3.3“ Công cụ, dụng cụ mua về được người bán giảm giá do không đúng
quy cách phẩm chất theo hợp đồng, khoản được giảm giá, ghi:
N ợ T K 111, 112, hoặc
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
3.4- Trả lại công cụ, dụng cụ đã mua cho người bán, ghi:
N ợT K 111, 112, hoặc
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
3.5- Đối vởi các dự án sử dụng vốn ODA vay, vốn ODA hỗn hợp thuộc
đối tượng được NSNN đầu tư không hoàn trả toàn bộ hay một phần được khấu
trừ thuế GTGT đầu vào hoặc được hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ
mua vào từ các nhà cung cấp có thuế GTGT hoặc hàng hoá nhập khẩu đã nộp
thuế GTGT
a) Khi mua công cụ, dụng cụ trong nước về nhập kho hoặc giao cho nhà
thầu để thực hiện dự án dùng cho hoạt động của đơn vị, ghi:
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Giá chưa có thuế GTGT đầu vào)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 3 3 1 ,... (Tổng giá thanh toán).
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372) (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36622).
b) Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, kế toán phản ánh giá trị vật tư, thiết bị,
nhập khẩu, chi phí thu mua vận chuyển,...(có thuế nhập khẩu phải nộp) thuế
GTGT nhập khẩu đầu vào, ghi:
Nợ TK TK 153- Công cụ, dụng cụ (có thuế nhập khẩu)
Nợ các TK 211,213
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 112, 331 (Tổng giá thanh toán).
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Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
Nếu mua công cụ, dụng cụ dùng cho BQLDA, đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36622).
Phản ánh số thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được hoàn, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
c) Khi các chủ dự án vốn ODA chi tiền nộp thuế nhập khẩu và thuế
GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312, 3333)
Có các TK 111,112.
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
d) Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được khấu trừ thuế đầu
vào (nếu dự án có các khoản doanh thu phải tính thuế GTGT đầu ra), khi tính
khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
đ) Trường hợp các chủ dự án sử dụng vốn ODA được Nhà nước hoàn lại
số thuế GTGT đã nộp khi nhập khẩu, mua hàng hoá, dịch vụ trong nước để thực
hiện dự án, khi nhận được tiền hoàn trả thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
Khi có chứng từ ghi thu- ghi chi, ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại; hoặc
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài
e) Khi nhận được lệnh chi của NSNN cấp vốn XDCB cho các dự án sử
dụng nguồn vốn ODA hỗn hợp được NSNN đầu tư không hoàn trả về số thuế
GTGT đã trả và đã được hoàn lại, kế toán ghi tăng nguồn vốn cấp dự án theo
hướng dẫn của các thông tư hướng dẫn về thuế GTGT của Nhà nước, ghi:
Nợ các TK liên quan
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi hoặc

66
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng.
3.6Mua công cụ, dụng cụ nhập kho bằng nguồn thu hoạt động quản lý
dự án dùng cho BQLDA, ghi:
- Khi mua, ghi:
Nợ TK 153- Công cụ, đụng cụ
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378) (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
- Khi xuất ra sử dụng cho BQLDA, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
CÓTK 153- Công cụ, dụng cụ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)
Có TK 511“ Thu hoạt động (5118).

TÀI KHOẢN 154
CHI PHÍ SXKD,7DỊCH
v ụ• DỞ DANG
•
1Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để tập hợp chi phí sản xuất của hoạt động chạy
thử có tải, sản xuất thử phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm sản xuất thử
trước khi bàn giao công trình (hạng mục công trình) cho đơn vị khai thác sử
dụng. Ngoài ra, tài khoản này áp dụng cho các đơn vị có tư cách pháp nhân, có
năng lực chuyên môn, có đủ các điều kiện theo quy đinh của pháp luật và được
cơ quan quyết định thành lập ra đơn vị cho phép cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý
dự án, dịch vụ thẩm tra dự toán, lựa chọn nhà thầu và áp dụng cho các đơn vị có
hoạt động thuê TSCĐ để phản ánh chi phí dịch vụ tư vấn quản lý dự án và chi
phí cho thuê TSCĐ (nếu có).
1.2- Tài khoản 154 “Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang” chỉ phản ánh chi
phí thực tế của hoạt động chạy thử có tải, sản xuất thử đối với những dự án phải
tổ chức chạy thử có tải, sản xuất thử trước khi bàn giao đưa dự án vào khai thác
sử dụng và hoạt động địch vụ.
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1.3- Chi phí hạch toán trên tài khoản 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở
dang phải được chi tiết theo loại, nhóm sản phẩm, sản phẩm hoặc chi tiết, bộ
phận sản phẩm.
1.4- Đối với hoạt động sản xuất thử, tài khoản 154 “Chi phí SXKD, dịch
vụ dở dang” là tài khoản tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm sản
xuất thử, với các khoản mục tính giá thành: Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực
tiếp; Chi phí nhân công trực tiếp; Chi phí khác bằng tiền (không bao gồm khấu
hao TSCĐ).
1.5- Giá nhập kho hoặc xuất bán (không qua nhập kho) của sản phẩm sản
xuất thử được xác định trên cơ sở giá bán ước tính phần chi phí chạy thử, sản
xuất thử không thu hồi được sản phẩm phải kết chuyển trực tiếp vào TK 243
“XDCB dự án, công trình”.
1.6- Đối với hoạt động dịch vụ, tư vấn quản lý dự án, dịch vụ thẩm tra dự
toán, ... tài khoản 154 “Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang” gồm các khoản chi
sau:
- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động khác trực tiếp cung cấp dịch vụ;
- Các khoản tính, trích bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, BH thất nghiệp
(Phần đơn vị sử dụng lao động đảm bảo) và kinh phí công đoàn theo quy định;
- Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dủng cho hoạt động dịch vụ;
- Chi trả các dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, tiền nước, tiền thuê bao điện
thoại...;
- Chi mua sắm công cụ, dụng cụ;
- Khấu hao tài sản cố định và chi phí sửa chữa TSCĐ dùng cho hoạt động
dịch vụ;
- Chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí trực tiếp khác bằng tiền.
1.7- Không hạch toán vào TK 154 những chi phí sau:
- Chi phí đầu tư xây dựng;
- Chi phí hoạt động của đom vị không liên quan đến hoạt động sản xuất
thử;
- Chi phí hoạt động khác đã phản ánh ở các TK chi phí.
1.8- Đơn vị có thể mở TK chi tiết để theo dồi từng hoạt động theo yêu cầu
quản lý.
2Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 154- Chi phí SXKD,
dịch vụ dở dang
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Bên Nợ: Các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp,
chi phí khác bằng tiền phát sinh trong kỳ liên quan đến hoạt động chạy thử có
tải, sản phẩm sản xuất thử và hoạt động cung cấp dịch vụ, tư vấn quản lý dự án.
Bên Có:
* Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có);
- Giá thực tế của sản phẩm sản xuất thử đã chế tạo xong nhập kho hoặc
chuyển đi bán;
- Chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử kết chuyển vào chi phí đầu tư xây
dựng;
- Ket chuyến chi phí khối lượng dịch vụ hoàn thành được xác định là đã
cung cấp trong kỳ.
Số d ư bên Nợ: Chi phí còn dở dang cuối kỳ.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Hoạt động chạy thử có tải, sản phẩm sản xuất thử:
- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ sử dụng cho hoạt động sản
xuất thử của đơn vị, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.
- Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ sử dụng ngay (không qua kho)
cho hoạt động sản xuất thử sản phẩm nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Giá mua chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112, 141, 331, ... ( Tổng giá thanh toán).
- Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ sử đụng ngay (không qua kho)
cho hoạt động sản xuất thử sản phẩm không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế
GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Tổng giá thanh toán)
C ó c ác T K 111, 112, 141,331,...
- Tiền lương phải trả cho người lao động trực tiếp tham gia sản xuất, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Có TK 334- Phải trả người lao động.
- Trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp tính trên tiền
lương công nhân sản xuất, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, địch vụ dở dang
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Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323,
3323).
- Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài (điện, nước, điện thoại, ...), chi
phí khác bằng tiền phát sinh ở bộ phận sản xuất thử, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Có các TK 111, 112, 141,331,...
- Giá trị phế liệu thu hồi (nhập kho hoặc xuất bán) ghi giảm chi phí sản
xuất thử, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1528)
Nợ các TK 111, 112, 131 (Giá trị phế liệu thu hồi xuất bán)
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.
- Trị giá sản phẩm hỏng không sửa chữa được, người gây ra thiệt hại sản
phẩm hỏng phải bồi thường, ghi:
N ợ T K 138- Phải thu khác
Nợ TK 334- Phải trả người lao động (Neu trừ vào lương).
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang,
- Giá thực tế sản phẩm sản xuất thử nhập kho, ghi:
Nợ TK 155- Sản phẩm
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.
- Khi kết chuyển chi phí chạy thử có tải, sản xuất thử không thu được sản
phẩm vào chi phí đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.
- Sản phấm sản xuất thử không nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người
mua hàng, trường hợp chi phí sản xuất thử lớn hơn số thu hồi từ việc bán sản
phẩm sản xuất thử, ghi:
N ợT K 111, 112, 131
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trinh
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
- Sản phẩm sản xuất thử không nhập kho mà chuyển giao thẳng cho người
mua hàng, trường hợp chi phí sản xuất thử nhỏ hom số thu hồi từ việc bán sản
phẩm sản xuất thử, ghi:
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Có TK 243- XDCB dự án, công trình
Cỏ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
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3.2- Hoạt động dịch vụ:
- Tiền lương, tiền cồng, phải trả cán bộ, viên chức và người lao động khác
trực tiếp tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dỊch vụ dở dang
Có TK 334- Phải trả người lao động.
- Trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn, BH thất nghiệp tính trên tiền
lương phải trả công chức, viên chức trực tiếp tham gia hoạt động cung cấp dịch
vụ theo chế độ quy định, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323,
3324).
- Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động cưng
cấp dịch vụ:
+ Nen dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động dịch vụ thuộc đối
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Giá trị dịch vụ không có
thuế)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112 (Tổng giá thanh toán)
+ Nếu dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động dịch vụ không thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo
phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Giá mua có thuế GTGT)
Có các TK 111, 112 (Tổng giá thanh toán).
- Khi trích khấu hao tài sản cố định dùng cho hoạt động dịch vụ:
+ Nếu TSCĐ hình thành từ nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay
dùng vào hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang
Cỏ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
+ Nếu TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách dùng cho
hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, địch vụ dở dang
Có TK 333- Các khoản phải nộp N ầà nước (Nếu phải nộp NSNN).
- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí SXKD dịch vụ đã hoàn thành vào TK Chi
phí hoạt động SXKD dịch vụ để xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.
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TÀI KHOẢN 155

SẢN PHẨM
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng đế phản ánh giá trị hiện có và tình hình biên
động các loại sản phấm chạy thử có tải, sản xuât thử của đơn vị.
1.2- Thành phẩm là những sản phẩm đã kết thúc quá trình sản xuất thử
được kiểm nghiệm phù họp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho để bán hoặc
xuất bán ngay.
1.3- Chỉ hạch toán vào Tài khoản 155 giá trị của sản phấm chạy thử có tải,
sản xuất thử thực tế nhập, xuất qua kho của đơn vị. Sản phẩm sản xuất ra bán
ngay, không qua nhập kho thì không hạch toán vào tài khoản này.
1.4- Ke toán nhập, xuất, tòn kho thành phẩm sản xuất thử phải phản ánh
theo giá thành sản xuất. Sản phẩm do quá trình chạy thử có tải, sản xuất thử của
đơn vị phải được tính theo các khoản mục tính giá thành công xưởng, bao gồm:
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí khác bằng
tiền (không bao gồm khấu hao tài sản cố định).
1.5- Ke toán chi tiết thành phẩm phải thực hiện theo từng loại, nhóm, thứ
thành phấm.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 155- Sản phẩm
Bên Nợ:
- Trị giá thực tế của sản phấm nhập kho;
- Trị giá của sản phấm thừa khi kiểm kê.
Bên Có:
- Trị giá thực tế của sản phẩm xuất kho;
- Trị giá thực tế của sản phẩm thiếu hụt khi kiểm kê.
Số d ư bên Có: Trị giá thực tế sản phẩm tồn kho.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tể chủ yếu
3.1- Nhập kho sản phẩm sản xuất thử, ghi:
Nợ TK 155- Sản phẩm
Có TK 154“ Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang«
3.2- Xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, trường hợp giá bán lớn hơn
giá thành sản xuất, kế toán ghi:
Nợ TK 111, 112, 131
Có TK 155-Sản phẩm
Có TK 243- XDCB dự án, công trình
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).

3.3“ Xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, trường hợp giá bán thấp hơn
giá thành sản xuất, kế toán ghi:
Nợ TK 111, 112, 131
Nợ TK 243“ XDCB dự án, công trình
Có TK 155-Sản phẩm
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
3.4Mọi trường hợp phát hiện thừa, thiếu sản phẩm đều phải truy tìm
nguyên nhân và căn cứ nguyên nhân thừa, thiếu để hạch toán điều chỉnh lại số
liệu trên sổ kế toán (Tuỳ từng trường hợp cụ thể có thể do cân, đong, đo, đếm,
do quên ghi sổ, do sai sót trong ghi chép quản lý ...).
Trường hợp chưa xác định được nguyên nhân thừa, thiếu chờ xử lý:
- Neu thừa chưa xác định nguyên nhân, ghi:
Nợ TK 155- Sản phẩm
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
- Neu thiếu chưa xác định nguyên nhân, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 155“ Sản phẩm,
Khi có quyết định xử lý của người có thẩm quyền, căn cứ quyết định xử
lỷ, kế toán ghi sổ theo quy định.
TÀI KHOẢN LOẠI 2
Tài khoản ỉoạỉ 2 có 5 tài khoản:
+ Tài khoản 211- Tài sản cố định hữu hình;
+ Tài khoản 213- Tài sản cố định vô hình;
+ Tài khoản 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ;
+ Tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang;
+ Tài khoản 243- Xây dựng cơ bản dự án, công trình.
TÀI KHOẢN 211
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
1Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động
của toàn bộ TSCĐ hữu hình dùng cho hoạt động của đơn vị theo nguyên giá.
1.2- TSCĐ hữu hình là những tư liệu lao động có hình thái vật chất, có đủ
tiêu chuẩn của TSCĐ về giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ
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quản lý tài chính (trừ trường hợp đặc biệt có quy định riêng đối với một số tài
sản đặc thù).
1.3- Giá trị TSCĐ hữu hình của đơn vị phản ánh trên TK 211 theo nguyên
giá. Ke toán phải theo dõi chi tiết nguyên giá của từng TSCĐ hữu hỉnh theo yêu
cẩu quản lý chung. Tuỳ thuộc vào từng trường hợp, việc xác định nguyên giá
TSCĐ hữu hình được thực hiện theo quy định hiện hành.
1.4- Khi mua TSCĐ từ dự toán NSNN giao trong năm, từ nguồn viện trợ,
vay nợ nước ngoài, từ nguồn phí được khấu trừ, để lại hoặc từ nguồn thu hoạt
động quản lý dự án:
a) Đối với tổng số tiền đã chi (rút ra) liên quan trực tiếp để hình thành
TSCĐ (nguyên giá của TSCĐ): Hạch toán các tài khoản ngoài bảng (TK 008,
TK 012, 014, 018);
b) Đối với nguồn hình thành TSCĐ được hạch toán vào các TK 36611,
36621,36631.
1.5- TSCĐ hình thành từ nguồn thu nào thì khi tính khấu hao/hao mòn sẽ
được kết chuyển từ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu sang các TK
doanh thu (thu) của hoạt động tương ứng (TK 511). TSCĐ sử dụng cho hoạt
động gì thì tính khấu hao/hao mòn được phản ánh vào TK chi phí của hoạt động
đó.
1.6- Chỉ được thay đổi nguyên giá TSCĐ hữu hình trong các trường hợp:
Đánh giá lại TSCĐ; Trang bị thêm cho TSCĐ hoặc tháo dỡ một hoặc một sổ bộ
phận.
1.7- Mọi trường hợp tăng, giảm TSCĐ hữu hình đều phải lập biên bản
giao nhận TSCĐ theo quyết định của cấp có thẩm quyền và theo các quy định
hiện hành của Nhà nước. Ke toán có trách nhiệm lập và ghi chép hồ sơ TSCĐ về
mặt kế toán.
1.8- TSCĐ hữu hình của đơn VỊ phải được theo dõi chỉ tiết theo từng loại
TSCĐ, từng đối tượng ghi TSCĐ và địa điểm bảo quản, quản lý và sử dụng
TSCĐ.
2-

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 211- Tàì sản cố định

hữu hình
Bên Nơ:
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng do mua sắm, xây dựng hoàn thành bàn
giao đưa vào sử dụng, được cấp, được biếu tặng, viện trợ, khuyến m ại...
- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình đo nâng cấp, trang bị thêm;
- Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ hữu hình do đánh giá lại.
Bên Có:
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- Nguyên giá TSCĐ hữu hình giảm do nhượng bán, thanh lý, bàn giao cho
đơn vị sử dụng;
- Nguyên giá TSCĐ hữu hình giảm do điều chỉnh giảm nguyên giá trong
trường hợp đánh giá lại TSCĐ hoặc do những lý do khác.
Số d ư bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có của Ban quản lý dự
án đầu tư.
3-Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Trường họp TSCĐ hữu hình của đơn vị tăng do mua sắm từ phần thư
hoạt động quản lý dự án, công trình dùng cho đơn vị (kể cả mua mới hoặc mưa
TSCĐ đã sử dụng), kế toán căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có liên quan (hoá
đom, phiếu chi, uỷ nhiệm chi...), xác định nguyên giá của TSCĐ mua sắm, lập
biên bản giao nhận TSCĐ, lập hồ sơ kế toán và ghi sổ kế toán:
- Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611 )
Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
3.2- Đối với TSCĐ của đơn vị hình thành qua đầu tư XDCB (đối với
TSCĐ hữu hình) hoặc qua quá trình phát triển (đối với TSCĐ vô hỉnh), ghi:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi công trình XDCB hoàn thành hoặc quá trình phát triển đã kết thúc
bàn giao TSCĐ sử dụng, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 241- XDCB dở dang (2412)
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Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366' Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trưởc chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
3.3- Trường hợp TSCĐ hữu hình của đơn vị tăng do mua sắm từ nguồn
NSNN cấp:
- Khi rủt dự toán mua TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
Đồng thời ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động.
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn ỉũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5111).
3.4- Trường hợp TSCĐ hữu hình của đơn vị tăng do mua sắm bằng nguồn
viện trợ:
- Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có các TK 111,112.
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621).
- Khi làm thủ tục ghi thu - ghi chi với NSNN, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại.
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thòi, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621)
Có TK 511- Thu hoạt động (5112,5113).
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3.5- Trường họp TSCĐ hữu hình của đơn vị tăng do mua sắm bằng nguồn
phí khấu trừ, đế lại:
-K h im u aT S C Đ , ghi:
Nợ các TK 211,213
Có các TK 111, 112
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3373)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36631).
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ để lại.
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36631)
Có TK 511- Thu hoạt động (5114).
3.6- Trường hợp TSCĐ được mua sắm, đầu tư bằng Quỹ phúc lợi:
a) Trường hợp mua sắm TSCĐ:
- Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Có các TK 111, 1 1 2 , 3 3 1 (chiphí mua, vận chuyển, bốc dỡ...).
Đồng thời ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (43121)
Có TK 431 - Các quỹ (43122).
- Tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình hình thành bằng Quỹ
phúc lợi, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (43122)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
b) Trường hợp đầu tư XDCB hoàn thành:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Cỏ các TK 111, 112,331....
- Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng, căn cứ giá trị
quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hưu hình
Có TK 241- XDCB dở dang (2412).
Đồng thời ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43121)
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Có TK 431- Các quỹ (43122).
- Đơn vị tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình hình thành
bằng Quỹ phúc lợi, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43122)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
3.7- Trường hợp TSCĐ được mua sắm, đầu tư bằng Quỹ phát triển hoạt
động sự nghiệp:
a)
Trường hợp mua sắm TSCĐ:
- Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Có các TK 111, 112,331,...
Đồng thời ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43141)
Có TK 431- Các quỹ (43142).
- Tính hao mòn TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động của đơn vị), ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Trích khấu hao TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ), ghi:
Nợ các TK 154, 642
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Cuối năm, đơn vị kết chuyển số hao mòn, khấu hao đã tính (trích) trong
năm, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43142) (số hao mòn và khấu hao đã tính (trích)
Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế (số hao mòn đã tính)
Có TK 431" Các quỹ (43141) (số khấu hao đã trích).
* Các trường hợp 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7:
- Nếu mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử đơn vị phải hạch toán chi phí
lắp đặt, chạy thử qua TK 241- XDCB dở dang (2411), sau khi kết thúc lắp đặt,
chạy thử kết chuyển chi phí lắp đặt, chạy thử sang TK 211- TSCĐ hữu hình.
- Nếu mua TSCĐ phải ứng trước cho người bán, đơn vị phải hạch toán
các khoản ứng trước cho người bán qua TK 331- Phải trả cho người bán, khi
người bán bàn giao TSCĐ thì kết chuyển tăng TK 211- TSCĐ hữu hình.
3.8- Trường hợp TSCĐ hữu hình dùng cho đơn vị được biếu tặng, căn cứ
vào giá trị trong biên bản giao nhận tài sản cố định, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
3.9- Khi nhận TSCĐ hữu hình được cấp trên cấp cho đơn vị, ghi:
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Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
3.10- Trường hợp đánh giá tăng nguyên giá của TSCĐ hữu hình ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Phần nguyên giá tăng)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Phần giá trị hao
mòn tăng)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) (Phần giá
trị còn lại tăng).
3.11- Nếu được phép sử dụng tạm thời TSCĐ thuộc vốn thiết bị cúa dự
án, công trình thì khi đưa TSCĐ này vào sử dụng cho hoạt động của đơn vị, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệt (1525)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1523).
3.12- Trường hợp đơn vị đi thuê TSCĐ dùng cho hoạt động của mình thì
phải ghi giá trị TSCĐ đi thuê vào tài khoản ngoài Bảng cân đối kế toán, Tài
khoản 001 “Tài sản thuê ngoài”. Chi phí thuê TSCĐ được tính vào chi phí hoạt
động, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có các TK 111, 112,331, ...
3.13- Trường hợp nhượng bán TSCĐ hữu hình thuộc hoạt động đơn vị:
TSCĐ hữu hình của đơn vị nhượng bán thường là những TSCĐ không
cần dùng hoặc xét thấy sử dụng không có hiệu quả hoặc khi giải thê. Khi
nhượng bán TSCĐ phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị.
Trong mọi trường hợp giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ
tục, xác định những khoản chi phí và thu nhập (nếu có),... Căn cứ các chứng từ
liên quan, kế toán ghi sổ theo từng trường hợp cụ thể sau:
a) Căn cứ vào quyết định nhượng bán TSCĐ của cấp có thẩm quyền và
biên bản giao nhận TSCĐ, kế toán ghi giảm nguyên giá TSCĐ, giá trị đã hao
mòn, nguồn vốn đã hình thành TSCĐ:
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) (Giá trị còn lại)
Có TK 211- TSCĐ hữu hỉnh (Nguyên giá).
b) Căn cứ chứng từ thu tiền nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng
Có TK 711 - Thu nhập khác
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - nếu có).
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-

Các chi phí phát sinh có liên quan đến việc nhượng bán TSCĐ hữu hình

(nếu có) được tập họp vào bên Nợ TK 811- Chi phí khác.
c)
Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu, chi phí nhượng bán phát sinh để
xác định kết quả nhượng bán TSCĐ:
+ Kết chuyển thu nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 711- Thu nhập khác
Có TK 911“ Xác định kết quả
+ Kết chuyển chi phí nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 8 1 1 -Chi phí khác.
+ Trường hợp có chênh lệch thu lớn hơn chi về nhượng bán TSCĐ hữu
hình, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
+ Trường hợp nếu phát sinh chênh lệch thu nhỏ hơn chi về nhượng bán
TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 911- Xác định kết quả
+ Khi nhận được quyết định xử lý số chênh lệch thu lớn hơn chi, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
Có TK liên quan.
+ Khi nhận được quyết định xử lý số chênh lệch thu nhỏ hơn chi, ghi:
Nợ TK liên quan
Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
3.14- Trường hợp thanh lý TSCĐ hữu hình thuộc hoạt động đơn vị:
TSCĐ hữu hình được thanh lý là những TSCĐ hư hỏng không thể tiếp tục
sử dụng được, hoặc thanh lý khi giải thể đơn vị,
Các đom vị khi thanh lý TSCĐ hữu hình phải thành lập Ban thanh lý tài
sản, đánh giá thực trạng kỹ thuật của tài sản, xác định giá trị thu hồi của tài sản
và lập phương án xử lý theo chế độ tài chính hiện hành.
Ban thanh lý tài sản có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý TSCĐ
hữu hình và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định. Biên bản được
lập làm 2 bản, 1 bản chuyển cho bộ phận kế toán để theo dõi và ghi sổ, một bản
chuyển cho bộ phận đã quản lý và sử dụng TSCĐ.
Căn cứ vào “Biên bản thanh lý TSCĐ” và các chứng từ có liên quan, kế
toán phản ánh tình hình thanh lý TSCĐ như sau:
a) Phản ánh số thu về thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:
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Nợ các TK 111, 112 (nếu thu bằng tiền)
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá trị phế liệu thu hồi nhập kho)
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Có TK 711“ Thu nhập khác.
b) Tập hợp chi phí thanh lý TSCĐ hữu hình (nếu có), ghi:
Nợ TK 8 1 1 -Chi phí khác
Có TK 111, 112 (chi phí bằng tiền)
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ (chi phí công cụ, dụng cụ (nếu có)).
c) Đồng thời với bút toán (a) và (b), ghi giảm TSCĐ hữu hình đã thanh lý:
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) (Giá trị còn lại)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
d) Cuối kỳ kế toán, kết chuyển doanh thu, chi phí thanh lý phát sinh đế
xác định kết quả thanh lý TSCĐ:
+ Kết chuyển thu thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 711- Thu nhập khác
Có TK 911- Xác định kết quả
+ Kết chuyển chi phí thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 8 1 1 -Chi phí khác.
+ Trường hợp có chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý TSCĐ hữu hình,
ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
+ Trường hợp nếu phát sinh chênh lệch thu nhỏ hơn chi về thanh lý TSCĐ
hữu hình, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 911- Xác định kết quả
+ Khi nhận được quyết định xử lý số chênh lệch thu lớn hơn chi, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
Có TK liên quan
+ Khi nhận được quyết định xử lý số chênh lệch thu nhỏ hơn chi, ghi:
Nợ TK liên quan
Có TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
3.15- Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu:
Mọi trường hợp phát hiện thừa hoặc thiếu TSCĐ khi kiểm kê đều phải
truy tìm nguyên nhân. Căn cứ vào biên bản kiểm kê TSCĐ và kết luận của Hội
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đồng kiểm kê để hạch toán chính xác, kịp thời giá trị TSCĐ hữu hình thừa, thiếu
theo từng nguyên nhân cụ thể.
a) TSCĐ phát hiện thừa khi kiểm kê:
- Trường hợp TSCĐ hữu hình thừa do chưa ghi sổ kế toán,kế toán phải
căn cứ vào hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ tuỳ theo từng trường họp cụ thể, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu.
- Đối với TSCĐ đang sử dụng cho đơn vị, khi kiểm kê phát hiện thừa so
với nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị hao mòn (khấu hao) lũy kế, căn cứ vào
Biên bản kiểm kê kế toán ghi bổ sung 3 chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại, giá
trị hao mòn (khấu hao) lũy kế theo từng trường hợp hình thành TSCĐ cụ thề.
- Nếu TSCĐ hữu hình phát hiện thừa được xác định là TSCĐ của đơn vị
khác thì phải báo ngay cho đơn vị chủ tài sản đó biết. Trong khi chưa bàn giao
lại cho chủ sở hữu TSCĐ này, căn cứ vào hồ sơ, chứng từ liên quan, kế toán
phản ánh vào Tài khoản 002 “Tài sản nhận giữ hộ” (Tài khoản ngoài Bảng cân
đối kể toán) để theo dõi và coi như tài sản giữ hộ.
b) Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu khi kiểm kê
- Trường họp TSCĐ hữu hình hình thành từ nguồn NSNN, nguồn viện ừợ
không hoàn lại, nguồn vay nợ nước ngoài; nguồn phí khấu trừ, để lại; nguồn thu
hoạt động quản lý dự án, công trình được trích để lại BQLDA, phát hiện thiếu
khi kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý:
+ Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm
kê để ghi giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (giá trị còn lại)
Nợ TK 214“ Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
+ Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường hợp cụ thể, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 334, 611, 612, 614....
Có TK 138- Phải thu khác.
Đồng thời, kết chuyển phần giá trị còn lại, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611, 36621, 36631)
Có TK 5 1 1 -Thu hoạt động.
- TSCĐ hữu hình hình thành từ các quỹ phát hiện thiếu khi kiểm kê:
+ Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kểt quả kiểm
kê để ghi giảm TSCĐ, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (giá trị hao mòn lũy kế)
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Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá).
+ Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng trường họp cụ thể, ghi:
Nợ các TK 111, 112,334...
Có TK 138- Phải thu khác.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43122,43142) (số đã thu hồi được)
Có TK 431- Các quỹ (43121, 43141) (số đã thu hồi được).
+ Trường hợp không thu hồi được, nếu được phép giảm quỹ, căn cứ quyết
định xử lý, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (43122,43142)
Có TK 138- Phải thu khác.
3.16- Trường hợp đánh giá giảm nguyên giá của TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Phần GTGL giảm)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Phần giá trị hao mòn
giảm)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Phần nguyên giá giảm).
3.17- Điều chuyển, bàn giao tài sản giữa các đơn vị:
- Đơn vị điều chuyển, ghi:
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (hao mòn TSCĐ)
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (GTCL TSCĐ)
Có TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyen giá TSCĐ)
- Đơn vị nhận điều chuyên, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (hao mòn TSCĐ)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (GTCL TSCĐ).
TÀI KHOẢN 213
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÔ HÌNH
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến
động tăng, giảm của toàn bộ TSCĐ vô hình của đơn vị.
1.2- TSCĐ vô hình của đơn vị là các TSCĐ không có hình thái vật chất,
thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư dùng cho hoạt động của đơn vị,
1.3- Nguyên giá của TSCĐ vô hình là tổng số tiền chi trả để có TSCĐ vô
hỉnh. Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm cho đơn vị không bao gồm thuế
GTGT đầu vào, hoặc thuế GTGT hàng nhập khẩu khi mua TSCĐ vô hình (Nếu
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TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động của đơn vị nhằm tạo ra TSCĐ sử dụng cho
mục đích sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế). Trường hợp TSCĐ vô hỉnh dùng cho hoạt động của đơn vị
nhằm tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích HCSN, sản xuất, kinh doanh hàng
hoá, dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp thì nguyên giá TSCĐ vô hình bao gồm cả thuế GTGT đầu
vào và thuế GTGT hàng nhập khẩu khi mua TSCĐ vô hình.
1.4- Trong quá trình sử dụng phải tính hao mòn TSCĐ vô hình theo quy
định của cơ chế tài chính hiện hành.
1.5- TSCĐ vô hình được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ
trong “Sổ tàí sản cố định”.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 213- TSCĐ vô hình
Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình của đơn vị tăng.
Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình của đơn vị giảm.
Số d ư bên Nự: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện còn ở đơn vị.
3“ Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnhtếchủ yếu
Hạch toán TSCĐ vô hình tương tự như quy định đối với TSCĐ hữu hình
(xem giải thích ở tài khoản 211).
TÀI KHOẢN 214
KHẤU HAO VÀ HAO MÒN LỦY KÉ TSCĐ
1- Nguyên tắc kế toán
1.1
- Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị khấu hao, hao mòn của TSCĐ
hữu hình và TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác
làm tăng, giảm giá trị khấu hao, hao mòn của TSCĐ.
1.2- Việc phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ được thực hiện đối với tất
cả TSCĐ hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có của đơn vị. số hao mòn được xác
định căn cứ vào chế độ quản lý, sử dụng và tính hao mòn TSCĐ hiện hành cho
các đơn vị hành chính sự nghiệp.
1.3- Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vào sổ kế toán được thực hiện
mỗi năm 1 lần vào tháng 12 trước khi lập báo cáo tài chính.
1.4- Đối với những TSCĐ của đơn vị sử dụng vào mục đích cung cấp dịch
vụ, tư vấn, quản lý dự án thì phải thực hiện trích khấu hao tính vào chi phí cung
cấp dịch vụ hàng tháng và phải mở sổ chi tiết theo dõi việc trích khấu hao TSCĐ
theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ của Bộ Tài chính như đối
với doanh nghiệp.

84
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 214- Khấu hao và
hao mòn lũy kế TSCĐ
Bên Nơ:
«

- Ghi giảm giá trị khấu hao, hao mòn TSCĐ trong các trường hợp giảm
TSCĐ (thanh lý, nhượng bán, điều chuyển đi nơi khác...);
- Ghi giảm giá trị khấu hao, hao mòn TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ theo
quyết định của Nhà nước (Trường hợp đánh giá giảm giá trị hao mòn).
Bên Có:
- Ghi tăng giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng;
- Ghi tăng giá trị hao mòn TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định
của Nhà nước (Trường hợp đánh giá tăng giá trị hao mòn).
Số dư bên Có: Giá trị đã hao mòn của TSCĐ hiện có.

-

Tài khoản 214 Khấu hao và hao mồrt lũy kế TSCĐ, có 2 tài khoản cấp
2:
- Tài khoản 2Ỉ4Ỉ - Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ hữu hình: Phản ánh
số hiện có và sự tăng, giảm giá trị hao mòn của các TSCĐ hữu hình trong quá trình
sử dụng và do những nguyên nhân khác.
- Tài khoản 2142 - Khấu hao và hao mòn ỉũy kế TSCĐ vô hình: Phản ánh
số hiện có và sự tăng, giảm giá trị hao mòn của các TSCĐ vô hình trong quá
trình sử dụng và do những nguyên nhân khác.
3- Phuong pháp hạch toán kế toán một sổ hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Cuối kỳ kế toán năm, đơn vị tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ
hữu hình và TSCĐ vô hình hiện có, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511- Thu hoạt động.
3.2- Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, tư vấn quản lý dự án thì
hàng tháng, khi trích khấu hao TSCĐ ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang hoặc
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
3.3- Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ do TSCĐ điều chuyển, bàn
giao, thanh lý, nhượng bán, phát hiện thiếu, ghi:
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Giá trị còn lại)
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Có các TK 211,213 (Nguyên giá).
3.4- Khi nhận được TSCĐ đã sử dụng do điều chuyển trong nội bộ, ghi:
Nợ TK 211,213 (Nguyên giá)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Giá trị còn lại)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Giá trị hao mòn).
3.5- Đánh giá lại TSCĐ theo Quyết định của Nhà nước:
- Trường hợp đánh giá tăng nguyên giá của TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213 (Phần nguyên giá tang)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Phần giá trị hao
mòn tăng)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Phần giá trị còn
lại tăng).
- Trường họp đánh giá giảm nguyên giá TSCĐ, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (Phần giá trị còn lại
giảm)
Nợ TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ (Phần giá trị hao mòn
giảm)
Có các TK 211,213 (Phần nguyên giá giảm).
TÀI KHOẢN 241
XÂY D ựN G C ơ BẢN DỞ DANG
1- Nguyên tắc kế toán
1.1
- Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí đầu tư xây dựng dở dang (bao
gồm chi phí cho công tác mua sắm, nâng cấp TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB) ở
các đơn vị.
1.2- Tài khoản 241 “XDCB dở dang” áp dụng cho các đơn vị có hoạt động
đầu tư XDCB trong trường hợp đơn vị có phát sinh mua sắm TSCĐ qua lắp đặt,
chạy thử hoặc phải trang thiết bị thêm; nâng cấp TSCĐ; chi phí đầu tư XDCB
hình thành TSCĐ sử dụng cho đơn vị.
1.3- Đơn vị không hạch toán chi phí đầu tư XDCB liên quan đến dự án,
công trình do đơn vị thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư (không thuộc sở hữu
của đơn vị);
1.4- Trường hợp TSCĐ mua về phải đầu tư, trang bị thêm hoặc phải qua
lắp đặt, chạy thử mới sử dụng được thì toàn bộ chi phí mua sắm, trang bị thêm,
lắp đặt, chạy th ử ,... TSCĐ được phản ánh vào TK 241 (2411) cho đến khi việc
trang bị, lắp đặt, chạy thử hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng để tính
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nguyên giá TSCĐ. Trường hợp TSCĐ mua về đưa vào sử dụng ngay không phải
qua lắp đặt, chạy thử,... thì không phản ánh vào TK 241.
1.5“ Tài khoản 241 được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình
đầu tư xây dựng. Đối với đầu tư XDCB ở mỗi công trình, hạng mục công trình phải
hạch toán chi tiết theo từng loại chi phí đầu tư. Nội dung cụ thể của từng loại chi
phí hạch toán vào TK 241 phải căn cứ vào quy định quản lý tài chính hiện hành về
đầu tư xây dựng.
1.6- Chi phí trên TK 241 phải theo dõi được số lũy kế từ khi bắt đầu công
trình đến khi hoàn thành bản giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán
được duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành,
1.7- Chi phí nâng cấp TSCĐ thực tế phát sinh được kết chuyển vào các tài
khoản chi phí có liên quan trong một kỳ kế toán hoặc có thể phân bổ cho các kỳ
kế toán. Trường hợp các dự án nâng cấp TSCĐ thì chi phỉ đó được ghi tăng
nguyên giá của TSCĐ. Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ không hạch toán
vào chi phí nâng cấp TSCĐ mà hạch toán vào các tài khoản chi phí có liên quan
khác.
1.8- Trường họp đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay, nguồn vốn kinh
doanh, hoặc các Quỹ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần chú
ý:
- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương
pháp khấu trừ, thì chi phí phản ánh vào TK 241 là chi phí không có thuế GTGT,
thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào TK 133 'Thuế GTGT được khấu trừ”
(1332).
- Trường họp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, thỉ chi phí đầu tư
XDCB phản ánh vào TK 241 bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.
- Trường hợp đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay thì lãi vay phải trả trong
thời gian xây dựng được tính vào chi phí (chi phí khác) đầu tư XDCB hoặc theo
quy định về đầu tư XDCB hiện hành và lãi tiền gửi của khoản đi vay đó được
hạch toán giảm chi phí (chi phí khác) đầu tư XDCB hoặc theo quy định vê đâu
tư XDCB hiện hành.
2Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 241- XDCB dử dang
Bên Nợ:
- Chi phí thực tế về đầu tư XDCB, mua sắm phát sinh (TSCĐ hữu hình và
TSCĐ vô hình);
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- Chi phí nâng cấp TSCĐ theo dự án;
Bên Có:
- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi
quyết toán được duyệt;
- Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư XDCB;
- Giá trị TSCĐ và các tài sản khác hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm
đâ hoàn thành đưa vào sử dụng;
- Giá trị công trình nâng cấp TSCĐ hoàn thành kết chuyển khi quyết toán
được duyệt.
Số dư bên Nợ:
- Chi phí XDCB và chi phí nâng cấp TSCĐ dở dang;
- Giá trị công trình XDCB và nâng cấp TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn
giao đưa vào sử dụng hoặc quyết toán chưa được duyệt.

Tài khoản 241- XDCB dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 24Ỉ Ỉ- Mua sắm TSCĐ\ Phản ánh chi phí mua sắm TSCĐ và
tình hình quyết toán chi phí mua sắm TSCĐ trong các trường hợp TSCĐ mua về
phải qua lắp đặt, chạy thử trước khi đưa vào sử dụng (kể cả mua TSCĐ mới
hoặc đã qua sử dụng).
- Tài khoản 2412- Xây dựng cơ bản: Phản ánh chi phí đầu tư XDCB và tình
hình quyết toán chi phí đầu tư XDCB của đơn vị. Tài khoản này được mở chi
tiết cho từng công trình, hạng mục công trình và phải theo dõi chi tiết theo từng
nội dung chi phí đầu tư XDCB theo quy định về đầu tư XDCB hiện hành.
- Tài khoản 2413- Nâng cấp TSCĐ: Phản ánh chi phí nâng cấp TSCĐ theo
dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tỉnh hình quyết toán chi phí nâng
cấp TSCĐ.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1
- Kế toán mua sắm TSCĐ:
a)
Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, phát triển ứng dụng ..., kế toán phản
ánh giá trị TSCĐ mua về:
- Trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ được khấu trừ thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411) (giá mua không bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
Có các TK 111, 112, 331, 366 (36611, 36621, 36631) ...(tổng giá
thanh toán).
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Trường họp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động hành chính, sự nghiệp,
hoặc hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không được khấu trừ thuế GTGT,
ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411) (giá mua bao gồm cả thuế GTGT)
Có các TK 111,112, 331, 366 (tồng giá thanh toán).
b) Khi bàn giao TSCĐ để đưa vào sử dụng và quyết toán được duyệt ghi
tăng nguyên giá TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211, 213
Có TK 241- XDCB dở dang (2411).
c) Khi nhận được TSCĐ hữu hình do đơn vị mua sắm tập trung bàn giao,
căn cứ vào Biên bản giao nhận tài sản kèm theo các hồ sơ, tài liệu có liên
quan đến TSCĐ hữu hình, nếu TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay, ghi:
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (nguyên giá khi nhận bàn giao)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
+ Khi phát sinh chi phí lắp đặt, chạy thử, nộp lệ phí trước bạ và các khoản
chi phí khác có liên quan, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611) (chi phí lắp
đặt, chạy thử....).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (chi phí lắp đặt, chạy thử....).
+ Khi công tác lắp đặt, chạy thử ... hoàn thành bàn giao đưa tài sản vào sử
dụng, đơn vị phản ánh thêm phần chi phí lắp đặt, chạy thử vào nguyên giá của
TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211 - Tài sản cố đinh hữu hỉnh (chi phí lắp đặt, chạy thử)
3.2-

Có TK 241- XDCB dở dang (2411) (chi phí lắp đặt, chạy thử...).
Kế toán chi phí đầu tư XDCB công trình, hạng mục công trình hình

thành TSCĐ dùng cho đơn vị:
a) Từ nguồn thu hoạt động quản lý dự án, công trình được để lại BQLDA,
ghi:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi nghiệm thu, bàn giao khối lượng XDCB hoàn thành ghi:
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+ Ghi phải trả nhà thầu XDCB
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 331- Phải trả người bán (3311)
+ Khi thanh toán:
Nợ TK 331 - Phải trả người bán (3311)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi công trình XDCB hoàn thành hoặc quá trình phát triển đã kết thúc
bàn giao TSCĐ sử dụng, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 241- XDCB dở dang (2412)
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611” Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
b)
Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài cho công trình XDCB của đơn
vị:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
C ó cácT K 111, 112,331,...
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng, căn cứ giá trị
quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hưu hình
Có TK 241- XDCB dở dang (2412).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621).
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- Tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Cuối năm, đơn vị kết chuyển số hao mòn đã tính trong năm sang TK
511- Thu hoạt động (5112, 5113), ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621)
Có TK 511- Thu hoạt động (5112,5113).
c) Từ phí được khấu trừ, để lại:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
C ó c ác T K 111, 112,331....
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3373)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng, căn cứ giá trị
quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:
Nợ T K 211-T SC Đ hưu hình
Có TK 241- XDCB dở dang (2412).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36631).
- Trích khấu hao TSCĐ, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Cuối năm, đơn vị kết chuyển số khấu hao đã trích trong năm sang TK
511- Thu hoạt động (5114), ghi:
Nợ TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36631)
Có TK 511- Thu hoạt động (5114).
d) Từ quỹ phúc lợi:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có các TK 111, 112,331....
- Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng, căn cứ giá trị
quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hưu hình
Có TK 241- XDCB dở dang (2412).
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- Đồng thời ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43121)
Có TK 431 - Các quỹ (43122).
- Đơn vị tính và phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ hữu hình hình thành
bằng Quỹ phúc lợi, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (43122)
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
đ) Từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có các TK 111, 112,331....
- Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng, căn cứ giá trị
quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Có TK 241- XDCB dở dang (2412).
- Đồng thời ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (43141)
Có TK 431- Các quỹ (43142).
- Tính hao mòn TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động hành chính), ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Trích khấu hao TSCĐ (nếu dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ), ghi:
Nợ các TK 154, 642
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Cuối năm, đơn vị kết chuyển số hao mòn, khấu hao đã tính (trích) trong
năm, ghi:
Nợ TK 431" Các quỹ (43142) (số hao mòn và khấu hao đã tính (trích))
Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế (số hao mòn đã tính)
Có TK 431- Các quỹ (43141) (số khấu hao đã trích).
3.3- Ke toán nâng cấp TSCĐ theo dự án được cấp có thẩm quyền phê
duyệt:
Công tác nâng cấp TSCĐ của đơn vị có thể tiến hành theo phương thức tự
làm hoặc giao thầu.
a)
Theo phương thức tự làm, các chi phí phát sinh được tập hợp vào bên
Nợ TK 241 "XDCB dở dang" (TK 2413) và được theo dõi chi tiết theo từng
công trình, từng dự án nâng cấp TSCĐ. Khỉ phát sinh chi phí nâng cấp TSCĐ,
căn cứ vào chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413)
Có các TK 111, 112, 331, 366 (3664).,.
Neu rút dự toán, đồng thời ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB, hoặc
Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại (nếu nâng cấp bằng nguồn
thu hoạt động quản lý dự án).
b) Theo phương thức giao thầu, kế toán phản ánh cho bên nhận thầu vào
bên Có TK 331 "Phải trả cho người bán". Khi nhận được khối lượng nâng cấp do
bên nhận thầu bàn giao, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413)
Cỏ TK 331 - Phải trả cho người bán.
c) Trường họp nâng cấp TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn vay hoặc
nguồn vốn kinh doanh dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được
khấu trừ thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413) (không bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112,331,...
d)
Trường hợp nâng cấp TSCĐ thuộc nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn kinh
doanh để dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không
được khấu trừ thuế GTGT, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413) (gồm cả thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331,...(tổng giá thanh toán),
đ) Toàn bộ chi phí nâng cấp TSCĐ hoàn thành ghi tăng nguyên giá TSCĐ,
ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 241- XDCB dở dang (2413).
TÀI KHOẢN 243
XÂY D ựN
■ G C ơ BẢN D ự■ ÁN,7CÔNG TRÌNH
1- Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí đầu tư xây dựng cơ bản và
tình hình quyết toán vốn đầu tư ở các Ban quản lý dự án đầu tư được giao nhiệm
vụ thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng.
1.2- Chi phí đầu tư XDCB và quyết toán vốn đầu tư khi dự án đầu tư hoàn
thành đưa vào khai thác sử dụng và chi phí hoạt động quản lý dự án được trích
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để lại BQLDAĐT đều được phản ánh trên tài khoản 243 “Xây dựng cơ bản dự
án, công trình”.
Đối với những dự án, tiểu dự án thành phần có nhiều hạng mục công trình
(hoặc nhóm hạng mục công trình) khi hoàn thành nếu độc lập vận hành đưa vào
khai thác sử dụng được phép quyết toán hạng mục (hoặc nhóm hạng mục công
trình) thì Ban quản lý dự án đầu tư có thể tạm tính giá tài sản hình thành qua đầu
tư nhưng sau đó phải điều chỉnh theo giá chính thức được phê duyệt khi toàn bộ
dự án hoàn thành.
1.3- Tài khoản 243 mở chi tiết theo từng dự án, tiểu dự án, dự án thành
phần, mỗi dự án mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình (hoặc
nhóm hạng mục công trình) và phải hạch toán chi tiết theo từng nội dung chi phí
theo quy định.
v ề nguyên tắc việc phân loại nội dung chi phí đầu tư xây dựng theo đúng
quy định của quy chế quản lý đàu tư xây dựng hiện hành, nhưng Ban quản lý dự
án đầu tư có thể theo dõi chi tiết chi phí đầu tư xây dựng theo nội dung chi phí
cần quản lý. Khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng kế toán phải xác định giá trị
các tài sản hình thành qua đầu tư gồm nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, các chi
phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất, thiệt hại cho phẻp
không tính vào giá trị công trình,...
Ngoài ra, BQLDA phải theo dõi chi tiết phần chi phí quản lý dự án được
trích để lại theo từng dự án.
1.4- Chi phí trên TK 2431 phải theo dõi được số lũy kế từ khi bắt đầu dự
án, công trình đến khi hoàn thành bàn giao đưa dự án, công trình vào sử dụng và
quyết toán được duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện
hành.
1.5- Khi công trình XDCB hoàn thành, đơn vị chủ đầu tư phải tiến hành
tính toán, phân bổ chi phí quản lỷ dự án và chi phí khác theo nguyên tắc:
a) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác liên quan đến đối tượng tài
sản nào thì tính trực tiếp cho đối tượng tài sản đó.
b) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác có liên quan đến nhiều đối
tượng tài sản thì phải phân bổ theo những tiêu thức thích hợp.
1.6- Chi phí đầu tư XDCB phàn ảnh trên TK 243 không bao gồm thuế
GTGT đầu vào nếu chi phí đầu tư xây đựng để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt
động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ thuế.
Chi phí đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho mục đích HCSN,
phúc lợi hoặc dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không
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chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì chi phí
đầu tư xây dựng bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.
1.7Đối với chi phí hoạt động quản lý dự án được để lại BQLDA,
BQLDA phải căn cứ quy định hiện hành để xác định chính xác số được để lại.
Số chi phí này được quyết toán vào giá trị công trình và đơn vị thực hiện chi tiêu
theo quy chế chi tiêu nội bộ.
2K ết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 243- Xây dựng CO’
bản d ự án, công trình
Bên Nơ:
- Chi phí đầu tư XDCB dự án, công trình thực tế phát sinh (kể cả các
khoản thiệt hại nếu có);
- Chi phí quản lý hoạt động dự án, công trình để lại chi cho BQLDA
được tính vào giá trị công trình XDCB.
Bên Có:
- Ket chuyển chi phí đầu tư XDCB dự án, công trình khi quyết toán vốn
đầu tư dự án được duyệt;
- Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng dự án.
Số d ư bên Nơ:
- Chi phí đầu tư xây dựng dỏ dang;
*

- Giá trị công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng
chờ phê duyệt quyết toán.
Tài khoản 243- Xây dựng CO' bản dự án, công trình, có 2 tài khoản
cấp 2
- Tài khoản 243ỉ- Chỉ p h ỉ XDCB dự ản, công trình dở dang: Phản ánh chi
phí đầu tư XDCB và tình hình quyết toán chi phí đầu tư XDCB ở các Ban quản
lý dự án đầu tư được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng.
Tài khoản này có 2 TK cấp 3:
+ Tài khoản 24311- Chi phí XDCB dự án, công trình: Phản ánh chi phí
đầu tư XDCB và tình hình quyết toán chi phí đầu tư XDCB.
+ Tài khoản 24312- Chi phí BQLDA: Phản ánh chi phí hoạt động quản lý
dự án, công trình phần do chủ đầu tư được trích để lại sử dụng cho BQLDA theo
quy định.
- Tải khoản 2432- Dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành
đưa vào sử dụng chưa được phê duyệt: Phản ánh giá trị dự án, công trình, hạng
mục công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng chưa được phê duyệt quyết toán.
Tài khoản này được mở theo từng dự án, công trình, hạng mục công trình và
theo dõi chi tiết theo nội đung chi phí đầu tư xây dựng.

95
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1Khi nhận giá trị khối lượng xây dựng hoặc lắp đặt, công tác tư vấn,
chi phí khác (Chi phí thiết kế, tư vấn ...) hoàn thành do các nhà thầu bàn giao,
căn cứ hợp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, hoá đơn, ghi:
- Nếu chi phí đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ dùng vào mục đích
sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ thuế, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331“ Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Nếu chi phí đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động
hành chính sự nghiệp, dự án, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu
thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí có thuế GTGT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
b) Khi xuất thiết bị không cần lắp từ kho của Ban quản lý dự án đầu tư
giao cho bên sử dụng, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1523).
c) Đối với thiết bị càn lắp, khi có khối lượng lắp đặt hoàn thành của bên
nhận thầu bàn giao, được nghiệm thu và chấp thuận thanh toán, thì giá trị thiết bị
đưa đi lắp hoặc thiết bị cần lắp giao thẳng cho bên lắp đặt được coi là hoàn
thành đầu tư được tính vào chỉ tiêu thực hiện đàu tư, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi tiết chi phí thiết bị)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1524).
d) Khi các bên nhận thầu xây lắp quyết toán với Ban quản lý dự án đầu tư
về giá trị nguyên vật liệu, thiết bị đâ nhận sử dụng cho công trỉnh, thiết bị cần
lắp đặt đã lắp đặt xong, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522) (Trường hợp nhập kho
sau đó mới giao cho bên nhận thầu)
đ) Khi Ban quản lý dự án đầu tư trực tiếp chi các khoản chi phí khác như:
chi phí khởi công, đền bù và tổ chức thực hiện trong quá trình đền bù đất đai,
hoa màu, di chuyển dân cư và các công trình trên mặt bằng xây dựng, tiền thuê
đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, ghi:
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Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112,343,331...
Đồng thời, ghi Có TK 009- Dự toán đầu tư XDCB (nếu rút dự toán)
e)
Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư không trực tiếp thực hiện việc
đền bù mà việc đền bù do các tổ chức chuyên trách của địa phương thực hiện,
khi các tổ chức chuyên trách đền bù quyết toán chi phí đền bù với Ban quản lý
dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi tiết chi phí khác)
Có TK 138- Phải thu khác (Trường hợp đã tạm ứng tiền)
Cỏ các TK 111, 112 (Trường họp phải cấp thêm khi quyết toán).
g) Khi bàn giao công cụ, dụng cụ cho bên thi công sử dụng cho công trình
(hạng mục công trình), ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311 )
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.
h) Khi phát sinh các khoản chi phí bảo lãnh trong thời gian thực hiện dự
án đầu tư, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
i) Khi phát sinh các khoản chi phí xây dựng công trình tạm, công trình
phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, nhà làm việc của Ban quản lý dự án đầu tư
ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 331...
k) Khi xuất bán sản phấm sản xuất thử:
- Trường hợp giá bán nhỏ hơn giá thành sản xuất, ghi:
N ợ T K 111, 112, 131
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có các TK 154, 155
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
- Trường hợp giá bán lớn hơn giá thành sản xuất, ghi:
Nợ TK 111, 112, 131
Có các TK 154, 155
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
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1) Kết chuyển các khoản chênh lệch thu nhỏ hơn chi của hoạt động thanh
lý công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, ... vào chi phí
đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 337- Tạm thu (3378)
Trường hợp thu lớn hơn chi, ghì:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
m) Các khoản tạm ứng được quyết toán vào chi phí đầu tư xây dựng cơ
bản:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 141- Tạm ứng.
n) Chi các khoản phục vụ tổ chức đấu thầu, bị phạt do vi phạm hợp
đồng,... theo dự án, công trình, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 111, 112,331.
o) Khi phát sinh các khoản thu hồi (vật liệu nhập lại, các khoản chi phí
không họp lý khi phát hiện được bị loại bỏ, các khoản chênh lệch thu lớn hơn
chi cho thanh lý tài sản ...) ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, ghi:
Nợ các TK 152, 154,155, 138, 331,421...
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311).
p) Trường hợp chạy thử không tải thì toàn bộ chi phí phát sinh phản ánh
như sau:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
CÓTK 111, 112, 331 ...
q) Khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành tạm bàn giao đưa vào
sử dụng, căn cứ vào hồ sơ tạm bàn giao, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, cong trình (2432)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (2431)
r) Khi Ban quản lý dự án đầu tư bàn giao dự án (công trình) đang đầu tư
xây dựng dở dang cho Ban quản lý dự án đầu tư khác tiếp tục thực hiện dự án thì
đơn vị phải bàn giao toàn bộ tài sản và nguồn vốn của dự án, ghi:
Nợ TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
Có các TK 111, 112, 152, 153.7.
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
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s) Lãi tiền gửi từ vốn ngân sách cấp tạm thời chưa sử dụng xử lý theo cơ
chế tài chính, ghi:
N ợ T K 111, 112 ...
Có 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Trường họp được ghi
giảm chi phí đầu tư xây dựng)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (Trường hợp phải nộp
ngân sách Nhà nước).
t) Khi quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, kế toán Ban quản lý dự án đầu tư ghi:
- Neu TSCĐ hình thành qua đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 343 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể
cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))
Nợ TK 138- Phải thu khác (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê
duyệt phải thu hòi)
Nợ TK 338- Phải trả khác (3382) (Bàn giao lãi vay)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường hçrp TK 413 có số dư Có)
(Bàn giao chênh lệch tỷ giá)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí chưa có thuế
GTGT)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT được chuyển
cho bên khai thác, sử dụng để khấu trừ) (Bàn giao thuế GTGT)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường họp TK 413 có số
dư Nợ) (Bàn giao chênh lệch tỷ giá).
- Nếu TSCĐ hình thành qua đầu tư sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng
hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp, ghi:
Nợ TK 343 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể
cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))
Nợ TK 138“ Phải thu khác (Phần chi phí đầu tư xây dựng khồng được phê
duyệt phải thu hồi)
Nợ TK 338- Phải trả khác (3382) (Bàn giao lãi vay)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường hợp TK 413 có số dư Có)
(Bàn giao chênh lệch tỷ giá)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí có thuế
GTGT)
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Cỏ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường hợp TK 413 cỏ sổ
dư Nợ) (Bàn giao chênh lệch tỷ giá).
Nếu TSCĐ hình thành qua đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
cho mục đích HCSN, phúc lợi, ghi:
Nợ TK 343 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kề
cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))
Nợ TK 138- Phải thu khác (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê
duyệt phải thu hồi)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí có thuế
GTGT).
3.2- Kế toán chi phí đầu tư XDCB trích đề lại BQLDA:
a) Khi xác định chi phí các chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các hoạt
động của BQLDA, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24312)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
b) Khi chuyển từ TK dự toán sang TK tiền gửi của BQLDA, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
Đồng thời, ghi: Có TK 009“ Dự toán chi đầu tư XDCB.
Đồng thời, ghi: Nợ TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.

TÀI KHOẢN LOẠI
* 3
Tài khoản loạỉ 3
+ Tài khoản 331+ Tài khoản 332+ Tài khoản 333+ Tài khoản 334+ Tài khoản 337+ Tài khoản 338+ Tài khoản 343+ Tài khoản 366-

có 8 tài khoản:
Phải trả cho người bán;
Các khoản phải nộp theo lương;
Các khoản phải nộp nhà nước;
Phải trả người lao động;
Tạm thu;
Phải trả khác;
Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình;
Các khoản nhận trước chưa ghi thu.
TÀI KHOẢN 331
PHẢI TRẢ CHO NGƯỜI BẢN
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1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản
nợ phải trả của đơn vị cho người bán vật liệu, công cụ, dụng cụ, người nhận thầu
đầu tư XDCB, xây lắp, thiết bị, người cung cấp dịch vụ theo hợp đồng kinh tế đã
ký kết.
1.2- Nợ phải trả cho người bán vật liệu, công cụ, dụng cụ, người nhận
thầu đầu tư XDCB, xây lắp, thiết bị, người cung cấp dịch vụ cần được hạch toán
chi tiết theo từng đối tượng phải trả, nội dung phải ưả và từng lần thanh toán.
Trong chi tiết theo từng đối tượng phải trả, tài khoản này cũng phản ánh cả số
tiền đã ứng trước cho người bán vật liệu, người nhận thầu đầu tư XDCB, xây
lắp, thiết bị, người cung cấp dịch vụ nhưng chưa nhận được khối lượng xây lắp,
thiết bị hoàn thành bàn giao, dịch vụ cung cấp. số nợ phải trả của đơn vị trên tài
khoản tổng họp phải bằng tổng số nợ chi tiết phải trả cho người bán.
1.3- Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ mua vật liệu, công
cụ, dụng cụ dịch vụ trả tiền ngay (tiền mặt, tiền séc hoặc đã trả qua Ngân hàng,
Kho bạc).
1.4- Những vật liệu, công cụ, dụng cụ, thiết bị, dịch vụ đã nhận, nhập kho
nhưng đến cuối tháng vẫn chưa nhận được hoá đơn thì sử dụng giá tạm tính để
ghi sổ và phải điều chỉnh về giá thực tế khi nhận được hoá đơn hoặc thông báo
giá chính thức của người bán.
1.5- Khi hạch toán chi tiết các khoản phải trả cho người bán, kế toán phải
hạch toán rành mạch, rõ ràng các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu
thương mại, giảm giá hàng bán của người bán, người cung cấp dịch vụ nếu chưa
được phản ánh trên hóa đơn mua hàng.
1.6- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả cho người bán để thanh
toán kịp thời, đúng hạn cho người bán.
1.7- Trường hợp một đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải trả, sau
khi hai bên đổi chiếu, xác nhận nợ có thể lập chứng từ để bù trừ số nợ phải thu
với số nợ phải trả.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331- Phải trả cho
người bán
Bên Nợ:
- Số tiền đã trả cho nhà thầu đầu tư XDCB;
- Số tiền đã trả cho người bán vật liệu, công cụ, dụng cụ, người nhận thầu
xây lắp, thiết bị, người cung cấp dịch vụ;
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- số tiền ứng trước cho người bán vật liệu, công cụ, dụng cụ, người nhận
thầu xây lắp, thiết bị, người cung cấp dịch vụ nhưng chưa nhận được vật liệu,
khối lượng xây lắp, thiết bị hoàn thành bàn gi ao,dịch vụ cung cấp;
- Số chiết khấu thanh toán được giảm trừ vào nợ phải trả;
- Số kết chuyển về giá trị vật liệu, công cụ, dụng cụ, thiết bị không đúng
quy cách, kém phẩm chất khi kiểm nhận phải trả lại người bán hoặc được người
bán giảm giá.
Bên Có:
- Số tiền phải trả cho nhà thầu đầu tư XDCB;
- Số tiền phải trả cho người bán vật liệu, công cụ, dụng cụ, người nhận
thầu xây lắp, thiết bị, ngườỉ cung cấp dịch vụ;
- Điều chỉnh giá tạm tính về giá thực tế của số vật liệu, công cụ, dụng cụ,
thiết bị, dịch vụ đã nhận khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức.
Số d ư bên Có: số tiền còn phải trả cho nhà thầu đầu tư XDCB; cho người
bán vật liệu, công cụ, dụng cụ, người nhận thầu xây lắp, thiết bị, người cung cấp
dịch vụ.
Tài khoản này có thể có số d ư bên Nọ*: số dư bên Nợ (nếu có) phản ánh
số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số đã trả nhiều hơn số phải trả cho
người bán theo chi tiết của từng đối tượng cụ thể. Khi lập Bảng cân đối kế toán,
phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ
tiêu bên “Tài sản” và bên “Nguồn vốn”.

,

Tài khoản 331- Phải trả chữ người bán có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 33ỉ ỉ - Phải trả nhà thầu XDCB: Phản ánh tình hình thanh toán
về các khoản nợ phải trả của đơn vị cho người nhận thầu XDCB, xây lắp, thiết
bị theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.
- Tài khoản 3318- Phải trả người bán khác: Phản ánh tình hình thanh toán
về các khoản nợ phải trả của đơn vị cho người người bán, người cung cấp dịch
v ụ ... theo hợp đồng kinh tế đã ký kết.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1Nhận khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao của bên nhận thầu xây
lắp. Cãn cứ vào biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn thành kèm theo
bản tính giá trị khối lượng được nghiệm thu và các chứng từ thanh toán, ghi:
- Trường hợp chi phí xây lắp tạo ra tài sản cố định dùng cho mục đích sản
xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
thuế, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Giá xây lắp chưa có thuế
GTGT)
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Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp chi phí xây lắp tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích HCSN,
phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng ho á, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc
chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 243“ XDCB dự án, công trình (24311) (Giá trị xây lắp có thuế
GTGT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3,2Nhập kho vật liệu, thiết bị (thiết bị cần lắp, không cần lắp) hoặc công
cụ, dụng cụ dùng cho đơn vị do người bán cung cấp. Căn cứ vào hoá đơn, phiếu
nhập kho để ghi sổ kế toán theo hai trường hợp:
- Trường hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ, thiết bị sử dụng cho quá trình
đầu tư tạo ra TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521, 1523) (Phần thực nhập) (Giá
mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 138- Phải thu khác (Chênh lệch giữa số liệu ghi trên hoá đơn và
phiếu nhập kho) (nếu có)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ, thiết bị sử dụng cho quá trình
đầu tư tạo ra TSCĐ dùng cho HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1521, 1523) (Giá mua có thuế GTGT)
Nợ TK 153' Công cụ, dụng cụ (Giá mua có thuế GTGT)
Nợ TK 138- Phải thu khác (Chênh lệch giữa số liệu ghi trên hoá đơn và
phiếu nhập kho) (nếu có)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Khi người bán chấp nhận ghi giảm khoản phải trả do vật liệu, thiêt bị
thiếu hụt, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có TK 138“ Phải thu khác (Giá trị vật liệu, thiết bị thiếu chưa có
thuế GTGT)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có).
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3.3- Khi mua vật liệu, thiết bị không cần lắp giao thẳng cho bên nhận thầu
dùng ngay cho công trình không qua nhập kho:
- Trường hợp vật liệu sử dụng cho quá trình đầu tư tạo ra TSCĐ dùng cho
sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522) (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp vật liệu sử dụng cho quá trình đầu tư tạo ra TSCĐ dùng cho
HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT
hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (1522) (Tổng giá thanh toán)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.4- Trường hợp mua hàng đang đi trên đường cuối kỳ chưa về nhập kho
của đơn vị:
- Trường hợp hàng mua đang đi trên đường (vật liệu, thiết bị) sử dụng cho
mục đích tạo ra TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu
thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ vào hoá đơn của người bán,
ghi:
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp hàng mua đang đi trên đường (vật liệu, thiết bị) sử dụng cho
mục đích tạo ra TSCĐ dùng cho HCSN, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, căn
cứ vào hoá đơn của người bán, ghi:
Nợ TK 151- Hàng mua đang đi đường (Tổng giá thanh toán)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.5- Khi khối lượng công tác tư vấn hoàn thành, căn cứ vào biên bản
nghiệm thu khối lượng công việc tư vấn hoàn thành, hoá đơn và các chứng từ
yêu cầu thanh toán để kế toán ghi sổ theo hai trường hợp:
- Trường hợp chi phí tư vấn cho quá trình đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ
dùng cho sản xuất kinh doanh hàng ho á, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
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Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp chi phí tư vấn cho quá trình đầu tư xây dựng tạo ra TSCĐ
dùng cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, cồng trình (24311) (Tổng giá thanh toán)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.6- Khi nhận khối lượng chi phí khác hoàn thành như: chi phí khảo sát
xây dựng, chi phí thiết k ế..., căn cứ vào họp đồng và biên bản nghiệm thu, các
chứng từ yêu cầu thanh toán ghi:
- Trường họp chi phí khác sử dụng cho quá trình đầu tư tạo ra TSCĐ dùng
cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hcrp chi phí khác sử dụng cho quá trình đầu tư tạo ra TSCĐ dùng
cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không
chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (2431 ỉ) (Tổng giá thanh toán)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.7- Khi mua chịu TSCĐ dùng cho hoạt động của đơn vị, ghi:
- Trường hợp chi phí đơn vị phục vụ cho việc tạo ra TSCĐ sử dụng cho
mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ hữu hình chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 213- TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp chi phí đơn vị phục vụ cho việc tạo ra TSCĐ sử dụng cho
mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu
thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyến giá TSCĐ hữu hình có thuế GTGT)
Nợ TK 213- TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình có thuế GTGT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
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3.8- Khi mua chịu TSCĐ dùng cho hoạt động của BQLDA bằng nguồn
thu hoạt động quản lý dự án, công trình được trích để lại BQLDA, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hỉnh (Nguyên giá TSCĐ hữu hình có thuế GTGT)
Nợ TK 213- TSCĐ vô hình (Nguyên giá TSCĐ vô hình có thuế GTGT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
3.9- Khi nhận được các dịch vụ phục vụ cho hoạt động của đơn vị như:
điện, nước, điện thoại...
- Trường hợp chi phí đơn vị phục vụ cho việc tạo ra TSCĐ sử dụng cho
mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133» Thuế GTGT được khấu trừ.
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán)
- Trường hợp chi phí đơn vị phục vụ cho việc tạo ra TSCĐ sử dụng cho
mục đích HCSN, sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT
hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí có thuế GTGT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.10- Khi ứng trước hoặc thanh toán cho người bán, người nhận thầu khối
lượng xây lắp, thiết bị, tư vấn, cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112,...
3.11- Trường hợp đã được cấp vốn tạm ứng mà gói thầu không triển khai
thi công theo đúng thời hạn quy định của hợp đồng, hoặc hết thời hạn quy định
của hợp đồng mà vẫn không nhận được thiết bị... thì bên nhận thầu xây lắp,
thiết bị phải hoàn trả số vốn đã tạm ứng, khi nhận được số hoàn trả, ghi:
Nợ các TK 111, 112, ...
Có TK 331- Phải trả cho người bán.
3.12- Trường họp vật liệu, công cụ, dụng cụ, thiết bị mua vào đã nhập
kho, sau khi phát hiện không đúng quy cách hoặc kém phẩm chất phải trả lại
người bán được người bán chấp nhận giảm giá tính trừ vào khoản phải trả người
bán hoặc trả lại tiền, ghi:
Nợ các TK 111,112
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
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Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 153- Công cụ, dụng cụ.
3.13- Trường họp mua vật liệu dùng ngay (không qua nhập kho) cho hoạt
động chạy thử có tải, sản xuất thử:
a) Trường họp vật liệu sử dụng cho chạy thử có tải, sản xuất thử với mục
đích đầu tư để tạo ra TSCĐ dùng cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ
chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, căn cứ vào hoá đơn mua hàng, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Giá mua chưa có thuế
GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
b) Trường hợp vật liệu sử dụng cho chạy thử có tải, sản xuất thử với mục
đích đầu tư để tạo ra TSCĐ dùng cho HCSN, sản xuất kinh doanh hàng hoá,
dịch vụ không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp, căn cứ vào hoá đơn mua hàng, ghi:
Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (Giá mua có thuế GTGT)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Tổng giá thanh toán).
3.14- Trường hạp chủ đầu tư phải nộp thuế thay cho nhà thầu nước ngoài
thì khi thanh toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu, chủ đầu tư sẽ khấu trừ lại
một khoản đúng bằng số thuế phải nộp thay, khi xác định số thuế phải nộp cho
ngân sách Nhà nước thay cho nhà thầu nước ngoài, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3337).
3.15- Trường hợp đơn vị được NSNN giao dự toán để xây dựng công
trình (như nhà làm v iệc...) phục vụ hoạt động của đơn vị:
a) Khi rút dự toán ứng trước cho nhà thầu, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
b) Khi nhà thầu bàn giao công trình, hạng mục công trình:
- Kết chuyển giá trị công trình, HMCT hoàn thành, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
- Thanh toán nốt số kinh phí còn lại, ghi:
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Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc
Cỏ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB
- Đồng thời, kết chuyển phần đã ứng trước cho nhà thầu để tăng nguồn
KP đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664),
3.16Trường hợp NSNN giao dự toán để thực hiện nhiệm vụ Chủ đàu tư
dự án, công trình XDCB:
a) Khi rút dự toán ứng trước cho nhả thầu, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có TK 343- Nguồn kinh phí XDCB dự án, công trình.
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
b) Khi nhà thầu bàn giao công trình, hạng mục công trình:
- Kết chuyển giá trị công trình, HMCT hoàn thành, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình
Có TK 331 - Phải trả cho người bán.
+ Thanh toán nốt số kinh phí còn lại, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 343- Nguồn kinh phí XDCB dự án, công trình. .
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB
TÀI KHOẢN 332
CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích, nộp và thanh toán
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tể, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của
đơn vị với cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan Công đoàn.
1.2- Việc trích, nộp và thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y
tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn của đơn vi phải tuân thủ các quy
định của nhà nước.
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1,3Đơn vị phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi và quyết toán riêng
từng khoản phải nộp theo lương.
2Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 332- Các khoản phải
nộp theo lưong
Bên Nợ:
- Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất
nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý (bao gồm cả phần đơn vị sử dụng lao động
và người lao động phải nộp);
- Số bảo hiểm xã hội phải trả cho người lao động trong đơn vị.
- Số kinh phí công đoàn chi tại đơn vị.
Bên Có:
- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất
nghiệp tính vào chi phí của đơn vị;
- Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà người lao
động phải nộp được trừ vào lương hàng tháng (theo tỷ lệ % người lao động phải
đóng góp);
- Số tiền được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán về số bảo hiểm xã hội
phải chi trả cho các đối tượng được hưởng chế độ bảo hiểm (tiền ốm đau, thai
sản...) của đơn vị;
- Số lãi phải nộp về phạt nộp chậm số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp.
Số dư bên Có: số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,
bảo hiểm thất nghiệp còn phải nộp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ quan
Công đoàn.
Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ: số dư bên Nợ phản ánh số bảo
hiểm xã hội đơn vị đã chi trả cho người lao động trong đơn vị theo chế độ quy
định nhưng chưa được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán hoặc số kinh phí
công đoàn vượt chi chưa được cấp bù.

Tài khoản 332- Các khoản phải nộp theo lương, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 332ỉ- Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tỉnh hình trích và thanh toán
bảo hiểm xã hội theo quy định.
- Tài khoản 3322- Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán
bảo hiểm y tế theo quy định.
- Tài khoản 3323- Kinh phỉ cống đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh
toán kinh phí công đoàn theo quy định.
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- Tài khoản 3324- Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và đóng
bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo
hiểm thất nghiệp.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí
công đoàn phải nộp tính vào chi phí của đơn vị theo quy định, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương.
3.2- Phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của người
lao động phải nộp trừ vào tiền lương phải trả hàng tháng, ghi:
Nợ TK 334' Phải trả người lao động
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322,3324).
3.3“ Khi nhận giấy phạt nộp chậm số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp phải nộp, ghi:
- Trường hợp chưa xử lỷ ngay tiền phạt nộp chậm, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324).
Khi xử lý phạt nộp chậm, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (nếu được phép ghi vào chi)
Có TK 138- Phải thu khác.
Khi nộp phạt, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324).
Có các TK 111,112.
- Trường hợp xử lý ngay khi bị phạt, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (nếu được phép ghi vào chi)
Có TK 332- Các khoản phảỉ nộp theo lương (3321, 3322, 3324).
3.4Khi đơn vị nhận được tiền do cơ quan BHXH chuyển về để chi trả cho
người lao động trong đơn vị được hưởng chế độ bảo hiểm, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321).
- Phản ánh các khoản phải trả cho người lao động trong đơn vị được
hưởng chế độ bảo hiểm, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321)
Có TK 334- Phải trả người lao động.
- Khi đơn vị chi tiền ốm đau, thai sản cho các cán bộ, công nhân viên và
người lao động trong đơn vị, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
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Có các TK 111, 112.
3.5- Khi đơn vị chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn, nộp bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm thất nghiệp hoặc mua thẻ bảo hiểm y tế, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương
Có các TK 111, 112.
3.6- Kinh phí công đoàn:
- Khi chi tiêu kinh phí công đoàn, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3323)
Có các TK 111, 112.
- Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, ghi:
Nợ các TK 111, 112.
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3323).

TÀI KHOẢN 333
CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
1- Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ thanh toán giữa đơn vị với
Ngân sách Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp,
phản ánh nghĩa vụ và tình hình thực hiện nghĩa vụ thanh toán của đơn vị với
Ngân sách Nhà nước.
1.2- Ban quản lý dự án đầu tư phải chủ động tính và xác định số thuế, phí,
lệ phí phải nộp (nếu có) cho Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật và
kịp thời phản ánh vào sổ kế toán về số thuế phải nộp trên cơ sở các thông báo
của cơ quan thuế.
1.3- Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với
người có thu nhập cao (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân) thực hiện theo pháp luật
thuế hiện hành.
1.4- Thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuế, phí
và lệ phí cho Nhà nước.
1.5- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí phải
nộp và đã nộp.
2- Kct cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 333- Các khoản phải
nộp nhà nước
Bên Nơ:
- SỐ thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà
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nước;
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- số thuế GTGT đã được khấu trừ trong kỳ (nếu có);
- Số thuế GTGT của hàng bán bị trả lại, bị giảm giá.
Bên Có:
- Số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;
- Số thuế GTGT đầu ra (nếu có);
- Số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà
nước.
Số d ư bên Có: số thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào
Ngân sách Nhà nước.
Trong trường hợp cá biệt, Tài khoản 333 có thể có số dư bên Nợ. số dư
bên Nợ (nếu có) của TK 333 phản ánh số thuế và các khoản đã nộp lớn hơn số
thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.

Tài khoản 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước, có 7 tài khoản cấp 2ĩ
- Tài khoản 333ỉ- Thuế GTGT phải nộp: Dùng để phản ánh số thuế
GTGT đầu ra, số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã
được khấu trừ, số thuế GTGT đã nộp, sổ thuế GTGT còn phải nộp vào Ngân
sách Nhà nước.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 33311- Thuế GTGT đầu ra: Dùng để phản ánh số thuế GTGT
đầu ra, số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trả
lại, bị giảm giá, sổ thuế GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sản phẩm
chạy thử có tải, sản xuất thử ,.. .đã bán trong kỳ.
+ Tài khoản 33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Dùng để phản ánh số
thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách
Nhà nước.
- Tài khoản 3332- Phỉ, lệ p h ỉ: Phản ánh các khoản phí, lệ phí mà Ban
quản lý dự án đầu tư được phép và có trách nhiệm thu, nộp cho Nhà nước theo
chức năng hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư và tình hình nộp vào Ngân
sách Nhà nước.
- Tài khoản 3333- Thuế nhập khẩu: Phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp,
đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
- Tài khoản 3334- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế thu
nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
- Tái khoản 3335- Thuế thu nhập cả nhân: Phản ánh số thuế thu nhập cá
nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
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- Tài khoản 3337- Thuế khác: Phản ánh các khoản thuế khác đơn vị phải
nộp, đã nộp, còn phải nộp như: thuế nộp hộ nhà thầu nước ngoài, thuế tiêu thụ
đặc biệt,..
- Tài khoản 3338- Các khoản phải nộp nhà nước khác: Phản ánh các
khoản khác phảỉ nộp và tình hình thanh toán các khoản phải nộp khác cho nhà
nước.
3- Phưong pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1
- Kế toán thuế GTGT đàu ra:
Xác định thuế GTGT đầu ra phải nộp khi bán sản phẩm chạy thử có tải,
sản xuất thử hoặc cung cấp dịch vụ:
a) Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư nộp thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế:
- Khi cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế, trên Hoá đơn (GTGT) phải ghi rõ giá bán và cung cấp dịch
vụ chưa có thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp và tổng giá thanh toán. Căn cứ vào
Hoá đơn (GTGT) phản ánh doanh thu cung cấp dịch vụ (theo giá bán chưa có
thuế GTGT) và thuế GTGT, ghi:
Nợ các TK 111, 112,131, ...(Tổng giá thanh toán)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
- Khi bán sản phẩm chạy thử, sản xuất thử thuộc đối tượng chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trinh (Trường họp giá bán nhỏ hơn giá
thành sản xuất)
Có các TK 154, 155
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (Trường họp giá bán lớn hơn
giá thành sản xuất).
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
b) Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư nộp thuế GTGT theo phương
pháp trực tiếp:
- Khi cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, Ban quản lý dự
án đầu tư phải lập hoá đơn bán hàng, căn cứ hoá đơn bán hàng, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 1 3 1 . .(Tổng giá thanh toán)
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Tổng giá thanh
toán).
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- Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia
tăng, ghi:
Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Cỏ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (33311).
c)
Trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư bán sản phẩm sản xuất thử thuộc
đối tượng không chịu thuế GTGT, căn cứ vào hoá đơn bán hàng, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131...
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Tổng giá thanh
toán).
3.2- Ke toán thuế GTGT hàng nhập khẩu:
a) Trường hợp BQLDAĐT trực tiếp nhập khẩu vật tư, thiết bị để sử dụng
cho dự án đầu tư, kế toán phản ánh số tiền phải thanh toán, giá trị vật tư, thiết bị
nhập khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp (Chưa bao gồm thuế GTGT hàng nhập
khẩu), ghi:
Nợ các TK 152, 153, 2 1 1 ...(Giá mua có thuế nhập khẩu)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112, ...
Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:
- Trường hợp nhập khẩu vật tư, thiết bị dùng cho quá trình đầu tư để tạo
ra TSCĐ dùng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp
được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
- Trường hợp vật tư, thiết bị nhập khẩu dùng cho quá trình đầu tư để tạo
ra TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc diện
không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc
dùng vào hoạt động HCSN, phúc lợi thì số thuế GTGT hàng nhập khẩu không
được khấu trừ phải tính vào giá trị vật tư, thiết bị nhập khẩu, ghi:
Nợ các TK 151, 152, 153, 211
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
- Khi thực nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312)
Có các TK 111, 112, 343...
b) Đối với các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại, vốn ODA vay
thuộc diện ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả khi chủ đầu tư trực tiếp
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nhập khẩu vật tư, thiết bị để sử dụng cho dự án, chủ dự án sẽ được hoàn lại số
thuế GTGT đã trả.
- Khi đơn vị trực tiếp nhập khẩu vật tư, thiết bị, kế toán phản ánh số tiền
phải thanh toán, giá trị vật tư, thiết bị nhập khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp như
bút toán 3.2a.
- Khi phản ánh số thuế GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, ghi:
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312).
- Khi nộp ngân sách Nhà nước số thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33312)
Có các TK 111, 112, 343 !
- Khi nhận được tiền của ngân sách Nhà nước hoàn lại thuế GTGT hàng
nhập khẩu đã trả, ghi:
Nợ các TK 111, 112...
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ.
3 3 - Thuế tiêu thụ đặc biệt:
a) Trường hợp đơn vị trực tiếp nhập khẩu vật tư, thiết bị, TSCĐ thuộc đối
tượng nộp thuế tiêu thụ đặc biệt để sử dụng cho dự án đầu tư thì thuế tiêu thụ
đặc biệt phải nộp tính vào giá trị vật liệu, thiết bị, TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 152,211
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3337).
- Khi nộp thuế tiêu thụ đặc biệt vào NSNN, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3337)
Có các TK 111, 112,...
b) Trường hợp chạy thử có tải hoặc sản xuất thử có thu hồi sản phẩm
thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt khi bán ra, khi xác định số thuế tiêu
thụ đặc biệt phải nộp, ghi:
Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 333“ Các khoản phải nộp Nhà nước (3337).
3.4- Thuế nhập khẩu:
- Khi đơn vị trực tiếp nhập khẩu vật tư, thiết bị, TSCĐ để sử dụng cho dự
án, kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải nộp, tổng số tiền phải, hoặc đã
thanh toán cho người bán và giá trị vật tư, thiết bị, TSCĐ nhập khẩu (giá có thuế
nhập khẩu), ghi:
Nợ các TK 152, 211 (Giá có thuế nhập khẩu)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112, 331, 3664...
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- Khi nộp thuế nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3333)
Có các TK 111, 112...
3.5- Thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà
nước hàng quý theo quy định, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334).
- Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334)
Có các TK 111, 112,...
- Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm
tài chính:
+ Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế
thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334)
Có TK 421“ Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
+ Neu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu
nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp
thiếu, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334).
+ Khi thực nộp sổ chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào
Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334)
Có các TK 111,112,...
3.6- Thuế thu nhập cá nhân:
- Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập đối với cá
nhân phải nộp thuế thu nhập (gọi tắt là thuế thu nhập cá nhân):
+ Đơn vị chi trả thu nhập hoặc đơn vị được uỷ quyền chi trả thu nhập (gọi
tắt là cơ quan chi trả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá
nhân theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn. Đơn vị chi trả thu nhập có nghĩa vụ
khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay
tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.
+ Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm tính thuế thu nhập cá nhân và
thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, và nộp thuế vào Ngân sách Nhà
nước. Khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, đơn vị phải cấp “Chứng từ khấu trừ
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thuế thu nhập” cho cá nhân phải nộp thuế, quản lý sử dụng và quyết toán biên lai
thuế theo chế độ quy định.
* Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
- Hàng tháng, khi xác đinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu
nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3335).
- Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, đơn vị phải xác định số
thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế
theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:
+ Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài... ngay cho các cá
nhân bên ngoài, ghi:
Nợ TK 611- Chi phi hoạt động (Tổng số phải thanh toán)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3335) (Số thuế thu nhập
cá nhân phải khấu trừ)
Có các TK 111, 112 (Số tiền thực trả).
+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài phải nộp
thuế thu nhập cá nhân, ghi:
Nợ TK 331“ Phải trả cho người bán (Tổng số tiền phải trả)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (Số thuế thu nhập cá
nhân phải khấu trừ)
Có các TK 111, 112 (Số tiền thực trả).
- Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người
phải nộp thuế thu nhập cá nhân, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3335)
Có các TK 111, 112,...
- Khi xác định số thuế phải nộp tính trên thu nhập cá nhân của công nhân
viên dự án, của chuyên gia tư vấn, số thuế phải nộp thay cho nhà thầu nước
ngoài, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động (Thuế thu nhập cá nhân)
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Số thuế nộp thay cho nhà thầu nước
ngoài, thuế thu nhập cá nhân nộp hộ cho chuyên gia tư vấn)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3335).
3.7- Các loại phải nộp khác:
a)
Thu tiền bán hồ sơ thầu:
- Khi thu được tiền bán hồ sơ thầu của dự án đầu tư XDCB sử dụng vốn
NSNN, ghi:
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Nợ các TK 111, 112
Có TK 337- Tạm thu (3378).
- Khi chi cho lễ mở thầu, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Cỏ các TK 111, 112.
- Số chênh lệch thu tiền bán hồ sơ thầu sau khi trừ chi phí cho lễ mở thầu
phải nộp trả NSNN theo quy định, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
Khi nộp, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338)
Có các TK 111, 112.
b) Khi nộp các loại thuế khác và các khoản phải nộp nhà nước khác, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3337, 3338)
Có các TK 111, 112...
c) Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên giá trị tài sản mua về (khi đăng
ký quyền sử dụng), ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3332).
d) Khi thực nộp phí, lệ phí vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3332)
Có các TK 111, 112...
TÀI KHOẢN 334
PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1- Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh
toán các khoản phải trả cho công chức, viên chức và người lao động trong Ban
quản lý dự án đầu tư về tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương như:
phụ cấp khu vực, trách nhiệm, chức vụ, lưu động, bảo hiểm xã hội và các khoản
phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.
1.2- Các khoản đơn vị thanh toán cho người lao động gồm: Tiền lương,
tiền công, tiền thu nhập tăng thêm và các khoản phải trả khác như tiền ãn trưa,
phụ cấp, tiền thưởng, đồng phục, tiền làm thêm g iờ .. sau khi đã trừ các khoản
như bảo hiếm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn
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và các khoản tạm ứng chưa sử dụng hết, thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ và
các khoản khác phải khấu trừ vào tiền lương phải trả (nếu có).
Trường họp trong tháng có cán bộ tạm ứng trước lương thì kế toán tính
toán số tạm ứng trừ vào số lương thực nhận; trường họp số tạm ứng lớn hơn số
lương thực được nhận thì trừ vào tiền lương phải trả tháng sau.
1.3Hàng tháng Ban quản lý dự án đầu tư phải thông báo công khai các
khoản đã thanh toán cho người lao động trong đơn vị (hình thức công khai do
đơn vị tự quyết định).
2-Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 334- Phải trả ngưòi
lao động
Bên Nơ:
*

- Các khoản tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đă
ứng trước, đã trả cho công chức, viên chức và người lao động;
- Các khoản khấu trừ vào tiền lương của công chức, viên chức và người
lao động.
Bên Có: Các khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải
trả cho công chức, viên chức và người lao động,
Số dư bên Có: Các khoản tiền lương và các khoản khác còn phải trả cho
công chức, viên chức và người lao động.
Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ (trong trường họp rất cá biệt), số
dư bên Nợ TK 334 (nếu có) phản ánh số tiền đã trả quá số phải trả về tiền lương
và các khoản khác cho công chức, viên chức và người lao động.

Tài khoản 334 - Phải trả ngưừi lao động, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3341- Phải trả công chức, viên chức: phản ánh các khoản
phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công chức, viên chức của
Ban quản lý dự án đầu tư về tiền lương, các khoản phụ cấp có tính chất lương
như: phụ cấp khu vực, trách nhiệm, chức vụ, lưu động, bảo hiểm xã hội và các
khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.
Công chức, viên chức là các đối tượng thuộc danh sách tham gia BHXH
theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH
- Tài khoản 3348- Phải trả người ỉao động khác: phản ánh các khoản phái
trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài
công chức, viên chức của Ban quản lý dự án đầu tư về tiền lương và các khoản
phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
Người lao động khác là các đổi tượng không thuộc danh sách tham gia
BHXH theo quy định hiện hành của pháp luật về BHXH
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
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3.1- Tính tiền lương, phụ cấp có tính chất lương cho công chức, viên chức
Ban quản lý dự án đầu tư, ghi:
Nợ các TK 154, 611, 614, 642,...
Có TK 334- Phải trả người lao động.
3.2- Tính bảo hiếm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,..) phải trả cho công
chức, viên chức Ban quản lý dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 332“ Các khoản phải nộp theo lương (3321)
Có TK 334 - Phải trả người lao động.
3.3- Các khoản phải khấu trừ vào lương và thu nhập của công chức, viên
chức và người lao động trong Ban quản lý dự án đàu tư như tiền tạm ứng, bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tiền bồi thường.. ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 141- Tạm ứng
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322)
Có TK 138- Phải thu khác.
3.4- Tính thuế thu nhập cá nhân của công chức, viên chức Ban quản lý dự
án đầu tư (nếu có), ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước.
3.5- Khi thực thanh toán các khoản tiền lương, các khoản phụ cấp mang
tính chất lương và các khoản phải trả khác cho công chức, viên chức và người
lao động trong Ban quản lý dự án đầu tư, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có TK 111- Tiền mặt.
TÀI KHOẢN 337
TẠM
THƯ
•
1- Nguyên tắc kế toán
1.1Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm thu phát sinh tại đơn
vị nhưng chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu ngay. Cảc khoản tạm thu phản
ánh qua tài khoản này bao gồm:
- Các khoản tạm ứng kinh phí hoạt động từ NSNN về quỹ tiền mặt (đối
với các BQLDA được NSNN cấp kinh phí hoạt động cho BQLDA);
- Các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài mà nhà tài trợ, nhà cho vay
chuyển tiền vào TK tiền gửi của đơn vị tại Ngân hàng;
- Thu về phí, lệ phí theo Luật phí, lệ phí;
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- Các khoản ứng trước dự toán của năm sau;
- Các khoản rút dự toán đầu tư XDCB ứng trước cho nhà thầu;
- Thu hoạt động quản lỷ dự án, công trình được trích để lại BQLDA và
các khoản tạm thu khác, như thu bán hồ sơ thầu công trình đầu tư XDCB; lãi
tiền gửi Ngân hàng; các khoản tạm thu chưa xác định là doanh thu của đơn vị....
1.2- Đối với các khoản đơn vị được phép rút tạm ứng từ dự toán về quỹ tiền
mặt, đơn vị phải theo dõi chi tiết việc sử dụng số tiền mặt đã tạm ứng này để phản
ánh vào TK chi phí BQLDA, đồng thời phải làm đầy đủ thủ tục thanh toán số tạm
ứng đã nhận để phản ánh vảo TK thu hoạt động do NSNN cấp (hoặc các khoản
nhận trước chưa ghi thu) tương ứng.
1.3- Đối với các khoản tạm thu về phí, lệ phí đơn vị xác định số nộp NSNN,
so được để lại đơn vị trên cơ sở số thực thu và số phải thu nếu xác định chắc chắn
sẽ thu được ngay trong kỳ.
1.4- Đối với các dự án viện trợ mà nhà tài trợ chuyển tiền thanh toán
thang cho bên thứ 3 (khồng qua TK tiền gửi của đơn vị) hoặc các khoản viện trợ
bằng hàng thì không phản ánh qua TK này.
1.5- Khi tiếp nhận và sử dụng dự toán ứng trước cho đầu tư XDCB, đơn
vi phản ánh vào TK 138 số đã sử dụng và TK 337 (3374) số đã nhận. Khi được
giao dự toán chính thức thì kết chuyển số đã nhận vào TK 3664 và số đã sử dụng
vào TK 241.
1.6- Ke toán phải theo dõi chi tiết từng khoản tạm thu, khoản nào đủ điều
kiện ghi nhận doanh thu được chuyển sang Tài khoản thu/doanh thu tương ứng;
Khoản nào dùng để đầu tư mua sắm TSCĐ; mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ,
dụng cụ nhập kho được kết chuyển sang Tài khoản các khoản nhận trước chưa ghi
thu.
2Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 337- Tạm thu
Bên Nợ: Phản ánh số tạm thu đã chuyển sang tài khoản các khoản nhận
trước chưa ghi thu hoặc tài khoản doanh thu tương ứng hoặc nộp Ngân sách nhà
nước, nộp cấp trên.
Bên Có: Phản ánh các khoản tạm thu phát sinh tại đơn vị.
Số dư bên Có: Phản ánh số tạm thu hiện còn.

Tài khoản 337- Tạm thUy có 5 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 3371- Kinh p h í hoạt động bằng tiền: Phản ánh các khoản đơn
vị đã tạm ứng từ dự toán do NSNN cấp về quỹ tiền mặt, ngân sách cấp bằng
Lệnh chi tiền vào TK tiền gửi của đơn vị hoặc phát sinh kinh phí hoạt động khác
bằng tiền.
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Tài khoản 3372- Viện trợ, vay nợ nước ngoài: Phản ánh các khoản viện
trợ không hoàn lại hoặc các khoản vay nợ nước ngoài mà nhà tài trợ hoặc nhà
cho vay (sau đây gọi tắt là nhà tài trợ) đã chuyển vào TK tiền gửi của đơn vị tại
Ngân hàng, Kho bạc. Đơn vị mở sổ chi tiết để theo dõi viện trợ, vay nợ nước
ngoài cho khác.
Tài khoản 3373- Tạm thu phỉ, lệ p h ỉ: Phản ánh các khoản thu phí, lệ phí
theo quy định của pháp luật phí, lệ phí phát sinh tại đơn vị.
Tài khoản 3374- ứ ng trước dự toán: Phản ánh số kinh phí đơn vị đã nhận
từ dự toán ứng trước của NSNN và việc thanh toán số kinh phí ứng trước đó.
Tài khoản 3378- Tạm thu khác: Phản ánh các khoản thu hoạt động quản lý
dự án, công trình được trích để lại BQLDA và các khoản tạm thu khác phát sinh
tại đơn vị.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Kế toán tạm ứng kinh phí hoạt động bằng tiền:
a) Rút tạm ứng dự toán kinh phí hoạt động (kể cả từ dự toán tạm cấp) về
quỹ tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 337- Tạm thu (3371).
Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (nếu rút dự toán trong
năm).
b) Xuất quỹ tiền mặt (thuộc khoản đã tạm ứng từ dự toán) để chi các hoạt
động của BQLDA, ghi:
Nợ các TK 141, 152, 153, 211, 611...
Có TK 111- Tiền mặt.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3371)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (nếu khoản đã tạm
ứng dùng để mua TSCĐ hoặc nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho), hoặc
Có TK 511- Thu hoạt động (nếu khoản đã tạm ứng dùng để chi hoạt
động thường xuyên, không thường xuyên).
3.2- Kể toán nhận kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền:
a)
Trường hợp ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền (kể cả lệnh chi tiền tạm ứng
hay Lệnh chi tiền thực chi) vào TK tiền gửi của đơn vị, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3371).
Đồng thời, ghi:
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Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền
thực chi), hoặc
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền
tạm ứng)
b) Khi đơn vị rút tiền gửi được cấp bằng Lệnh chi tiền để chi các hoạt
động tại đơn vị, ghi:
Nợ các TK 141, 152, 153,211,611...
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3371)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (nếu mua TSCĐ
hoặc nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho), hoặc
Có TK 511- Thu hoạt động (nếu chi trực tiếp cho hoạt động thường
xuyên).
Đồng thời, ghi: Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu chi từ nguồn
NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi).
c) Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng (đối với các khoản chi từ
kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng), ghi: Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm
ứng.
3.3-

Ke toán tạm thu viện trợ không hoàn lại, vay nợ nước ngoài:

a) Khi nhà tài trợ, bên cho vay chuyển tiền về tài khoản tiền gửi Ngân
hàng, Kho bạc do đơn vị làm chủ TK, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337' Tạm thu (3372).
Đồng thời, căn cứ vào chứng từ ghi thu ngân sách - ghi chi tạm ứng,
ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại.
b) Khi đơn vị rút tiền từ tài khoản tiền gửi tạm ứng về quỹ tiền mặt để chi
tiêu, ghi:
Nợ TK 111-Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
c) Khi đơn vị chi tiêu các hoạt động từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài,
ghi:

Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
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Có TK 511 - Thu hoạt động (5112, 5113).
3.4- Ke toán tạm thu viện trợ không hoàn lại, vay nợ nước ngoài cấp cho
công trình XDCB:
a) Khi nhà tài trợ, bên cho vay chuyển tiền về tài khoản tiền gửi Ngân
hàng, Kho bạc do đơn vị làm chủ TK, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3372).
Đồng thời, căn cứ vào chửng từ ghi thu ngân sách - ghi chi tạm ứng,
ghi:
Nợ TK 004- Kỉnh phí viện trợ không hoàn lại.
b) Khi đơn vị rút tiền từ tài khoản tiền gửi tạm ứng về quỹ tiền mặt đế chi
tiêu, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
c) Khi đơn vị chi tiêu các hoạt động từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài,
ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang
Có các TK 111,112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
3.5- Kế toán tạm thu phí, lệ phí:
a) Khi xác định chắc chắn số phí, lệ phí phải thu phát sinh, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (1383)
Có TK 337- Tạm thu (3373).
- Khi thu được, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác (1383).
b) Khi thu phí, lệ phí bằng tiền mặt, tiền gửi (kể cả thu trước phí, lệ phí
cho các kỳ sau), ghi:
N ợ c ácT K 111, 112
Có TK 337- Tạm thu (3373).
c) Đối với các khoản thu phí, lệ phí đơn vị phải nộp nhà nước, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3373)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332) (số phải nộp
NSNN).
- Khi nộp NSNN, ghi:
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Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332)
Có các TK 111, 112.
d)
Khi sử dung số phí được khấu trừ, để lại để chi cho các hoạt động thu
phí, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3373)
Có TK 511- Thu hoạt động (5114).
Đồng thời, ghi: Có TK 014' Phí được khấu trừ, để lại.
đ) Trường hợp số phí được khấu trừ, để lại đơn vị dùng để đầu tư, mua
sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt
động thu phí, ghi:
N ợ c ácT K 152, 153,211,213, 241
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3373)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3662) (nếu mua
sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ), hoặc
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664) (nếu đầu tư
XDCB).
3.6- Kế toán các khoản tạm thu khác:
a) Khi xác định chi phí các chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các hoạt
động của BQLDA, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24312)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
- Khi chuyển từ TK dự toán sang TK tiền gửi của đơn vị, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
Đồng thời, ghi: Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
Đồng thời, ghi: Nợ TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
b) Khi phát sinh các khoản khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 337- Tạm thu (3378).
- Khi chi cho các hoạt động liên quan trực tiếp (nếu được phép), ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
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Có các TK 111, 112.
- Số chênh lệch xử lý theo quy định, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 431- Các quỹ (nếu được bổ sung các quỹ), hoặc
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338).
c) Hạch toán lãi tiền gửi Ngân hàng:
- Khi phát sinh lãi tiền gửi Ngân hàng, ghi:
Nợ TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
- Khi phát sinh chi phí liên quan đến lãi tiền gửi Ngân hàng (như phí
chuyển tiền...), ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378).
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
- Căn cử vào quy định về xử lý số chênh lệch lãi > chi phí, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đàu tư XDCB dự án, công trình
(trường hợp bổ sung nguồn KP ĐTXDCB của dự án, công trình), hoặc
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (trường hợp được
bổ sung vào doanh thu), hoặc
Có TK 333- Các khoản phải nộp ngân sách (trường hợp phải nộp
NSNN).
d) Thu, chi của hoạt động thanh lý công trình tạm, công trình phụ trợ phục
vụ thi công, nhà tạm, ...
- Khi phát sinh khoản thu, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337“ Tạm tím (3378).
- Khi phát sinh chi phí thanh lý, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378).
Có TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
- Kết chuyển các khoản chênh lệch thu- chi của hoạt động thanh lý công
trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, ... vào chi phí đầu tư xây
dựng, ghi::
+ Trường hợp thu nhỏ hơn chi
Nợ TK 243" XDCB dự án, công trình (24311)
Có TK 337' Tạm thu (3378)
+ Trường hợp thu lớn hom chi, ghi:
Nợ TK TK 337- Tạm thu (3378)
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Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311)
TÀI KHOẢN 338
PH Ả I TRẢ KHÁC
1- Nguyên tắc kế toán
1.1
- Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả khác và tình hình
thanh toán các khoản phải trả khác này (trừ các khoản phải trả đã được phản ánh
ở các TK 331, 332, 333, 334, 337).
1.2- Phản ánh vào Tài khoản 338 là các khoản thu hộ hoặc chi trả hộ cho
các hộ dân; các khoản phải trả nợ vay; các khoản doanh thu hoạt động SXKD,
dịch vụ nhận trước cho nhiều kỳ kế toán (như số tiền của khách hàng đã trả
trước cho nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản hoặc về các dịch vụ khác; các
khoản lãi nhận trước của hoạt động đầu tư trái phiếu, lãi tiền gửi nhận trước của
hoạt động SXKD, dịch vụ; các khoản chi phí được trích từ dự án để lại BQLDA
nhưng chưa thực hiện nhiệm vụ chi trong năm nay) và các khoản phải trả khác
như các khoản phải trả nội bộ, các khoản nhận đặt cọc ký quỹ, ký cược...
1.3- Các khoản doanh thu nhận trước phản ánh ở TK này là các khoản
doanh thu nhận trước của hoạt động SXKD, dịch vụ. Các khoản doanh thu nhận
trước chỉ được ghi nhận khi đã thực thu được tiền, không được ghi doanh thu
nhận trước đối ứng với các khoản phải thu.
1.4- Đối với số thu hoạt động quản lý dự án, công trình được trích đế lại
BQLDA nhưng chưa có chi phí tương ứng, đơn vị không hạch toán vào TK
3383- Doanh thu nhận trước mà theo dõi trên TK 337 (3378) để mang sang năm
sau sử dụng tiếp.
1.5- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng nội dung thu hộ, chi hộ tùng
đối tượng thu hộ, chi hộ; từng khoản doanh thu nhận trước theo từng dự án;
theo dõi chi tiết số tiền gốc đã vay, đã trả, số tiền còn phải trả theo từng đối
tượng cho vay, theo từng khế ước vay và chi tiết vay ngắn hạn, dài hạn.
2- Kết cấu và nộỉ dung phản ánh của Tài khoản 338- Phải trả khác
Bên Nơ:
ft
- Các khoản chi hộ công ty Bảo hiểm;
- Các khoản nợ vay đã ừả;
- Doanh thu nhận trước của hoạt động SXKD, dịch vụ được tính cho từng
kỳ kế toán;
- Các khoản đã trả khác.
Bên Có:

127
- Các khoản thu hộ các hộ dân từ công ty Bảo hiểm;
- Các khoản phải trả nợ vay;
- Doanh thu nhận trước của hoạt động SXKD, dịch vụ phát sinh trong kỳ;
- Các khoản phải trả khác.
Số dư bên Có:
- Các khoản còn phải chi hộ hoặc các khoản đã thu hộ hiện còn cuối kỳ;
- Các khoản Ĩ1 Ợ vay còn cuối kỳ;
- Doanh thu nhận truởc ở thời điểm cuối kỳ;
- Các khoản phải trả khác còn cuối kỳ.
Tài khoản này có thể cỏ số dư bên Nợ, số dư bên Nợ phản ánh số đã chi
hộ các tổ chức, cá nhân nhưng các tổ chức, cá nhân chưa thanh toán cho đơn vị
hoặc số đã trả lớn hơn số phải trả.

-

Tài khoản 338 Phải trả khác, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3381- Các khoản thu hộ, chi hộ: Phản ánh các khoản thu hộ
hoặc chi trả hộ cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài đơn vị (như thu hộ hoặc
chi hộ tiền bảo hiểm công trình khi có sự cố xảy ra...).
- Tài khoản 3382- Phải trả nợ vay: Phản ánh các khoản tiền vay ngắn hạn,
đài hạn và tình hình trả nợ tiền vay của đơn vị bao gồm các khoản tiền vay Ngân
hàng thương mại, vay của Quỹ hỗ trợ phát triển, vay của các tổ chức tài chính,
tín dụng trong và ngoài nước, vay của các cá nhân trong và ngoài đơn vị khi
nguồn vốn đầu tư bị thiếu hụt tạm thời để thực hiện dự án.
- Tài khoản 3383- Doanh thu nhận trước: Phản ánh các khoản doanh thu
nhận trước cho nhiều kỳ kế toán (số tiền được trích từ các dự án, công trình
nhưng chưa có nhiệm vụ chi tương ứng trong năm nay).
- Tài khoản 3388- Phải trả khác: Phản ánh các khoản phải trả khác của
đơn vị.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Hạch toán các khoản thu hộ, chi hộ:
a) Các khoản đơn vị thu hộ cảc hộ dân từ các Công ty Bảo hiểm (bảo
hiểm công trình), ghi:
- Khi thu tiền từ các Công ty Bảo hiểm, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 338- Phải trả khác (3381).
- Khi trả cho các hộ dân, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3381)
Có các TK 111, 112.
b) Các khoản đơn vị chi hộ đơn vị khác:
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- Khi đơn vị nhận được tiền do các đơn vị khác chuyển đến nhờ chi hộ,
ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 338“ Phải trả khác (3381).
- Khi đơn vị thực hiện chi hộ, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3381)
Có các TK 111, 112.
- Trường hợp số tiền nhờ chi hộ nhưng đơn vị chi không hết được trả lại
đơn vị nhờ chi hộ, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3381)
Có các TK 111, 112.
3.2- Hạch toán các khoản phải trả nợ gốc vay:
a) Vay tiền để mua nguyên vật liệu dùng cho đầu tư xây dựng hoặc sản
xuất thử, chạy thử có tải, hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn, hoặc công cụ, dụng cụ
dùng cho đơn vị:
- Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào dùng cho quá
trình đầu tư tạo ra TSCĐ dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch
vụ chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Giá mua chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 338- Phải trả khác (3382) (Tổng giá thanh toán).
- Trường hợp nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ mua vào dùng cho quá
trình đầu tư tạo ra TSCĐ đùng cho mục đích HCSN, phúc lợi, sản xuất kinh
doanh hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán)
Có TK 338- Phải trả khác (3382) (Tổng giá thanh toán).
b) Khi vay để tạm ứng hoặc thanh toán thẳng cho người cung cấp dịch vụ
hoặc chi trực tiếp cho đầu tư dự án, công trình (chi xây lắp, thiết bị, tư vấn, ...),
ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Chi phí chưa có thuế GTGT) hoặc
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi phí chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 338- Phải trả khác (3382).
c) Khi vay để tạm ứng hoặc thanh toán thẳng cho người cung cấp dịch vụ
hoặc chi trực tiếp cho công trình XDCB phục vụ hoạt động của BQLDA, ghi:
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Nợ TK 241 - XDCB dở dang (Chi phí chưa có thuế GTGT) hoặc
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Chi phí chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có TK 338- Phải trả khác (3382).
d) Khi vay nhập về quỹ tiền mặt hoặc gửi vào Ngân hàng để chi tiêu cho
hoạt động cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 338- Phải trả khác (3382).
đ) Vay tiền trả nợ người bán, người nhận thầu, hoặc trả khác ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 338- Phải trả khác (3382).
e) Trường hợp các khoản vay dài hạn dùng cho đầu tư xây dựng do cấp
trên trực tiếp vay giao cho đơn vị chủ đầu tư, BQLDAĐT trực thuộc sứ dụng
vào dự án đàu tư, ghi:
- Khi cấp trên nhận được khoản tiền vay, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 338- Phải trả khác (3382).
- Khi cấp trên chuyển tiền vay cho đơn vị cấp dưới, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có các TK 111, 112.
- Khi cấp dưới nhận được tiền vay của cấp trên chuyển đến, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 338- Phải trả khác (3388)
g) Khi dùng tiền vay để ký quỹ mở L/C thanh toán tiền mua thiết bị nhập
khẩu, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 338- Phải trả khác (3382).
3.3- Hạch toán các khoản doanh thu nhận trước:
a)
Trường hợp đơn vị có phát sinh doanh thu nhận trước của hoạt động
SXKD, dịch vụ (như tiền cho thuê nhà, tài sản nhận trước nhiều kỳ; tiền cung
cấp dịch vụ thu trước nhiều kỳ...), ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (nếu có)
Có TK 338- Phải trả khác (3383).
Định kỳ, phân bổ doanh thu nhận trước vào TK 531- Doanh thu hoạt động
SXKD, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3383)
Có TK 531 - Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
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b)
Đối với lãi nhận trước của hoạt động đầu tư nhận trước cho nhiều kỳ
(xem hướng dẫn hạch toán TK 121- Đầu tư tài chính).
3.4- Hạch toán các khoản phải trả khác:
a) Số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê không xác định được nguyên nhân,
ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có TK 7 1 1 -Thu nhập khác.
b) Các khoản nợ phải trả của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
không xác định được chủ nợ, khi được cấp có thẩm quyền quyết định xóa và
tính vào thu nhập khác (nếu được phép tính vào thu nhập khác), ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có TK 7 1 1 -Thu nhập khác.
c) Khi mượn tạm vật tư, tiền vốn của các tổ chức khác ngoài hệ thống nội
bộ đế dùng cho mục đích đầu tư xây dựng (các khoản vay không phải trả lãi),
ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
d) Trường hợp TSCĐ phát hiện thừa chưa xác định rõ nguyên nhân phải
chờ giải quyết, ghi:
Nợ TK 211“ TSCĐ hữu hình (Theo giá thực tế đánh giá)
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
Đồng thời, căn cứ hồ sơ TSCĐ để ghi tăng TSCĐ trên sổ kế toán chi tiết
TSCĐ.
đ) Trường hợp vật liệu, công cụ, dụng cụ, tiền mặt tại quỹ phát hiện thừa
qua kiểm kê chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 153- Công cụ, dụng cụ
Có TK 338 - Phải tra khác (3388).
e) Nhận vốn góp hợp đồng hợp tác kinh doanh của các đơn vị khác
(không hinh thành pháp nhân), ghi:
Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 338- Phải trảkhác (3388).
g)
Khi có biên bản xử lý của cấp có thẩm quyền về số tài sản thừa, kế toán
căn cứ vào quyết định xử lý ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK liên quan.
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h) Khi nhận tiền đặt cọc, ký quỹ, ký cược của đơn vị, cá nhân bên ngoài,
hoặc nhận khoản tiền đặt cọc của các nhà thầu tham gia đấu thầu (trong trường
hợp nhà thầu không có bảo lãnh dự thầu), ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 338- Phải trả khác (3388) (chi tiết cho từng khách hàng).
i) Khi hoàn trả tiền đặt cọc, ký quỹ, ký cược cho khách hàng, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112.
k) Trường hợp đơn vị đặt cọc, ký quỹ, ký cược vi phạm hợp đồng kinh tế
đã ký kết với đơn vị, bị phạt theo thỏa thuận trong họp đồng kinh tế:
- Khi phát sinh khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế đã kỷ kết,
nếu khấu trừ vào tiền nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có TK 711- Thu nhập khác.
- Khi thực trả khoản đặt cọc, ký quỹ, ký cược còn lại, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388) (đã khấu trừ tiền phạt)
Có các TK 111, 112.
1) Trường hợp bên đặt cọc, ký quỹ không thanh toán đúng hạn cho hàng
hóa, dịch vụ đã nhận và đơn vị có quyền trừ vào số tiền đặt cọc, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có TK 131- Các khoản phải thu.
m) Hạch toán phải ưả nội bộ:
- Hạch toán ở đơn vị cấp dưới (đơn vị phụ thuộc)
+ Trường hợp đơn vị cấp dưới vay, mượn vật tư, tiền vốn của đơn vị cấp
trên để chi cho đầu tư xây dựng, khi nhận được vật tư, tiền vốn, ghi:
Nợ các TK 111, 112,152, 153
Có TK 338- Phải trả khác (3388)
+ Khi đơn vị hoàn trả lại số tiền vốn, vật tư cho đơn vị cấp trên, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112, 152, 153,343.
+ Khi nhận được giấy báo của đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác
về các khoản đã được cấp trên và các đơn vị nội bộ khác đã trả hộ, ghi:
Nợ các TK 152,153, 331,611
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
+ Khi thu hộ cấp trên, đơn vị nội bộ khác, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có 338- Phải trả khác (3388).
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+ Khỉ trả tiên cho cấp trên và các đơn vị nội bộ về các khoản phải trả, phải
nộp, thu hộ, chi hộ, ghi:
Nợ 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112
■+■Bù trừ giữa các khoản phải thu khác của cấp trên,các đơn vị nội bộ với
các khoản phải nộp, phải trả cấp trên và các đơn vị nội bộ, (chỉ bù trừ
trong quan
hệ phải thu, phải trả với cùng một đơn vị nội bộ), ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có TK 138 - Phải thu khác.
- Hạch toán ở đơn vị cấp trên
+ Phải trả cho các đơn vị trực thuộc về các khoản mà các đơn vị trực
thuộc đã chi hộ, trả hộ, hoặc cấp trên đã thu hộ các đơn vị trực thuộc, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 153,211,331,611
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
+ Khi trả tiên cho các đơn vị trực thuộc về các khoản chi hộ, trả hộ, thu
hộ, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112.
+ Bù trừ giữa các khoản phải thu khác với các khoản phải trả của cùng
một đơn vị trực thuộc, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có TK 138 - Phải thu khác.
TÀI KHOẢN 343
NGUÒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB D ự ÁN, CÔNG TRÌNH
1“ Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này dùng để phản ánh nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ
bản dự án, công trình ở các Ban quản lý dự án đầu tư được giao nhiệm vụ thực
hiện các dự án đầu tư, xây dựng.
1.2- Không phản ánh vào tài khoản này nguồn kinh phí đầu tư XDCB do
NSNN cấp đế xây dựng công trình hỉnh thành TSCĐ phục vụ cho chính hoạt
động của BQLDA.
1.3- Đối với những dự án, tiểu dự án thành phần có nhiều hạng mục công
trình (hoặc nhóm hạng mục công trình) khi hoàn thành nếu độc lập vận hành đưa
vào khai thác sử dụng được phép quyết toán hạng mục (hoặc nhóm hạng mục
công trình) thì Ban quản lý dự án đầu tư có thể tạm tính giá tài sản hình thành
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qua đàu tư nhưng sau đó phải điều chỉnh theo giá chính thức được phê duyệt khi
toàn bộ dự án hoàn thành.
1A- Đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng nguồn kinh phí đầu tư xây
dựng cơ bản dự án, công trình.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 343- Nguồn kinh phí
đầu tư XDCB d ự án, công trình
Bên Nơ:
- Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản dự án, công trình giảm do dự án,
»

tiểu đự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đưa vào khai
thác sử dụng đã được phê duyệt quyết toán;
- Nộp trả, chuyển nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản dự án, công
trình cho nhà nước, cơ quan cấp trên, cho chủ đàu tư khác (nếu có).
Bên Có:
Nguồn kinh phí đàu tư xây dựng cơ bản dự án, công trình tăng do:
- NSNN hoặc cấp trên cấp kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản dự án, công
trình;
- Nhận tài trợ, viện trợ, hỗ trợ cho dự án, công trình;
*
Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản dự án, công trình khác dùng để
đầu tư (vốn đóng góp của những người được hưởng lợi từ dự án, công trình;
nguồn khác...)
Số d ư bên Có:
Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản dự án, công trình hiện có cúa
BQLDA chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng hoạt động đầu tư xây dựng chưa
hoàn thành hoặc đã hoàn thành nhưng quyết toán chưa được phê duyệt.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Nhận được kinh phí đầu tư xây đựng cơ bản dự án, công trình NSNN
cấp bằng Lệnh chi tiền, hoặc nhận về tài khoản tiền gửi của Ban quan lý dự án,
ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
Trường hợp cấp bằng Lệnh chi tiền, đồng thời ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu là LCT thực chi), hoặc
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu là LCT tạm ứng)
3*2- Rút dự toán ngân sách giao cho dự án, công trình để ứng trước hoặc
thanh toán cho người bán, nhà thầu xây lắp, thiết bị, tư v ấn .. ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
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Đồng thời ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB
3.3- Khi rút dự toán ngân sách giao cho dự án, công trình để thanh toán
trực tiếp cho nhà thầu, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trỉnh
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình,
Đồng thời ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB
3.4- Nhận được kỉnh phí đền bù giải phóng mặt bằng bằng tiền mặt hoặc
tiền g ứ i, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
3.5- Khi xác định chi phí các chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các
hoạt động của BQLDA, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24312)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
- Khi chuyển từ TK dự toán sang TK tiền gửi của BQLDA, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
Đồng thời, ghi: Có TK 009- Dự toán chi đàu tư XDCB.
Đồng thời, ghi: Nợ TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
3.6- Khi quyết toán vốn đàu tư dự án hoàn thành được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt, kế toán Ban quản lý dự án đầu tư:
- Nếu TSCĐ hình thành qua đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
cho mục đích sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 343 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể
cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))
Nợ TK 138- Phải thu khác (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê
duyệt phải thu hồi)
Nợ TK 338- Phải trả khác (3382) (Bàn giao lãi vay)
Nợ TK 413 - Chênh lệch tý giá hối đoái (Trường hợp TK 413 có số dư Có)
(Bàn giao chênh lệch tỷ giá)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí chưa có thuế
GTGT)
Có TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT được chuyển
cho bên khai thác, sử dụng để khấu trừ) (Bàn giao thuế GTGT)
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Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường hợp TK 413 có số
dư Nợ) (Bàn giao chênh lệch tỷ giá).
- Nếu TSCĐ hình thành qua đầu tư sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng
hoá dịch vụ không chịu thuế GTGT, hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp, ghi:
Nợ TK 343 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kể
cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))
Nợ TK 138- Phải thu khác (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê
duyệt phải thu hồi)
Nợ TK 338- Phải trả khác (3382) (Bàn giao lãi vay)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Trường họp TK 413 có số dư Có)
(Bàn giao chênh lệch tỷ giá)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí cỏ thuể
GTGT)
Có TK 413“ Chênh lêch tỷ giá hối đoái (Trường hợp TK 413 có số
dư Nợ) (Bàn giao chênh lệch tỷ giá).
- Nếu TSCĐ hình thành qua đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng
cho mục đích HCSN, phúc lợi, ghi:
Nợ TK 343 (Phần chi phí đầu tư xây dựng được phê duyệt quyết toán kề
cả chi phí được duyệt bỏ (nếu có))
Nợ TK 138- Phải thu khác (Phần chi phí đầu tư xây dựng không được phê
duyệt phải thu hồi)
Có TK 243- XDCB dự án, công trình (24311) (Chi phí có thuế
GTGT).
TÀI KHOẢN 366
CÁC KHOẢN NHẬN TRƯỚC CHƯA GHI THU
1-Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị còn lại và vật tư còn tồn kho
được hình thành từ nguồn NSNN; nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; nguồn phí
được khấu trừ, để lại; nguồn hoạt động quản lý dự án, công trình được trích để
lại cho BQLDA.
1.2- Tài khoản này sử dụng ở các đơn vị (BQLDA) được NSNN cấp
nguồn kinh phí ĐTXDCB hình thành TSCĐ, cấp kinh phí để đầu tư, mua sắm
TSCĐ, vật tư nhập kho sử dụng cho đơn vị hoặc chi phí hoạt động quản lý dự
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án, công trình được trích để lại cho BQLDA dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ;
vật tư nhập kho dùng cho đơn vị.
1.3- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB phản ánh vào TK này là nguồn kinh
phí do NSNN cấp để xây dựng công trình hình thành TSCĐ phục vụ cho hoạt
động của đơn vị. Không phản ánh vào TK này nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự
án, công trình do đơn vị thực hiện nhiệm vụ làm chủ đầu tư. Nguồn kinh phí đầu
tư XDCB dự án, công trình do đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện dự án, công
trình được theo dõi ở TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình.
1.4- Trường hợp nguồn kinh phí đầu tư XDCB được hình thành từ
nhiều nguồn, đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết theo từng nguồn.
2Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 366’ Các khoản nhận
trước chưa ghi thu
Bên Nọ*:
- Ket chuyển số kinh phí đã nhận trước chưa ghi thu sang các TK thu
tương ứng với số đã tính khấu hao, hao mòn TSCĐ vào chi phí hoặc khi xuất
nguyên liệu, vật ỉiệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng trong năm;
- Kết chuyển kinh phí đầu tư XDCB khi công trình XDCB hoàn thành bàn
giao.
Bên Có: Các khoản thu đã nhận trước từ NSNN hoặc số kinh phí được
trích để lại BQLDA dùng để đầu tư, mua sắm TSCĐ, mua sắm nguyên liệu, vật
liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho.
Số dư bên Có:
- Giá trị còn lại của TSCĐ; giá trị tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ,
dụng cụ;
- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng
công trình chưa được quyết toán (hoặc chưa bàn giao TSCĐ vào sử dụng).

,

Tài khoản 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu có 4 tài khoản cấp
2:
- Tài khoản 366ỉ- Ngân sách nhà nước cấp: Tài khoản này dùng đế phản
ánh giá trị còn lại của TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn
tồn kho hình thành bằng nguồn NSNN cấp cho đơn vị hoặc hình thành bằng
nguồn chi phí hoạt động quản lý dự án, công trình được để lại BQLDA.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 36611- Giá trị còn lại của TSCĐ: Tài khoản này dùng để
phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng nguồn NSNN cấp.
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+ Tài khoản 36612- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho: Tài
khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, đụng cụ dùng
cho đơn vị hình thành bằng nguồn NSNN cấp còn tồn kho.
- Tài khoản 3662- Viện trợ, vay nợ nước ngoài'. Tài khoản này dùng để
phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
còn tồn kho hình thành bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 36621- Giá trị còn lại của TSCĐ: Tài khoản này dùng để
phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước
ngoài.
+ Tài khoản 36622- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho: Tài
khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng
cho đơn vị hình thành bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài.
- Tài khoản 3663- Phỉ được khấu trừ, để lại: Tàỉ khoản này dùng đế phản
ánh giá trị còn lại của TSCĐ; giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ còn
tồn kho hình thành bằng nguồn phí khấu trừ, để lại.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 36631- Giá trị còn lại của TSCĐ: Tài khoản này dùng để
phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng nguồn phí khấu trừ, để lại.
+ Tài khoản 36632- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho: Tài
khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng
cho đơn vị hình thành bằng nguồn phí khấu trừ, để lại.
- Tài khoản 3664- Kinh phỉ đầu tưXD CB: Tài khoản này dùng để phản
ánh kinh phí đầu tư XDCB bằng nguồn NSNN cấp và nguồn khác (nếu có) đang
trong quá trình XDCB dở dang.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một sá hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1Kế toán đầu tư, mua sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng
cụ nhập kho từ nguồn NSNN sử dụng cho đơn vị:
a) Kế toán TSCĐ:
- Rút dự toán mua TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
- Khi tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611' Chi phí hoạt động
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Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Cuối năm, đơn vị căn cứ Bảng phân bổ khấu hao, hao mòn TSCĐ hình
thành bằng nguồn NSNN cấp đã tính (trích) trong năm để kết chuyển từ TK 366
sang TK 511, ghi:
Nợ TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511- Thu hoạt động (5111)
b) Ke toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho:
- Rút dự toán chi hoạt động mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 153
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động, hoặc
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
- Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng cho đơn vị,
ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có các TK 152, 153.
- Cuối năm, kết chuyển vào doanh thu tương ứng với số nguyên liệu, vật
liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng trong năm, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)
Có TK 511- Thu hoạt động (5111).
c) Kế toán đầu tư XDCB:
- Khi rút dự toán chi cho hoạt động đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
- Khi công trình hoàn thành bàn giao TSCĐ vào sử dụng, căn cứ giá trị
quyết toán công trình (hoặc giá tạm tính), ghi:
Nợ TK 211” TSCĐ hưu hình
Có TK 241- XDCB dở dang (2412).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
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- Cuối năm, đơn vị căn cứ Bảng phân bổ khấu hao, hao mòn TSCĐ hình
thành bằng nguồn NSNN cấp đã tính (trích) trong năm để kết chuyển từ TK 366
sang TK 511, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5111).
3.2.
Kế toán đầu tư, mua sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng
cụ nhập kho từ nguồn hoạt động quản lý dự án, công trình được trích để lại cho
BQLDA:
a) Mua TSCĐ sử dụng cho BQLDA:
- Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi: Có TK 018“ Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thư (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
b) Đối với TSCĐ của BQLDA hình thảnh qua đầu tư XDCB (đối vởi
TSCĐ hữu hình) hoặc qua quá trình phát triển (đối với TSCĐ vô hình), ghi:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi công trỉnh XDCB hoàn thành hoặc quá trình phát triển đã kết thúc
bàn giao TSCĐ sử dụng, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 241 - XDCB dở dang (2412)
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
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Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có TK 214“ Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611 )
Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
c)
Khi mua nguyên vật liệu, cồng cụ, dụng cụ nhập kho sử dụng cho
BQLDA, ghi:
- Khi mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho , ghi:
Nợ các T K 152, 153
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
- Khi xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng cho BQLDA,
ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có các TK 152, 153
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
3.3Ke toán đầu tư, mua sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng
cụ nhập kho từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài hoặc nguồn phí khấu trừ, để
lại sử dụng cho BQLDA:
a) Ke toán TSCĐ:
- Rút dự toán mua TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372, 3373)
Có TK 366“ Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621, 36631).
Đồng thời, ghi:
Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (nếu mua bằng nguồn phí
được khấu trừ, để lại)
Đối với mua bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài khi làm thủ tục ghi
thu - ghi chi hoặc ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004 hoặc TK 006

141
- Khi tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, hoặc
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
- Cuối năm, đơn vị căn cứ Bảng phân bổ khấu hao, hao mòn TSCĐ hình
thành bằng nguồn NSNN cấp đã tính (trích) trong năm để kết chuyển từ TK 366
sang TK 511, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621, 36631)
b)

Có TK 511 - Thu hoạt động (5112, 5113, 5114)
Kế toán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho:

- Khi mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 153
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3372, 3373)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
Đồng thời, ghi:
Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (nếu mua bằng nguồn phí
được khấu trừ, để lại)
Đối với mua bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài khi làm thủ tục ghi
thu - ghi chi hoặc ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 004 hoạc TK 006.
- Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng cho đơn vị,
ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có các TK 152, 153.
- Cuối năm, kết chuyển vào doanh thu tương ứng với số nguyên liệu, vật
liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng trong năm, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36622, 36632)
Có TK 511- Thu hoạt động (5111).
TÀI KHOẢN LOẠI 4
•

Tài khoản loại 4 có 3 tài khoản:
+ Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái;
+ Tài khoản 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế;
+ Tài khoản 431 - Các quỹ.
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TÀI KHOẢN 413
CH ÊN H LỆCH TỶ GIÁ H Ố I ĐOÁI
1-Nguyên tắc kế toán
1.1Tài khoản này dùng cho các đơn vị có nghiệp vụ kinh tế phát sinh
bằng ngoại tệ để phản ánh sổ chênh lệch tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh
tế phát sinh bằng ngoại tệ và các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư
của các tài khoản tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính (hoặc khi có quy
định của cơ quan có tham quyền) và tỉnh hình xử lý số chênh lệch tỷ giá ngoại tệ
đó.
12 - Đơn vị phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết của các
tài khoản: Tiền mặt; Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc; Các khoản phải thu; Các
khoản phải trả và trên Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài Bảng
cân đối kế toán).
1.3- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra
đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán theo tỷ giá thực tế tại thời điểm phát sinh (trừ
trường hợp có quy định khác),
1.4- Xử lý chênh lệch tỷ giá:
a) Đối với chênh lệch tỷ giá của dự án, công trình XDCB phải mở sổ theo
dõi chi tiết theo từng dự án, công trình, số chênh lệch tăng tỷ giá (hoặc giảm)
được phản ánh trên Tài khoản 413 “Chênh lệch tỷ giá hối đoái” được bù trừ giữa
số tăng và số giảm và theo dõi luỹ kế đến thời điểm dự án, tiểu dự án, công
trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao hoặc cuối kỳ kế toán. Khi bàn
giao công trình, hạng mục công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, toàn bộ
chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng được xử lý
theo quy định hiện hành.
b) Trường hợp có phát sinh chênh lệch tỷ giá thuộc hoạt động đơn vị thì
phải mở sổ theo dối riêng. Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ hoạt động sản xuất
kinh doanh dịch vụ của đơn vị được kết chuyển vào doanh thu, chi phí trong kỳ.
Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ hoạt động đặc thù khác thực hiện theo cơ chế tài
chính áp dụng cho hoạt động đó.
2giá hối đoái

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ

Bên Nơ:
»

Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lỗ tỷ giá hối đoái) trong kỳ của các nghiệp
vụ kinh tế bằng ngoại tệ và chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có
gốc ngoại tệ;
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- Kết chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái).
Bên Có:
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lãi tỷ giá hối đoái) của các nghiệp vụ kinh
tế bằng ngoại tệ và chênh lệch do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ;
- Kết chuyển xử lý số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái).
Tài khoản này có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:
Số dư bên Nợ:
Số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái) chưa xử lý.
Số d ư bên Có:
SỐ chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) chưa xử lý.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1Chênh lệch tỷ giá phát sinh từ dự án, công ưình XDCB có hoạt động
thanh toán bằng ngoại tệ
a) Khi nhận được tiền nhà tài trợ giải ngân vào TK tiền gửi ngân hàng,
ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá thực tế của Ngân hàng
phục vụ)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình (tỷ giá
thực tế của Ngân hàng phục vụ)
Đồng thời, ghi Nợ TK 007“ Ngoại tệ các loại.
b) Trường hợp chuyển tiền từ TK tiền gửi NH để ứng trước cho nhà thầu
theo hợp đồng, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (tỷ giá thực tế)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch tỷ giá thực tế nhỏ
hơn tỷ giá ghi sổ TK 112)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi sổ)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch tỷ giá thực
tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 112).
Đồng thời, ghi Có TK 007- Ngoại tệ các loại.
c) Khi nghiệm thu, bàn giao khối lượng dự án, công trình hoàn thành, ghi:
(1)

Đối với số đã ứng trước cho nhà thầu theo hợp đồng, ghi:

Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Tỷ giá ghi sổ tại thời điểm ứng
trước tiền cho nhà thầu)
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Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tỷ giá ghi sổ tại thời điềm ứng
trước tiên cho nhà thâu)
(2) Đối với KLHT đã nghiệm thu còn lại phải tiếp tục thanh toán với nhà
thầu:
- Ghi nhận chí phí XDCB công trình dự án:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (Tỷ giá thực tế tại thời điểm
nghiệm thu, bàn giao KLHT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán (Tỷ giá thực tế tại thời điểm
nghiệm thu, bàn giao KLHT)
- Khi thực hiện thanh toán, ghi:
+ Trường hợp thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán (Tỷ giá ghi sổ)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch tỷ giá ghi sổ của
TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ của TK 112)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (tỷ giá ghi sổ).
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch tỷ giá ghi sổ
của TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ của TK 112).
Đồng thời, ghi Có TK 007- Ngoại tệ các loại.
+ Trường hợp nhà tài trợ thanh toán trực tiếp cho nhà thầu, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Tỷ giá ghi sổ)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ
nhỏ hơn tỷ giá thực tế)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình (Tỷ giá
thực tế).
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hổi đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá
ghi sổ lớn hơn tỷ giá thực tế)
3.2. Các hoạt động thanh toán toán khác bằng ngoại tệ
a) Khi mua ngoại tệ bằng tiền Việt Nam, ghi:
Nợ các TK 111(1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá thực tế mua)
Có TK 111-Tiền mặt (1111),
Đồng thời, ghi Nợ TK 007' Ngoại tệ các loại.
b) Nếu đơn vị bán ngoại tệ, thu tiền Đồng Việt Nam, ghi:
Nợ các TK 111 (1111), 112 (1121) (Theo tỷ giá thực tế bán)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Nếu tý giá thực tế nhỏ hơn tỷ giá
ghi sổ).
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CÓTK 111 (1112), 112(1122) (Theo tỷ giá ghi sổ)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Neu tỷ giá thực tế bán lớn
hơn tỷ giá ghi sổ).
Đồng thời, ghi Có TK 007- Ngoại tệ các loại.
c) Khi thu các khoản nợ phải thư bằng ngoại tệ:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (Theo tỷ giá thực tế)
Nợ TK 413" Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch giữa tỷ giá thực tế
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ).
Có TK 131- Phải thu của khách hàng (Tỷ giá ghi sổ)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch giữa tỷ giá thực
tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ).
Đồng thời, ghi Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại.
d) Khi thanh toán các khoản nợ bằng ngoại tệ:
Nợ TK 331“ Phải trả cho người bán (Tỷ giá ghi sổ)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch tỷ giá ghi sổ của
TK 331 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ của TK 111, 112)
Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá ghi sổ)
Có TK 413- Chênh lệch tý giá hối đoái (Số chênh lệch tỷ giá ghi sổ
của TK 331 ỉớn hơn tỷ giá ghi sổ của TK 112).
Đồng thời, ghi Có TK 007- Ngoại tệ các loại.
3.3gốc ngoại tệ:

Trường hợp đơn vị được phép đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có

a) Đánh giá lại số dư các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ khi lập Báo cáo
tài chính theo tỷ giá của ngân hàng thương mại nơi đơn vị thường xuyên có giao
dịch:
* Đối với các khoản tiền có gốc ngoại tệ:
- Trường hợp tỷ giá của NHTM tại thời điểm cuối kỳ lớn hơn tỷ giá ghi sổ,
phản ánh phần lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại tiền bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ các TK 111 (1112), 112 (1122) (Chênh lệch tỷ giá tăng)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch tỷ giá tăng).
- Trường hợp tỷ giá của NHTM tại thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tỳ giá ghi sổ,
phản ánh phần lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại tiền bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch tỷ giá giảm)
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Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Chênh lệch tỷ giá giảm)
* Đôi với các khoản phải thu là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (nếu CÓ):
- Trường hợp tỷ giá của NHTM tại thời điểm cuối kỳ lớn hơn tỷ giá ghi sổ,
phản ánh phàn lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại
tệ, ghi:
Nợ TK 131- Phải thu khách hàng (Chênh lệch tỷ giá tăng)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch tỷ giá tăng).
- Trường hợp tỷ giá của NHTM tại thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ,
phản ánh phần lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại
tệ, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch tỷ giá giảm)
Có TK 131- Phải thu khách hàng (Chênh lệch tỷ giá giảm)
* Đối với các khoản phải trả là khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ:
- Trường hợp tỷ giá của NHTM tại thời điểm cuối kỳ lớn hơn tỷ giá ghi sổ,
phản ánh phần lỗ tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng
ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch tỷ giá tâng)
Có TK 331 - Phải trả cho người bán (Chênh lệch tỷ giá tăng).
- Trường họp tỷ giá của NHTM tại thời điểm cuối kỳ nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ,
phản ánh phần lãi tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng
ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Chênh lệch tỷ giá giảm)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Chênh lệch tỷ giá giảm).
3.4- Xử lỹ số chênh lệch tỷ giá cuối kỳ:
- Trường hợp lãi chênh lệch tỷ giá, kết chuyển số lãi chênh lệch tỷ giá hối
đoái, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (chênh lệch tỷ giá
thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của đơn vị) hoặc
Có TK liên quan (chênh lệch tỷ giá thuộc hoạt động dự án, công
trình XDCB, khác xử lý theo quy định).
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-

Trường họp lỗ chênh lệch tỷ giá, kết chuyển số lỗ chênh lệch tỷ giá hối

đoái, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ (chênh lệch tỷ giá thuộc
hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của đơn vị) hoặc
Nợ TK liên quan (chênh lệch tỷ giá thuộc hoạt động dự án, công trình
XDCB, khác xử lý theo quy định)
Cỏ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

TÀI KHOẢN 421
THẶNG DƯ (THÂM HỤT) LŨY KÉ

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch giữa số chi thực tể
thấp hơn nguồn chi phí hoạt động quản lý dự án, công trình được trích lại cho
BQLDA theo quy định sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao
trong năm; chênh lệch giữa thu nhập và chi phí của hoạt động thanh lỷ tài sản
của đơn vị và hoạt động khác của đơn vị như: cho thuê tài sản, dịch vụ tư vấn
đầu tư, các dịch vụ khác và việc xử lý số chênh lệch đó.
1.2- Cuối kỳ, trước khi xử lý (trích lập các quỹ theo quy định) kết quả
thặng dư (thâm hụt) của các hoạt động, kế toán phải thực hiện các công việc sau:
a)
Các đơn vị theo quy định của quy chế quản lý tài chính phải kết chuyển
vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (kể cả trường hợp bị thâm hụt) (ghi Nợ
TK 421/Có TK 4314) các khoản sau:
- Toàn bộ số khấu hao tài sản hình thành từ nguồn NSNN hoặc có nguồn
gốc NSNN đã trích trong năm;
- Số thu thanh lý trừ (-) chi thanh lý tài sản hình thành từ nguồn NSNN
hoặc hình thành từ các quỹ;
- Các trường hợp khác theo quy chế quản lý tài chính được bổ sung vào
các quỹ hoặc để dành làm nguồn cải cách tiền lương (đơn vị thực hiện theo dõi
trên TK 421 và chi tiết nguồn cải cách tiền lương).
1.3- Số chênh lệch thu, chi phản ánh trên TK 421 phải được theo dõi chi
tiết, rành mạch cho từng loại hoạt động trên cơ sở đó có căn cứ thực hiện việc
xử lý số chênh lệch thu, chi đó.
1.4- Việc xử lý số chênh lệch thu chi phát sinh ở đơn vị được thực hiện
theo quy định hiện hành.
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2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 421- Thặng dư (thâm
hụt) lũy kế
Bên Nợ:
- Ket chuyển số chênh lệch chi lớn hơn thu của các hoạt động;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm;
- Xử lý các khoản chênh lệch thu lớn hơn chi.
Bên Có:
- Ket chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi của các loại hoạt động;
- Xử lý các khoản chênh lệch chi lớn hơn thu.
Số d ư bên Nợ: Chênh lệch thu nhỏ hơn chi chưa xử lý.
Số dư bên Có: Chênh lệch thu lớn hơn chi chưa xử lý.
3-Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Cuối kỳ, kế toán tính toán và kết chuyển số chênh lệch giữathu với
chi của các loại hoạt động dịch vụ; chênh lệch giữa số chi thực tếthấp hơn
nguồn chi phí hoạt động quản lý dự án, công trình được trích lại cho BQLDA
theo quy định sau khi đã hoàn thành các nhiệm vụ, công việc được giao trong
năm và chênh thu, chi các hoạt động khác của đơn vị:
- Neu thu lớn hơn chi, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
- Neu chi lớn hơn thu, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 911- Xác định kết quả.
3.2- Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà
nước (nếu có) từ thặng dư (thâm hụt) lũy kế, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334).
3.3- Căn cứ theo từng loại hoạt động để xử lý số chênh lệch thu, chi, nếu
được bổ sung vào các quỹ theo quy định, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431-C ác quỹ.
3.4- Đối với khoản chênh lệch thu lớn hơn chi (thặng dư) phải nộp cấp
trên, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 338- Phải trả khác.
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TÀI KHOẢN 431
CÁC QUỸ
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các quỹ
của đơn vị.
1.2- Các quỹ được hình thành từ kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi (thặng
dư) chênh lệch giữa số chi thực tế thấp hơn nguồn chi phí hoạt động quản lý dự
án, công trình được trích lại cho BQLDA theo quy định sau khi đã hoàn thành
các nhiệm vụ, công việc được giao trong năm; chênh lệch giữa thu nhập và chi
phí của hoạt động thanh lý tài sản của đơn vị, thanh lý công trình tạm, công trình
phụ trợ phục vụ thi công và hoạt động khác của đơn vị như: cho thuê tài sản,
dịch vụ tư vấn đầu tư, các dịch vụ khác và việc xử lý số chênh lệch đó.
1.3- Các quỹ phải được sử dụng đúng mục đích theo quy định hiện hành,
đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết từng loại quỹ và chi tiết theo nguồn hình
thành quỹ (tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị).
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 431- Các quỹ
Bên Nợ: Các khoản chi từ các quỹ.
Bên Cỏ: số trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi (thặng dư) của
các hoạt động theo quy định của chế độ tài chính.
Số d ư bên Có: số quỹ hiện còn chưa sử dụng.

Tài khoản 431- Các quỹ, cỏ 5 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 43ỉ ỉ- Quỹ khen thưởng: Phản ánh việc hình thành và sử dụng
quỹ khen thưởng của đơn vị.
- Tài khoản 43 ỉ 2- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ
phúc lợi của đơn vị.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 43121- Quỹ phúc lợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng
Quỹ phúc lợi bằng tiền của đơn vị;
+ Tài khoản 43122- Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ: Phản ánh việc hình
thành và sử dụng Quỹ phúc lợi hình thành TSCĐ của đơn vị.
- Tài khoản 43 ỉ 3- Quỹ bo sung thu nhập: Phản ánh việc hình thành và sử
dụng quỹ bổ sung thu nhập của đơn vị.
- Tài khoản 4314- Quỹ phát trien hoạt động sự nghiệp: Phản ánh việc
hình thành và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị,
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3 :
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+ Tài khoản 43141- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: Phản ánh việc
hình thành và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp bằng tiền của đơn vị;
+ Tài khoản 43142- Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hình thành
TSCĐ: Phản ánh việc hình thành và sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
bằng TSCĐ của đơn vị.
Tài khoản 43ỉ 8 Quỹ khác : Phản ánh việc hình thành và sử dụng Quỹ
khác của đơn vị.
-

-

3Phương pháp hạch toán kế toán một sấ hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Trích lập các quỹ từ thặng dư của các hoạt động ừong năm, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431 - Các quỹ.
3.2- Quỹ khen thưởng, phúc lợi tăng do được các tổ chức bên ngoài thưởng
hoặc hỗ trợ, đóng góp, ghi:
Nợ các TK 111,112
Có TK 431 - Các quỹ (4311,43121).
3.3- Các trường hợp khác theo cơ chế tài chính phải bổ sung vào Quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp (kể cả trường hợp thâm hụt), ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431 - Các quỹ (4314).
3.4- Lãi tiền gửi (trường hợp không bổ sung nguồn KP đầu tư XDCB) sau
khi trừ chi phí liên quan nếu theo quy định của cơ chế tài chính được bồ sung vào
Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431-C ác quỹ (4314).
3.5- Khi sử dụng các quỹ, ghi:
Nợ TK 431-C ác quỹ
Có các TK 111, 112,331,334,...
3.6- Nâng cấp các công trình phúc lợi bằng quỹ phúc lợi dùng cho hoạt
động phúc lợi hoặc nâng cấp TSCĐ bằng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:
- Khi phát sinh chi phí, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413)
Có các TK 111, 112,...
- Khi hoàn thành việc nâng cấp, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (nếu thuộc dự án nâng cấp)
Có TK 241 - XDCB dở đang (2413).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 4 3 1 -Các quỹ (43121, 43141)
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Có TK 431- Các quỹ (43122,43142).
3.7- Trả thu nhập cho cồng chức, viên chức và người lao động khác từ
quỹ bổ sung thu nhập, ghi :

Nợ TK 431 - Các quỹ (4313)
Có TK 334“ Phải trả người lao động.
3.8- Trong kỳ đơn vị đã tạm trả bổ sung thu nhập cho người lao động, cuối
kỳ khi xác định được kết quả của các hoạt động, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431- Các quỹ (4313).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (4313)
Có TK 138- Phải thu khác.
3.9- Trường hợp TSCĐ hình thành bằng Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển hoạt
động sự nghiệp (xem hướng dẫn TK 211- Tài sản cố định hữu hình)
TÀI KHOẢN LOẠI 5
Tàỉ khoản loại 5 cỏ 2 tài khoản:
+ Tài khoản 511- Thu hoạt động
+ Tài khoản 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
TÀI KHOẢN 511
THU HOẠT
« ĐỘNG
«
1“ Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh số thu hoạt động tại đơn vị;
12 - Thu hoạt động tại đơn vị, gồm:
- NSNN cấp cho đơn vị có các hoạt động được nhà nước giao nhiệm vụ
(VD cấp cho hoạt động khoán, thầu vệ sinh, môi trường; cấp vốn đối ứng để thực
hiện các chương trình, dự án.... );
- Thu viện trợ từ nước ngoài và vay nợ nước ngoài (ngoại trừ vốn viện trợ,
vay nợ nước ngoài cấp cho công trình XDCB).
- Số thu phí được khấu trừ, để lại theo quy định của Luật phí, lệ phí (đối
với các đơn vị được giao nhiệm vụ thu phí, lệ phí);
- Số thu hoạt động khác là số thu được trích để lại BQLDA theo dự án,
công trình (trừ số mua TSCĐ hoặc mua vật tư nhập kho dùng cho BQLDA).
1.3- Đối với các khoản thu hoạt động do NSNN cấp, các khoản viện trợ,
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vay nợ nước ngoài hoặc số phí được khấu trừ, để lại đơn vị phản ánh vào thu hoạt
động, trừ một số trường hợp sau:
a) Rút tạm ứng dự toán về quỹ tiền mặt hoặc ngân sách cấp bằng Lệnh chi
tiền hoặc nhà tài trợ chuyển tiền vào TK tiền gửi của đơn vị thì đơn vị phản ánh
vào TK 337- Tạm thư, khi xuất quỹ hoặc rút tiền gửi ra sử dụng tính vào chi phí
thì mới kết chuyển từ TK 337- Tạm thu sang TK 511- Thu hoạt động (5111,
5112,5113).
b) Khi phát sinh các khoản thu phí, lệ phí đơn vị phản ánh vào TK 337Tạm thu (3373). Khi đơn vị xác định số phải nộp NSNN theo quy định của pháp
luật phí, lệ phí (hoặc nộp cấp trên (nếu có)) phần được khấu trừ, để lại là nguồn
thu của đơn vị và hạch toán vào TK 014- Phí được khấu trừ, để lại. Đồng thời,
căn cứ vào số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ để lại (trừ phần để đàu tư, mua
sắm TSCĐ; mua sắm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho) để kết
chuyển từ TK 337- Tạm thu (3373) sang TK 511- Thu hoạt động (5114).
c) Kinh phí từ nguồn NSNN, từ nguồn phí được khấu trừ để lại, từ nguồn
viện trợ, vay nợ nước ngoài, từ nguồn thu hoạt động quản lý dự án khi đầu tư,
mua sắm TSCĐ hoặc mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho
(xuất dùng dần) đơn vị không ghi nhận ngay vào các khoản thu hoạt động mà
ghi nhận là 1 khoản nhận trước chưa ghi thu (TK 366). Đơn vị ghi thu vào TK
511 phù họp với tình hình thực tế sử dụng tài sản, nguyên liệu, vật liệu, công cụ,
dụng cụ (khi đơn vị xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sứ dụng
hoặc tính hao mòn/trích khấu hao TSCĐ phản ánh vào chi phí thì cuối năm phản
ánh vào thu hoạt động tương ứng với số đã tính hao mòn/trích khấu hao hoặc số
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất trong kỳ).
1.4- Trường hợp đơn vị có nhiều chương trình, dự án viện trợ, vay nợ
nước ngoài thì kế toán phải theo dõi chi tiết theo từng chương trình, dự án; chi
tiết dự án viện trợ, dự án vay nợ riêng; mỗi chương trinh, dự án được báo cáo
riêng theo mẫu quy định tại Thông tư này và báo cáo cho các bên tài trợ, cho
vay nếu có yêu cầu.
1.5- Đơn vị tiếp nhận viện trợ, tiếp nhận khoản vay nợ nước ngoài chịu
trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn viện trợ, vay nợ nước ngoài theo đúng các quy
định của pháp luật Việt Nam và các thỏa thuận, cam kết với phía tài trợ, cho vay
nợ.
1.6- Các đơn vị phải xác định tổng nguồn thu được để lại theo từng dự án,
công trình đối với các dự án, công trình chưa phát sinh nhiệm vụ chi trong năm
thì không hạch toán nguồn thu đó vào TK 5118 (mà hạch toán là một khoản
doanh thu nhận trước Tài khoản 3383). Sang năm sau khi xác định nhiệm vụ chi
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phát sinh thỉ kết chuyển từ TK Doanh thu nhận trước sang thu hoạt động quản lý
dự án (TK 5118).
1.7Cuối năm, toàn bộ số thu hoạt động trên TK 511 được kết chuyền vào
TK 911- Xác định kết quả để xác định thặng du (thâm hụt).
2- K ết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 511- Thu hoạt động
Bên Nơ:
- Số thu hoạt động khi bị cơ quan có thẩm quyền xuất toán phải nộp lại
NSNN;
- Các khoản được phép ghi giảm thu (nếu có);
- Kết chuyển số thu sang TK 911 “Xác định kết quả”.
Bên Có: số thu hoạt động đơn vị đã sử dụng trong năm.
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 511- Thu hoạt động, có 5 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 5111- Ngân sách cấp: phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng
nguồn thu do NSNN cấp để chi thực hiện các nhiệm vụ tại đơn vị.
- Tài khoản 5112- Viện trợ: Phản ánh tình hỉnh tiếp nhận và sử dụng
nguồn thu từ các khoản viện trợ không hoàn lại.
- Tài khoản 5113- Vay nợ nước ngoài: Phản ánh tình hình tiếp nhận và sử
dụng các khoản vay nợ nước ngoài.
- Tài khoản 5114- Phỉ được khau trừ, đế lại: Phản ánh các khoản phí, lệ
phí mà đơn vị được khấu trừ, để lại theo quy định pháp luật phí, lệ phí.
- Tài khoản 51Ỉ8- Thu khác: Phản ánh số thu được trích để lại BQLDA
theo dự án, công trình.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Hạch toán các khoản NSNN cấp:
- Khi được giao dự toán chi hoạt động, ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822).
- Trường hợp ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền vào TK tiền gửi dự toán
của đơn vị, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3371).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền thực
chi), hoặc
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (nếu được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm
ứng).
- Phản ánh các khoản phải trả, ghi:
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Nợ TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang (đối với các khoản chi phí
cho hoạt động thầu, khoán)
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (đối vói các khoản chi phí từ vốn NSNN
cấp đơn vị không thuộc hoạt động khoán)
Có các TK 331, 332^334...
- Rút dự toán thanh toán các khoản phải trả (trường hợp thanh toán trực
tiếp không qua TK cá nhân), ghi:
Nợ các TK 331, 332, 334...
Có TK 511- Thu hoạt động (5111).
Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (chi tiết TK tương
ứng).
- Rút dự toán chuyển vào tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng để trả lương
cho cán bộ trong đơn vị, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 511 - Thu hoạt động (5111).
Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (chi tiết TK tương
ứng).
- Trường hợp cuối năm, xác định được số tiết kiệm chi thường xuyên đế
trích lập các Quỹ, căn cứ quyết định trích lập Quỹ, rủt dự toán chuyển sang TK tiền
gửi tại KBNN theo số quỹ được trích lập, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 511 - Thu hoạt động (5111).
Đồng thời, ghi: Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (chi tiết TK tương
ứng).
- Cuối năm, kết chuyển các khoản thu do NSNN cấp vào TK xác định kết
quả, ghi:
Nợ TK 511- Thu hoạt động (5111)
Có TK 911 - Xác định kết quả.
3.2- Hạch toán các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài:
- Khi nhà tài trợ, nhà cho vay chuyển tiền về tài khoản tiền gửi của đơn vị,
ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3372).
Đồng thời, căn cứ vào chứng từ ghi thu ngân sách - ghi chi tạm ứng, ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).
- Khi đơn vị rút tiền từ tài khoản tiền gửi về quỹ tiền mặt, ghi:
Nơ TK 111-Tiền măt
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Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
- Khi đơn vị chi tiêu cho các hoạt động của chương trình, dự án (trừ chi
đầu tư, mua sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho), ghi:
Nợ TK 612“ Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có các TK 111, 112.
Đồng thời ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
- Khi phát sinh các khoản lãi tiền gửi của chương trình, dự án, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3372).
+ Trường hợp theo hiệp định đơn vị được hưởng khoản lãi tiền gửi, ghi:
Nợ TK 337* Tạm thu (3372)
Có TK 511- Thu hoạt động (5112, 5113).
Đồng thời, căn cứ Lệnh ghi thu - ghi chi, ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).
Và ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương
ứng).
+ Trường họp theo hiệp định phải trả lại lãi tiền gửi cho nhà tài trợ, hoặc
nộp NSNN:
. Neu phải nộp trả Ngân sách nhà nước, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3338).
Khi nộp, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3338)
Có các TK 111, 112.
. Neu nộp trả nhà tài trợ, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 338- Phải trả khác (3388).
Khi nộp, ghi:
Nợ TK 338' Phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112.
- Số viện trợ sử dụng không hết phải nộp lại cho nhà tài trợ, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có các TK 111, 112...
- Căn cứ thông báo của cơ quan chủ quản về việc thanh toán các khoản đã
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tạm ứng (hoàn tạm ứng), ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ khồng hoàn lại (chi tiết TK tương
ứng).
- Trường hợp nhà tài trợ, nhà cho vay chuyển thẳng tiền thuộc chương
trình, dự án cho bên thứ 3 (nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn...), ghi:
Nợ TK 612“ Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
Đồng thời, căn cứ Lệnh ghi thu - ghi chi, ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện ừợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).
Và ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương
ứng).
- Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tài sản cố định, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương ứng).
Và ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (chi tiết TK tương
ứng).
- Khi tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36621)
Có TK 511- Thu hoạt động (5112, 5113).
- Cuối năm, căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụmua
sắm bằng nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài đã xuất sử dụng trong kỳ, kết
chuyển từ TK 366 sang các TK 511 (5112, 5113), ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36622)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
- Cuối năm, kế toán tính toán và kết chuyển thu của hoạt động viện trợ,
vay nợ nước ngoài ghi:
Nợ TK 511- Thu hoạt động (5112, 5113)
Có TK 91 ỉ - Xác định kết quả.
3.3- Hạch toán các khoản phí, lệ phí:
a)
Khi thu được phí, lệ phí, ghi:
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Nợ các TK 111, 112...
Có TK 138- Phải thu khác, hoặc
Có TK 337- Tạm thu (3373).
b) Định kỳ (hoặc hàng tháng), đơn vị thực hiện:
- Xác định số phí, lệ phí phải nộp nhà nước theo quy định, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3373)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3332).
- Xác định số được khấu trừ, để lại đơn vị, ghi:
Nợ TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (tổng số phí được khấu trừ, để lại).
c) Khi sử dụng số phí được khấu trừ, để lại để chi cho các hoạt động
thu phí (trừ mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho và TSCĐ), ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí (chi cho hoạt động thu phí), hoặc
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (chi cho đơn vị)
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (chi tiết TK tương
ứng).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3373)
Có TK 511- Thu hoạt động (5114).
d) Trường hợp, số phí được khấu trừ, để lại đơn vị dùng để đầu tư, mua
sắm TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho. Khi mua TSCĐ;
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 153,211,213
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3373)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36631,36632).
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (chi tiết TK tương
ứng).
đ) Khi xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động
thu phí hoặc tính khấu hao TSCĐ được mua bằng nguồn phí được để lại, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có các TK 152, 153,214.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3373)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5114).
e) Khi xác định được số tiết kiệm chi từ hoạt động thu phí, ghi:
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Nợ TK 337- Tạm thu (3373)
Có TK 511- Thu hoạt động (5114).
g) Cuối năm, kế toán tính toán, kết chuyển số thu phí được khấu trừ, để
lại, ghi:
Nợ TK 511- Thu hoạt động (5114)
Có TK 911- Xác định kết quả.
3.4- Hạch toán thu hoạt động quản lý dự án, công trình
a) Khi xác định được nguồn thu hoạt động quản lý dự án, công trình được
trích để lại BQLDA theo từng dự án, công trình, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24312)
Có TK 343- Nguồn kinh phí XDCB dự án, công trình.
b) Rút dự toán chuyển sang Tài khoản tiền gửi của BQLDA số được trích
để lại BQLDA, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
Đồng thời, ghi: Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB
Đồng thời, ghi: Nợ TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
c) Khi chi từ nguồn thu hoạt động quản lý dự án, công trình được trích để
lại BQLDA:
- Chi phí cho các hoạt động của BQLDA, ghi:
Nợ TK 611“ Chi phí hoạt động
Có TK 511 - Thu hoạt đọng (5118).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
- Mua TSCĐ sử dụng cho BQLDA, ghi:
+ Khi mua TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 211,213
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
+ Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
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- Đối vớỉ TSCĐ của BQLDA hình thành qua đầu tư XDCB (đối với
TSCĐ hữu hình) hoặc qua quá trình phát triển (đối với TSCĐ vồ hình), ghi:
+ Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
+ Khi công trình XDCB hoàn thành hoặc quá trình phát triển đã kết thúc
bàn giao TSCĐ sử dụng, ghi:
Nợ các TK 211, 213
Có TK 241- XDCB dở dang (2412)
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
+ Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
- Khi mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho sử dụng cho
BQLDA, ghi:
+ Khi mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho, ghi:
Nợ các TK 152, 153
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
+ Khi xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng cho
BQLDA, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
C ó cácT K 152, 153.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)
Cổ TK 511 - Thu hoạt động (5118).
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TÀI KHOẢN 531
DOANH THU HOẠT ĐỘNG SXKD, DỊCH v ụ
1- Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này chỉ áp dụng cho các đơn vị có tư cách pháp nhân, có
năng lực chuyên môn, có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và được
cơ quan quyết định thành lập ra đơn vị cho phép cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý
dự án, dịch vụ thẩm tra dự toán, lựa chọn nhà thầu để phản ánh doanh thu của
hoạt động dịch vụ.
1.2- Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản thu từ các hoạt động tư
vấn quản lý dự án, dịch vụ thẩm tra dự toán, lựa chọn nhà thầu, lãi tiền gửi của
các hoạt động, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính và các khoản thu hoạt
động SXKD, dịch vụ khác.
1.3- Đối với các đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu
trừ thuế thì Doanh thu SXKD, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phản
ánh vào tài khoản 531 là số tiền cung cấp dịch vụ chưa có thuế GTGT.
1A- Đổi với các đơn vị tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực
tiếp thì doanh thu SXKD, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phản ánh vào tài khoản 531 là tổng số tiền
cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế GTGT (Tổng giá thanh toán).
1.5- Khi cung cấp dịch vụ đơn vị phải sử dụng hoá đơn, chứng từ theo
đúng chế độ quản lý, in, phát hành và sử dụng hoá đơn chứng từ.
1.6- Tất cả các khoản thu cung cấp dịch vụ trong đơn vị phải được phản
ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có Tài khoản 531 "Doanh thu hoạt động SXKD,
dịch vụ". Đơn vị được mở sổ chi tiết theo dõi từng loại doanh thu hoạt động
SXKD, dịch vụ theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
1.7- Cuối kỳ kế toán, phải kết chuyển toàn bộ doanh thu hoạt động
SXKD, dịch vụ sang Tài khoản 911 "Xác định kết quả" để xác định kết quả.
2-Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 531- Doanh thu hoạt
động SXKD, dịch vụ
Bên Nơ:
»
- Các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có);
- Số thuế GTGT phải nộp Nhà nước (Đối với trường hợp tính thuế GTGT
theo phương pháp trực tiếp);
- Kết chuyển doanh thu của hoạt động SXKD, dịch vụ sang Tài khoản 911
"Xác đinh kết quả".
Bên Có: Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ.
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Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi cung cấp các dịch vụ tư vấn ra bên ngoài:
- Trường họp đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu

trừ

thuế, khi cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương
pháp khấu trừ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 131“ Phải thu của khách hàng
Có TK 531“ Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Giá bán chưa có
thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331) (Thuế GTGT đầu
ra).
- Trường hợp đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp,
khi cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp
trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, căn cứ vào chứng từ kế
toán ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Tổng giá thanh
toán).
3.2- Trường hợp nhận tiền ứng trước của khách hàng theo hợp đồng kinh
tế, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 131- Phải thu của khách hàng.
3.3- Khi dịch vụ đã cung cấp được xác định là đã hoàn thành, kế toán ghi
nhận doanh thu cung cấp dịch vụ:
- Nếu đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng
Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Giá bán chưa
thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331) (Thuế GTGT đầu
ra).
- Neu đơn vị tính và nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng (Tổng giá thanh toán)
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Có TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ (Tổng giá thanh
toán).
3.4- Khi xác định số thuế GTGT phải nộp (Trường hợp đơn vị tính thuế
GTGT theo phương pháp trực tiếp), ghi:
Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 333“ Các khoản phải nộp Nhà nưởc (3331),
3.5- Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu của hoạt động SXKD, dịch vụ để xác
định kết quả, ghi:
Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 911- Xác định kết quả.
TÀI KHOẢN LOẠI 6
Tài khoản ỉoại 6 có 4 tài khoản:
- Tài khoản 611- Chi phí hoạt động;
- Tài khoản 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài;
- Tài khoản 614- Chi phí hoạt động thu phí;
- Tài khoản 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
TÀI KHOẢN 611
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG
1Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh các chi phí cho hoạt động của đơn vị
được chi tiết theo 4 nội dung: Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho
nhân viên; Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng; Chi phí hao mòn/khấu
hao TSCĐ và chi phí hoạt động khác.
1.2- Chi phí cho hoạt động của đơn vị phải tuân thủ định mức chi tiêu
hiện hành của Nhà nước.
Trường hợp đơn vị quản lý nhiều dự án thì chi phí đơn vị được phân bổ
theo tỷ lệ với chi phí quản lý dự án được duyệt trong tong dự toán của dự án.
1.3- Chi phí hoạt động của đơn vị phát sinh trong kỳ được phân bô cho
từng dự án, công trình.
1.4- Ngoài chi phí hoạt động của đơn vị, nếu có phát sinh các khoản chi
phí khác (ngoài chi phí đã phản ánh ở TK 612, 614, 154, 642) thì đơn vị cũng
phản ánh chi phí vào TK này (Như chi hoạt động vệ sinh môi trường, chi hoạt
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động quản lý khu công nghiệp và các khoản chi các hoạt động khác phát sinh tại
đơn vị.
1.5-

Trường hợp cần theo dõi chi tiết (VD: chi thường xuyên, chi không

thường xuyên) thì đơn vị phải tự mở sổ chi tiết theo yêu cầu quản lý để đảm bảo
lập báo cáo tài chính theo quy định.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 611- Chi phí hoạt
động
Bên Nợ: Chi phí quản lý dự án đàu tư và chi phí hoạt động khác phát
sinh.
Bên Có:
- Khoản ghi giảm chi phí;
- Kết chuyển chi phí hoạt động vào TK 911 "Xác định kết quả".
Tài khoản 611 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 611- Chi phỉ hoạt động, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 6ỈỈ1- Chỉ p h í tiền ỉương, tiền công và chi p h ỉ khác cho nhân
viên: Phản ánh các khoản chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho người
lao động phát sinh trong năm.
- Tài khoản 6112- Chì p h í vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng: Phản ánh
chi phí về vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng cho hoạt động trong năm.
- Tài khoản 61 ỉ 3- Chi p h ỉ hao mòn/khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí hao
mòn/khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động trong năm.
- Tài khoản 6ỈỈ8- Chỉ p h ỉ hoạt động khác: Phản ánh các khoản chi khác
ngoài các khoản chi trên phát sinh trong năm.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chu yếu
3.1- Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên đom vị, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Cỏ TK 334“ Phải trả người lao động.
3.2- Khi trích các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN tính vào chi phí
đơn vị, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương.
3.3- Khi mua vật tư, công cụ, dụng cụ sử dụng ngay cho hoạt động của
đơn vị không qua nhập kho, ghi:
- Đối với chi phí cho hoạt động của đom vi phục vụ hoạt động cung cấp
dịch vụ, ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động (Chi phí chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
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Có TK 331 - Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112.
- Đối với chi phí cho hoạt động của đơn vị phục vụ quá trình đầu tư để
hình thành TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí có thuế GTGT)
Có TK 331- Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112,441.
3.4- Khi xuất vật liệu, công cụ, dụng cụ để sử dụng cho hoạt động của đơn
vị, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có các TK 152, 153.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (TK chi tiết phù hợp)
Có TK 511- Thu hoạt động.
3.5- Khi mua vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng ngay cho đơn vị bằng
tiền tạm ứng cho nhân viên của đơn vị, ghi:
- Đối với chi phí cho hoạt động của đơn vị phục vụ cho quá trình đầu tư
nhằm tạo ra TSCĐ sử dụng cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế
GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 141-Tạm ứng
Có TK 111- Tiền mặt (Chênh lệch giữa số thực chi lớn hơn số đã
tạm ứng).
- Đối với chi phí cho hoạt động của đơn vị phục vụ quá trình đầu tư nhằm
tạo ra TSCĐ sử dụng cho hoạt động HCSN, phúc lợi hoặc dùng cho hoạt động
SXKD không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí có thuế GTGT)
Có TK 141-Tạm ứng
Cỏ TK 111- Tiền mặt (Chênh lệch giữa số thực chi lớn hơn số đã
tạm ứng).
3.6- Tính hao mòn TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn TSCĐ lũy kế.
Đồng thời ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (TK chi tiết phù hợp).
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Có TK 511- Thu hoạt động.
3.7- Các khoản chi phí khác cho đơn vị như: tiền điện, nước, điện thoại,
chi phí thuê nhà làm việc, chi phí hành chính khác...
- Nếu chi phí cho đơn vị phục vụ cho quá trình đầu tư nhằm tạo ra TSCĐ
sử dụng cho hoạt động SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT theo phương
pháp khấu trừ thuế, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có các TK 111, 112,331.
- Nếu chi phí cho hoạt động của đom vị phục vụ quá trình đầu tư xây dựng
nhằm tạo ra TSCĐ sử dụng cho mục đích HCSN, phúc lợi hoặc dùng cho hoạt
động SXKD không chịu thuế GTGT hoặc chịu thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động (Chi phí có thuế GTGT)
Có các TK 111, 112, 331.
3.8- Tại đơn vị cấp trên, khi phát sinh các khoản chi phí quản lý dự án,
ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có cácT K 111, 112,152,153...
Khi phân bổ chi phí quản lý dự án của cấp trên cho cấp dưới, cấp trên ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
Có TK 611- Chi phí hoạt động.
3.9- Các khoản chi phí hoạt động khác phát sinh tại đơn vị ngoài chi phí
Ban quản lý dự án, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có các TK 111, 112, 152, 153...
3.10- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí hoạt động thực tế phát sinh trong kỳ để
xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 611- Chi phí hoạt động.
TÀI KHOẢN 612
CHI PHÍ TỪ NGƯÒN VIÊN TRƠ, VAY N ơ NƯỚC NGOÀI
1Nguyên tắc kế toán
1.1Tài khoản này dùng để phản ánh số chi từ nguồn viện trợ không hoàn
lại và chi từ nguồn vay nợ của nước ngoài do đơn vị làm chủ dự án trực tiếp điều
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hành, trực tiếp chi tiêu (ngoại trừ chi từ vốn viện trợ, vay nợ nước ngoài cấp cho
công trình XDCB).
1.2- Tài khoản 612 “Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài” chỉ sử
dụng ở những đơn vị được tiếp nhận các khoản viện trợ không hoàn lại của nước
ngoài mà đơn vị được giao làm chủ dự án và các đơn vị được tiếpnhận các
khoản vay nợ từ nước ngoài mà đơn vị là đơn vị thụ hưởng.
1.3- Trường hợp đơn vị có nhiều chương trình, dự án viện trợ, vay nợ
nước ngoài kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết chi phí theo từng chương trình,
dự án và tập hợp chi phí theo yêu cầu quản lý.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 612- Chi phí từ
nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Bên Nợ: Các khoản chi phí từ nguồn viện trợ, từ nguồn vay nợ nước
ngoài phát sinh.
Bên Có:
- Các khoản được phép ghi giảm chi phí trong năm;
- Ket chuyển số chi phí từ nguồn viện trợ, chi vay nợ nước ngoài vào TK
911- Xác định kết quả.
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 612- Chi phí từ nguồn viện trợy vay nợ nước ngoài, cỏ 2 tài
khoản cấp 2:
- Tài khoản 6Ỉ2Ỉ- Chỉ p h ỉ từ nguồn viện trợ: Phản ánh các khoản chi từ
nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài.
- Tài khoản 6122- Chỉ p h í từ nguồn vay nợ nước ngoài: Phản ánh các
khoản chi từ nguồn vay nợ nước ngoài.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi xuất quỹ tiền mặt, rút tiền gửi từ nguồn viện trợ, nguồn vay nợ nước
ngoài để chi, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3372)
Cỏ TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
3.2- Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ sử dụng cho hoạt động
dự án viện trợ, vay nợ nước ngoài, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có các TK 152, 153.
3.3- Các dịch vụ mua ngoài chưa thanh toán, ghi:
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Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 331- Phải trả cho người bán.
Khi thanh toán các dịch vụ mua ngoài, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3372)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
3.4- Trường hợp ứng trước cho nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ:
- Khi ứng trước cho nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ bằng tiền mặt hoặc
tiền gửi dự toán, ghi:
Nợ TK 331- Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112.
- Khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng nhà thầu, nhà cung cấp dịch vụ,
ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Nợ các TK 111, 112 (nếu số ứng trước lớn hơn số phải trả)
Có TK 331- Phải trả cho người bán
Có các TK 111, 112 (nếu số ứng trước nhỏ hơn số phải trả).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Cỏ TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
3.5- Tiền lương của cán bộ chuyên trách dự án phải trả và phụ cấp phải trả
cho nhân viên hợp đồng của dự án và những người tham gia thực hiện chương
trình, dự án viện trợ, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài (6121)
Có TK 334- Phải trả người lao động.
Khi trả lương cho cán bộ chuyên trách dự án viện trợ không hoàn lại,
ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 511- Thu hoạt động (5112).
3.6- Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BH thất nghiệp của cán bộ
chuyên trách dự án viện trợ, ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài (6121)
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Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương.
Khi chuyền tiền cho cơ quan BHXH, công đoàn, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3372)
Có TK 511- Thu hoạt động (5112).
3.7- Thanh toán tạm ứng tính vào chi viện trợ, vay nợ nước ngoài, ghi:
Nợ TK 612- Chỉ phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 141- Tạm ứng.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5112, 5113).
3.8- Trường hợp nhà tài trợ chuyển thẳng tiền thuộc chương trình, dự án
cho bên thứ 3 (nhà cung cấp, chuyên gia tư vấn..,,), ghi:
Nợ TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 511 - Thu hoạt động (5112,5113).
Căn cứ Lệnh ghi thu - ghi chi hoặc ghi vay - ghi chi: ghi:
Nợ TK 004 hoặc TK 006
Đồng thời, ghi: Có TK 004 hoặc TK 006
3.9- Trường hợp nộp trả lại nhà tài trợ (do không thực hiện dự án), khi
nộp, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3372)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
3.10- Cuối năm, tính hao mòn TSCĐ thuộc nguồn viện trợ, vay nợ nước
ngoài dùng cho dự án viện trợ, ghi:
Nợ TK 612- Chi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
3.11- Cuối năm, kết chuyển chi phí viện trợ, vay nợ nước ngoài sang Tài
khoản 911 “Xác định kết quả”, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 612- Chi phí từ nguồn viện trợ,vay nợ nước ngoài.
TÀI KHOẢN 614
CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THU PHÍ
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1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng cho các đơn vị được phép thu phí, lệ phí để phản
ánh các khoản chi cho hoạt động thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật phí,
lệ phí.
1.2- Đơn vị phải theo dõi chi tiết từng nội dung chi và mở sồ chi tiết để
theo dõi chi thường xuyên và chi không thường xuyên từ các khoản phí được
khấu trừ, để lại đơn vị theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.
1.3- Khi phát sinh chi phí mua sắm tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu,
công cụ, dụng cụ nhập kho dùng cho hoạt động thu phí, đơn vị hạch toán Có TK
014- Phí được khấu trừ, để lại (số tiền chi ra để mua sắm tài sản cố định, nguyên
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho) mà không hạch toán vào chi phí (Nợ
TK 614- Chi phí hoạt động thu phí). Khi trích khấu hao TSCĐ hoặc xuất nguyên
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng thì BQLDA hạch toán vào chi phí (Nợ
TK 614- Chi phí hoạt động thu phí) tương ứng với số khấu hao đã trích; số
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất ra sử dụng.
1.4- Chênh lệch giữa chi phí thực tế với số thu phí được khấu trừ, đế lại
đơn vị phải xử lý theo quy định hiện hành.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 614- Chi phí hoạt
động thu phí
Bên Nợ:
- Chi phí cho hoạt động thu phí thực tế phát sinh;
- Trích khấu hao TSCĐ phục vụ cho hoạt động thu phí.
Bên Có:
- Các khoản giảm chi hoạt động thu phí trong năm;
- Kết chuyển chi phí thực tể của hoạt động thu phí vào Tài khoản 911
“Xác định kết quả”,
Tàỉ khoản này không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 614- Chi phỉ hoạt động thu phí, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 6Ỉ41- Chi p h ỉ tiền ỉương, tiền công và chỉ p h ỉ khác cho nhân
viên: Phản ánh các khoản chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho người
lao động phát sinh trong năm theo quy định về phát luật phí, lệ phí.
- Tài khoản 6ỉ 42- Chi p h ỉ vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng: Phản ánh
chi phí về vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử đụng cho hoạt động trong năm phục
vụ cho hoạt động thu phí.
- Tài khoản 6143- Chỉ p h ỉ hao mòn/khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí hao
mòn/khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động thu phí, lệ phí trong năm.
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Tài khoản 6ỉ 48- Chi p h ỉ hoạt động khác: Phản ánh các khoản chi khác
ngoài các khoản chi trên phát sinh trong năm phục vụ cho hoạt động thu phí.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Khi phát sinh các khoản chi phí thực tế bằng tiền mặt, tiền gửi cho
hoạt động thu phí, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.
3.2- Xuất nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ dùng cho hoạt động thu
phí, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có các TK 152, 153.
3.3- Các dịch vụ mua ngoài phục vụ hoạt động thu phí chưa thanh toán,
ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có TK 331- Phải trả cho người bán.
Khi thanh toán các dịch vụ mua ngoài, ghi:
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán.
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.
3.4- Phản ánh số phải trả tiền lương, tiền công cho cán bộ, người lao
động, trực tiếp thu phí, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có TK 334- Phải trả người lao động.
Khi trả lương, ghi:
Nợ TK 334- Phải trả người lao động
Có các TK 111, 112.
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.
3.5- Thanh toán tạm ứng tính vào chi hoạt động thu phí, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
CÓTK 141-Tạm ứng.
Đồng thời, ghi: Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại.
3.6- Tính khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động thu phí, ghi:
Nợ TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
3.7- Cuối năm, kết chuyển chi phí hoạt động thu phí sang Tài khoản 911
“Xác định kết quả”, ghi:
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Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 614- Chi phí hoạt động thu phí.

TÀI KHOẢN 642
CHI PHÍ HOAT ĐỎNG SXKD, DICH v u
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này chỉ dùng cho các đơn vị có hoạt động SXKD, dịch vụ
dùng để phản ánh các chi phí của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ gồm
các chi phí về lương, BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của cán bộ quản lý bộ phận
sản xuất, kinh doanh, dịch yụ; chí phí vật liệu văn phòng, công cụ lao động; tiền
thuê đất, thuế môn bài; dịch vụ mua ngoài (điện, nước, điện thoại, fax, bảo hiếm
tài sản, cháy nổ...); chi phí bằng tiền khác (tiếp khách, hội nghị khách hàng, lệ
phí giao thông, lệ phí càu phà, chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán trả lại...)
của bộ phận sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phân bổ được trực tiếp vào
từng sản phẩm, nhóm sản phẩm, dịch vụ, nhóm dịch vụ và chi phí khấu hao
TSCĐ chỉ sử dụng cho bộ phận quản lý sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
1.2- Ngoài chi phí quản lý hoạt động SXKD, TK này còn phản ánh các
khoản chi phí liên quan trực tiếp đến ngân hàng như phí chuyển tiền, rút tiền (trừ
phí chuyển tiền lương vào tài khoản cá nhân của người lao động trong đơn vị;
phí chuyển tiền, rút tiền đã được tính vào chi hoạt động thường xuyên theo quy
định của quy chế tài chính) và các khoản chi phí tài chính khác như: các khoản
lỗ liên quan đến các hoạt động đầu tư tài chính (nếu đơn vị được phép đầu tư tài
chính); chi phí góp vốn liên doanh, liên kết; lỗ chuyển nhượng von khi thanh lý
các khoản vốn góp liên doanh; khoản lỗ phát sinh khi bán ngoại tệ, lỗ tỷ giá hối
đoái; lỗ chuyển nhượng chứng khoán, chi phí giao dịch bán chứng khoán (nếu
được phép); chi phí đi vay vốn; chiết khấu thanh toán cho người mua; các khoản
chi phí tài chính khác...
1.3- Không hạch toán vào Tài khoản 642 các chi phí liên quan trực tiếp
đến giá thành sản phẩm, dịch vụ; chi phí tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ,
BHTN của nhân công trực tiếp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; chi phí khấu hao
TSCĐ của bộ phận trực tiếp SXKD, dịch vụ. Các chi phí trực tiếp của hoạt động
SXKD, dịch vụ được tập hợp trên TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang cuối
kỳ khi xác định SP đã hoàn thành xuất bán hoặc dịch vụ đã hoàn thành thỉ kết
chuyển từ TK 154 sang TK 642 để xác định kết quả.
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1.4Tùy theo yêu cầu quản lý của đơn vị, Tài khoản 642 có thế được mở
chi tiêt tài khoản cấp 2 đế phản ánh các nội dung chi phí thuộc chi phí quán lỷ
của bộ phận sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong đơn vị.
2- Kct cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 642- Chi phí hoạt
động SXKD, dịch vụ
Bên Nợ: Các chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ thực tế phát sinh trong kỳ.
Bên Có:
- Các khoản giảm chi hoạt động SXKD, dịch vụ;
- Kết chuyển chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vào Tài
khoản 911 “Xác định kết quả”.
Tài khoản 642 không có số dư cuốỉ kỳ.

,

Tài khoản 642- Chi phỉ hoạt động SXKD dịch vụ, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 642ỉ - Chi p h í tiền ỉương, tiền công và chi p h ỉ khác cho nhân
viên: Phản ánh các khoản chi tiền lương, tiền công và chi khác cho người lao
động phát sinh trong năm;
- Tài khoản 6422- Chi p h ỉ vật tư; công cụ và dịch vụ đã sử dụng'. Phản ánh
chi phí về vật tư, công cụ, dụng cụ và dịch vụ đã sử dụng cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm;
- Tài khoản 6423- Chi p h í khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao
TSCĐ dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong năm;
- Tài khoản 6428- Chi p h ỉ hoạt động khác: Phản ánh các khoản chi khác
ngoài các khoản chi trên phát sinh trong năm.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
3.1- Các chi phí của bộ phận quản lý hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 152, 1 5 3 ,331,332,334...
3.2- Các chi phí phát sinh liên quan đến hàng bán bị trả lại, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112,,..
3.3- Thuế môn bài, tiền thuê đất cho bộ phận SXKD, dịch vụ,... phải nộp
Nhà nước, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước.
3.4- Chi phí khấu hao của TSCĐ đùng cho bộ phận quản lý hoạt động
SXKD, dịch vụ, ghi:

173

Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn ỉũy kế.
3.5- Trường hợp đơn vị phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, lãi trái phiếu
cho bên cho vay, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
Có các TK 111,112,...
3.6- Chi phí liên quan trục tiếp đến khoản vay (ngoài lãi vay phải trả) như
chi phí kiểm toán, thẩm định hồ sơ vay vốn,... nếu được tính vào chi phí tài
chính, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
Có các TK 111, 112.
3.7- Khi phát sinh các khoản phải trả lãi đi vay, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
Cỏ TK 338- Phải trả khác (3388).
- Khi trả lãi đi vay, ghi:
Nợ TK 338- Phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112.
3.8- Khi phát sinh các khoản chiết khấu thanh toán do người mua thanh
toán trước thời hạn theo hợp đồng, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
Có các TK 111, 112, 131.
3.9- Các khoản giảm chi phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
3.10- Các chi phí trực tiếp của hoạt động SXKD, dịch vụ được tập họp
trên TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang. Cuối kỳ, khi xác định SP đã hoàn
thành xuất bán hoặc dịch vụ đã hoàn thành, ghi:
Nợ TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 154- Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang.
3.11- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả”, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
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TÀI KHOẢN LOẠI 7
Tài khoản loại 7 có 1 tài khoản:
+ Tài khoản 711- Thu nhập khác.
TÀI KHOẢN 711
THU NHẬP KHÁC
1-Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này phản ánh các khoản thu nhập hoạt động khác của đơn
vị ngoài các khoản thu đã phản ánh ở các TK trên (ngoài khoản thu hoạt động,
doanh thu bán sản phẩm chạy thử cỏ tải, sản xuất thử, doanh thu SXKD, dịch vụ
tư vấn quản lý dự án, dịch vụ thẩm tra dự toán, lựa chọn nhà thầu).
1.2- Thu nhập hoạt động khác mà đơn vị được hưởng, có thể bao gồm:
- Thu cho thuê tài sản (nếu có);
- Thu nhượng bán, thanh lý TSCĐ (không bao gồm hoạt động thanh lý
công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, ...của dự án, công
trình XDCB mà đơn vị quản lý);
- Thu tiền được phạt vi phạm hợp đồng đối với hoạt động của đơn vị;
- Thu bán phế liệu;
- Thu các khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ;
- Các khoản thuế được NSNN hoàn lại;
- Các khoản nợ phải ưả không xác định được chủ;
- Các khoản tiền do bên thứ ba bồi thường cho đơn vị (như tiền bảo hiểm,
tiền đền bù...);
- Thu khác.
1.3- Thu nhập hoạt động khác được phản ánh trên Tài khoản 711, bao
gồm các khoản thu nhập đã thu được tiền và những khoản thu nhập đã được thực
hiện nhưng chưa thu được tiền trong kỳ này mà sẽ thu trong các kỳ sau.
1.4- Ke toán các khoản thu nhập hoạt động khác thuộc đối tượng chịu
thuế GTGT là thu nhập chưa có thuế GTGT, các khoản thu nhập hoạt động khác
không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc tính nộp thuế GTGT theo phương
pháp trực tiếp là tổng số thu nhập (tồng giá thanh toán).
1.5- Thu nhập từ việc cho thuê tài sản của kỳ kế toán là thu nhập từng kỳ.
1.6- Trường hợp các khoản thu khác có yêu cầu quản lý khác nhau, đơn vị
phải theo dõi chi tiết theo từng khoản thu để phục vụ yêu cầu quản lý.
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1.7-

Các khoản thu nhập khác nếu thuộc điện phải nộp thuế cho NSNN thì

đơn vị phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với NSNN theo quy định của Luật thuế.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 711- Thu nhập khác
Bên Nợ: Kết chuyển thu nhập khác sang Tài khoản 911 "Xác định kết
quả".
Bên Có: Các khoản thu nhập khác phát sinh trong kỳ.
Tài khoản này không có số dư cuối kỳ.
3-Phưo‘ng pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi phát sinh khoản thu nhập khác:
- Đối với đơn vị đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
Nợ các TK 111, 112, 131
Có TK 711- Thu nhập khác (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).
- Đối với đơn vị đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp
trên giá trị gia tăng, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131
Có TK 711- Thu nhập khác (Tổng giá thanh toán).
3.2- Khi phát sinh thu từ hoạt động nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng số tiền thanh toán)
Có TK 711- Thu nhập khác (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).
3.3- Thu nhập về cho thuê TSCĐ:
- Đối với đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 138 (Tổng số tiền thanh toán)
Có TK 711- Thu nhập khác (Giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331) (nếu có).
- Đối vơi đơn vị nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 138 (Tổng số tiền thanh toán)
Có TK 711- Thu nhập khác (Tổng số tiền thanh toán).
3.4- Cuối kỳ, kết chuyển thu nhập khác phát sinh trong kỳ để xác định kết
quả hoạt động khác, ghi:
Nợ TK 711- Thu nhập khác (Chi tiết theo từng hoạt động)
Có TK 911- Xác định kết quả.
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TÀI KHOẢN LOẠI 8
Tài khoản loại 8 có 1 tài khoản:
+ Tài khoản 811- Chỉ phí khác.
TÀI KHOẢN 811
CHI PHÍ KHÁC
1-Nguyên tắc kế toán
1.1-Tài khoản này phản ánh các khoản chi phí khác ngoài các khoản chi
phí hoạt động, chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài, hoạt động thu phí,
và hoạt động SXKD, dịch vụ của đơn vị.
1.2- Chi phí hoạt động khác có thể bao gồm:
- Chi phí nhượng bán, thanh lý TSCĐ (không bao gồm hoạt động thanh lý
công trình tạm, công trình phụ trợ phục vụ thi công, nhà tạm, ...của dự án, công
trình XDCB mà đơn vị quản lý);
- Chi phí cho thuê tài sản (nếu có);
- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
- Bị phạt thuế, truy nộp thuế của các hoạt động khác;
- Các khoản chi phí khác.
2Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 811- Chi phí khác
Bên Nợ: Các khoản chi phí khác phát sinh trong kỳ.
Bên Có: Kết chuyển các khoản chỉ phí khác sang Tài khoản 911 “Xác
định kết quả”.
Tài khoản 811 không có số dư cuối kỳ
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi phát sinh chi phí nhượng bán, thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ TK 811“ Chi phí khác
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Có các TK 111, 112, 152, ...
3.2- Chi phí cho thuê tài sản, ghi:
Nợ TK 8 1 1 -Chi phí khác
Có các TK 111, 112,...
3.3- Thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT,
ghi:
Nợ TK 8 1 1 -Chi phí khác
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331).
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3.4- Hạch toán các khoản tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng, bị phạt thuế,
truy nộp thuế, ghi:
Nợ TK 811 - Chi phí khác
Có các TK 111, 112, hoặc
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (nếu có)
Có TK 338- Phải trả phải nộp khác (3388).
3.5- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết
quả, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 811 - Chi phí khác.
TÀI KHOẢN LOẠI 9
Tài khoản loại 9 có 1 tài khoản:
+ Tài khoản 911- Xác định kết quả.
TÀI KHOẢN 911
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả các hoạt động
của đơn vị trong một kỳ kế toán năm. Ket quả hoạt động của đơn vị bao gồm:
Kết quả hoạt động dự án; kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kết
quả hoạt động khác.
1.2- Tài khoản này phải phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả của tất cả các
hoạt động trong kỳ kế toán. Đơn vị phải mở sổ chi tỉết để theo dõi kết quả của
từng hoạt động.
1.3- Các khoản doanh thu và thu nhập được kết chuyển vào tài khoản này
là số doanh thu thuần và thu nhập thuần.
1.4- Cuối năm, đơn vị phải tính toán xác định kết quả của từng hoạt động
phát sinh trong năm. Việc xử lý kết quả hoạt động thực hiện theo quy định của
quy chế tài chính.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 911- Xác định kết
quả.
Bên Nợ:
- Kết chuyển chi phí thực tế của đom vị phát sinh trong kỳ;
- Kết chuyển thặng dư (lãi).
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Bên Có:
- Ket chuyển các khoản thu, doanh thu và thu nhập khác phát sinh trong
kỳ;
- Kết chuyển thâm hụt (lỗ).
Tài khoản 911 không có số dư cuối kỳ.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Cuối kỳ, kết chuyển thu hoạt động, ghi:
Nợ TK 511- Thu hoạt động
Có TK 911 - Xác định kết quả.
3.2- Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu của hoạt động SXKD, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 531- Doanh thu hoạt động SXKD, dịch vụ
Có TK 911- Xác định kết quả.
3.3- Cuối kỳ, kết chuyển thu nhập khác phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 711 - Thu nhập khác (Chi tiết theo từng hoạt động)
Có TK 911- Xác định kết quả.
3.4- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí hoạt động thực tế phát sinh trong kỳ để
xác định kết quả, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 611- Chi phí hoạt động.
3.5- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài,
ghi;
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 612- Chi phí từ viện trợ, vay nợ nước ngoài, ghi:
3.6- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí hoạt động thu phí, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 614- Chi phí hoạt động thu phí
3.7- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ trong kỳ, ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 642- Chi phí hoạt động SXKD, dịch vụ.
3.8- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí khác phát sinh trong kỳ, ghi:
Nợ TK 911 - Xác định kết quả
Có TK 811 - Chi phí khác.
3.9- Tính và kết chuyển kết quả các hoạt động sang tài khoản thặng dư
(thâm hụt) của các hoạt động:
a) Neu thặng dư (lãi), ghi:
Nợ TK 911- Xác định kết quả
Có TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế.
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b) Nếu thâm hụt, ghi:
Nợ TK 421- Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 911 - Xác định kết quả.
c) Xử lý thặng dư của các hoạt động thực hiện theo quy định tài chính
hiện hành, ghi:
Nợ TK 421 - Thặng dư (thâm hụt) lũy kế
Có TK 431 - Các quỹ.

B- CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
TÀI KHOẢN 001
TÀI SẢN THUÊ NGOÀI
1- Nguyên tắc hạch toán
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị của tất cả tài sản (bao gồm TSCĐ
và công cụ, dụng cụ) mà đơn vị thuê của đơn vị khác dùng cho hoạt động của
Ban quản lý dự án đầu tư.
2-Ket cấu và nội dung phản ánh của Tàỉ khoản 001- Tài sản thuê
ngoài
Bên Nợ: Giá trị tài sản thuê ngoài.
Bên Có: Giá trị tài sản thuê ngoài giảm khi trả hoặc bị mất.
Số d ư bên Nợ: Giá trị tài sản hiện còn thuê ngoài.
Tài khoản này chỉ phản ánh giá trị tài sản thuê hoạt động (thuê xong trả lại
tài sản cho bên cho thuê) không phản ánh giá trị tài sản thuê tài chính.
Kế toán tài sản thuê ngoài phải theo dõi chi tiết theo từng người cho thuê
và từng loại tài sản. Khi thuê tải sản, chủ đàu tư phải có biên bản giao nhận tài
sản giữa đơn vị mình và bên cho thuê. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo quản an
toàn và sử dụng đúng mục đích tài sản thuê ngoài. Mọi trường hợp trang bị thêm
thay đổi kết cấu, tính năng kỹ thuật của tài sản phải được đơn vị cho thuê đồng
ý. Mọi chi phí có liên quan đến việc sử dụng tài sản thuê ngoài được hạch toán
vào các Tài khoản có liên quan trong bảng.

TÀI KHOẢN 002
TÀI SẢN NHẢN
GIỮ H ờ•
•
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1- Nguyên tắc hạch toán
Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản nhận giữ hộ đơn vị khác. Giá trị của
tài sản nhận giữ hộ được hạch toán theo giá thực tế của hiện vật nếu chưa có giá
thì tạm xác định giá đế hạch toán.
2-Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 002- Tài sản nhận giữ
hộ
Bên Nợ: Giá trị tài sản nhận giữ hộ.
Bên Có: Giá trị tài sản đã chuyến trả cho người chủ sở hữu.
Số d ư bên Nợ: Giá trị tài sản còn giữ hộ.
Ke toán tài sản nhận giữ hộ phải theo dõi chi tiết cho từng loại tài sản,
từng nơi bảo quản và từng người chủ sở hữu. Tài sản nhận giữ hộ không được
phép sử dụng và phải bảo quản cẩn thận như tài sản của đơn vị, khi trả lại phải
cỏ xác nhận của hai bên.
TÀI KHOẢN 004
KINH PHÍ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI
•

»

«

1- Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng các khoản
viện trợ không hoàn lại phát sinh tại đơn vị.
1.2- Đơn vị phải mở sổ chi tiết để theo dõi và hạch toán theo Mục lục
NSNN số viện trợ đã nhận, bao gồm: bằng tiền (kể cả số viện trợ mà nhà tài trợ
chuyển thẳng cho nhà cung cấp không qua tài khoản của đơn vị), bằng hàng; số
đơn vị đã tạm ứng (đã được ghi thu - ghi chi tạm ứng); số đơn vị đã thanh toán
tạm ứng; số đã ghi thu - ghi chi bằng tiền, bằng hàng.
1.3- Đối với chương trình, dự án nằm trong danh mục mã chương trình,
mục tiêu, dự án quốc gia quy định tại Mục lục NSNN và có tiếp nhận vốn viện
trợ không hoàn lại của nước ngoài, khi hạch toán kế toán đơn vị phải gắn mã
chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia tương ứng và phải lập báo cáo chương
trình, dự án riêng (theo mẫu F01-02/BCQT) bao gồm cả phần NSNN cấp và
phần vốn vỉện ữợ theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền. Đối với các chương
trình, dự án không nằm trong danh mục chương trình, mục tiêu, dự án quốc gia
quy định tại Mục lục NSNN và có tiếp nhận vốn viện trợ không hoàn lại của
nước ngoài thì khi hạch toán kế toán đơn vị không phải gắn thêm mã chương
trình, mục tiêu và không phải lập báo cáo chương trình, dự án riêng.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 004- Kinh phí viện trọ’
không hoàn lại
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Bên Nợ: Số viện trợ bằng tiền hoặc bằng hàng đã nhận (số đã được ghi
thu - ghi chi tạm ứng hoặc ghi thu - ghi chi).
Bên Có: số đã làm thủ tục thanh toán (hoàn) tạm ứng và số đã ghi thu ghi chi.
Số dư bên Nợ: số viện trợ chưa làm thủ tục thanh toán (hoàn) tạm ứng.

Tài khoản 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 0041- Năm trước: Phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng các khoản
viện trợ không hoàn lại thuộc niên độ ngân sách năm trước.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00411- Ghi thu - ghi tạm ứng: Phản ánh việc tiếp nhận và sử
dụng các khoản viện trợ không hoàn lại phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm
trước đã được cấp có thẩm quyền ghi thu - ghi tạm ứng.
+ Tài khoản 00412- Ghi thu - ghi chi: Phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng
các khoản viện trợ không hoàn lại phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm trước đã
được cấp có thẩm quyền ghi thu - ghi chi.
- Tài khoản 0042- Năm nay: Phản ánh việc tiếp nhận và sử dụng các khoản
viện trợ không hoàn lại thuộc niên độ ngân sách năm nay.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00421- Ghi thu - ghi tạm ứng: Phản ánh việc tiếp nhận và sử
dụng các khoản viện trợ không hoàn lại phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm nay
đã được cấp có thẩm quyền ghi thu - ghi tạm ứng.
+ Tài khoản 00422- Ghi thu - ghi chi: Phản ánh việc tiếp nhận và sứ dụng
các khoản viện trợ không hoàn lại phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm nay đã
được cấp có thẩm quyền ghi thu - ghi chi.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Căn cứ vào thông báo của cơ quan chủ quản về việc ghi thu - ghi tạm
ứng (đối với viện trợ bằng tiền), ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (00421).
3.2- Căn cứ vào thông báo của cơ quan chủ quản về việc thanh toán khoản
tạm ứng vốn viện trợ (hoàn tạm ứng), ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (00421).
3.3- Căn cứ vào thông báo của cơ quan chủ quản về việc ghi thu - ghi chi
(đối với viện trợ bằng hàng hoặc trường hợp nhà tài trợ chuyển thẳng cho nhà
cung cấp; hoặc các trường hợp ghi thu - ghi chi trực tiếp khác), ghi:
Nợ TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (00422).
Đồng thòi, ghi:
Có TK 004- Kinh phí viện trợ không hoàn lại (00422).
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TÀI KHOẢN 006
D ự TOÁN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
1- Nguyên tắc hạch toán
1.1 - Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình giao và sử dụng nguồn vay
nợ nước ngoài.
1.2- Các đơn vị phải theo dõi chi tiết số đã chi ra từ nguồn vay nợ nước
ngoài theo Mục lục NSNN và phải phản ánh số dự toán được giao trong năm.
1.3- Tài khoản này được hạch toán khi đơn vị được cấp có thẩm quyền
giao dự toán về các khoản vay nợ nước ngoài và khi đơn vị thực hiện ghi vay
- ghi tạm ứng hoặc ghi vay - ghi chi nguồn vay nợ nước ngoài theo Mục lục
NSNN để phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 006- Dự toán vay nọ*
nưóc ngoài
Bên Nợ:
- Dự toán vay nợ nước ngoài được giao;
- Số dự toán bị hủy (ghi âm);
- Số dự toán điều chỉnh ừong năm (tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-)).
Bên Có:
- Số đã được thông báo ghi vay “ ghi tạm ứng hoặc ghi vay - ghi chi;
- Nộp trả số đã hạch toán ngân sách nhà nước (ghi âm (-)).
Số dir bên Nợ: Dự toán vay nợ nước ngoài còn lại chưa thực hiện ghi vay
- ghi tạm ứng hoặc ghi vay - ghi chi.

Tài khoản 006- Dự toán vay nợ nước ngoài, cỏ 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 006ỉ- Nãm trước: Phản ánh tình hình giao và sử dụng các
khoản dự toán vay nợ nước ngoài thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng nhưng
chưa được quyết toán.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00611- Tạm ứng: Phản ánh các khoản ghi vay - ghi tạm ứng
từ nguồn vay nợ nước ngoài phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm trước.
+ Tài khoản 00612- Thực chi: Phản ánh các khoản ghi vay - ghi chi từ
nguồn vay nợ nước ngoài phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm trước hoặc số đã
được thanh toán tạm ứng.
- Tài khoản 0062- Năm nay: Phản ánh tình hình giao và sử dụng các khoản
dự toán vay nợ nước ngoài thuộc niên độ ngân sách năm nay.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
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+ Tài khoản 00621- Tạm ứng: Phản ánh các khoản ghi vay - ghi tạm
ứng từ nguồn vay nợ nước ngoài phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm nay.
+ Tài khoản 00622- Thực chi: Phản ánh các khoản ghi vay - ghi chi từ
nguồn vay nợ nước ngoài phát sinh tại đơn vị thuộc niên độ năm nay hoặc số đã
được thanh toán tạm ứng.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán từ nguồn vay nợ nước
ngoài, ghi:
Nợ TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài.
3.2- Khi nhận được thông báo hạch toán ngân sách:
a) Cãn cứ vào thông báo ghi vay - ghi tạm ứng, ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (00621).
Khi thanh toán các khoản tạm ứng (chuyển tạm ứng thành thực chi),
ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (00621) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (00622).
b) Căn cứ vào thông báo ghi vay - ghi chi, ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (00622).
3.3- Trường hợp đơn yị bị hủy dự toán, ghi:
Nợ TK 006“ Dự toán vay nợ nước ngoài (ghi âm).
3.4* Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền
phê duyệt quyết toán:
- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (0062) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (0061) (ghi dương).
- Ke toán phải kết chuyến toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (0062) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 006“ Dự toán vay nợ nước ngoài (0061) (ghi dương),
3.5- Trường hợp nộp trả khoản vay đã hạch toán vào NSNN, ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (ghi âm).
3.6- Khi báo cáo được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (0061) (ghi âm).
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Đồng thời, ghi:
Có TK 006- Dự toán vay nợ nước ngoài (0061) (ghi âm).
TÀI KHOẢN 007
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI
1- Nguyên tắc hạch toán
Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các
loại ngoại tệ ở đơn vị.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại
Bên Nợ: số ngoại tệ thu vào (nguyên tệ).
Bên Có: số ngoại tệ xuất ra (nguyên tệ).
Số d ư bên Nợ: số ngoại tệ còn lại (nguyên tệ).
Trên tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra tiền Đồng Việt
Nam.
Kế toán chi tiết TK 007 theo từng loại ngoại tệ.
TÀI KHOẢN 008
D ự TOÁN CHI HOẠT ĐỘNG
♦

4

*

1- Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng cho các đơn vị được ngân sách giao dự toán
thường xuyên, không thường xuyên (kể cả nguồn viện trợ, tài trợ nhỏ lẻ, biếu
tặng) để phản ánh số dự toán chi hoạt động được cấp có thẩm quyền giao và việc
rút dự toán chi hoạt động ra sử dụng. Trường hợp viện trợ, tài trợ nhỏ lẻ (không
theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể, không có dự toán được giao) thì Ban quản
lý dự án phải ghi nhận theo số ghi thu, ghi chi trong năm.
1.2- Tài khoản 008 được hạch toán khi đơn vị được cấp có thẩm quyền
giao dự toán và rút dự toán để chi cho các hoạt động thường xuyên, không
thường xuyên và phải được theo dõi chi tiết theo Mục lục NSNN, mở theo niên
độ năm trước, năm nay và phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách về tình hình
giao và sử dụng dự toán trong năm của đom vị.
1.3- Đối với các khoản dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên do
NSNN cấp cho hoạt động của đơn vị, khi rút dự toán (kể cả rút về quỹ tiền mặt,
về TK tiền gửi, thanh toán tạm ứng, thanh toán thực chi hay chi trực tiếp) phải
hạch toán giảm dự toán tương ứng (Ghi Có TK 008- Dự toán chi hoạt động).

185

1.4- Số điều chỉnh tăng dự toán trong năm bao gồm số giao dự toán bổ
sung và cảc trường họp khác làm tăng dự toán trong năm; số điều chỉnh giảm dự
toán trong năm, bao gồm số dự toán giữ lại theo quy định và các trường hợp
khác điều chỉnh giảm dự toán trong năm.
1.5- Trường họp đơn vị được NSNN tạm cấp dự toán (trong thời gian
chưa kịp giao dự toán chính thức), số tạm cấp dự toán chưa được hạch toán vào
TK 008 (mà chỉ hạch toán các TK trong bảng). Khi được giao dự toán chính
thức, đơn vị hạch toán bên Nợ TK 008 số dự toán được giao chính thức và đồng
thời hạch toán bên Có TK 008 số tạm cấp dự toán đơn vị đã rút để sử dụng
(00821,00822).
1.6- Đơn vị phải mở sổ chi tiết theo dõi dự toán chi thường xuyên, không
thường xuyên; số dự toán đã rút để sử dụng (trong đó chi tiết số chi tạm ứng từ
dự toán, số thực chi từ dự toán); số dự toán đã cam kết chi (kể cả số hủy cam
kết chi); số dự toán bị hủy hoặc phải nộp trả và số khôi phục dự toán.
2-

Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 008- Dự toán chi hoạt

động
Bên Nợ:
- Dự toán chi hoạt động được giao;
- Số hủy dự toán (ghi âm);
- Sổ dự toán điều chỉnh trong năm (tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-)).
Bên Có:
- Rút dự toán chi hoạt động ra sử dụng;
- Nộp giảm sổ đã rút (bao gồm nộp khôi phục dự toán và giảm khác) (ghi
âm).
Số dư bên Nợ: Dự toán chi hoạt động còn lại chưa rút.
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Tài khoản 008- Dự toán chi hoạt động có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 008Ỉ- Năm trước: Phản ánh số dự toán hoạt động do NSNN cấp
thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng nhưng chưa được quyết toán.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00811- Dự toán chi thường xuyên: Phản ánh số dự toán chi
hoạt động thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi
hoạt động thường xuyên thuộc năm trước để sử dụng.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 4:
./T ài khoản 008111- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi
cho hoạt động thường xuyên thuộc năm trước.
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./ Tài khoản 008112- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi cho
hoạt động thường xuyên thuộc năm trước hoặc số dự toán đã làm thủ tục thanh
toán tạm ứng.
+ Tài khoản 00812- Dự toán chi không thường xuyên: Phản ánh số dự
toán chi hoạt động không thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao và việc
rút dự toán chi hoạt động không thường xuyên thuộc năm trước để sử dụng.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 4:
./ Tài khoản 008121- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi
cho hoạt động không thường xuyên thuộc năm trước.
./ Tài khoản 008122- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi cho
hoạt động không thường xuyên thuộc năm trước hoặc số dự toán đã làm thủ tục
thanh toán tạm ứng.
Tài khoản 0082- Năm nay: Phản ánh số dự toán hoạt động do NSNN cấp
thuộc năm nay.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00821- Dự toán chi thường xuyên: Phản ánh số dự toán chi
hoạt động thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự toán chi
hoạt động thường xuyên thuộc năm nay để sử dụng.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 4:
./ Tài khoản 008211“ Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi
cho hoạt động thường xuyên thuộc năm nay.
./ Tài khoản 008212- Thực chi: Phản ánh số dự toán đẫ rút thực chi cho
hoạt động thường xuyên thuộc năm nay hoặc số dự toán đã làm thủ tục thanh
toán tạm ứng.
+ Tài khoản 00822- Dự toán chi không thường xuyên: Phản ánh số dự toán
chi hoạt động không thường xuyên được cấp có thẩm quyền giao và việc rút dự
toán chi hoạt động không thường xuyên thuộc năm nay để sử dụng.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 4:
./ Tài khoản 008221- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi
cho hoạt động không thường xuyên thuộc năm nay.
J Tài khoản 008222- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi cho
hoạt động không thường xuyên thuộc năm nay hoặc số dự toán đã làm thủ tục
thanh toán tạm ứng.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động trong năm (kể
cả viện trợ nhỏ, tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ nếu được giao dự toán), ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822).
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Trường hợp đơn vị đã sử dụng dự toán tạm cấp, đồng thời ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008212, 008221, 008222)
(số dự toán đơn vị đã rút sử dụng).
3.2- Khi đơn vị rút dự toán ra sử dụng cho các hoạt động thường xuyên,
không thường xuyên (rút dự toán về quỹ tiền mặt hoặc tài khoản tiền gửi; rút dự
toán chi hoạt động để nâng cấp, sửa chữa TSCĐ; rút dự toán mua TSCĐ,
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng c ụ ...);
a) Trường hợp rút tạm ứng, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008221 ).
Khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008221) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008212,008222) (ghi dương).
b) Trường hợp rủt dự toán (rút thực chi) để sử dụng cho các hoạt động
thường xuyên, không thường xuyên:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008212, 008222).
3.3- Trường hợp cuối năm, xác định được số tiết kiệm chi thường xuyên
để trích lập các Quỹ, căn cứ quyết định ưích lập Quỹ, rút dự toán chi thường
xuyên vào TK tiền gửi tại KBNN theo số quỹ được trích lập, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008212).
3.4- Trường hợp viện trợ, tài trợ nhỏ lẻ (không theo nội dung, địa chỉ sử
dụng cụ thể, không có dự toán được giao), căn cứ vào xác nhận ghi thu - ghi chi,
ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00822).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008222).
3.5- Trường hợp đom vị bị hủy dự toán, ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm).
3.6- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền
phê duyệt quyết toán:
- Kế toán phải kết chuyền toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (00811, 00812) (ghi dương).
- Ke toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
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Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00821, 00822) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (00811, 00812) (ghi dương).
3.7- Trường hợp nộp khôi phục dự toán hoặc nộp trả dự toán từ khoản đã
thực chi theo đúng năm ngân sách tương ứng, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008112, 008122, 008212,
008222) (ghi âm),
3.8- Trường hợp nộp trả các khoản tạm ứng cho NSNN theo đủng năm
ngân sách tương ứng, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008111, 008121, 008211,
008221) (ghi âm).
3.9- Trường hợp các khoản tạm ứng, thực chi từ dự toán ngân sách năm
trước được chuyển sang năm nay quyết toán, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008111, 008112, 008121,
008122) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (008211, 008212, 008221,
008222) (ghi dương).
3.10- Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 008- Dự toán chi hoạt động (0081 ) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 008- Dự toán chi hoạt động (0081) (ghi âm).
TÀI KHOẢN 009
D ự TOÁN CHI ĐẦU TƯ XÂY DƯNG

cơ bản

1- Nguyên tắc hạch toán:
1.1- Tài khoản này dùng cho các đơn vị được ngân sách giao dự toán chi
đầu tư XDCB (ngoài dự toán chi thường xuyên và không thường xuyên) đế phản
ánh số dự toán kinh phí ngân sách nhà nước giao và việc rút dự toán ra sử dụng.
1.2- Tài khoản 009 được hạch toán khi đơn vị được cấp có thẩm quyền
giao dự toán, đơn vị rút dự toán để chi cho các hoạt động đầu tư XDCB và các
hoạt động khác liên quan đến đầu tư XDCB (sau đây gọi là hoạt động đàu tư
XDCB) phải được theo dõi chi tiết theo Mục lục NSNN và mở theo niên độ năm
trước, năm nay, năm sau để phục vụ lập báo cáo quyết toán ngân sách về tỉnh
hình giao, sử dụng dự toán đầu tư XDCB trong năm của đơn vị.

189

2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 009- Dự toán chi đầu
tưX D C B
Bên Nơ:
«
- Dự toán chi đầu tư XDCB được giao;
- Số dự toán bị hủy (ghi âm);
- Số dự toán điều chỉnh trong năm (tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-)).
Bên Có:
- Rút dự toán chỉ đầu tư XDCB để sử dụng;
- Nộp giảm số đã rút (bao gồm nộp khồi phục dự toán và giảm khác) (ghi
âm).
Số d ư bên Nợ: Dự toán chi đầu tư XDCB còn lại chưa rút.

Tài khoản 009- Dự toán chi đầu tưXDCB, có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 009ỉ- Năm trước: Phản ánh số dự toán đầu tư XDCB do
NSNN cấp thuộc ngân sách nãm trước đã sử dụng nhưng chưa được quyết
toán.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00911- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng đề chi
cho các hoạt động đầu tư XDCB thuộc năm trước.
+Tài khoản 00912- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi cho các
hoạt động đầu tư XDCB thuộc năm trước.
- Tài khoản 0092- Năm nay: Phản ánh số dự toán đầu tư XDCB do NSNN
cấp thuộc năm nay.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00921- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút tạm ứng để chi
cho các hoạt động đầu tư XDCB thuộc năm nay.
+Tài khoản 00922- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút thực chi cho các
hoạt động đầu tư XDCB thuộc năm nay.
- Tài khoản 0093- Năm sau: Phản ánh số dự toán đầu tư XDCB do NSNN
cấp thuộc các năm sau.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 00931- Tạm ứng: Phản ánh số dự toán đã rút chưa đủ điều
kiện thanh toán cho các hoạt động đàu tư XDCB thuộc các năm sau.
+ Tài khoản 00932- Thực chi: Phản ánh số dự toán đã rút đủ điều kỉện
thanh toán cho các hoạt động thuộc đầu tư XDCB các năm sau.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kình tế chủ yếu
3.1- Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0092).
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3.2- Khi đơn vị rút dự toán ra sử dụng cho các hoạt động đầu tư XDCB
(rút dự toán chi đầu tư XDCB để trả tiền cho bên nhận thầu; chi phí quản lý và
chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu tư XDCB; nâng cấp, sửa chữa
TSCĐ,...), ghi:
a) Trường hợp rút tạm ứng, ghi:
Có TK 009“ Dự toán chi đầu tư XDCB (00921).
Khi làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00921) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00922) (ghi dương).
b) Trường hợp rút thực chi, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00922).
3.3- Trường hợp đơn vị bị hủy dự toán, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0092) (ghi âm).
3.4- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền
phê duyệt quyết toán:
- Ke toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0092) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0091) (ghi dương).
- Ke toán phải kết chuyến toàn bộ số phát sinh bên Có của TK nam nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Có TK 009’ Dự toán chi đầu tư XDCB (00921,00922) (ghi âm).
Đong thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00911,00912) (ghi dương).
3.5- Trường hợp nộp khôi phục dự toán hoặc nộp trả từ khoản đã rút thực
chi, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00912,00922) (ghi âm).
3.6- Trường hợp nộp trả các khoản tạm ứng cho NSNN, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00911,00921) (ghi âm).
3.7- Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0091) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0091) (ghi âm).
3.8- Trường hợp đơn vị được cấp có thẩm quyền giao dự toán ứng trước
chi đầu tư XDCB:
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a) Khi được giao dự toán ứng trước, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0093).
b) Đơn vị rút dự toán ứng trước ra sử dụng, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00931, 00932).
c) Khi được giao dự toán chính thức:
- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm sau
sang TK năm nay, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0093) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (0092) (ghi dương).
- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK nãm sau
sang TK năm nay để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00931, 00932) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB (00921, 00922) (ghi dương).
TÀI KHOẢN 012
LỆNH CHI TIÊN TH ựC CHI
1- Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng cho các đon vị được ngân sách cấp bằng Lệnh
chi tiền thực chi vào tài khoản tiền gửi của đơn vị và việc rút tiền gửi ra sử dụng.
1.2- Tài khoản này được hạch toán khi đơn vị nhận và sử dụng kinh phí
từ nguồn NSNN cẩp bằng Lệnh chi tiền thực chi, chi tiết theo Mục lục
NSNN.
1.3- Khi NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi, đơn vị phải theo dõi chi
tiết cấp cho nhiệm vụ thường xuyên, không thường xuyên, theo niên độ ngân
sách (năm trước, năm nay) và số đơn vị đã sử dụng.
1.4- Số dư còn lại trên tài khoản này phải bằng số được cấp trừ đi (-) số đã
thực sử dụng.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 012- Lệnh chỉ tiền
thực
♦ chi
Bên Nợ: số kinh phí được cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi.
Bên Có: số đã thực sử dụng từ kinh phí cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi.
Số d ư bên Nợ: số dư còn lại chưa sử dụng.

Tài khoản 012- Lệnh chi tiền thực chỉ, cỏ 2 tài khoản cấp 2:
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- Tài khoản 012ỉ- Năm trước: Phản ánh nhận và sử dụng kinh phí được
cấp bằng Lệnh chi tiền thực chi thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng nhưng
chưa được quyết toán.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 01211- Chi thường xuyên: Phản ánh số nhận và sử dụng cho
hoạt động thường xuyên bằng Lệnh chi tiền thực chi thuộc năm trước.
+ Tài khoản 01212- Chi không thường xuyên: Phản ánh số nhận và sứ
dụng cho hoạt động không thường xuyên bằng Lệnh chi tiền thực chi thuộc năm
trước.
- Tài khoản 0122- Năm nay: Phản ánh số nhận và sử dụng kinh phí được
cấp bằng Lệnh chi tiền thực chỉ qua tài khoản tiền gửi do NSNN cấp thuộc năm
nay.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 01221- Chi thường xuyên: Phản ánh số nhận và sử dụng cho
hoạt động thường xuyên bằng Lệnh chi tiền thực chi thuộc năm nay.
+ Tài khoản 01222- Chi không thường xuyên: Phản ánh số nhận và sử
dụng cho hoạt động không thường xuyên bằng Lệnh chi tiền thực chi thuộc năm
nay.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kình tế chủ yếu
3.1- Khi được cấp có thẩm quyền cấp kinh phí bằng Lệnh chi tiền thực chi
qua tài khoản tiền gửi, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (chi tiết TK tương ứng).
3.2- Khi đơn vị chi tiêu theo nhiệm vụ cụ thể từ nguồn kinh phí được cấp
bằng Lệnh chi tiền thực chi, ghi:
Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (chi tiết TK tương ứng).
3.3- Trường hợp đơn vị nộp trả NSNN từ kinh phí đã nhận bằng Lệnh chi
tiền thực chi:
a) Do không sử dụng hết, phản ánh số tiền phải nộp trả ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (ghi âm) (chi tiết TK tương ứng).
b) Do sử dụng sai mục đích hoặc bị cơ quan có thẩm quyền xuất toán yêu
cầu nộp trả NSNN, ghi:
Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (ghi âm) (chi tiết TK tương ứng)
(số cá nhân, tổ chức đã chi sai nộp trả lại đơn vị).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tỉền thực chi (chi tiết TK tương ứng) (ghi âm) (số
đơn vị đã thu của cá nhân, tổ chức và nộp trả NSNN).
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3.4- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền
phê duyệt quyết toán:
- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (01221, 01222) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (01211, 01212) (ghi dương).
- Ke toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (01221, 01222) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (01211,01212) (ghi dương).
3.5- Khi báo cáo được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (0121) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 012- Lệnh chi tiền thực chi (0121) (ghi âm).
TÀI KHOẢN 013
LÊNH
CHI TIÊN TAM
ỨNG
•
*
1- Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng cho các đơn vị để theo dõi tình hỉnh ngân sách
cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng và việc thanh toán với NSNN về các khoản đã
được cấp tạm ứng.
1.2- Khi được NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng, đơn vị phải theo
dõi chi tiết cấp cho nhiệm vụ thường xuyên, không thường xuyên, chi tiết theo
mục lục ngân sách và niên độ ngân sách.
1.3- Số dư còn lại trên tài khoản này là số đơn vị còn phải làm thủ tục
hoàn ứng với NSNN. Đơn vị phải kịp thời hoàn thiện hồ sơ hoàn tạm ứng gửi cơ
quan có thẩm quyền.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 013- Lệnh chi tỉền
tạm ứng
Bên Nợ: số được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng.
Bên Có: số đã làm thủ tục thanh toán tạm ứng với NSNN.
Số d ư bên Nợ: số tạm ứng còn lại chưa làm thủ tục hoàn ứng.

Tài khoản 013- Lệnh chi tiền tạm ửng, có 2 tài khoản cấp 2:
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- Tài khoản 0Ỉ3Ỉ- Năm trước: Phản ánh nhận tạm ứng và thanh toán tạm
ứng kinh phí được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng thuộc ngân sách năm trước
nhưng chưa được quyết toán.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 01311- Chi thường xuyên: Phản ánh nhận tạm ứng và thanh
toán tạm ứng kinh phí chi thường xuyên được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng
thuộc năm trước.
+ Tài khoản 01312- Chi không thường xuyên: Phản ánh nhận tạm ứng và
thanh toán tạm ứng kinh phí chi không thường xuyên được cấp bằng Lệnh chi
tiền tạm ứng thuộc năm trước.
- Tài khoản 0132- Năm nay: Phản ánh nhận tạm ứng và thanh toán tạm
ứng kinh phí được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng thuộc năm nay.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 01321- Chi thường xuyên: Phản ánh nhận tạm ứng và thanh
toán tạm ứng kinh phí chi thường xuyên được cấp bằng Lệnh chi tiền tạm ứng
thuộc năm nay
+ Tài khoản 01322- Chì không thường xuyên: Phản ánh nhận tạm ứng và
thanh toán tạm ứng kinh phí chi không thường xuyên được cấp bằng Lệnh chi
tiền tạm ứng thuộc năm nay.
3Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Khi được cấp có thẩm quyền cấp kinh phí bằng Lệnh chi tiền tạm ứng
qua tài khoản tiền gửi, ghi:
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (chi tiết TK tương ứng).
3.2- Khi đơn vị làm thủ tục thanh toán tạm ứng với NSNN, ghi:
Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (chi tiết TK tương ứng).
3.3- Trường họp đơn vị nộp trả NSNN do không sử dụng hết hoặc sử
dụng sai mục đích bị nộp trả, ghi:
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (ghi âm) (chi tiết TK tương ứng).
3.4- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi chưa được cấp có thẩm quyền
phê duyệt quyết toán:
- Kế toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Nợ của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (01321, 01322) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
N ợ T K 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (01311, 01312) (ghi dương).
- Ke toán phải kết chuyển toàn bộ số phát sinh bên Có của TK năm nay
sang TK năm trước để chờ phê duyệt quyết toán, ghi:
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Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (01321, 01322) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (01311, 01312) (ghi dương).
3.5- Khi báo cáo được cấp cỏ thẩm quyền phê duyệt quyết toán, ghi:
Nợ TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (0131) (ghi âm).
Đồng thời, ghi:
Có TK 013- Lệnh chi tiền tạm ứng (0131) (ghi âm).
TÀI KHOẢN 014
PHỈ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐẺ LẠI
1- Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng cho các đơn vị có phát sinh các khoản phí được khấu
trừ, để lại theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí;
1.2- Khi chi cho các hoạt động theo quy định (trừ chi phí khấu hao tài sán
cố định) từ nguồn phí được khấu trừ, để lại phải hạch toán theo Mục lục NSNN.
Khi báo cáo quyết toán đơn vị phải báo cáo số thực chi từ nguồn phí được khấu
trừ, để lại theo quy định của pháp luật phí, lệ phí;
1.3- Khi mua sắm vật tư, nguyên liệu, TSCĐ từ nguồn phí được khấu trừ,
để lại đom vị phản ánh Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại theo số tiền thực
chi.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 014- Phí được khấu
trừ, để lạỉ
Bên Nợ: số phí được khấu trừ, để lại đơn vị.
Bên Có: số đã sử dụng cho hoạt động thu phí và các hoạt động khác theo
quy định.
Số d ư bên Nợ: số phí còn lại chưa sử dụng.

-

Tài khoản 014 Phỉ được khấu trừ, đễ lạit có 2 tài khoản cấp 2:
+ Tài khoản 0Ỉ4Ỉ- Chỉ thường xuyên: Phản ánh số chi hoạt động thường
xuyên từ số phí được khấu trừ, để lại.
+ Tài khoản 0Ỉ42- Chi không thường xuyên: Phản ánh số chi hoạt động
không thường xuyên từ số phí được khấu trừ, đế lại.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kỉnh tế chủ yếu
3.1- Khi xác định được số phí được khấu trừ, để lại đơn vị theo quy định
hiện hành, ghi:
Nợ TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (0141, 0142).
3.2- Khi đơn vị sử dụng số phí được khấu trừ, để lại, ghi:
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Có TK 014- Phí được khấu trừ, để lại (0141, 0142).
TÀI KHOẢN 018
THU HOẠT
KHÁC ĐƯỢC
* ĐỘNG
*
• ĐẺ LẠI
♦
1“ Nguyên tắc hạch toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu hoạt động quản lỷ dự
án, công trình mà đơn vị được trích để lại theo các dự án, công trình do đơn vị
được giao thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư.
1.2- Khi chi cho các hoạt động theo quy định từ nguồn thu hoạt động quản
lỷ dự án, công trình được để lại phải hạch toán theo Mục lục NSNN. Khi báo
cáo quyết toán đơn vị phải báo cáo số thực chi từ nguồn thu hoạt động khác;
1.3- Khi mua sắm nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho hoặc
đầu tư, mua sắm TSCĐ từ nguồn thu hoạt động quản lý dự án, công trình được để
lại, đơn vị phản ánh Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại theo số tiền thực
chi.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 018- Thu hoạt động
khác được để lại
Bên Nợ: số thu hoạt động quản lý dự án, công trình được để lại đơn vị.
Bên Có: số đã sử dụng từ nguồn thu hoạt động quán lý dự án, công trình
được để lại theo quy định.
Số d ư bên Nọ*: số thu hoạt động quản lý dự án, công trình được đế lại
còn lại chưa sử dụng.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số hoạt động kinh tế chủ yếu
3.1- Khi xác định chi phí các chủ đầu tư được trích để lại dùng cho các
hoạt động của BQLDA, ghi:
Nợ TK 243- XDCB dự án, công trình (24312)
Có TK 343- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, cồng trình.
3.2- Khi chuyển từ TK dự toán sang TK tiền gửi của đơn vị, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Tạm thu (3378).
Đồng thời, ghi: Có TK 009- Dự toán chi đầu tư XDCB.
Đồng thời, ghi: Nợ TK 018- Thu hoạt động khác được để lại«
3.3- Khi sử dụng số chi phí được để lại cho BQLDA (Tài khoản 511- Thu
hoạt động (5118))
a) Chi phí cho các hoạt động của BQLDA, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động

197

Có TK 511- Thu hoạt động (5118).
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
b) Mua TSCĐ sử dụng cho BQLDA, ghi:
- Khi mua TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 211,213
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
c) Đối với TSCĐ của BQLDA hình thành qua đầu tư XDCB (đối với
TSCĐ hữu hình) hoặc qua quá trình phát triển (đối với TSCĐ vô hình), ghi:
- Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 3 3 7 -Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664).
- Khi công trình XDCB hoàn thành hoặc quá trình phát triển đã kết thúc
bàn giao TSCĐ sử dụng, ghi:
Nợ các TK 211, 213
Có TK 241- XDCB dở dang (2412)
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (3664)
Cỏ TK 366' Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611).
- Khi tính hao mòn (khấu hao) TSCĐ, ghi:
Nợ TK 611- Chi phí hoạt động
Có TK 214- Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ.
Đồng thời, ghì:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36611)
Có TK 511 - Thu hoạt động (5118).
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d)
BQLDA, ghi:

Khi mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho sử dụng cho

- Khi mua nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ nhập kho , ghi:
Nợ các TK 152, 153
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời, ghi: Có TK 018- Thu hoạt động khác được để lại.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 337- Tạm thu (3378)
Có TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612).
- Khi xuất kho nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ ra sử dụng cho BQLDA,
ghi:
Nợ TK 611 - Chi phí hoạt động
Có các TK 152, 153.
Đồng thời, ghi:
Nợ TK 366- Các khoản nhận trước chưa ghi thu (36612)
Cỏ TK 511 - Thu hoạt động (5118).

Phụ lục số 03
HỆ THỐNG SỔ KỂ TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14 tháng ỉ ỉ năm 20ỉ 9
của Bộ Tài chính)
I. DANH MỤC SỎ KẾ TOÁN
STT

TÊN SỎ

Ký hiệu
mẫu sỗ

Phạm vi
áp dụng

1

2

3

4

I

sể tổng hợp

1

Nhật ký - Sổ Cái

S01-H

2

Chứng từ ghi sổ

S02a-H

3

Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ

S02b-H

A
T-

Sổ Cái (dùng cho hỉnh thức kế toán
Chứng từ ghi sô)

S02C-H

J£

Sổ Cái (dùng cho hình thửc kế toán
Nhật ký chung)

S03-H

6

Sổ Nhật ký chung

S04-H

7

Bảng cân đối số phát sinh

S05-H

II

Sổ chi tiết
Sổ quỹ tiền mặt (Sổ kế toán chi tiết
quỹ tiên mặt)
Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Sll-H

10

Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng
ngoại tệ

S13-H

Đơn vị có ngoại tệ

11

sồ kho (hoặc Thé kho)

521-H

12

Sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu,
công cụ, dụng cụ, sản phẩm

522-H

Đơn vị có kho nguyên
liệu, vật liệu, dụng cụ,
sản phẩm

S23-H

13

Bảng tổng hợp chi tiết nguyên liệu,
vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản
phẩm

14

Sổ tài sản cố định

S24-H

15

Thẻ TSCĐ

S25-H

16

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng
cụ tại nơi sử dụng

S26-H

Sổ chi phí đầu tư xây dựng
Sổ chi tiết các tài khoản

S27-H
S31-H

Sổ chi tiết thanh toán với khách

S34-H

8
9

17
18
19

S12-H

2

hàng
20

sồ chi tiết đầu tư tài chính

S42-H

Đơn vị có hoạt động đâu
tư tài chính
Đơn vị có hoạt động
SXKD, dịch vụ

Sổ chi tiết doanh thu sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ
Sổ chi tiết các khoản tạm thu
Sổ theo dõi thuế GTGT
Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn
lại

S51-H

25

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn
giam

S55-H

26

Sổ chi tiết chi phí

S61-H

27

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ

S62-H

Đơn vị có hoạt động
SXKD, dịch vụ

III

Sổ chi tiết theo dõi số liệu quyết toán

28

Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN trong nước

S101-H

Đơn vị được giao dự
toán NSNN

29

sồ theo dõi nguồn viện trợ

SI 02-II

30

Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước
ngoài

31

Sô theo dõi kinh phí NSNN câp
băng Lệnh chi tiên

32

Sổ theo dõi nguồn phí được khấu
trừ, để lại

Đơn vị có sử dụng kinh
phí từ nguồn viện trợ
Đơn vị có sử dụng kinh
phí từ nguôn vay nợ
nước ngoài
Đan vị được NSNN câp
bằng Lệnh chi tiền
Đơn vị có sử dụng kinh
phí từ nguồn phí được
khấu trừ, để lại
Đơn vị có phát sinh
khoản thu, chi được
trích lại tò DA, CT cho
hoạt động BQLDA

21
22
23
24

S52-H
S53-H
S54-H

S103-H

S104-H
S105-H

S106-H
33

Sô theo dõi nguôn thu hoạt động
khác được đê lại

Đơn vị có nộp thuế
GTGT

3

II. MẢU SỎ KỂ TOÁN
ĐƠN VỊ:......................
Mã QHNS:.........................

Ngày,
tháng
ghi sổ

A

Chửng từ

Sô
hiêu
B

M ẩu số: S 0 1 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày Ỉ4/ỈỈ/2 0 Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

Diễn giải

Ngày,
tháng
c

NHẬT KÝ - SỎ CÁI
N ă m : .................
Số
Số hiệu
số
Tài
Tài
Tài
Tài
Tàỉ
khoản
khoản
khoản
khoản
khoản
TK đối
TT
tiền
ứng
dòng
phát
sỉnh
Nợ Có
Nợ Có Nọ* Có Nợ Có Nợ Có Nợ Có

D

1

E
■■....... —

- Sô dư đâu năm
- Điều chỉnh số dư đầu
năm
- Phát sinh trong tháng
- Cộng số phát sinh
tháng
...... ......- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kê từ đâu
năm
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sô :...........................................................

F

G

2

3

4

5

6

7

8

9

... —

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ngày ... tháng... năm ....

NGƯỜI LẬP SỔ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dâu)

4
M ầu số: S 0 2 ạ -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày Ỉ4 /ỈỈ/2 0 Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

ĐƠN VỊ:...
Mã QHNS:

CHỨNG TỪ GHI SỔ
Ngày... thảng... năm...
Sổ:.....

Diễn giải
A

Số hỉêu
• tài khoản
Nợ
B

Có

c

Số tỉền

Ghi chú

1

D

— ......... - .......... ........
................................................................-............-

................. ............................................................... ..........-............. - ....

...........................................

......................- ................... .............................................

Cộng

... ........... ..................... .... -...................- ................

X

X

X

Kèm theo ... chứng từ kế toán.
N g à y ... thảng... năm....

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

5

ĐƠN VỊ:.....................
Mã QHNS:...................

M ầu số: S02b-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 79/2019/TT-BTC
ngày Ỉ4/Ỉ Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

SỔ ĐĂNG KÝ CHỨNG TỪ GHI SỔ
Năm...

Chứng từ ghi sổ
Số hiệu

Ngày,
tháng

A

B

SỐ tiền

1

Chứng từ ghi sổ
Số hiêu
•

Ngày,
tháng

A

B

Cộng

Số tiền

1

Cộng

- Sổ này có ... trang, đảnh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:...........................................................
N g à y ... tháng... năm .....

NGƯỜI LẬP SỔ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

6
ĐƠN V Ị : ..
Mã QHNS:

Ngày,
tháng
ghi sổ

A

M ẩu số: S 02c-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/1 ỉ /2 0 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỔ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)
N ă m : ...........................
Tài khoản:...................
Số tiền
Ghi
Diễn giảỉ
Số
Chứng*?từ ghi
chú
hỉêu
SÔ
tài
Nợ
Có
SỐ
Ngày,
khoản
tháng
hiệu
đổi
ứng
E
1
2
D
F
B
c
- Sô dư đâu năm
- Điều chỉnh số dư đầu
năm
.......
- Số phát sinh trong tháng
— ...—

- Cộng sô phát sinh tháng
- Sô dư cuôi tháng
- Cộng lũy kê từ đâu nãm

X

X

X

X

X

X

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ :.....................................................
NGƯỜI LẬP SỎ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

N gày.,. thảng... năm.....
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

7
ĐƠN V Ị : ..
Mã QHNS:

M ẩ u số: S 0 3 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày ỉ 4/1 ỉ /2019 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
N ă m : ...........................
Tài khoản:...................
Số
Ngày, Chứng từ ghi
Dỉễn giải
Nhật ký
hiệu
tháng
sỗ
chung
tài
ghi sỗ SỐ Ngày,
Trang STT
số
dòng khoản
hiệu tháng
đốỉ
ứng
F
A
B
c
D
E
G
- Số dư đầu năm
- Điều chỉnh số dư
đầu năm
- Số phát sinh trong
tháng

- Cộng số phát sinh
tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng lũy kê từ
đầu năm

Số tiền
Nợ

Có

1

2

X

X
X

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:
N g à y ... tháng... năm .....

NGƯỜI LẬP
• SỎ

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠNf VỊ•

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dâu)

8

ĐƠN V Ị:....................
Mẵ QHNS:..............

Mầu số: S04-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/1 ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SÓ NHẬT KÝ CHƯNG
Năm:.................
Ngày, Chứng từ ghi
SÔ
tháng
ghi sổ SỐ Ngày,
hiệu tháng

Đã
ghi Sổ
Cái

STT
dòng

D
Số trang trước
chuyển sang

E

F

Số
hỉêu
tài
khoản
đối
ứng
G

Cộng chuyên s a n g
trang sau

X

X

X

Diễn giải

■7

A

A

B

c

Số tiền
Nợ

Có

1

2

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở s ổ ......................................................

NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày ... thảng ... năm.....
THƯ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

9
ĐƠN V Ị:.........................
Mã Q H N S :...............

M ầu số: S 0 5 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư sỗ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ĩ /2 0 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
_______

sá hiệu
TK

Tên tài khoản

A

B

Tháng... năm ..._______
Đỉều chinh số dư đầu

SỐ dư đầu tháng

năm
Nơ
1

CÓ
2

Nơ
3

................- ...........................................

Có
4

Số phát sỉnh trong
tháng
Nơ
Có
6
5

Số dư cuối tháng
Nơ
7

Có
8

---------------------------- -------------- — ........................................................... —

.........

-.......................- ........................... -

:: E

:i =

-

=

=

............ —

Cộng

NGƯỜI LẬP
(Kỷ, họ tên)

Ngày..... tháng....năm ...
KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

........—

.......

10
M ầu số: S l l - H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

ĐƠN V Ị : ..
Mã QHNS:

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền m ặt)
Thảng... năm...
________Loại quỹ: ... ___________________ ______

Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Ngày,
tháng
chứng
từ
B

Số
hiệu
chứng
từ
c

Diễn gỉảỉ

D

Số tiền
Thu Chi
Tồn
1

2

3

Ghi
chú
E

Sô dư đâu kỳ

Cộng phát sinh ngày
Cộng lũy kê tháng
Cộng lũy kê từ đâu
năm

- sồ này có

trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI LẬP
» SỎ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊm
(Ký, họ tên, đóng dâu)

11
ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M ẩ u số: S 12-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ỉ4 /ỈỈ/2 0 Ỉ9 của Bộ Tài chính)

SỎ TIÈN G Ử I NGÂN HÀNG, K H O BẠC
Tháng....năm ......
Nơi mở tài khoản giao dịch:...............
So hiệu tài khoản tại nơi gửi:.............
Loại tiến gửi:

Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Ngày,
Số
tháng
hiệu
B
c

Diễn giải
D

Số tiền
Gủi Rút
Còn
lai
vào
ra
1
2
3

Ghi
chú
E

Số dư đầu tháng
Số phát sinh tháng

Cộng phát sinh tháng
Cộng lũy kê từ đâu
năm
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
Ngày... thảng... năm.....

NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

KỂ TOÁN TRƯỞNG

THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên) (Ký, họ tênt đóng dấu)

12

ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M ầu số: S 1 3 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư sắ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /2 0 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

s ổ THEO DÕI TIỀN MẶT, TIÊN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ
Năm:......................
Tài khoản:............. Loại ngoại tệ :......................
m
*r
Tỷ*>giá

Chứng từ

Ngày,
tháng
ghi sỗ

SỐ
hiệu

Ngày,
tháng

A

B

c

Diễn giải

Chi (]Rút ra)
Thu (Gửi vào)
Quy đổi
hốỉ đoáỉ
Quy đổi
Nguyên
Nguyên
ra đồng
ra đồng
(hoặc đơn
tẹ
tệ
VN
VN
siá)

D
Số dư đàu tháng

1

2

3

4

5

Tồn (Còn lại)
Nguyên
tẹ
6

Ghi
chú

Quy đổi
ra đồng
VN
7

E

............. -

Số phát sinh tháng

.-..— ...

-

Cộng phát sinh tháng
Cộng luỹ kế từ đầu
năm
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI LẶP SỔ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày... thảng... năm...
THƯ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

13
ĐƠN V Ị:........................
Mă Q H N S:...............

M ầ u số: S 2 1 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2QỈ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /2019 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ KH O
(Hoặc Thẻ kho)
sổ tở:.............
Ngày lập thẻ:...........
- Tên vật liệu, dụng cụ:...................................Đơn vị tính:.............................
- Quy cách, phẩm chất:................................... Mã số:...................................

Ngày,
tháng Ngày,
ghi sổ tháng
A

B

Chứng từ
Sô hỉệu
chứng từ
Nhập Xuất
c
D

Diễn gỉảỉ

Ngày
nhập,
xuất

E
Tồn đầu nãm

F

Ghỉ chú
Số lượng
(ký xác
nhận của
Nhập Xuất Tồn kê toán)
1
2
3
G

-------

Cộng cuôi
năm
Số lũy kế

X

X

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ :.....................................................
NGƯỜI LẶP SỔ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ... thảng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dâu)

14
ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M ầu số: S 22-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sẩ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/ỉ ỉ /2019 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ CH I T IÉ T NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU , CÔ N G c ụ , DỤNG c ụ , SẢN PHẢM
Năm:.........................
Tài khoản:.................
Tên kho: ....................
♦

*

•

7

•

/

•

V 7

Tên nguyên ỉiệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm:
Đơn vị tính: .................... Qưy cách, phấm c h ấ t: ...................

1

2

C>M<

c

N hập
Thành
SỐ
tiền
lượng
II

Dỉễn gỉải

Đơn
giá

CO

Chứng từ
Ngày,
SỐ
hiêu
tháng
A
B

Xuất
số
Thành
lượng
tiền
4
5= 1x4

Tồn
Số
lượng

6

Thành
tiền
7= 1x6

Ghi
chủ
D

Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
Cộng phát sinh tháng

X

Số lũy kế từ đầu năm

X

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:
NGƯỜI LẶP SỔ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯ ỞNG
SKý, họ tên)

N gày ... th á n g .., nãm ...
THỦ TRƯ ỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đón g dấu)

15

ĐƠN V Ị:....................
Mã QHNS:..............

M au số: S23-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20ỉ9/TT-BTC
ngày ì 4/1 ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẺT NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU,
CÔNG CU,
DUNG c u« , SẢN PHAM
•
Tháng....năm.......
Tài khoản:............
7

Tên, quy cách nguyên liệu,
STT vật liệu, công cụ, dụng cụ,
sản phẩm
A
B

9

7

Số tiền
Xuât
Nhập
trong kỳ
trong kỳ
3
2

Tồn
đầu ky
1
—

.-...— ........... .. --....

Tôn
cuối kỳ
4

.....................................................-

......... .

Cộng

Norừ.ur
(Ký, họ tên)

S oÍ M
(Ký, họ tên)

g

16
ĐƠN V Ị : ..............................
Mã Q H N S :......................

M ẩ u số: S 24-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/ỉ 1/20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỐ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Loại tài sản cô định:....
Dừng c h o ...................

Ghi tăng tài sản cố định

Khấu hao (hao mòn) tàỉ sản cố định
Ghi giảm TSCĐ
Tông Lũy kế
Chửng từ
Khấu hao Hao mòn
Chứng từ
Số
khấu
Tháng,
Tên,
khấu hao/hao
Giá
năm
đặc
mòn đã
hao
Lý do trị
Nguyên
Nước
Số
STT
Thẻ
đưa
điểm,
(hao tính đến
ghi còn
sản
hiệu
giá
Tỷ
Tỷ
Số
TSCĐ
khỉ
vào sử
SỐ mòn)
Ngày ký
Số Ngày, giảm lại
TSCĐ
TSCĐ lệ
xuất
SỐ
lệ
tiền phát chuyển sổ hiệu tháng TSCĐ của
tiền
dụng ở
hiệu
hiệu 5
%
%
sinh hoặc ghi
tháng TSCĐ
đơn vị
TSCĐ
trong
gỉảm
năm
TSCĐ
3
4
G
H
1
2
5 6=3+5
A B c
D
E
7
I
K
F
L
8

Cộng
Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ..
Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI LẬP SỎ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Kỷ, họ tên)

(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm...
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên , đóng dấu)
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ĐƠN V Ị:............................
Mã QHNS:...................

M au số S 2 5 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư sô 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ỉ4/ỈỈ/2 0 Ỉ9 của Bộ Tài chính)

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐINH
sỗ:................
Ngày... tháng... năm... ỉập Thẻ
Cãn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ số.............ngày.... tháng.... năm................
Tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ:...........số hiệu TSCĐ........
Nước sản xuất (xây dựng)....................................Năm sản xuất ........
Bộ phận quản lý, sử dụng.................................... Năm đưa vào sử dụng................
Công suất (diện tích thiết k ế ).................................................................
Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày... tháng... năm.........................................
Lý do đình ch ỉ........................................................................................

Số hỉệu
chứng
từ
A

Nguyên giá tài sản cố định
Ngày,
tháng, năm

Diễn
giải

Nguyên
giá

B

c

1

Giá trị hao mòn, khâu hao tài sản
cố đỉnh
Giá trị khấu
Lũy kế số đã
Năm
hao (hao
tính
mòn)
4
2
3

Dụng cụ, phụ tùng kèm theo
SỐ
TT
A

Tên, quy cách phụ
tùng
B

Đon vị
tính

Số lượng

Giá trị

c

1

2

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số :............... ngày....... tháng........ năm
Lý do giảm:....................................................................................
N gày... tháng... năm.....
NGƯỜI LẬP SỎ
KẾ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
(Kỷ, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dâu)
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ĐƠN V Ị:..........................
Mã QHNS:...................

Mau số: S26-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ì4/ỈỈ/20Ỉ9 của Bộ Tài chính)

s ổ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG c ụ , DỤNG c ụ TẠI NƠI s ử DỤNG
Năm:............
Tên đơn vị, Phòng, Ban (hoặc người sử dụng):.........................................
Loại công cụ, dụng cụ (hoặc nhỏm công cụ,, dụng cụ):.............................
Ngày, Chứng từ
tháng
ghi sổ Số Ngày,
biêu tháng
A
B
c

Tên TSCDD và
công cụ, dụng cụ

Đơn
vị
tính

D

1

Ghi tăng TSCĐ và công cụ, dụng cụ

Ghi giảm TSCĐ và công cụ, dụng cụ

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

Lý
do

Số
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

2

3

4

E

5

6

7

- ........- ...............-

Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
Ngày mở sổ:......................................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày... thảng... năm...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M ấu số: S 27-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4 /Ị ỉ /2 0 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỔ CHI PHÍ ĐÀU T ư XÂY DựNG
Tài khoản 241, 243

...
Dự án: ..........................
Công trình (HMCT)................
Năm

Khởi công... ngày ... tháng ... năm ...
Hoàn thành... ngày ... tháng ... năm ...
Tổng dự toán:..........................................
Chứng từ
Diễn giảỉ

Ngày,
tháng
ghi sỗ

Số
hiệu

Ngày,
tháng

A

B

c

D
- Số dư đầu năm
- Điều chỉnh số dư đầu
năm
- Số phát sinh trong kỳ

Cộng sô phát sinh

Tài
khoản
đối
ứng

Tông
r
SÔ
phát
sinh

E

1

A

■
........................................................-

Chi Chi
phí
phí
xây thiết
dựng bị
2

3
-

Nội dung chi phí
Chi
Chỉ phí bồi
phí
thường, hỗ
quản
trợ và tái
lý dự
định cư
án
4
5
..........

...........................................................

..............

Chỉ phí
tư vấn
đầu tư
xây
dựng
6

Chi
phí
khác

Ghi
chú

7

8

20

- số dư cuối kỳ
- Cộng luỹ kế phát sinh
_........... từ đầu năm..........
- Cộng luỹ kế phát sinh
____________________ từ khởi công__________
- Sổ này có... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...
- Ngày mở sổ:.....................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm.....
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M au số: S 31-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/ỉ Ị/20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ C H I T IẾ T CÁC TÀ I KHOẢN
Năm:........................
Tên tài khoản:................... So hiệu:....................
Đối tượng:...........................................................
Chứng từ

Ngày, tháng
ghỉ sỗ

Số hiệu

Ngày,
tháng

A

B

c

Diên giải
D
Số dư đầu năm

TK
đỏỉ
ứng
E

Nợ

Có

Nợ

Có

1

2

3

4

- .............................—

..... .................—

.....

Số dư

Số phát sinh

....

------------------------------------------- ............................ —

Ghi chú
F

......................... - ..........................-

Điều chỉnh số dư đầu năm

-

Cộng phát sinh tháng

-

Cộng luỹ kế từ đầu năm

-Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯ ỜI LẬP S ỡ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯ ỞNG
(Ký, họ tên)

N g à y ... th ả n g ... năm...
THU TRƯ ỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đỏng dấu)

22
ĐƠN V Ị:..
Mã QHNS:

M ầu số S 3 4 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

SỔ CH I TIÉT THANH TOÁN VỚI K H Á C H HÀNG
Năm:...............................
Tài khoản:.......................
Đôi tượng:.......................
Ngày, tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
Số hiệu
B

-----..-..........---■...............

Ngày, tháng

c

Diễn giải

TK
đối ứng

D

E

Số phát sinh
Nợ
1

Có
2

Số dư
Nợ
3

Có
4

Số dư đầu nãm
Điều chỉnh số dư đầu năm
- Cộng phát sinh tháng
- Cộng luỹ kế từ đầu năm

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sả:...............................................
NGƯỜI LẬP SỔ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯ ỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng... năm...
THƯ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN V Ị : ..............................
Mã Q H N S :.....................

M ẩu S ố : S 4 2 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ C H I T IÉ T ĐẦU T ư TÀI CHÍN H
Năm..................
Tài khoản:........
Loại đầu tư tài chính:.................... Đơn vị phát hành:..........
Mệnh giả:............ Lãi suất.................. Thời hạn thanh toán.
Chứng từ
Ngày,
tháng
ghi sổ

Số
hiệu

Ngày,
tháng

A

B

c

rry
^+
Tài
khoản
đôi ứng

Diễn giải
D
Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu nám
- Cộng phát sinh tháng
- Số dư cuối tháng
- Cộng luỹ kế từ đầu năm

E

Sổ phát sinh
Thanh toán
Đầu tư
(bán ra)
(mua vào)
Thành
Thành
Sô
Sô
tiền
tiền
lượng
lượng
1
2
3
4

Số dư
Số
lượng

Thành
tiền

5

6

- sồ này cỏ ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

KỂ TOÁN TRƯỞNG
Kỷ, họ tên)

N gày... tháng... năm...
THƯ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)
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ĐƠN V Ị : .......................
Mã Q H N S:..............

M ẩu số: S 51-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ 1/20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỒ CHI TIẾT DOANH THU SẢN XƯÁT, KINH DOANH, DỊCH
Năm:.................
Loại hoạt động:............................................
Tên sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ :..................................................
Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chứng từ
SỐ
hỉêu
B

Diễn gìảì

Ngày,
tháng

c

D

Doanh thu bán hàng, cung
cấp dịch vụ
SỐ
Đơn
Thành
lượng
giá
tiền
2
3
1

—

...................

.........— .. . -.

—

.................................................-

vụ

Các khoản
giảm trừ
doanh thu
4

.

.......................... ...............................

...... ...

Cộng PS tháng
Lũy kê từ đâu
năm
-Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sồ:.....................................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày... tháng... năm.....
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN V Ị : .......................
Mã Q H N S :..............

M ầ u số: S 5 2 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày Ỉ4/Ỉ Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ CHI TIẾT CÁC KHOẢN TẠM THU
Tên khoản thu:.......................
Chửng từ
X
Tông
r
SÔ
tạm
thu

Nộp
ngân
sách

1

2

ran

Ngày,
tháng
ghi sổ

A

Số
hiêu
•

Ngày,
tháng

B

c

Diễn
giải

D
Số dư
đầu năm
Điều
chỉnh số
dư đầu
năm

Ả

Đã phân phối
Chuyển
Nộp
sang các
Chuyên
các đối
Nộp
khoản
sang
tượng
nhận
Cấp
khác
doanh
trên
trước
(nếu
thu
chưa ghi
có)
thu
6
4
5
3

...........-................ — ■

Cộng
phát
sinh
tháng
Lũy kê
từ đầu
năm
Số dư
cuối
năm
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:................................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày... tháng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dâu)
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ĐƠN V Ị:....................
Mã QHNS:.............

M ẩu số: S53-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/ỈỈ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

SỔ THEO DÕI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
N ă m : ...............
Chứng từ
SỐ
hiệu
A

Ngày,
tháng

Dỉễn giải

Số tiền thuế
GTGT đã
nộp

B

c

1

Số tiền thuế
GTGT phải
nộp
2

Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm

- ...............................................................................

Cộng phát sinh tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm
Số dư cuối tháng
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:......................................................
N g à y ... tháng... năm .....

NGƯỜI LẬP SỔ

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN V Ị : .......................
M au số: S 54-H
Mă Q H N S:.............. (Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ C H I T IÉ T THUÉ GIÁ TR Ị GIA TĂNG ĐƯỢC HOÀN LẠI
Năm:...............
Số thuế
GTGT
được hoàn lại
1

Chứng từ
Số hỉệu

Ngày, tháng

____ Ạ ____

____ B____

Diễn giải

c

Số thuế
GTGT đã
hoàn lai
2

Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm

Cộng phát sinh tháng
Cộng luỹ kế từ đầu năm

Ị

Số dư cuối näm

1

- Sổ này cỏ ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI LẬP SỔ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày ... íhảng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN V Ị :....................
Mã QHNS:.............

M au số: S55-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2019/TT-BTC
ngày Ì4/ỈỈ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

s ỏ CHI TIÉT THUỂ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Năm:..............

Số thuế
GTGT được
miễn giảm
1

Chứng từ
Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

Được MIẺN GIẢM

Diễn giải

c

Số thuế
GTGT đã
mỉễn giảm
2

Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm

................ ........................................................ -

..... —

-------------------

---------

- ........................................... ...............................

Cộng phát sinh tháng
Ị

Cộng luỹ kế từ đầu năm
Số dư cuối năm

-Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mả sổ:......................................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày ... thảng... năm.....
THƯ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tênf đỏng dấu)
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ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M au số: S 61-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

SÒ CH I T IẾ T CH I PH Í
Năm:............
Tài khoản.............................................
Chửng từ

Ngày,
tháng
ghi sổ

SỐ
hiệu

Ngày,
tháng

Diễn giải

A

B

c

D

Ghi Nợ TK
Chi tiền Chi
Chi
lương, vật tư,
công
khấu
tiền
hao
Tổng công và cụ và
(hao
số chi khác dỉch
mòn)
cho
vụ đã
nhân
sử
TSCĐ
dụng
viên
4
1
2
3

Chi
khác

Ghi
Có
TK

5

6

Cộng
phát sinh
tháng
Luỹ kê từ
đầu năm
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:......................................................
NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

KỂ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dâu)
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ĐƠN VỊ: ..
Mã QHNS:

M ầ u số: S 6 2 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /2019 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ C H I PH Í SẢN XUẤT, K INH DOANH, D ỊC H vụ
Năm:............
- Loại hoạt động:..........................................................................
- Tên sản phẩm, dịch vụ:............................................................
Ngày,
tháng
ghi sổ
A

Chửng từ
SỐ Ngày,
hỉêu tháng
B
c

Dỉễn giảỉ

Ghi NơTK
Chia ra

ryiẴ
Tông

Ghi Có
TK

Số

D

1

2

3

4

5

6

7

8

----

........ -.........
........... ..

Cộng
phát sinh
tháng
Luỹ kế từ
đầu năm
Sổ này có ... trang, đánh số từ ưang 01 đến trang
Ngày mở sổ :.....................................................
NGƯỜI LẬP SỐ
(Ký, họ tên)

KỂ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày ... tháng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đỏng dâu)
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ĐƠN V Ị : .......................
Mă Q H N S:..............

M ẩ u số: S 1 0 1 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/2ỠỈ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/1 ỉ /2 0 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

s ổ THEO DÕI D ự TOÁN TỪ NGUỒN NSNN TRONG NƯỚC
Tài khoản...............
Năm:......................

I.Dự toán NSNN giao
Kinh phí:.................................................................................................
Đơn vị: Đồng

Ngày ghi sổ
A

Chỉ tiêu
B

Tổng
Khoản
số
1
2

Khoản
4

3

Mã MLNS, mã CTMT, DA:....
1. Dự toán năm trước chuyển
sang
- Số liệu năm trước chuyển sang
- Điều chỉnh số năm trước chuyền
sang
2. Dự toán giao trong năm
- Quyết định số...
- Quyết định số...
3. Dự toán bị hủy
4. Số dư dư toán chuyển năm sau
Trong đó: số đã cam kết chi
Mã MLNS, mã CTMT, DA:....
II. Theo dõi tình hình cam kết chi với KBNN
Kinh phí:.............................................................
Đơn vị: Đồng

Chứng từ
Số

Ngày

A

B

Nội dung

c
Mã MLNS, mã CTMT,
DA*
Số dư đầu năm

Số đã
cam
kết
1

Số đã thanh
toán

Số dư cam
kết

2

3

Điều chỉnh số dư đầu năm
Số phát sinh
......■■■■..... -......... -.............................

........ ..... .... ................... .....
-

............... ■■■—....... ..........
................................... -......... ..........

.............. ............. .—................................. .......... ......... —
Cộng phát sinh trong tháng
Lũy kế phát sinh quý
Lũy kế phát sinh năm
Sổ dư cuối năm
Mã MLNS, mã CTMT,
DA:....

....... ......... ......

................. .....
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III. Tinh hình rút dự toán qua KBNN
Kinh phí....................................................................................................................................................................
__________ _______________________ _____________________________ ____________^
1__________ Đơn vị: Đong
Chứng từ
Theo dõi số liêu tạm ứng
Kỉnh phí Số đề nghị
Sô thực chi Số nộp trả
Số
Số thanh
Nội dung
Số dư tạm
thực nhận quyết toán
NSNN
NSNN
SỐ Ngày
tạm
toán tạm
ứng
ứng
ứng
A
B
7=2+4-5
6=1+4
4
c
1
2
5
3
Mã MLNS, mã CTMT, DA:»..
Sô dư đâu nãm
Điều chỉnh số dư đầu năm
Sô phát sinh
- .......- .... - ..... ................ ........ -

........... ...... ......-

.....—

....... ........... - - ............ .................

...............- ............ —

- ..... - ........ - ......

................ - ..........-

.... ...........................

-----------

Cộng phát sinh trong tháng
Lũy kế phát sinh quý
Lũy kế phát sinh năm
Sô dư cuôi năm
Mã MLNS, mã CTMT, DA:

...................... -.........

....... —

...............-

........ - .......... - ......-

-- ---------------—

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ:.....................................................
N g à y ... tháng... năm....
NG Ư Ờ I GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

.....
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ĐƠN V Ị : .......................
Mã Q H N S :..............

M ầu số: S 1 0 2 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày Ỉ4 /ỈỈ/2 0 Ỉ9 của Bộ Tài chính)

SỔ TH EO DÕI NGUỒN VIỆN T R Ợ
Năm..........
I. Dự toán được giao từ nguồn vỉện trợ
_____________________________ __________________________ Đơn vị: Đồng
rpẦ
Loại
Tông
Loại
Ngày ghi
Chỉ
tiêu
Ả
Khoản
Khoản
Số
SO
3
2
4
1
B
A
Mã CTMT, DA*
1. Dự toán năm trước
chuyển sang
- Sô liệu năm trước chuyên
sang
.......-...
- Điều chỉnh số năm trước
chuyển sang
2. Dự toán giao trong năm
- Quyết định số...
- Quyết định số...

3. Dự toán bị hủy
4. Số dư dư toán chuyển
năm sau
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II. Theo dõi nguồn viện trợ nhận đâ hạch toán vào NSNN:
Đơn vị: Đồng

Chứng từ

Số ghi thu, ghi tạm ứng
Số thanh
DIẺN GIẢI
SỐ Ngày,
Số dư tạm
Tổng số
toán tạm
hiệu tháng
ứng
ứng
A
1
2
B
c
3
Mã Khoản- tiểu mục- CTMT, DA:..,

Sô ghi thu,
ghi chi

Kỉnh phí đã
nhận trong
năm

Kinh phí đề
nghị quyết
toán

4

5=1+4

6=2+4

Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đàu nãm
Số phát sinh:

-

....... —-

.......•—

....... —..... .....—..... ...... .......

.....—..... ........— .......—....-..—

■

Cộng phát sinh tháng
Số lũy kế từ đầu năm

........-............ ....................... ............ ....... .......... ..........

.... - ......... ...... ....

Số dư cuối nãm
Mã Khoản- tiểu mục- CTMT, DA:.»
- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đển trang
- Ngày mở sổ:.....................................................
NG Ư Ờ I GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯ ỞNG
(Ký, họ tên)

N g à y ... thản g... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)
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ĐƠN V Ị : .............................
Mã Q H N S:.....................

M ầu số: S 103-H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chỉnh)

s ỏ THEO DÕI NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
Năm..........
I. Dư toán đưực giao từ nguồn vay nợ nước ngoài:
_________________________________________________ Đơn vị: Đông
rrìẴ
Tông Loại Loại Chỉ tiêu
Ngày ghi sổ
Khoan Khoản
Sỗ
2
3
1
A
B
Mã CTMT, DA:.........
1. Dự toán năm trước
chuyển sang
..... -..
- Số liệu năm trước chuyển
sang
- Điều chỉnh số năm trước
chuyển sang
2. Dự toán gỉao trong năm
- Quyết định số.,.
- Quyết định số...
3. Dự toán bị hủy
4. Số dư dự toán chuyển
năm sau

........ ........

...
4
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II. Theo dõi nguồn vay nơ đã hạch toán vào NSNN:
Đơn vị: Đồng

Chứng từ

Số ghi vay - ghi tạm ứng NSNN
Số ghi vay
Sổ
thanh
Diễn giải
- ghỉ chi
Số Ngày,
Số dư
Tông sô
toán tạm
NSNN
hiệu tháng
tạm ửng
ứng
A
B
c
4
1
2
3
Mã Khoản- tiểu mục- CTMT, DA:...
>>
Í T ’ A

r
A

Số nộp trả
NSNN
5

Kình phí Kỉnh phí đề
nghị quyết
đã vay
trong năm
toán
6=1+4

7=2+4-5

Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
Số phát sinh:

Cộng phát sinh tháng
Số lũy kế từ đầu năm
Số dư cuối năm
Mã Khoản- tiểu mục- CTMT, DA:...
- SỔ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ:......................................................
NGƯỜI GHI SỎ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TO ÁN TRƯ ỞNG
(Kỷ, họ tên)

N g à y ... th á n g ... năm ....
THỦ TRƯ ỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đỏng dấu)
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ĐƠN V Ị : ..
Mã QHNS:

M ầu số: S 1 0 4 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20ỉ 9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ì Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Tài chỉnh)

SỎ TH EO DÕI K INH PH Í NSNN CẤP BẰNG LỆN H C H I TIÈN
Năm..........
Kinh phí:.....................................................................
_________ 1_________________________________ _________________________ _____ Đơn vị: Đồng
LCT thực chi
LCT tạm ứng
Chứng từ
Kỉnh Kinh phí
KP
đề n^hị
phí
Số thanh Số dư
KPđã số nộp
Dỉễn gỉảỉ
KP
chưa
nhận
KP đưoc
r *
quyet
thực
sử
trả
toán tạm
tạm
SỐ Ngày
sử dụng
tạm
câp
toán
nhặn
dụng NSNN
ứng*
ứng
ÚT12
4
1
2
3
5
6
7=5-6 8=1+5
A
B
c
9=2+6
Mã Khoản- tiêu mục- CTMT, DA:...
Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
Số phát sinh
Cộng phát sinh tháng
Số lũy kế từ đầu năm
Số dư cuối năm
Mã Khoản ...
- Tiểu muc
* - CTMT,7DA:„.
- SỔ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯ ỜI GHI SỎ
(Ký, họ tên)

KỂ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

N gày ... th án g... năm ....
THỦ TRƯ ỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đón g dấu)
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ĐƠN V Ị :..........................
Mã QHNS: ................

M ẩu số: S105-H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Tài chính)

s ố TH EO D Õ I NGUỒN PH Í Được
KHẤU TRỪ,f ĐẺ LẠI
•
«
Năm ..........
I. Theo dõi số thu phí được khấu trừ, để lại
Đơn vị: Đồng

Chứng từ
SỐ
Ngày,
hiêu
tháng
A
B

DIEN GIAI

Số được khấu trừ,
để ỉại

c

1=2+3

Phân bổ số thu
Số thu cho hoạt động
Số thu cho hoạt động
không thường xuyên
thường xuyên
2
3

1. Phí........
Số dư đầu năm
Điều chỉnh số dư đầu năm
Số phát sinh:
....................................................................................................................................................................................................- ........... ..................................... -

- Cộng phát sinh tháng
- Số lũy kế từ đầu năm
- Số dư cuối năm
2. Phí........
Cộng:

.......... ................................... - ....................................................................................... ...........................
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II. Theo dõi số chi từ nguồn phí đưọc khấu trừ, để lại
_________ __ _______________________ ____________________________________ __________________________ Đơn vị: Đong
Chứng từ
Chi thường xuyên
Chi không thường xuyên
DIỄN GIẢI
Ngày,
Số
Chi phuc vu Chỉ hoạt động
Chi phuc vu
Chi hoạt
Tổng chi
Tổng chi
tháng
hiệu
thường xuyên
thu phí
thu phí ■
động
1=2+3
2
3
4=5+6
5
6
A
B
c
Mã tiểu muc chi:......
.......... -......... .. ............ ....... ..
- ................... ................. -..-.
- Số phát sinh:
................ ........... —... -... -.... ----- ---- ------ ----------------

.... -.............. —..... -...... .........

—........ ...... ......... -.... ..... -..... ..........

....-.... - ...... ......
- Cộng phát sinh tháng

.......- ...... ....... .. .......... ................. ...... ..........
-..—-....... ........ . ■

- Số lũy kế từ đầu năm
Mã tiểu muc chi:......
- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI GHI SỎ

KẾ TOÁN TRƯỞNG

N gày... thảng... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dâu)
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ĐƠN V Ị : ..............................
Mă Q H N S :.....................

M ẩu số: S 1 0 6 -H
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ 1/2019 của Bộ Tài chính)

s ổ THEO DÕI NGUỒN THU HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐÊ LẠI
Năm ..........

I.Theo dõi số thu hoạt động khác được để lại
___________________________________________ _______________ _______________________________________ Đơn vị: Đồng
Phân bồ số thu
Chứng từ
Số thu đươc đề
Dỉễn gỉảỉ
Số thu cho hoạt động không
Ngày,
Số thu cho hoạt động
SỐ
lại
thường xuyên
thường
xuyên
hiêu
tháng
2
3
A
B
c
1=2+3
1. Dư án, công trình .....
...... -..... .........—
---- ---- -.... .....-..
......-.....-..... ...... ... -................ ..-.................. ....... ....-... -........
Số dư đầu năm
—

Điêu chỉnh sô dư đâu năm
Số phát sinh:
- Cộng phát sinh tháng
- Số lũy kế từ đầu năm
- Số dư cuối năm
2. Dư án, công tr ìn h ....

—

42
II. Theo dõi số chỉ từ nguồn thu hoạt động khác được để lại
Đơn vị: Đồng,

Trong đó

Chứng từ
Tổng chi

DIỄN GIẢI
SỐ
hiệu

Ngày,
tháng

A

B

Chi thường xuyên
1

c
Mã tiểu muc chi:......

2

Chi không thường
xuyên
3

- Số phát sinh:
- Cộng phát sinh tháng
- Số lũy kế từ đầu năm
............. —

.................

..........................................................- .................................................................................... .

Mã tiểu muc chi:......

- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ:.....................................................
NGƯỜI GHI SỔ
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

N gày ... th án g... năm ....
THỦ TRƯ Ở NG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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III. GIẢI TH ÍC H NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP G H I SỐ KỂ TOÁN
NHẬT KÝ - SỎ CÁI

(Mau số S01-H)
1. M ục đích: Nhật ký - sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng cho hình thức
Nhật ký - Sổ cái để phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự
thời gian và hệ thống hoá theo nội dung kinh tế phản ánh trên các tài khoản kế
toán. Trên cơ sở đó kiểm tra, giám sát sự biến động từng loại vốn, nguồn vốn,
nguồn kinh phí làm căn cứ đối chiếu với các sổ kế toán chi tiết và lập báo cáo
tài chính.
2. C ăn cứ và phương pháp ghỉ sổ
- Nhật ký - Sổ Cái gồm có hai phần :
+ Phần "Nhật ký": Gồm các cột từ cột "Ngày, tháng ghi sổMđến cột ’'Số
hiệu tài khoản đối ứngM(định khoản).
+ Phần "Sổ Cái": Chia làm nhiều cột, mỗi tài khoản sử dụng 2 cột, một cột
ghi Nợ, một cột ghi Có, số lượng cột nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng tài
khoản cần sử dụng. Đe thuận tiện cho việc ghi sổ, phần sổ Cái có thế dùng tờ
đệm.
- Hàng ngày, căn cứ vào chứng từ kế toán phát sinh, tiến hành kiểm tra nội
dung của chứng từ kế toán, sau đó xác định số hiệu tài khoản ghi Nợ, số hiệu tài
khoản ghi Có để ghi vào Nhật ký - sổ Cái. Mỗi chứng từ kế toán được ghi vào
Nhật ký - Sổ Cái, một dòng ghi đồng thời ở cả 2 phần Nhật ký và sổ Cái. Đối
với những chứng từ kế toán cùng loại phát sinh nhiều lần trong một ngày (như
Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu xuất kho, Phiếu nhập kho,...) có thể căn cứ vào
chứng từ kế toán để lập Bảng tổng hợp chứng từ kế toán từng loại, sau đó căn
cứ vào số tồng cộng của Bảng tổng hợp chứng từ kế toán ghi 1 dòng vào Nhật
ký - Sổ Cái.
Số dư đầu năm: Ghi số dư cuối năm trước của tất cả các tài khoản.
Điều chỉnh số dư đầu năm: Phản ánh các khoản điều chỉnh số dư năm
trước mang sang trong trường hợp được phép điều chỉnh số liệu báo cáo tài
chính năm trước sau khi đã khoá sổ chuyển số dư sang năm nay.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp
chứng từ kế toán cùng loạỉ.
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cột 1: Ghi tổng số tiền phát sinh trên chứng từ hoặc Bảng tổng hợp chứng
từ kế toán cùng loại.
Cột E, F: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng Nợ, đối ứng Có của nghiệp vụ kinh
tế.
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Cột G: Ghi số thứ tự dòng.
Từ cột 2 trở đi: Ghi số tiền phát sinh ở mỗi tài khoản theo quan hệ đối ứng
đã được định khoản ở Cột E, F.
Cuối trang: Cộng mang sang.
Cuối mỗi tháng phải cộng số phát sinh ở phần Nhật ký và số phát sinh Nợ,
số phát sinh Có của từng tài khoản, số phát sinh luỹ kế từ đầu năm,
Dòng số liệu khoá sổ là căn cứ để đối chiếu số liệu trên các sổ chi tiết. Sau
khi đã đối chiếu khớp đúng, số liệu trên Nhật ký - sổ Cái và sổ chi tiết được sử
dụng để lập Báo cáo tài chính.
CHỨNG T Ừ G H I SỎ

(Mầu số S02a-H)
1. M ục đích: Chứng từ ghi sổ dùng để tập họp số liệu của một hoặc nhiều
chứng từ kế toán có cùng nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh làm
căn cứ ghi sổ kế toán.
2. Căn cứ và phưoìig pháp ghi sổ
Căn cứ để lập Chứng từ ghi sổ là các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng họp
chứng từ kế toán. Chứng từ ghi sổ do kế toán lập cho từng chứng từ kế toán
hoặc cho nhiều chứng từ kế toán cỏ nội dung kinh tế giống nhau hoặc có thể lập
từ Bảng tổng hợp chứng từ kể toán cùng loại. Chứng từ ghi sổ được lập hàng
ngày hoặc định kỳ tuỳ thuộc vào số lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Chứng từ ghi sổ được đánh số liên tục từ đầu năm tới cuối năm hoặc từ
đầu tháng đến cuối tháng tùy theo số lượng chứng từ thực tế phát sinh tại đơn vị
và được lấy theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
- Ngày, tháng của Chứng từ ghi sô là ngày lập Chứng từ ghi so và được
đăng ký vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ.
Cột A: Ghi tóm tắt nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán.
Cột B, C: Ghi số hiệu của tài khoản ghi Nợ, số hiệu tài khoản ghi Có của
nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cột 1: Ghi sổ tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng quan hệ đối
ứng Nợ, Có.
Cột D: Ghi chú.
Dòng cộng: Ghi tổng số tiền ở cột 1 của tất cả các nghiệp vụ kinh tế phản
ánh trên Chứng từ ghi sổ.
Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng tò kế toán đính kèm theo Chứng từ ghi sổ.
Chứng từ ghi sổ lập xong chuyển cho kế toán trưởng hoặc phụ trách kế
toán ký duyệt, sau đó đăng ký vào sổ Đăng ký chửng từ ghi sổ để lấy số và ghi
ngày, tháng, sau đó được sử đụng đế ghi vào sổ Cái và các số, Thẻ kế toán chi
tiết. Chứng từ ghi sổ lưu cùng chứng từ kế toán.
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SỐ ĐĂNG KÝ CHỨNG T Ừ G H I SỞ

(Mấu sổ S02b-H)
1. M ục đích: sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là sổ kế toán tổng họp dùng để
đăng ký tất cả các Chứng từ ghi sổ theo trình tự thời gian, sổ nảy vừa dùng để
đăng ký các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quản lý chứng từ ghi sổ vừa để kiếm
tra, đối chiếu số liệu với Bảng cân đối số phát sinh.
2. C ăn cứ và phương pháp ghi sổ
Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ (số hiệu của chứng
từ ghi sổ được đánh số liên tục từ đầu năm đến cuối năm hoặc từ đầu tháng đến
cuối tháng).
Cột 1: Ghi tổng số tiền của Chứng từ ghi sổ.
Căn cứ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ là các Chứng từ ghi sổ đã
được lập trong ngày.
Cuối trang sổ phải cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ
phải ghi số cộng trang trước chuyển sang. Cuối tháng phải cộng tồng số tiền
phát sinh trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (số tiền ở Cột 1) số liệu này phải
bằng tổng số phát sinh Nợ và bằng tổng số phát sinh Có cùng kỳ trên Bảng cân
đối số phát sinh.
SỎ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)
(Mầu số S02C-H)
1. M ục đích: sổ này dùng cho các đơn vị áp dụng hình thức kế toán Chứng
từ ghi sổ. Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để tập hợp và hệ thống hoá các
nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế
quy định trong hệ thống tài khoản kế toán nhằm kiểm tra, sự biến động của từng
loại tài sản, nguồn vốn, nguồn kinh phí trong đơn vị. số liệu trên sổ Cái được
đối chiếu với số liệu trên các sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết.
Số liệu trên sổ Cái dùng để lập Bảng cân đối số phát sinh và các báo cáo tài
chính khác.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ duy nhất để ghi vào sổ Cái là Chứng từ ghi sổ đã đăng ký trên sổ
đăng ký chứng từ ghi sổ.
Sổ Cái được đóng thành quyển để ghi cho cả năm và mở riêng cho từng tài
khoản, mỗi tài khoản cấp 1, cấp 2 được mở một trang hoặc một số trang tuỳ
theo số lượng ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của tài khoản đó nhiều
hay ít.
Số dư đầu năm: Căn cứ vào số liệu cuối kỳ năm trước.
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Phản ánh các khoản điều chỉnh số dư năm trước mang sang trong trường
hợp được phép điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm trước sau khi đã khoá
sổ chuyển số dư sang năm nay.
Số phát sinh trong tháng:
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của Chứng từ ghi sổ.
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế của Chứng từ ghi sổ.
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng Nợ hoặc đối ứng Có với tài khoản
này.
Cột 1,2: Ghi số tiền ghi Nợ hoặc số tiền ghi Có của tài khoản.
Cột F: Ghi chú nội dung cần thiết phải lưu ý.
Số liệu ở dòng Cộng sổ phát sinh Nợ, phát sinh Có, số dư của các tài
khoản sau khi được đối chiếu với sổ liệu trên sổ chi tiết và dùng để lập Bảng
cân đối số phát sinh.
Đầu năm, phải chuyển số dư cuối năm trước của các tài khoản sang số dư
đầu năm nay. Cuối tháng phải cộng sồ tính ra số phát sinh tháng và số phát sinh
luỹ kế từ đầu năm của từng tài khoản làm căn cứ lập Bảng cân đối số phát sinh.

SỐ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
(Mầu sổ SỚ3-H)
1. M ục đích: sổ này sử dụng cho các đơn vị thực hiện kế toán theo hình
thức Nhật ký chung đế ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản
kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
2. Căn cứ và phưcmg pháp ghi sổ
Căn cứ ghi Sổ Cái là sổ nhật ký chung.
Mỗi tài khoản sử dụng 1 hoặc 1 số trang sổ Cái.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi số.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.
Cột E: Ghi số thứ tự trang cùa Nhật ký chung.
Cột F: Ghi số thứ tự đòng của nghiệp vụ tại trang sổ Nhật ký chung
Cột G: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản nảy.
Cột 1, 2: Ghi số tiền ghi Nợ hoặc ghi Có cùa nghiệp vụ kinh tế.
Hàng tháng, cộng số phát sinh Nợ, phát sinh Có và tính số lũy kế từ đầu
năm.
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Điều chỉnh số dư đầu năm: Phản ánh các khoản điều chỉnh số dư năm
trước mang sang do điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính năm trước sau khi đã
khoá sổ chuyển số dư (nếu có).
Số liệu trên sổ Cái sử dụng để lập Bảng cân đối số phát sinh và báo cáo tài
chính.
SỎ NHẬT KÝ CHUNG

(Mầu số S04-H)
1. M ục đích: sổ Nhật kỷ chung chỉ áp dụng ở những đơn vị thực hiện hình
thức sổ kế toán Nhật ký chung để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo
trình tự thời gian và xác định số tiền và tài khoản phải ghi Nợ hoặc ghi Có để
phục vụ cho việc ghi sổ Cái.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán đã được kiểm tra, phân loại, xác định
tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Số hiệu, ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
Cột E: Cột này đánh dấu (x) vào dòng số liệu sau khi đã ghi sổ Cái.
Cột F: Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ kinh tế tại trang sổ Nhật ký
chung.
Cột G: Ghi số hiệu tài khoản ghi Nợ và số hiệu tài khoản đối ứng ghi Có
của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mỗi tài khoản ghi Nợ ghi 1 dòng, mỗi tài khoản
ghi Có ghi 1 dòng (ghi Nợ trước, ghi Có sau).
Cột 1: Ghi số tiền ghi Nợ (ứng với dòng số hiệu Tài khoản ghi Nợ).
Cột 2: Ghi số tiền ghi Có (ứng với dòng số hiệu Tài khoản ghi Có).
Khi chuyển số liệu từ Nhật ký chung vào sổ Cái theo dòng trên Nhật ký
chung, dòng nào đã chuyển ghi vào sổ Cái xong đánh dấu (x) vào cột E.
Cuối trang, cuối tháng phải cộng Nhật ký chung để chuyển sang đầu trang
hoặc đầu tháng kế tiếp. Cuối tháng phải cộng phát sinh và tính số luỹ kế từ đầu
năm.
BẢNG CÂN Đ Ó I SỐ PHÁ T SINH

(Mầu sổ S05-H)
1.
M ục đích: Phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị
trong kỳ báo cáo và từ đầu nãm đến cuối kỳ báo cáo. số liệu trên Bảng cân đối
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số phát sinh là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng
thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên Báo cáo tài chính.
2. Căn cứ và phương pháp ghỉ sổ
Bảng cân đổi số phát sinh được lập dựa trên các tài liệu sau:
Sổ Cái và các sổ chi tiết tài khoản.
Bảng cân đốỉ số phát sinh kỳ trước.
Trước khi lập Bảng cân đối số phát sinh phải hoàn thành việc ghi sổ kế
toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra, đối chiểu giữa các số liệu có liên quan.
Số liệu ghi vào Bảng cân đối số phát sinh chia làm 2 loại:
Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điểm đầu kỳ (Cột 1, 2),
điều chỉnh số dư đầu năm (cột 3, 4), tại thời điểm cuối kỳ (cột 7, 8), trong đó
các tài khoản có số dư Nợ được phản ánh vào cột “Nợ”, các tài khoản có số dư
Có được phản ánh vào cột “Có”.
Số liệu phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối kỳ báo cáo
được phản ánh vào cột số phát sinh trong kỳ (cột 5, 6), trong đó tổng số phát
sinh “Nợ” của các tài khoản được phản ánh vào cột ‘'Nợ”, tổng số phát sinh
“Có” được phản ánh vào cột “Có”.
Cột A ? B: Số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà
đơn vị đang sử dụng và một số tài khoản cấp 2, 3 cần phân tích,
Cột 1,2: Phản ánh số dư đầu tháng của tháng báo cáo (số dư đầu kỳ báo
cáo). Số liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vào dòng số dư đầu tháng trên
Sổ Cái hoặc căn cứ vào phần “Số dư cuối tháng” của Bảng Cân đối số phát sinh
tháng trước.
Cột 3, 4: Phản ánh số liệu bị điều chỉnh do điều chỉnh báo cáo tài chính
năm trước sau khi đã khóa sổ lập báo cáo tài chính, số liệu ghi vào cột này căn
cứ vào dòng điều chỉnh số dư đầu năm trên sổ kế toán có liên quan.
Cột 5, 6: Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số phát sinh Có của các tài
khoản trong kỳ báo cáo. số liệu ghi vào phần này được căn cứ vào dòng “Cộng
phát sinh luỹ kế từ đầu kỳ” của từng tài khoản tương ứng trên sổ kế toán tổng
họp và chi tiết.
Cột 7, 8: Phản ánh số dư ngày cuối cùng của tháng báo cáo. số liệu để ghi
vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng báo cáo trên sổ Cái
hoặc được tính căn cứ vào các cột số dư đầu tháng (cột 1, 2), số điều chỉnh số
dư đầu năm (cột 3, 4) số phát sinh trong tháng (cột 5, 6) trên Bảng cân đối số
phát sinh tháng này. số liệu ở cột 7, 8 được dùng để lập Bảng cân đối số phát
sinh tháng sau.
Sau tập hợp đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện
tổng cộng Bảng cân đối số phát sinh.
Số liệu tổng cộng số phát sinh các tài khoản trong bảng của Bảng cân đối
số phát sinh phải đảm bảo tính cân đối bắt buộc sau đây:
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Tổng số dư Nợ (cột 1) phải bằng tổng số dư Có (cột 2) đầu tháng của các
tài khoản.
Tổng số điều chỉnh số dư đầu năm Nợ (cột 3) phải bằng tổng số điều chỉnh
số dư đầu năm Có (cột 4) của các tài khoản trong tháng báo cáo.
Tổng số phát sinh Nợ (cột 5) phải bằng tổng số phát sinh Có (cột 6) của
các tài khoản trong tháng báo cáo.
Tổng số dư Nợ (cột 7) phải bằng tổng số dư Có (cột 8).
Ngoài việc phản ánh các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản, Bảng cân
đối số phát sinh còn phản ánh số dư, số phát sinh của các tài khoản ngoài Bảng
cân đối tài khoản.
SỐ QUỸ TIỀN M ẶT

(Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt)
(Mau số Sll-H )
1. M ục đích: sổ này dùng cho thủ quỹ và kế toán tiền mặt để phản ánh tình
hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam của đơn vị.
2. Cản cứ và phương pháp ghi sỗ
Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ được theo dõi riêng, dùng một sổ hay một
số trang sổ.
Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỹ tiền mặt và tên sổ sửa lại là “Sổ
kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”. Tương ứng với một sổ của thủ quỹ thì có một sô
của kế toán cùng ghi song song.
Sổ quỹ tiền mặt phải thực hiện khoá sổ vào cuối mỗi ngày, sau khi khóa sổ
phải thực hiện đối chiếu giữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ của thủ quỹ và
tiền mặt có trong két đảm bảo chính xác, khớp đúng.
Ngày cuối tháng phải lập Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt để kiểm kê đối chiếu
với tiền mặt tồn thực tế. Trường hợp có chênh lệch phải tìm nguyên nhân và xử
lý theo quy định, sổ chi tiết tiền mặt ngày cuối cùng của tháng sau khi đối chiếu
khớp đúng với tiền mặt thực tế phải được ký đầy đủ các chữ ký theo quy định
và lưu cùng với Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt.
Căn cứ để ghi Sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực
hiện nhập, xuất quỹ.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B: Ghi ngày, tháng của Phiếu thu, Phiếu chi.
Cột C: Ghi số của Phiếu thu, số Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn.
Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của nghiệp vụ phát sinh.
Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
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Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày, số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với
số tiền mặt trong két.
Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt”
với “Sổ quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột E.
SỎ TIÊN G Ử I NGÂN HÀNG, K H O BẠC

(Mẩu số S12-H)
1. M ục đích: sổ này dùng để theo dõi chi tiết từng loại tiền gửi của đơn vị
tại Ngân hàng hoặc Kho bạc nơi giao dịch.
2. Cãn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ để ghi vào sổ này là giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc.
Mỗi nơi mở tài khoản giao dịch bằng đồng Việt Nam và mỗi loại tiền gửi
được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản giao dịch
cũng như số hiệu tài khoản tại nơi giao dịch.
Đầu kỳ ghi số dư tiền gửỉ kỳ trước vào Cột 3.

Hàng ngày:
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (Giấy báo Nợ, báo Có).
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
Cột 1,2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.
Cột 3: Ghi số tiền còn gửi tại Ngân hàng hoặc Kho bạc.

Cuối tháng:
Cộng tổng số tiền đã gửi vào, đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại
Ngân hàng, Kho bạc chuyển sang tháng sau.
Số dư trên sổ tiền gửi phải được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng hay
Kho bạc đảm bảo khớp đúng. Trường hợp có chênh lệch phải phối hợp với
Ngân hàng hoặc KBNN để tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý, đồng thời
phải thuyết minh rõ sự chênh lệch và nguyên nhân trên sổ.
Sau khi hoàn thành việc đối chiếu sổ này phải có đầy đủ chữ ký theo mẫu
quy định và lun cùng Bảng đối chiếu số liệu tài khoản tiền gửi với kho bạc và
sổ chi tiết do ngân hàng gửi (tháng).
SỎ TH EO D Ô I TIỀN MẶT, TIÈN GỬI BẰNG N G OẠ I TỆ

(Mầu số S13-H)
1.
M ục đích: sổ này dùng cho các đơn vị được phép phát sinh thu, chi
ngoại tệ để theo dõi chi tiết từng loại tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ, số ngoại tệ
này đã phản ánh trên Tài khoản 111, 112.
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2. C ăn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ để ghi sổ là các Phiếu thu, Phiếu chi bằng ngoại tệ và các Giấy báo
Có, báo Nợ hay Bảng sao kê kèm theo chứng từ gốc của Ngân hàng, Kho bạc.
Mỗi nơi mở tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ hoặc loại tiền gửi được theo
dõi riêng, dùng một sổ hay một số trang sổ.
Mỗi ngoại tệ theo dõi một số trang.
Ghi số tiền tồn quỹ hoặc số dư tiền gửi đàu kỳ vào cột 6 và cột 7.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kỉnh tế của chứng từ.
Cột 1: Ghi tỷ giá hối đoái được hạch toán theo quy định (tỷ giá thực tế, tỷ
giá đo Bộ Tài chính quy định,...) tại thời điểm các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
bằng ngoại tệ.
Cột 2: Ghi số tiền thu hoặc gửi vào bằng nguyên tệ.
Cột 3: Ghi số tiền thu hoặc gửi vào quy đổi ra đồng Việt Nam.
Cột 4: Ghi số tiền chi hoặc rút ra bằng nguyên tệ.
Cột 5: Ghi số tiền chi hoặc rút ra quy đổi ra đồng Việt Nam.
Cột 6: Số dư nguyên tệ.
Cột 7: Ghi số dư quy đổi ra đồng Việt Nam.
Hàng ngày, đơn vị phải rút số dư tồn quỹ tiền mặt bằng ngoại tệ và số dư
cuối ngày phải khớp đúng với số tiền mặt trong két.
Cuối tháng, cộng tổng số tiền gửi vào, rút ra để tính số dư, đối chiếu với
Kho bạc, Ngân hàng hoặc đối chiếu với số dư thực tế tại quỹ làm căn cứ để đối
chiếu với Sổ Cái và tính số lũy kế từ đầu năm. Hàng tháng, sau khi khóa sổ và
đối chiếu khớp đúng những người có liên quan phải ký vào sổ.
SỎ K H O (HOẶC TH Ẻ KHO)

(Mầu số S21-H)
1. M ục đích: Dùng cho thủ kho để theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho
từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ở từng kho
làm căn cứ xác định ừách nhiệm vật chất của thủ kho.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
(Thẻ kho là sổ tờ rời. Nếu đóng thành quyển thì gọi là “Sổ kho”)
Căn cứ ghi sổ là Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho đã được thực hiện. Neu
để tờ rời thì sau khi sử dụng xong phải đóng thành quyển.
Sổ kho do phòng (ban) kế toán lập lần đầu và ghi các chỉ tiêu: Tên, nhãn
hiệu, quy cách, đơn vị tính, mã số nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản
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phẩm, hàng ho á. Sau đó giao cho thủ kho để ghi tình hình nhập, xuất, tồn kho
hàng ngày.
Mỗi nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá được theo
dõi một số trang riêng. Mỗi kho một sổ riêng, mỗi năm lập lại một lần sổ mới.
Đầu năm ghi số lượng tồn kho vào Cột 3.
Hàng ngày, thủ kho căn cứ vào Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho ghi vào
các cột tương ứng trong sổ kho, mỗi chứng từ ghi một dòng,
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B: Ghi ngày, tháng của Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho.
Cột c , D: Ghi số hiệu của Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho.
Cột E: Ghi nội dung của Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho.
Cột F: Ghi ngày nhập, xuất kho.
Cột 1,2: Số lượng nhập kho hoặc xuất kho.
Cột 3: Ghi số lượng tồn kho sau mỗi lần nhập, xuất hoặc cuối mỗi ngày.
Cuối tháng, phải cộng tổng sổ lượng nhập, xuất trong tháng và tính ra số
tồn cuối tháng của từng loại.
Hàng ngày hoặc định kỳ, kế toán phải đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn
với thủ kho và kỷ xác nhận vào cột G.
SỎ C H I T IÉ T NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU,
CÔNG CỤ, DỤNG c ụ , SẢN PHẨM

(Mầu số S22-H)
1. M ục đích: sổ này do kế toán lập dùng để theo dồi tình hình nhập, xuất,
tồn về số lượng và giá trị của từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản
phẩm ở từng kho, làm căn cứ đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mỗi nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm được hạch toán trên
các TK 152, 153, 155 được theo dõi trên một số trang sổ riêng và ghi rồ tên, quy
cách, đan vị tính.
Căn cứ ghi sổ lả các Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho và các chứng từ có
liên quan khác.
Đầu kỳ, ghi số lượng và giá trị tồn kho của từng nguyên liệu, vật liệu, công
cụ, dụng cụ, sản phẩm vào Cột 6, 7.
Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ nhập, xuất.
Cột C: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
Cột 1: Ghi đơn giá của từng nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản
phấm, dùng đế nhập kho hay xuất kho.
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Đơn giá nhập ghi theo giá mua trên hoá đơn; Đơn giá xuất ghi theo một
trong các phương pháp: Giá đích danh, giá bình quân gia quyền, giá nhập trước
xuất trước. Các phương pháp tính giá xuất kho nói trên phải đảm bảo sự tương
ứng giữa số lượng và giá trị tồn kho.
Cột 2, 3: Ghi số lượng, giá trị nhập kho theo Phiếu nhập kho.
Cột 4, 5: Ghi số lượng, giá trị xuất kho theo Phiếu xuất kho.
Cột 6, 7: Ghi số lượng, giá trị tồn kho cuối ngày.
Định kỳ, kế toán đối chiếu, kiểm tra số lượng nhập, xuất, tồn với thủ kho,
Cuối tháng cộng số phát sinh trong tháng và tính ra số dư cuối tháng cả về
số lượng và giá trị. Dòng cộng sổ cuối tháng được sử dụng lập Bảng tổng họp
chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm,
BẢNG TỎ NG H Ợ P C H I T IẾ T NGUYÊN LIỆU , VẬT LIỆU,
CÔNG CỤ, DỤNG c ụ , SẢN PHẲM

(Mau số S23-H)
1. M ục đích: Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ chi tiết nguyên
liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153,
155 trên sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ cái hàng tháng.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mỗi tài khoản nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm (TK 152,
153, 155) được lập một bảng riêng.
Bảng này được lập vào cuối tháng, căn cứ vào số liệu dòng cộng trên số chi
tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm để lập.
Cột A: Ghi số thứ tự nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm.
Cột B: Ghi tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phấm
theo sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm (mỗi thứ ghi 1
dòng).
Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ (lấy số liệu dòng tồn đầu kỳ ở Cột 7 trên sổ
chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm).
Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (lấy số liệu dòng cộng ở Cột 3 trến sổ chi
tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm).
Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ (lấy số liệu dòng cộng ở Cột 5 trên số chi tiết
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm).
Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ (lấy số liệu tồn cuối kỳ ở Cột 7 trên sổ chi tiết
nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm).
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Sau khi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. số liệu trên dòng tổng
cộng được đối chiếu với số liệu trên Nhật ký - sổ Cái hoặc trên sổ Cái của các
Tài khoản 152, 153, 155.
+ Số liệu Cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ.
+ Số liệu Cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ.
+ Số liệu Cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.
+ Số liệu Cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ.
SỐ TÀ I SẢN CỐ ĐỊNH

(Mau số S24-H)
1. M ục đích: sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản ỉý chặt
chẽ tài sản cố định trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi ghi
giảm tài sản cố định.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ ghi sổ là chứng từ tăng giảm TSCĐ như Biên bản giao nhận tài sản
cố định, Biên bản thanh lý tài sản cố định...; bảng tính hao mòn TSCĐ, Bảng
tính và phân bổ khấu hao TSCĐ...
Trường hợp ngay khi đưa TSCĐ vào sử dụng đã phân loại được TSCĐ
dùng cho hoạt động hành chính, sự nghiệp hay TSCĐ dùng cho hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ thì mở sổ theo dõi riêng cho các loại TSCĐ này.
Sổ tài sản cố định gồm ba phần: Phần ghi tăng tài sản cố định, phần theo
dõi hao mòn, khấu hao và phần ghi giảm tài sản cố định.
Sổ được đóng thành quyển mỗi loại tài sản được ghi riêng một sổ trang hay
một quyển.
Cột A: Số thứ tự từng tài sản được ghi sổ.
Cột B, C: Số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định.
Cột E: Ghi nước sản xuất,
Cột F: Ghi tháng, năm đưa tài sản vào sử dụng tại đơn vị.
Cột G: Số hiệu tài sản cố định (số hiệu tài sản cố định do kế toán đánh số).
Cột H: Ghi số thẻ TSCĐ.
Cột 1: Ghi nguyên giá tài sản cố định theo Biên bản bàn giao TSCĐ.
Trường hợp phải điều chỉnh nguyên giá tài sản cố định, căn cứ vào chứng
từ ghi bố sung hoặc ghi giảm (ghi đỏ) vào cột nguyên giá ở dòng kể tiếp.
Cột 2, 3: Ghi tỷ lệ (%) và số tiền khấu hao được tính cho một năm theo qui
định chung của Nhà nước.
Số tiền khấu hao (cột 3) = Nguyên giá (cột 1) X Tỷ lệ khấu hao (cột 2).
Cột 4, 5: Ghi tỷ lệ (%) và số tiền hao mòn được tính cho TSCĐ.
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Sổ tiền hao mòn (cột 5) = Nguyên giá (cột 1) X Tỷ lệ hao mòn (cột 4).
Cột 6: Ghi tổng số khấu hao, hao mòn của tài sản đã tính (phát sinh) trong
năm (cột 6= cột 3+ cột 5).
Cột 7: Ghi số lũy kế hao mòn, khấu hao của tài sản từ khi sử dụng đến khi
hết sổ phải chuyển sang sổ mới hoặc ghi giảm TSCĐ.
Phần ghi giảm TSCĐ: Phần này chỉ ghi vào những dòng có ghi giảm
TSCĐ,
Cột I, K: Ghi số hiệu, ngày, thảng của chứng từ ghi giảm tài sản cố định
như Biên bản thanh lý tài sản cố định, Biên bản giao nhận tài sản cố định...
Cột L: Ghi lý do giảm tài sản cố định.
Cột 8: Ghi giá trị còn lại của những tài sản cố định khi ghi giảm, số liệu
ghi cột này bằng Nguyên giá (Cột 1) trừ đi (-) số hao mòn, khấu hao luỹ kế ở
Cột 1.
Trường hợp ghi chép thủ công thì những tài sản cố định đã ghi giảm được
xoá so bang 1 gạch đỏ từ cột D đến cột 7.
TH Ẻ TÀ I SẢN CỐ ĐỊNH

(Mau số S25-H)
1. M ục đích: Theo dõi chi tiết từng TSCĐ của đơn vị, tình hình thay đổi
nguyên giá và giá trị hao mòn, khấu hao đã trích hàng năm của từng TSCĐ.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sỗ
Căn cứ để lập thẻ TSCĐ:
- Biên bản giao nhận TSCĐ;
- Biên bản đánh giá lại TSCĐ;
- Bảng tính hao mòn TSCĐ, Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ;
- Biên bản thanh lý TSCĐ;
- Các tài liệu kỹ thuật có liên quan.
Thẻ được lập cho từng đối tượng ghi tài sản cố định. Thẻ TSCĐ dùng
chung cho mọi TSCĐ là nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị, cây, con, gia
súc... Thẻ tài sản cố đinh bao gồm 4 phần chính:
1. Ghi các chỉ tiêu chung về TSCĐ như: tên, ký hiệu, quy cách (cấp hạng);
số hiệu, nước sản xuất (xây dựng); năm sản xuất, bộ phận quản lý, sử dụng; năm
bắt đầu đưa vảo sử dụng, công suất (diện tích) thiết kế; ngày, tháng, năm và lý
do đình chỉ sử dụng TSCĐ.
2. Ghi các chỉ tiêu nguyên giá TSCĐ ngay khi bắt đầu hình thành TSCĐ và
qua từng thời kỳ do đánh giá lại, xây dựng, trang bị thêm hoặc tháo bớt các bộ
phận... và giá trị hao mòn, khấu hao đã ừích qua các năm.
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Cột A, B, c , 1: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của chứng từ, lý do hình
thành nên nguyên giá và nguyên giá của TSCĐ tại thời điểm ghi nguyên giá
TSCĐ.
Cột 2: Ghi năm tính giá trị hao mòn, khấu hao TSCĐ.
Cột 3: Ghi giá trị hao mòn, khấu hao TSCĐ của từng năm.
Cột 4: Ghi tổng số giá trị hao mòn, khấu hao đã trích cộng dồn đến thời
điểm vào Thẻ.
3. Ghi số phụ tùng, dụng cụ kèm theo TSCĐ (nếu có).
Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên quy cách và đơn vị tính của dụng cụ, phụ
tùng.
Cột 1,2: Ghi số lượng và giá trị của từng loại dụng cụ, phụ tùng kèm theo
TSCĐ.
Cuối tờ thẻ, ghi giảm TSCĐ: Ghi số ngày, tháng, năm của chứng từ ghi
giảm TSCĐ và lý do giảm.
Thẻ TSCĐ do kế toán TSCĐ lập, kế toán trưởng ký kiểm soát và thủ
trưởng đơn vị ký. Thẻ được lưu ở phòng (ban) kế toán suốt quá trình sử dụng,
quản lý tài sản.

SỎ THEO DÕI TSCĐ VÀ CÔNG c ụ , DỤNG c ụ
TẠ I NƠI SỬ DỤNG

(Mầu số S26-H)
1. M ục đích: sổ này dùng để ghi chép tình hình tăng, giảm TSCĐ và công
cụ, đụng cụ tại các phòng, ban, bộ phận sử dụng, nhằm quản lý TSCĐ và công
cụ, dụng cụ đã được trang cấp cho các bộ phận trong đơn vị và làm căn cứ để
đối chiểu khi tiến hành kiểm kê định kỳ.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
- Sổ được mở cho từng phòng, ban, bộ phận trong đơn vị (nơi sử dụng),
dùng cho từng đơn vị sử dụng và lập thành hai bộ, một bộ iưu bộ phận kế toán,
một bộ lun tại đơn vị sử dụng TSCĐ, công cụ, dụng cụ.
- Mỗi loại TSCĐ và loại công cụ, dụng cụ hoặc nhóm công cụ, dụng cụ
được ghi 1 trang hoặc 1 số trang.
- Sổ có hai phần: Phần ghi tăng, phần ghi giảm.
Căn cứ vào các biên bản giao nhận TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ, các
Phiếu xuất, Giấy báo hỏng công cụ, dụng cụ; Biên bản giao nhận TSCĐ, Biên
bản thanh lý TSCĐ hoặc Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụv.. để ghi vào sổ.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (như Biên bản gỉao nhận
TSCĐ, Phiếu xuất kho...)*
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Cột D: Ghi tên TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ; mỗi TSCĐ hoặc công cụ,
dụng cụ ghi 1 dòng.
Cột 1: Ghi đơn vị tính.
- Trong phần ghi tăng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ:
Cột 2: Số lượng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ được giao quản lý, sử dụng.
Cột 3: Ghi đơn giá của TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ xuất dùng.
Cột 4: Ghi giá trị của từng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ xuất dùng (cột 4 =
cột 2 X cột 3).
- Trong phần ghi giảm TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ:
Cột E: Ghi rõ lý do giảm.
Cột 5 : Số lượng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ ghi giảm.
Cột 6: Ghi nguyên giá (đơn giá) của từng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ,
Cột 7: Ghi nguyên giá (giá trị) của từng TSCĐ hoặc công cụ, dụng cụ (cột
7 = cột 6 X cột 5).
SỎ C H I PH Í ĐÀU T Ư XÂY DƯNG
9

(Mẩu số S27-H)
1. M ục đích: sổ này được mở để theo dõi chi phí đầu tư xây dựng, được
mở cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình để theo dôi số liệu kế từ
khi khởi công cho đến khi kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác, sử dụng.
Chi phí đầu tư xây dựng cho dự án, công trình, hạng mục công trình được
tập họp trên sổ theo các nội dung chi phí: chi phí xây lắp, chi phí thiết bị, chi
phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư, chi phí quản lý dự án, chi tư vấn đầu tư xây
dựng và chi phí khác.
2. C ăn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ để ghi sổ là chứng từ ké toán (Chứng từ gốc, chứng từ ghi sồ có
liên quan như phiếu giá, các phiếu xuất thiết bị, dụng cụ, chứng từ phân bổ chi
phí Ban quản lý dự án, phân bổ chi phí khác) để ghi vào sổ chi phí đầu tư xây
dựng vào các cột cho phù hợp.
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng
- Cột D: Ghi diễn giải nội dung của nghiệp vụ kinh

đểghi so.
tế phát sinh.

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với TK 241, 243.
- Cột 1: Ghi tổng số chi phí đầu tư xây dựng phát sinh.
- Cột 2: Ghi số chi phí phát sinh cho xây lắp.
- Cột 3 : Ghi tồng số chi phí phát sinh cho thiết bị.
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- Cột 4: Ghi tổng số chi phí phát sinh do bồi thường hỗ trợ và tái định cư.
- Cột 5: Ghi tổng số chi phí quản lý dự án.
- Cột 6: Ghi tổng số chi phí về tư vấn đầu tư xây dựng.
- Cột 7: Ghi số chi phí phát sinh cho các khoản chi phí khác.
- Cột 8: Ghi những chú thích càn thiết khác.
Những trường hợp ghi giảm chi phí đầu tư xây dựng, kế toán ghi số âm để
tính tổng số phát sinh giảm trong kỳ.
Cuối tháng cộng số phát sinh tăng, giảm thực tế trong tháng, cộng lũy kế từ
đầu năm đến cuối kỳ báo cáo, cộng lũy kế từ khi khởi công đến cuối kỳ báo cáo.
SỎ CH I T IÉ T CÁC TÀI KHOẢN

(Mau sỗ S31-H)
1. M ục đích: sổ này dùng chung cho một số tài khoản chưa có thiết kế
mẫu sổ riêng.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mỗi tài khoản được mở một sổ chi tiết, mỗi đối tượng thanh toán có quan
hệ thường xuyên được theo dõi trên một số trang sổ riêng. Các đối tượng thanh
toán không thường xuyên được theo dõi chung trên một trang sổ.
Căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế toán phản
ánh vào sổ.
Ghi số dư đầu năm và điều chỉnh số dư đầu năm trong trường hợp có phát
sinh điều chỉnh số đư năm trước mang sang do điều chỉnh số liệu báo cáo tài
chính năm trước sau khi đã khoá sổ chuyển số dư (nếu có).
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
- Cột E: Ghi tài khoản đối ứng.
- Cột 1,2: Ghi số tiền phát sinh Nợ, phát sinh Có.
- Cuối tháng cộng số phát sinh, tính số dư nếu dư Nợ ghi vào cột 3 hoặc dư
Có ghi vào cột 4.
- Cột F: Ghi chú những nội dung cần phải lưu ý của số liệu đã ghi sổ.
Cuối năm cộng lũy kế phát sinh từ đầu năm.
SỐ CHI TIẾT THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG

(Mầu số S34-H)

1. M ục đích: sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua
(người bán) theo từng đối tượng, từng thời hạn thanh toán (TK 131, 331).
2. C ăn cứ và phương pháp ghi sổ
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài
khoản, theo từng đối tượng thanh toán.
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
“ Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
- Cột 1, 2: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản.
- Cột 3 ,4 : Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp
vụ thanh toán.
SỎ C H I T IÉ T ĐÀU T Ư TÀI CH ÍN H

(Mau số S42-H)
1. M ục đích: sổ này được mở để theo dõi hoạt động đầu tư tài chính của
đơn vị bao gồm đầu tư ngắn hạn, dài hạn và theo từng loại đầu tư tài chính (mua
chứng khoán, trái phiếu kho bạc, kỳ phiếu ngân hàng, đầu tư góp vốn,...), tỷ lệ
lãi suất được hưởng và phương thức thanh toán lãi suất.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
sồ này mở theo từng loại đầu tư tài chính ngắn hạn, dài hạn, ghi rõ từng
loại đầu tư, đơn vị phát hành, mệnh giá, lãi suất, thời hạn thanh toán cho từng
loại đầu tư tài chính.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính của chứng từ.
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
Cột 1: Ghi số lượng đầu tư tài chính (hoặc số lượng mua vào đối với chứng
khoán, trái phiếu, kỳ phiếu) trong kỳ.
Cột 2: Ghi số tiền của số lượng đầu tư (mua vào) trong kỳ.
Cột 3 : Ghi số lượng xuất bán hoặc thanh toán trong kỳ.
Cột 4: Ghi giá vốn của chứng khoán xuất bán hoặc đầu tư tài chính thanh toán
trong kỳ.
Cột 5: Ghi số lượng đầu tư còn lại cuối kỳ.
Cột 6: Ghi giá trị đầu tư còn lại cuối kỳ.
Cuối tháng cộng sổ tính tồng số đầu tư, thanh toán phát sinh; số lũy kế từ
đầu năm và số dư cuối tháng, năm để ghi vào cột tương ứng.
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SỐ CHI TIỂT DOANH THU SXKD, DỊCH v ụ
(Mau số S51-H)
1. M ục đích: sổ này sử dụng cho đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ để theo dõi doanh thu về hoạt động sản xuất, kinh doanh, địch
vụ; doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ cho bên ngoài.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Sổ chi tiết doanh thu mở theo từng loại hoạt động sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ.
- Căn cứ ghi sổ là Hoá đơn GTGT, các hoá đơn bán hàng, cung cấp dịch
vụ.
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ,
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính của chứng từ.
- Cột 1: Ghi số lượng của sản phẩm, hàng hoá đã bán, dịch vụ đã cung cấp.
- Cột 2: Ghi đơn giá bán của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ.
- Cột 3: Ghi số tiền thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ (cột 3 = cột 2 X
cột 1).
- Cột 4: Ghi các khoản giảm trừ vào doanh thu như thuế GTGT theo
phương pháp trực tiếp, hàng hoá bị trả lại,...
Cuối tháng, kế toán cộng số tiền cột 3 để tính tổng doanh thu, cột 4 để tính
các khoản giảm trừ vào doanh thu, tính số lũy kế từ đầu năm, sau đó, kết chuyển
số liệu của chi phí và giá vốn hàng bán để xác định kết quả hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ.

SỎ CHI TIẾT CÁC KHOẢN TẠM THU
(Mầu số S52-H)
1. M ục đích: sổ dùng để theo dõi các khoản tạm thu tại đơn vị chưa được
ghi doanh thu như kinh phí hoạt động bằng tiền; thu phí, lệ phí; thu viện trợ,
vay nợ nước ngoài; ứng trước dự toán và các khoản tạm thu khác phát sinh ở
đơn vị và việc xử lý các khoản tạm thu này.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào các Biên lai thu phí, các Phiếu thu và các chứng
từ khác có liên quan tới các khoản tạm thu nói trôn của đơn vị.
Phương pháp mở và ghi sổ: Mở sổ chi tiết riêng cho từng loại tạm thu.
Tên khoản thu: Chi tiết theo TK cấp 2, riêng TK 3372- Viện trợ, vay nợ
nước ngoài mở riêng sổ theo dõi tạm thu viện trợ và tạm thu vay nợ nước ngoài,
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TK 3373“ Tạm thu phí, lệ phí mở riêng sổ theo dõi tạm thu phí và tạm thu lệ
phí, ngoài ra tùy theo yêu cầu quản lý đơn vị có thể chi tiết thêm để theo dõi số
liệu.
Cột A, B, C: Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu, ngày, tháng của chứng từ
dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi
sô.
Cột 1: Ghi tổng số tiền tạm thu.
Cột 2: Ghi số tạm thu đã chuyển nộp Ngân sách.
Cột 3: Ghi số tạm thu đã chuyển sang TK các khoản nhận trưởc chưa ghi
thu.
Cột 4: Ghi số tạm thu đã chuyển nộp cấp trên.
Cột 5 : Ghi số tạm thu đã chuyển ghi doanh thu.
Cột 6: Ghi số tạm thu đã nộp đối tượng khác (như nhà tài trợ, viện trợ, cho
vay nợ...)
Cuối tháng cộng số phát sinh tháng và tính số luỹ kế từ đầu năm.
SỎ TH EO DÕI THUẾ G T G T

(Mau sổ S53-H)
1. M ục đích: sổ này chỉ áp dụng cho các đơn vị có hoạt động sản xuất,
kinh doanh, và nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp dùng để phản
ánh số thuế GTGT phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.
2. C ăn cứ và phương pháp ghi số
Sổ này được ghi chép theo từng hóa đơn bán hàng, trong đó, ghi rõ số thuế
GTGT phải nộp, đã nộp (mỗi hóa đom ghi 01 dòng). Riêng đối với thuế GTGT
phải nộp có thể không ghi theo từng hóa đơn, 1 tháng có thể tính và ghi 1 lần
vào thời điểm cuối tháng.
Cột A , B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột C: Ghi diễn giải nộỉ dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT đã nộp trong kỳ theo từng chứng từ.
Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT còn phải nộp đầu kỳ, số tiền thuế GTGT
phải nộp phát sinh trong kỳ theo từng chứng từ, số tiền thuế GTGT còn phải
nộp cuối kỳ.
Cuối kỳ (tháng, năm), kế toán cộng số phát sinh thuế GTGT phải nộp, đã
nộp trong kỳ và tính ra số thuế GTGT còn phải nộp cuối kỳ.
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SỔ C H I T IÉ T THUẾ G TG T

Được HOÀN LẠ I

(Mầu số S54-H)
1. M ục đích: sổ này áp dụng cho các đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh
doanh và nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, dùng để ghi
chép phản ánh số thuế GTGT được hoàn lại, đã được hoàn lại và còn được hoàn
lại cuối kỳ báo cáo.
2. Căn cử và phương pháp ghi sổ
Sổ này được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được hoàn lại, đã
hoàn lại trong kỳ báo cáo.
Cột A, B: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ.
Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng
từ.
Cột 1: Ghi số tiền thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ, số thuế GTGT
được hoàn lại trong kỳ và số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ báo cáo.
Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã hoàn lại trong kỳ báo cáo.
Cuối kỳ (tháng, năm), kế toán cộng số phát sinh thuế GTGT được hoàn lại,
đã hoàn lại và tính ra số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ.
SỎ C H I T IẾ T THUÉ G TG T ĐƯỢC M IỄN GIẢM

(MẫusỐS55-H)
1. M ục đích: sổ này áp dụng cho các đơn vị có hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ để ghi chép phản ánh số thuế GTGT được miễn giảm, đã miễn
giảm và còn được miễn giảm cuối kỳ báo cáo.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Sổ này được ghi chép theo từng chứng từ về thuế GTGT được miễn giảm,
đã miễn giảm trong kỳ báo cáo.
Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột C: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng
từ.
Cột 1: Ghi sổ tiền thuế GTGT còn được miễn giảm đầu kỳ, số thuế GTGT
được miễn giảm trong kỳ và số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ báo
cáo.
Cột 2: Ghi số tiền thuế GTGT đã miễn giảm trong kỳ báo cáo.
Cuối kỳ (tháng, năm), kế toán cộng số phát sinh thuế GTGT được miễn
giảm, đã miễn giảm và tính ra số thuế GTGT còn được miễn giảm cuối kỳ.
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SỔ C H I T IỂ T CH I PH Í

(Mẩu số S6Ĩ-H)
1. M ục đích: sổ chi tiết chi phí đùng cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp
dùng đế theo dõi các khoản chi tài chính phát sinh trong năm.
2. C ăn cứ và phương pháp ghi sồ
Căn cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán liên quan đến các khoản chi phí.
Số này được mở đế theo dõi riêng cho từng loại chi phí: Chi hoạt động
thường xuyên, không thường xuyên do NSNN cấp; chi viện trợ, vay nợ nước
ngoài; chi hoạt động thu phí,... đế tống họp số liệu lập báo cáo tài chính.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ kế
toán.
Cột 1: Ghi tổng số tiền phát sinh trên chứng từ.
Cột 2 đến cột 5: Căn cứ vào nội dung chi ghi trên chứng từ để ghi vào các
mục chi phí tương ứng.
Cột 6: Ghi số được phép ghi giảm chi phí.
Cuối tháng, cộng số phát sinh trong tháng, tính toán số luỹ kế từ đầu năm.

SỐ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH v ụ
(Mấu số S62-H)
1. M ục đích:
Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dùng cho các đơn vị có hoạt động
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để theo dõi các khoản chi phí phát sinh của các
hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Trường hợp chi phí đầu tư XDCB hạch toán chung trên cùng hệ thống số
kế toán HCSN, đơn vị có thể vận dụng mẫu sổ này để theo dõi chi phí đầu tư
của các công trình xây dựng cơ bản, nâng cấp TSCĐ.
2. C ăn cứ và phương pháp ghi sổ
Cân cứ ghi sổ là các chứng từ kế toán liên quan đến chi phí sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ.
Sổ này được theo dõi cho từng loại hoạt động mà đơn vị có hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ. Mỗi hoạt động được theo dõi chi tiết trên một quyển
sổ hoặc một số trang sồ (đối với công trình XDCB theo dõi các khoán mục xây
lắp, thiết bị, chi XDCB khác).
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi số.
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- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng chứng từ kế
toán.
Cột 1: Ghi tổng số tiền phát sinh trên chứng từ.
Cột 2 đến cột 7: Căn cứ vào nội dung chi ghi trên chứng từ để ghi vào các
mục chi phí tương ứng.
Cột 8: Ghi số được phép ghi giảm chi phí.
Cuối tháng phải cộng số phát sinh trong tháng và tính toán số luỹ kế từ đầu
nãm.

SỐ THEO DÕI D ự TOÁN TỪ NGUÒN NSNN TRONG NƯỚC
(Mầu số S101-H)
1. M ục đích:
Sổ này dùng để theo dõi dự toán được giao từ nguồn NSNN trong nước,
bao gồm việc tiếp nhận dự toán của đơn vị trong năm, tình hình sử đụng dự toán
ngân sách qua KBNN, số đã cam kết chi với KBNN, số dư dự toán bị hủy và số
dư dự toán còn lại chưa sử dụng được chuyển sang năm sau.
Sổ này được mở để theo dõi tình hình thực hiện dự toán chi hoạt động và
dự toán chi XDCB của ngân sách nhà nước trên TK 008,009.
Đối với dự toán XDCB của dự án, công trình mà đơn vị được giao quản lý
phải mở số chi tiết riêng cho từng dự án, công trình, hạng mục công trình đế
theo dõi.
Sổ được mở chi tiết đến niên độ ngân sách, chi tiết loại kinh phí được giao
dự toán bao gồm: kinh phí thường xuyên, kinh phí không thường xuyên; kinh
phí đầu tư XDCB ngoài ra, đối với phần rút dự toán còn phải theo dõi chi tiết
kinh phí tạm ứng, thực chi.
Trường hợp nhận và sử dụng dự toán chương trình dự án có mã số theo
quy định thì phải mở sổ theo dõi chi tiết cho từng chương trình, dự án để lập
báo cáo quyết toán; sổ theo dõi chi tiết cho từng chương trình, dự án ngoài việc
mở theo niên độ NSNN còn theo dõi số liệu từ khi khởi công đến khi hoàn
thành.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ vảo quyết định giao dự toán, giấy rút dự toán, giấy nộp frả kinh phí,
giấy đề nghị cam kết chi và các chứng từ có liên quan khác để ghi sổ. sổ gồm
có 3 phàn:
Phần I. D ự toán NSNN giao
- Kinh phí: Ghi loại kinh phí được giao dự toán: kinh phí thường xuyên
hay kinh phí không thường xuyên hay kinh phí XDCB.

-Chỉ tiêu cột:

+ Cột A: Ghi ngày ghi sổ.
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+ Cột B: Ghi nội đung các chỉ tiêu.
+ Cột 1: Ghi số tiền tổng số theo quyết định giao dự toán.
+ Cột 2, 3,...: Ghi số tiền giao dự toán theo Khoản.

-Chỉ tiêu dòng:

ỉ, D ự toán năm trước chuyển sang: Phản ánh số dư dự toán kinh phí của
đơn vị còn lại tại KBNN sau khi hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm
trước chuyển sang năm nay, là số dư đầu của các TK 00811, 00812, 00821,
00822, 0091, 0092, 0093 gồm:
- Số liệu năm trước chuyển sang'. Phản ánh số dư dự toán năm trước còn iại
sau khi khóa sổ tại thời điểm hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước
chuyển sang năm nay theo quy định.
- Điều chỉnh số năm trước chuyển sang (nếu CÓ): Phản ánh số liệu điêu
chỉnh số dư dự toán năm trước chuyển sang năm nay phát sinh sau khi đã khóa
sổ kế toán, chuyển sổ sang năm sau.
2. D ự toán giao trong năm: Phản ánh số liệu nhận dự toán kinh phí theo
các quyết định giao dự toán phát sinh trong năm (ghi rõ số, ngày của quyết định
giao dự toán).
Ghi chép theo từng quyết định giao dự toán; trường họp trong năm được
giao dự toán bổ sung, điều chỉnh thì dự toán bổ sung vào Quý nào ghi vào Quý
đó, trường hợp điều chỉnh giảm dự toán theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền thì các cột số liệu trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn
(...). Số liệu này phản ánh phát sinh bên Nợ của TK 00811, 00812, 00821,
00822, 0091, 0092, 0093 (được theo dõi chi tiết là dự toán giao trong năm).
Hàng quý phải cộng số liệu giao bổ sung, điều chỉnh trong quý làm cơ sở
lập bảng đối chiếu với KBNN và cuối năm cộng số liệu lũy kế năm làm cơ sở
lập báo cáo quyết toán.
Số dư dự toán còn lại được sử dụng xác định bằng tổng dự toán được sử
dụng trong năm (gồm dự toán năm trước chuyển sang và dự toán giao năm nay)
trừ đi (-) số đơn vị đã rút dự toán từ KBNN (gồm rút tạm ứng và thực chi) cộng
với (+) số đã nộp phục hồi dự toán, nộp giảm tạm ứng trừ đi (-) số nộp trả
NSNN (-) Số dư còn cam kết chi với KBNN.
3. D ự toán bị hủy: Là phần số dư dự toán đơn vị không có nhu cầu sử dụng
trả lại NSNN hoặc bị NSNN thu hồi, số này được xác định vào cuối năm khi hết
thời gian chỉnh lý quyết toán. Phản ánh số ghi âm bên Nợ TK 00811, 00812,
00821, 00822, 0091, 0092, 0093 (được theo dõi chi tiết là số hủy dự toán).
4. Số dư dự toán chuyển năm sau: Là phần số dư dự toán đơn vị chưa sử
dụng hết được phép chuyển sang năm sau theo quy định, được xác định khi hết
thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước.
Trong đó số đã cam kết chi: Là chỉ tiêu phản ánh giá trị khoản đã cam kết
chi qua KBNN nhưng hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước chưa
giải ngân được phép chuyển sang kỳ sau.
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Phần II. Theo dõi tình hình cam kết chi với KBNN
Sổ được mở chi tiết theo loại kinh phí được giao dự toán (kinh phí thường
xuyên hay kinh phí không thường xuyên, kinh phí đầu tư XDCB), chi tiết theo
Mục lục NSNN, mã CTMT, DA (nếu có)...

-Chỉ tiễu côt:

+ Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ cam kết chi.
+ Cột C: Ghi nội dung phát sinh chi tiết theo chứng từ.
+ Cột 1- Số đã cam kết: Ghi giá trị khoản đã cam kết chi với KBNN trên cơ
sở hợp đồng đã ký, căn cứ vào giấy đề nghị cam kết chi có xác nhận của KBNN.
Trường họp hủy cam kết chi thì ghi âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
+ Cột 2- Số đã thanh toán: Ghi số đã thanh toán, bao gồm số tạm ứng và
thực chi từ số đã cam kết chi với KBNN, căn cứ giấy rút dự toán đã có xác nhận
của KBNN.
+ Cột 3: Số dư cam kết: Phản ánh số dư cam kết chi còn lại chưa thanh
toán. Số liệu này được tính toán bằng số dư đã cam kết kỳ trước cộng (+) phát
sinh cam kết chi kỳ này trừ đi (-) số đã thanh toán.

-Chỉ tiêu dòng:

Số dư đầu năm: Phản ánh số dư cam kết chi từ năm trước chuyển sang, ghi
số liệu vào cột 3.
Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh số dư đầu năm nếu có phát
sinh điều chỉnh sau khi đã khoá sổ chuyển số dư.
Số phát sinh: Trình bày chi tiết theo chứng từ phát sinh vào các cột tương
ứng.
Cuối tháng, quý, năm cộng số đã rút trong tháng, quý và luỹ kế từ đầu
năm, số dư cuối năm làm cơ sở đối chiếu số liệu với KBNN và lập báo cáo
quyết toán năm.
Phần III. Tình hình rút dự toán qua KBNN
Sổ được mở chi tiết theo loại kinh phí được giao dự toán (kinh phí thường
xuyên, kinh phí không thường xuyên), kinh phí đầu tư XDCB, chi tiết theo mục
lục NSNN, mã CTMT, DA (nếu có) để phục vụ tổng hợp số liệu đối chiếu với
KBNN và lập báo cáo quyết toán chi tiết theo Mục lục NSNN và chi tiết theo
chương trình, dự án.

-Chỉ tiêu côt:
*

+ Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ rút dự toán, thanh toán
tạm ứng, chứng từ nộp trả kinh phí và các chứng từ có liên quan khác.
+ Cột C: Ghi nội dung phát sinh chi tiết theo chứng từ.
+ Cột 1: Số tạm ứng: Phản ánh tổng số tiền mà đơn vị đã rút tạm ứng từ
KBNN (chưa có đủ hồ sơ thanh toán theo quy định); đồng thời phản ánh số nộp
giảm số tiền đã tạm ứng và số phục hồi dự toán do khoản đã tạm ứng bị trả lại
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(trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn („.)). Căn cứ giấy rút dự
toán tạm ứng, chứng từ nộp giảm tạm ứng NSNN,...
Số liệu này phản ánh phát sinh chi tiết bên Có TK 008111, 008121,
008211, 008221, 00911, 00921, 00931 (không tính số thanh toán tạm ứng được
theo dõi ở cột 2).
+ Cột 2: Số thanh toán tạm ứng: Phản ánh số tiền đơn vị đã thanh toán tạm
ứng trong năm cho khoản chỉ đã có đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, căn cứ
giấy thanh toán tạm ứng đã có xác nhận KBNN.
Số liệu này phản ánh phát sinh chi tiết bên Có TK 008111, 008121,
008211, 008221, 00911, 00921, 00931 (được theo dõi chi tiết là số thanh toán
tạm ứng).
+ Cột 3: Số dư tạm ứng: Phản ánh số đơn vị đã rút tạm ứng nhưng chưa
thanh toán với NSNN. số liệu được tính toán trên cơ sở số dư tạm ứng kỳ trước
cộng (+) với số tạm ứng kỳ này trừ (-) đi số đã thanh toán tạm ứng.
+ Cột 4: Số thực chi NSNN: Phản ánh tổng số tiền mà đơn vị đã rút thực
chi từ KBNN đối với khoản chi đã có đủ hồ sơ thanh toán theo quy định, đồng
thời phản ánh số phục hồi dự toán từ khoản thực chi bị trả lại (trình bày là số âm
dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...))■ Căn cứ giấy rút dự toán thực chi,
chứng từ thanh toán từ khoản thực chi bị trả lại,...
Số liệu này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có các TK thực chi 008112,
008122, 008212, 008222, 00912, 00922, 00932 (không tính số thanh toán tạm
ứng đã theo dõi ở cột 2 và số nộp trả NSNN theo dõi ở cột 5).
+ Cột 5: Số nộp trả NSNN: Ghi số nộp trả lại NSNN từ khoản đơn vị đã rút
thực chi, căn cứ chứng từ nộp trả NSNN có xác nhận KBNN.
Số liệu này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có các TK thực chi 008112,
008122, 008212, 008222, 00912, 00922, 00932 (được theo dõi chi tiết là số nộp
trả lại NSNN).
+ Cột 6: Kinh phí thực nhận: Phản ánh số tiền đơn vị đã thực nhận từ rút
dự toán NSNN bao gồm số đã tạm ứng và số thực chi với NSNN (cột 6 = cột 1
+ cột 4).
+ Cột 7: Số đề nghị quyết toán: Phản ánh số đơn vị rút dự toán sử dụng
trong năm đã có đủ hồ sơ thanh toán với KBNN, bao gồm số rút thực chi và số
thanh toán tạm ứng trong năm.
Số liệu được tính toán trên cơ sở số liệu các cột đã ghi (cột 7= cột 2 + cột 4
- cột 5).

-Chỉ tiêu dòng:

+ Số dư đầu năm: Phản ánh số dư tạm ứng, ứng trước từ năm trước chuyển
sang, ghi số liệu vào các cột tương ứng.
+ Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh số dư đầu năm nếu có phát
sinh điều chỉnh sau khi đã chuyển số dư.
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+ Số phát sinh: Trình bày chi tiết theo chứng từ phát sinh vào các cột
tương ứng.
+ Cuối tháng, quý, năm cộng số đã rút trong tháng, quý và luỹ kế từ đầu
năm, và số dư cuối năm làm cơ sở đối chiếu số liệu với KBNN và lập báo cáo
quyết toán năm.

SỎ THEO DÕI NGUỒN VIỆN TRỢ
(Mầu số S102-H)
1. Mục đích: sổ này dùng để theo dõi dự toán giao từ nguồn viện trợ, tình
hình ghi thu, ghi tạm ứng và ghi thu, ghi chi vốn viện trợ nước ngoài theo Mục
lục NSNN.
Đơn vị phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng nguồn viện trợ cho hoạt động của
đơn vị và nguồn viện trợ cho dự án, công trình mà đơn vị được giao quản lý.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sỗ
Căn cứ vào thông báo số đã ghi thu, ghi tạm ứng; ghi thu, ghi chi vốn viện
trợ nước ngoài và các chứng từ khác có liên quan.
Sổ được mở chi tiết theo niên độ ngân sách và mục lục NSNN. sổ gồm có
2 phần:
- Phần I theo dõi dự toán được giao từ nguồn viện trợ: ghi sổ căn cứ quyết
định giao dự toán từ nguồn viện trợ.
- Phần II theo dõi nguồn viện trợ đơn vị nhận đã hạch toán vào NSNN, chi
tiết cho TK 004 “Kinh phí viện trợ không hoàn lại”.
Trường hợp nhận và sử dụng nguồn viện trợ cho chương trình dự án có mã
số theo quy định thì phải mở sổ theo dõi chi tiết cho từng chương trình, dự án
để lập bảo cáo quyết toán; sổ theo dõi chi tiết cho từng chương trình, dự án
ngoài việc mở theo niên độ NSNN còn theo dõi số liệu từ khi khởi cồng đến khi
hoàn thành.
P hần I. D ự toán được giao từ nguồn viện trợ

-Chí tiêu côt:
+
+
+
+

Cột A: Ghi ngày ghi sổ.
Cột B: Ghi nội dung các chỉ tỉêu.
Cột 1: Ghi số tiền tổng số theo quyết định giao dự toán.
Cột 2, 3,...: Ghi số tiền giao dự toán theo Loại - Khoản.

-Chỉ tiêu dòng:

L Dự toán năm trước chuyển sang: Phản ánh số dư dự toán kinh phí được
giao từ nguồn viện trợ chuyển từ năm trước sang, gồm:
- Số liệu nãm trước chuyển sang'. Phản ánh số dư dự toán năm trước còn lại
tại thời điểm hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN được chuyển sang nãm
nay.
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- Điều chỉnh số năm trước chuyển sang (nếu có): Phản ánh số liệu điều
chỉnh số dư dự toán năm trước chuyển sang phát sinh sau khi đã khóa sổ chuyển
số dư,
2. D ự toán giao trong năm: Phản ánh số liệu đom vị nhận dự toán kinh phí
theo các quyết định giao dự toán phát sinh trong năm (ghi rõ số, ngày của quyết
định giao dự toán).
Ghi chép theo từng quyết định giao dự toán; trường họp trong năm được
giao dự toán bổ sung, điều chỉnh thì dự toán bổ sung vào quý nào ghi vào quý
đó, trường hợp điều chỉnh giảm dự toán theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền thì các cột số liệu trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn
Trường hợp dự toán giao từ nguồn viện trợ cho chương trình dự án có mã
số theo quy định thì phải theo dõi chi tiết dự toán cho từng chương trình, dự án.
Số dư dự toán còn lại được xác định bằng tổng dự toán được sử dụng trong
năm trừ đi (-) số đơn vị đã có xác nhận ghi thu, ghi tạm ứng và số ghi thu, ghi chi
NSNN.
3. Dự toán bị hủy: Là phần số dư dự toán đơn vị không có nhu cầu sử dụng
trả lại NSNN hoặc số NSNN thu hồi, số này được xác định vào cuối năm khi hết
thời gian chỉnh lý quyết toán,
4. Số dư dự toán chuyển năm sau: Là phần số dư dự toán đơn vị chưa sử
dụng hết được phép chuyển sang năm sau theo quy định, được xác định khi hết
thời gian chỉnh lỹ quyết toán NSNN năm trước.
Phần II. Theo dõi nguồn viện trợ nhận đã hạch toán vào NSNN

-Chỉ tiêu cột:
+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ.
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải.
+ Cột 1: Ghi số tiền viện trợ đã có thông báo xác nhận ghi thu, ghi tạm ứng
NSNN. Số liệu này phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 00411, 00421.
+ Cột 2: Ghi số tiền đơn vị đã hoàn tạm ứng với NSNN từ số đã ghi thu ghi tạm ứng. số liệu này phản ánh số phát sinh bên Có TK 00411, 00421.
+ Cột 3: Phản ánh số đơn vị đã ghi thu - ghi tạm ứng nhưng chưa làm thủ
tục thanh toán tạm ứng với KBNN. số liệu này phản ánh số dư bên Nợ TK
00411, 00421. Số liệu được tính toán trên cơ sở số dư tạm ứng kỳ trước cộng
(+) với số ghi thu, ghi tạm ứng kỳ này trừ (-) đi số đã thanh toán tạm ứng.
+ Cột 4: Ghi số tiền viện trợ đã có thông báo xác nhận ghỉ thu - ghi chi
NSNN. Số liệu này phản ánh số phát sinh ghi đồng thời bên Nợ và bên có TK
00412, 00422.
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+ Cột 5: Ghi tổng số tiền đã nhận viện trợ trong năm đã hạch toán NSNN,
bao gồm số đã ghi thu, ghi tạm ứng và số ghi thu - ghi chi NSNN. số liệu trên
cột này được tính toán như sau: cột 5 = cột 1 + cột 4.
+ Cột 6: Ghi tổng số tiền đã đủ điều kiện quyết toán trong năm, bao gồm
số đã ghi thu - ghi chi NSNN và số đã làm thủ tục hoàn tạm ứng. số liệu trên
cột này được tính toán như sau: cột 6 = cột 2 + cột 4.

-Chỉ tiêu dòng:
+ Số dư đầu năm: Ghi số dư chuyển từ năm trước sang theo số liệu các cột
tương ứng.
+ Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh nếu có phát sinh số liệu
điều chỉnh sau khi đã chuyển số dư sang năm nay.
+ Số phát sinh trong năm: Ghi chi tiết theo chứng từ phát sinh.
+ Hàng tháng, năm phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ
đầu năm, số dư cuối năm.

SỎ THEO DÕI NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
(Mau số SI Ữ3-H)
1. M ục đích: sổ này dùng để theo dõi dự toán đơn vị được giao từ nguồn
vay nợ nước ngoài, tình hình ghi vay - ghi chi; ghi vay - ghi tạm ứng từ nguồn
vốn vay nợ nước ngoài theo từng năm ngân sách.
Đơn vị phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng nguồn vay nợ cho hoạt động của
đơn vị và nguồn vay nợ cho dự án, công trình mà đơn vị được giao quản lỷ.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ vào quyết định giao dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài, thông
báo số đã ghi vay - ghi tạm ứng; ghi vay - ghi chi vốn vay nợ nước ngoài và các
chứng từ khác có liên quan.
Sổ được mở theo dõi chi tiết cho TK 006 “Dự toán vay nợ nưởc ngoài”.
Sổ gồm có 2 phần: phần I theo dõi dự toán được giao từ nguồn vay nợ,
phần II theo dõi kinh phí vay nợ đơn vị nhận đã được hạch toán vào NSNN. Mở
chi tiết theo niên độ ngân sách và Mục lục NSNN.
Trường hợp nhận và sử dụng nguồn vay nợ nước ngoài cho chương trình
dự án có mã số theo quy định thì phải mở sổ theo dõi chi tiết cho từng chương
trình, dự án để lập báo cáo quyết toán; sổ theo dõi chi tiết cho từng chương
trình, dự án ngoài việc mở theo niên độ NSNN còn theo dõi số liệu từ khi khởi
công đến khi hoàn thành.
Phần I. D ự toán được giao từ nguồn vay nơ nước ngoài

-Chỉ tiêu cột:

+ Cột A: Ghi ngày ghi sổ.
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+ Cột B: Ghi nội dung các chỉ tiêu.
+ Cột 1: Ghi sổ tiền tổng số theo quyết định giao dự toán.
+ Cột 2, 3,...: Ghi số tiền giao dự toán theo Loại - Khoản.

-Chỉ tiêu dòng:

L Dự toán năm trước chuyển sang: Phản ánh số dư dự toán kinh phí được
giao từ nguồn vay nợ nước ngoài chuyển tò năm trước sang, gồm:
- Số liệu năm trước chuyển sang: Phản ánh số dư dự toán năm trước còn lại
tại thời điểm hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước, được chuyển
sang năm nay theo quy định.
- Điều chỉnh so năm trước chuyển sang (nếu CÓ): Phản ánh số liệu điều
chỉnh số dư dự toán năm trước chuyển sang phát sinh sau khi đã chuyển số dư
sang năm nay.
2. Dự toán giao trong năm: Phản ánh số liệu đơn vị nhận dự toán kinh phí
theo các quyết định giao dự toán phát sinh trong năm (ghi rõ số, ngày của quyết
định giao dự toán).
Ghi chép theo từng quyết định giao dự toán; trường hợp trong năm được
giao dự toán bổ sung, điều chỉnh thì dự toán bồ sung vào quý nào ghi vào quý
đó, trường hợp điều chỉnh giảm dự toán theo quyết định của cơ quan có thấm
quyền thì các cột số liệu trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn
Trường họp dự toán giao từ nguồn vay nợ nước ngoài cho chương trình dự
án có mã số theo quy định thì phải theo dõi chi tiết dự toán cho từng chương
trình, dự án.
Số liệu này phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 0061, 0062 (được theo dõi
chi tiết là dự toán giao trong năm)
Số dư dự toán còn lại được xác định bằng tổng dự toán được sử dụng trong
năm trừ đi (-) số đơn vị đã ghi vay, ghi tạm ứng và số ghi vay, ghi chi đã có xác
nhận của NSNN.
3. Dự toán bị hủy: Là phần số dư dự toán đơn vị không có nhu cầu sử dụng
trả lại NSNN hoặc số NSNN thu hồi, số này được xác định vào cuối năm khi hết
thời gian chỉnh lý quyết toán.
Số liệu này phản ánh số phát sinh ghi âm (-) bên Nợ TK 0061, 0062 (được
theo dõi chi tiết là dự toán bị hủy trong năm)
4. D ự toán chuyển năm sau: Là phần số dư dự toán đơn vị chưa sử dụng
hết được phép chuyển sang năm sau theo quy định, được xác định khi hết thời
gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước.
Phần IL Theo dõi nguồn vay nợ nhận đã hạch toán vào NSNN
Sổ được mở chi tiết theo mục lục NSNN.

-Chỉ tiêu côt:
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+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ.
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải.
+ Cột 1: Tổng số: Ghi số tiền vay nợ nước ngoài đã có thông báo xác nhận
ghi vay, ghi tạm ứng NSNN.
Số liệu này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có TK 00611, 00621 (được
theo dõi là số ghi tạm ứng NSNN).
+ Cột 2: Số thanh toán tạm ứng: Ghi số tiền đơn vị đã hoàn tạm ứng với
NSNN từ số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN.
Sổ liệu này phản ánh số phát sinh ghi âm (-)bên CóTK 00611, 00621
đồng thời ghi dương bên Có TK 00612, 00622 (được theo dõi là số thanh toán
tạm ứng NSNN).
+ Cột 3: Số dư tạm ứng: Phản ánh số đơn vị đã ghi vay, ghi tạm ứng nhưng
chưa làm thủ tục hoàn ứng với KBNN.
Số liệu được tính toán trên cơ sở số dư tạm ứng kỳ trước cộng (+) với số ghi
vay, ghi tạm ứng kỳ này trừ (-) đi số đã thanh toán tạm ứng.
+ Cột 4: Số ghi vay, ghi chi NSNN: Ghi số tiền vay nợ đã có thông báo xác
nhận ghi vay, ghi chi NSNN.
Sổ liệu này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có TK 00612, 00622 (được
theo dồi là số ghi chi NSNN).
+ Cột 5: Số nộp trả NSNN: Ghi số nộp trả NSNN tò khoản đã hạch toán
vào NSNN, căn cứ vào Giấy nộp trả kinh phí có xác nhận KBNN. số liệu này
phản ánh sổ phát sinh chi tiết bên Có TK 00612, 00622 (số ghi âm, được theo
dõi là số nộp trả NSNN)
+ Cột 6: Kinh phí đã vay trong năm: Ghi tổng số tiền đã nhận từ nguồn vay
nợ nước ngoài trong năm đã hạch toán NSNN, bao gồm số đã ghi vay, ghi tạm
ứng và số ghi vay, ghi chi NSNN. số liệu trên cột này được tính toán như sau:
cột 6 = cột 1 + cột 4.
+ Cột 7: Kinh phí quyết toán trong năm: Ghi tổng số tiền đã đủ điều kiện
quyết toán với NSNN ừong năm, bao gồm số đã ghi vay, ghi chi NSNN và số đã
làm thủ tục hoàn tạm ứng. số liệu trên cột này được tính toán như sau: cột 7 = cột
2 + cột 4 - cột 5.

-Chỉ tiêu dồng:

+ Số dư đầu năm: Phản ánh số dư từ năm trước chuyển sang, ghi số liệu vào
các cột tương ứng.
+ Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh số dư đầu năm nếu có phát
sinh điều chỉnh sau khi đã chuyển số dư.
+ Số phát sinh: Trình bày chi tiết theo chứng từ phát sinh vào các cột tương
ứng.
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+ Hàng tháng phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ đầu
năm.
+ Hết năm tính toán xác định số dư chuyển sang năm sau theo quy định.

SỔ THEO DÕI KINH PHÍ NSNN CẤP BẰNG LỆNH CHI TIÈN
(Mẩu số S1Ữ4-H)
1. M ục đích:
Sổ này dùng để theo dõi việc nhận và sử dụng kinh phí mà đơn vị được
NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền. Bao gồm nhận NSNN cấp thực chi, cấp tạm ứng
bằng Lệnh chi tiền.
Sổ được mở theo dõi số liệu chi tiết cho TK 012 “Lệnh chỉ tiền thực chi”
và TK 013 “Lệnh chi tiền tạm ứng”, sổ được mở chi tiết đến năm ngân sách, chi
tiết loại kinh phí được giao dự toán bao gồm: kinh phí thường xuyên (phản ánh
kinh phí thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp công lập); kinh phí không
thường xuyên (phản ánh kinh phí không thường xuyên đối với đơn vị sự nghiệp
công lập); kinh phí đầu tư XDCB (đối với đơn vị được cấp vốn đầu tư XDCB từ
NSNN bằng Lệnh chi tiền) và theo mục lục NSNN.
Trường họp nhận và sử dụng kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền cho
chương trình dự án có mã sổ theo quy định thì phải mở sổ theo dõi chi tiết cho
từng chương trình, dự án để lập báo cáo quyết toán; sổ theo dõi chi tiết cho từng
chương trình, dự án ngoài việc mở theo niên độ NSNN còn theo dõi số liệu từ
khi khởi công đến khi hoàn thành.
Đơn vị phải mở sổ chi tiết theo dõi riêng nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi
tiền cho hoạt động của đơn vị và nguồn NSNN cấp bằng lệnh chi tiền cho dự
án, công trình mà đơn vị được giao quản lý.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ vào giấy báo Có từ NSNN, ủy nhiệm chi chuyển tiền, giấy rút từ tài
khoản tiền gửi và các chứng từ khác có liên quan.

- Chỉ tiêu cột:

+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ.
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải.
+ Cột 1: Kinh phí được cấp: Ghi tổng số tiền mà đơn vị được NSNN cấp
bằng Lệnh chi tiền thực chi, căn cứ giấy báo Có từ NSNN. số liệu cột này phản
ánh số phát sinh chi tiết bên Nợ TK 012.
+ Cột 2: Kinh phí đã sử dụng: Ghi số tiền mà đơn vị đã sử dụng từ nguồn
NSNN cấp thực chi bằng Lệnh chi tiền, trường hợp có phát sinh số nộp trả số đã
sử dụng thì trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)* Sô liệu
cột này phản ánh số phát sinh bên Có TK 012.
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+ Cột 3: Số nộp trả NSNN: Ghi số nộp trả NSNN từ số đã nhận thực chi
bằng lệnh chi tiền, phản ánh số phát sinh chi tiết ghi Nợ âm (-) TK 012 (được
theo dõi chi tiết là số nộp trả NSNN).
+ Cột 4: Kinh phí chưa sử dụng: Ghi số tiền được NSNN cấp thực chi bằng
Lệnh chi tiền nhưng chưa sử dụng hết. số liệu được tính toán trên cơ sở số dư kỳ
trước cộng (+) với số nhận kỳ này trừ (-) đi số đã sử dụng (-) số đã nộp trả NSNN.
+ Cột 5: Kinh phí nhận tạm ứng: Ghi tổng số tiền mà đơn vị được NSNN
tạm ứng bằng Lệnh chi tiền, căn cứ giấy báo Có từ NSNN; đồng thời ghi số đơn
vị đã nộp giảm (nộp trả) khoản đã tạm ứng NSNN bằng Lệnh chi tiền (trình bày
là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...))• số liệu cột này phản ánh số
phát sinh bên Nợ TK 013,
+ Cột 6: Số thanh toán tạm ứng: Ghi số đơn vị đã thanh toán tạm ứng với
NSNN, đã được NSNN chuyển thành thực chi, căn cứ vào thông báo hoặc
chứng từ có liên quan của cơ quan tài chính, Sô liệu cột này phản ánh phát sinh
bên Có TK 013.
+ Cột 7: Số dư tạm ứng: Ghi số kinh phí NSNN cấp tạm ứng bằng Lệnh
chi tiền đơn vị đã nhận nhưng chưa thanh toán với NSNN. số liệu được tính toán
trên cơ sở số dư tạm ứng kỳ trước cộng (+) với kinh phí nhận tạm ứng kỳ này trừ (-)
đi số đã thanh toán tạm ứng.
+ Cột 8: Kinh phí thực nhận: Phản ánh số kinh phí đơn vị đã thực nhận
NSNN cấp bằng lệnh chi tiền, bao gồm nhận lệnh chi tiền thực chỉ và lệnh chi
tiền tạm ứng (cột 8 = cột 1 + cột 5).
+ Cột 9: Kinh phí đề nghị quyết toán: Ghi số kinh phí đơn vị đã nhận
NSNN cấp bằng lệnh chi tiền đủ điều kiện quyết toán trong năm, bao gồm số đã
sử dụng từ nguồn NSNN cấp lệnh chi tiền thực chi và số đã thanh toán tạm ứng
với NSNN từ nguồn lệnh chi tiền tạm ứng (cột 9 = cột 2 + cột 6).

-Chỉ tiêu dòng:

+ Số dư đầu năm: Ghi số liệu chuyển từ năm trước sang ừên các cột tương
ứng có số liệu chuyển.
+ Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh số dư đầu năm trong
trường hợp đã khóa sổ chuyển số dư sang năm nay nhưng vẫn còn điều chỉnh số
liệu liên quan đến năm trước.
+ Số phát sinh trong kỳ: Ghi chi tiết theo chứng từ phát sinh.
+ Hàng tháng, năm phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ
đầu năm, cuối năm tính số dư chuyển sang năm sau.
SỎ TH EO D Õ I NGUỒN PH Í ĐƯỢC
KHẤU TRỪ ,7 ĐẺ LẠI
•
•

(Mấu số S105-H)
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1. M ục đích: sổ này dùng để theo dõi tình hỉnh tiếp nhận và sử đụng kinh
phí từ nguồn thu phí được khấu trừ, để lại đơn vị theo quy định.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ để ghi sổ là ủ y nhiệm chi, Phiếu thu, Phiếu chi và chứng từ khác
có liên quan.
Sổ mở để theo dõi chi tiết TK 014 ‘T hí được khấu trừ, để lại”, bao gồm
theo dõi việc nhận kinh phí từ nguồn thu phí được khấu trừ để lại đối với đơn vị
có tỷ lệ khấu trừ để lại theo quy định đồng thời theo dõi việc sử dụng kinh phí
từ nguồn này. Riêng số liệu chi phải theo dõi chi tiết chi theo tiểu mục của mục
lục NSNN.
Sổ được chia làm 2 phần:

Phần I: Theo dõi số thu phí được khấu trừ, để lại
Chỉ tiêu cột:

-

+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ.
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải cùa chứng từ kế toán.
+ Cột 1: Ghi tổng số tiền mà đơn vị nhận được từ nguồn phí được khấu trừ,
để lại; trường hợp có phát sinh giảm số phí đã ghi thì trình bày là số âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Cột này phản ánh số phát sinh ghi bên Nợ
TK 014 (cọt 1 - cột 2 + cột 3).
+ Cột 2: Ghi chi tiết số tiền thu được phân bổ cho hoạt động thường xuyên,
trường hợp có phát sinh giảm số phí đã ghi thì trình bày là số âm dưới hình thức
ghi trong ngoặc đơn (...).
Số liệu cột này phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 0141- Chi thường xuyên.
+ Cột 3: Ghi chi tiết số tiền thu được phân bổ cho hoạt động không thường
xuyên, trường hợp có phát sinh giảm số phí đã ghi thì trỉnh bày là số âm dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Số liệu cột này phản ánh số phát sinh bên Nợ TK 0142- Chi không thường
xuyên.

-Chỉ tiêu dòng:

Trình bày chi tiết theo từng loại phí mà đơn vị được phép thu theo quy
định của pháp luật về phí, lệ phí.
+ Số dư đầu năm: Ghi số kinh phí nhận tò năm trước nhưng chưa sử dụng,
chuyển năm nay sử dụng và quyết toán.
+ Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh số dư đầu năm trong
trường hợp đã chuyển số dư sang năm sau nhưng vẫn có phát sinh điều chỉnh
làm ảnh hưởng đến số dư đã chuyển sổ (nếu có).
+ Số phát sinh trong kỳ: Ghi chi tiết theo chứng từ phát sinh. Phản ánh số
phát sinh bên Nợ TK 014 theo các cột tương ứng.
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+ Hàng tháng phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ đầu năm
đối với từng loại phí được khấu trừ, để lại. Cuối năm cộng tổng số phí được
khấu trừ, để lạỉ trong năm từ tất cả các loại phí.

Phần II: Theo dõi số chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại
Chỉ tiêu cột:

-

+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ.
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải của chứng từ kế toán,
+ Cột 1: Ghi tổng số tiền chi thường xuyên từ nguồn phí được khấu trừ để
lại theo chứng từ phát sinh thực tế, ghi chi tiết số tiền chi theo từng tiểu mục
chi, trường họp có phát sinh giảm số đã chi thì trình bày là số âm dưới hình thức
ghi trong ngoặc đơn (...) (cột 1 = cột 2 + cột 3).
+ Cột 2: Chi phục vụ thu phí: Phản ánh các khoản chi thường xuyên từ
nguồn phí được khấu trừ, để lại phục vụ cho hoạt động thu phí. Ghi chi tiết số
tiền chi theo từng tiểu mục chi, trường hợp có phát sinh giảm số đã chi thì trình
bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Số liệu cột này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có TK 0141- Chi thường
xuyên, được theo dõi chi tiết là chi phục vụ cho hoạt động thu phí.
+ Cột 3: Chi hoạt động: Phản ánh các khoản chi thường xuyên từ nguồn
phí được khấu trừ, để lại phục vụ cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị
(ngoài hoạt động phục vụ thu phí). Ghi chi tiết số tiền chi theo từng tiểu mục
chi, trường hợp có phát sinh giảm số đã chi thì trình bày là số âm dưới hình thức
ghi trong ngoặc đơn (...).
Số liệu cột này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có TK 0141- Chi thường
xuyên, được theo dõi chi tiết là chi hoạt động khác.
+ Cột 4: Ghi tổng số tiền chi không thường xuyên từ nguồn phí được khấu
trừ đế lại theo chứng từ phát sinh thực tế, ghi chi tiết sổ tiền chi theo từng tiểu
mục chi, trường hợp có phát sinh giảm số đã chi thì trình bày là số âm dưới hình
thức ghi trong ngoặc đơn (...) (cột 4 = cột 5 + cột 6).
+ Cột 5: Chi phục vụ thu phí: Phản ánh các khoản chi không thường xuyên
từ nguồn phí được khấu trừ, đế lại phục vụ cho hoạt động thu phí. Ghi chi tiết
số tiền chi theo từng tiểu mục chi, trường hợp có phát sinh giảm số đã chi thì
trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn
Số liệu cột này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có TK 0142- Chi không
thường xuyên, được theo dõi chi tiết là chi phục vụ cho hoạt động thu phí.
+ Cột 6: Chi hoạt động: Phản ánh các khoản chi không thường xuyên từ
nguồn phí được khấu trừ, để lại phục vụ cho các hoạt động của đơn vị (ngoài
hoạt động phục vụ thu phí). Ghi chi tiết số tiền chi theo từng tiểu mục chi,
trường họp có phát sinh giảm số đã chi thì trình bày là số âm dưới hình thức ghi
trong ngoặc đơn (...).
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SỐ liệu cột này phản ánh số phát sinh chi tiết bên Có TK 0142- Chi không
thường xuyên, được theo dõi chi tiết là chi hoạt động khác.

- Chỉ tiêu dòng:
Trình bày chi tiết theo chứng từ phát sinh vào các cột tương ứng.
Hàng tháng phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ đầu năm.

SỎ THEO DÕI NGUỒN THU HOẠT ĐỘNG KHÁC ĐƯỢC ĐẺ LẠI

(Mau số SI 06- H)

1. M ục đích: sổ này dùng để theo dõi tình hình nhận và sử dụng kinh phí
từ nguồn chủ đầu tư được trích để lại từ dự án, công trình cho các hoạt động của
BQLDA. Sổ được mở chi tiết theo Mục lục NSNN để làm căn cứ báo cáo quyết
toán với cơ quan có thẩm quyền.
2. Căn cứ và phương pháp ghỉ sổ
Căn cứ để ghi sổ là ủ y nhiệm chi, Phiếu thu, Phiếu chi và chứng từ khác
có liên quan.
Sổ mở để theo dõi chi tiết TK 018 “Thu hoạt động khác được để lại”. Bao
gồm theo dõi số thu mà chủ đầu tư được trích để lại từ dự án, công trình cho các
hoạt động của BQLDA và việc sử dụng kinh phí từ nguồn này. Riêng số liệu chi
phải theo dõi chi tiết theo tiểu mục của Mục lục NSNN.
Sổ được chia làm 2 phần:
(l)P h ần I: Theo dõi số thu hoạt động khác được để lại
Nội dung: Theo dõi số thu chủ đầu tư được trích để lại từ dự án, công
trình cho các hoạt động của BQLDA.

-Chỉ tiêu cột:
+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ.
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải của chứng từ kế toán.
+ Cột 1: Ghi tổng số thu mà chủ đầu tư được trích để lại từ dự án, công
trình cho các hoạt động của BQLDA; trường hợp có phát sinh giảm số thu đã
ghi thì trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...). Cột này phản
ánh số phát sinh ghi bên Nợ TK 018
Trường hợp có quy định phân bổ nguồn kinh phí này cho hoạt động
thường xuyên và hoạt động không thường xuyên thì điền số liệu tương ứng vào
cột 2 và cột 3 (cột 1 = cột 2 + cột 3).

-Chỉ tiêu dòng:
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Trình bày chi tiết số thu mà chủ đầu tư được trích để lại từ dự án, công
trình cho các hoạt động của BQLDA theo từng dự án, công trình trong năm.
+ Sổ dư đầu năm: Ghi số thu còn lại từ năm trước nhưng chưa sử dụng,
được chuyển năm nay sử dụng và quyết toán.
+ Điều chỉnh số dư đầu năm: Ghi số điều chỉnh số dư đầu năm trong
trường hợp đã chuyển số dư sang năm sau nhưng vẫn có phát sinh điều chỉnh
làm ảnh hưởng đến số dư đã chuyển sổ (nếu có)
+ Số phát sinh trong kỳ: Ghi chi tiết theo chứng từ phát sinh. Phản ánh số
phát sinh bên Nợ TK 018 theo các cột tương ứng.
+ Hàng tháng phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ đầu
năm.
(2)

Phần II: Theo dõi số chi từ nguồn thu hoạt động khác được để lại

Nội dung: Theo dõi số chi từ nguồn thu mà chủ đầu tư được trích để lại từ
dự án, công trình cho các hoạt động của BQLDA

-Chỉ tiêu cột:
+ Cột A, B: Ghi số hiệu và ngày tháng trên chứng từ,
+ Cột C: Ghi nội dung diễn giải của chứng từ kế toán.
+ Cột 1: Ghi tổng số tiền chi ra từ nguồn thu mà chủ đầu tư được trích để
lại từ dự án, công trình cho các hoạt động của BQLDA theo chứng từ phát sinh
thực tế, số tiền chi được ghi chi tiết theo tiểu mục chi, trường hợp có phát sinh
giảm số đã chi thì trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
(cột 1 = cột 2 + cột 3).
Trường họp có quy định theo dõi chi tiết chi hoạt động thường xuyên và
hoạt động không thường xuyên đối với khoản chi ra từ nguồn thu mà chủ đầu tư
được trích để lại từ dự án, công trình cho các hoạt động của BQLDA thì điền số
liệu tương ứng vào cột 2 và cột 3 (cột 1 = cột 2 + cột 3).

-Chỉ tiêu dòng:
Trình bày chi tiết theo chứng từ phát sinh vào các cột tương ứng.
Hàng tháng phải thực hiện cộng số liệu và tính toán số lũy kế từ đầu năm.

Phụ lục số 04
H Ệ TH Ố N G BÁO CÁO QUYỂT TOÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/20Ỉ9/TT-BTC ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20ỉ 9
của Bộ Tài chỉnh)
I. DANH M ỤC, KỲ HẠN LẬP VÀ NƠI NHẬN BÁO CÁO
•

STT

1
1
2

3
4

5

Ký hiệu
bỉểu

7

•

•

•

Tên biểu bảo cáo

2
3
B01/BCQT-CĐT Báo cáo quyết toán kinh phí
hoạt động
F01-01/BCQT- Báo cáo chi tiết chi từ nguồn
CĐT
kinh phí quyết toán theo
MLNS
F01-02/BCQT- Báo cảo chi tiết kinh phí
CĐT
chương trình, dự án
B02/BCQT-CĐT Báo cáo thực hiện xử lý kiến
nghị của kiểm toán, thanh tra,
tài chính
B03/BCQT-CĐT Thuyết minh báo cáo quyết
toán

Noi nhận
Kỳ hạn
Cơ quan Cơ quan
lập bao
Tài chính cẩp trên
cáo
(2)
0)
6
4
5
X
Năm
X
Năm

X

X

Năm

X

X

Năm

X

X

Năm

X

X

(ỉ), (2) Đơn vị là đơn vị dự toán cấp I; đơn vị vừa là đon vị dự toán cấp ỉ vừa là
đơn vị sử dụng NSNN (không có đơn vị trực thuộc) do cơ quan Tài chỉnh trực tiếp
duyệt quyết toán thì bảo cảo gửi cho cơ quan Tài chỉnh đồng cấp. Các đom vị còn lại
gửi báo cáo cho cơ quan cấp trên trực tiếp.
II. PHƯ ƠNG THỨ C G Ử I VÀ LƯU T R Ữ BÁO CÁO
Báo cáo đơn vị lập gửi cơ quan có thẩm quyền có thể được thể hiện dưới hình
thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử tùy theo điều kiện thực tế và yêu cầu của cơ
quan nhận báo cáo.
Đơn vị in 01 bản báo cáo quyết toán ra giấy ký, đóng dấu và lưu trữ theo quy
định.
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III. MẪU BÁO CÁO
Mã chương....................................
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:.....................
Mã ĐVQHNS:..............................

M ấu số B01/BCQT-CĐT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/ỉ ỉ /20 ĩ 9 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN K INH PH Í HOẠT ĐỘNG
Nãm:.................
Đơn vị: Đồng
LOẠI

LOẠI

STT

CHỈ TIÊƯ

MÃ SÓ

TÒNG SÓ
TÓNG SỐ KHOẢN ... K H O ẢN... TỒNG SÓ KH OẢN... KHOẢN ...

A

B

c

A. NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I
1

NGUỒN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

ỈA

Kinh phi thường xuyên (02=03+04)
- Kinh phí đã nhận
- Dự toán còn dư ở Kho bạc
Kinh phí không thường xuyên (05=06+07)

Ì.2

Số dir kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05)

- Kinh phí đã nhận
-

2

3

Dự toán còn dư ở Kho bạc

01
02
03
04
05
06
07

D ự toán được giao trong năm (08=09+10)

08

- Kinh phí thường xuyên

09

- Kình phỉ không thường xuyên

10

Tổng sổ đưọc sử dụng trong năm (11=12+ 13)

11

- Kinh phí thưòng xuyên ( ỉ 2=02+09)

12

1

2

3

4

5

6

7

3
LOẠI
STT

C H Ỉ T ĨÊ Ư

M Ã SÓ

LOẠI

TỎNG SÔ
TỎNG SÓ KHOẢN ... KHOẢN ... TỒNG SỐ KHOẢN ... KHOẢN ...

- Kinh p h í không thường xuyên (ỉ 3=05+ỉ 0')

c
13

Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16)

14

- Kinh phỉ thường xuyên

15

- Kinh p h ỉ không thường xuyên

16

Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19)

17

- Kinh p h ỉ thường xuyên

18

- Kỉnh phỉ không thường xuyên

19

A

4

5

6

6. ỉ

B

Kinh phí giảm trong năm (20=21+25)

20

Kinh p h ỉ thường xuyên (21= 22+23+24)

21

- Đã nộp NSNN

22

- Còn phải nộpN SN N (23=03+15-18-22-31)

23
24
25
26
27
28

- Dự toán bị huỷ (24=04+09-15-32)
6.2

Kinh phỉ không thường xuyên (25=26+27+28)
- Đã

nộp N SN N

- Còn phải nộp N S N N (27=06+16-19-26-34)

7
7. Ị

7.2

- Dự toán bị huỷ (28=07+10-16-35)
SỔdư kình phí đưọc phép chuyển sang nămsau sửdụng và
quyết toán (29=30+33)
Kinh phí thường xuyên (30=3ỉ +32)
- Kinh phí đã nhận
- Dự toán còn dư ở Kho bạc
Kinh phỉ không thường xuyên (33=34+35)
- Kinh phí đã nhận

29
30
31
___ 32_ _
33
34

1

2

3

4

6

5

7

------------

....

4
LOẠI
STT

C H Ỉ T IÊ U

M Ả SỐ

LOẠI

TÓNG SÓ
TÓNGSỚ KHOẲN ... K HOẢN... TỎNG SÓ K H O ẢN... KHOẢN...

A

B
-

Dự toán còn dư ở Kho bạc

c

NGƯÒN VÓN VIỆN TRỢ

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang

36

2

Dự toán được giao trong năm

37

3

Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm (38=39+40)

38

- Sổ đã ghi thu, ghi tạm ứng

39

- Số đã ghi thu, ghi chi

40

4

Kinh phí đưọc sử dụng trong năm (41= 36+38)

41

5

Kinh phí đề nghị quyết toản

42

6

Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và
quyết toán (43=41-42)

43

1

Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46)

3
4

Tổng kinh phí đã vay trong năm (49= 50+51)
- SỔ đã ghi vay, ghi tạm ứ ng N SN N

- SỔđã ghi
5

4

3

5

7

6

---------------

----

NGUÒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI

- Kinh phí đã ghi tạm ửng
- Số dưdưtoán
Dự toán được gỉao trong năm
Tổng số đưọ'c sử dụng trong năm(48=44+47)

2

2

35

II

III

1

vay, ghi chi N SN N

Kính phỉ đon vị đà sử dụng đề nghị quyết toán

44
45
46
47
48
49
50
51
52

-----

.. ......

.... .............

5
LOẠI
C H Ỉ T IÊ U

STT

M Ả SỐ

LOẠI

TỐ N G SÓ
TỒ N G SỐ KHOÁN ... KHOẢN ... TỎ N G SỐ KHOÁN ... K H O Ả N...

B

A
6

Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56)

c

1

2

3

4

5

53

7

54

- Còn phải nộpNSNN (55=45+49-52-54-58)

55

- D ự toán bị hủy (56= 46+47-49-59)

56

Kinh phí được phép chuyển sang nảm sau sử dụng và quyết
toán (57= 58+59)

57

- Kinh phí đã ghi tạm ứng

58

- Số dư dư toán

59

__ 8___ Số đả gỉảỉ ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN

7
. ... ....

-----

- Đ ã nộp N SN N

6

60

B. N G U Ồ N PH Í Đ Ư Ợ C K H Ấ U T R Ừ ĐẺ LẠ I
1

2

3

Số dư kỉnh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang
(61=62+63)

- Kinh phí thường xuyên
- Kinh phí không thường xuyên

63

D ự toán được giao trong năm (64=65+66)

64

- Kinh phỉ thường xuyên

65

- Kinh phỉ không thường xuyên

66

SỐ thu đươc trong nãm (67=68+69)

67

- Kinh phỉ thường xuyên

68

- Kinh phỉ không thường xuyên
4

61

Tổng

số kinh phí đưọc sử dụng trong năm (70=71+72)

- Kinh phí thường xuyên (71—62+68)

--- -----

62

----------------------

69
70

71

--- -----

--------------------------------------

6
LOẠI

LOẠI

STT

CHỈ TIÊU

MÃ SÓ

TÓ N G SÓ
T Ố N G SỐ K H O ẢN... K H OẢN... TỎ N G SỐ KHOẢN... K H O ẢN...

A

B
- Kinh phí không thường xuyên (72 =63 +69)

5

6

c

1

3

4

5

6

72

Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (73=74+75)
- Kinh phí thường xuyên

74

- Kinh phỉ không thường xuyên

75

SỐdư kinh phí đưực phép chuyển sang năm sau sử dụng và
quyểt toán (76= 77+78)
- Kinh phỉ thường xuyên (77=71-74)

76

- Kinh phí không thường xuyên (78=72-75)

2

73

77
78

N gày......tháng....... năm......
N G Ư Ờ I LẬP BIÉU

KÉ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ và tên)

(Ký, họ và tên)

THỦ TRƯ ỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

7

7
Mã chương.......................................
ĐƠN VỊ BÁO C Á O :.......................
Mã ĐVQHNS:..................................

P h ụ b iểu F 0 1 -0 1 /B C Q T -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20ỉ 9/TT-BTC
ngày Ỉ4/1Ỉ/20Ỉ9 của Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO CHI T IÉ T CH I TỪ NGUỒN K INH PH Í QƯYÉT TOÁN TH EO MỤC LỤC NSNN
N ăm ....................
Đơn vị: Đồng
Loại Khoán Mục
A

B

Tiếu
mục

Nội dung chi

Tông sô

D

E

1

c

NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Ngân sách
Vay nợ nước
Viện trợ
trong nước
ngoài
2
4
3

NGƯÒNPHÍ
ĐƯỢC KHẤU
TRỪ, ĐẾ LẠI

I. Kỉnh phí thường xuyên

II. Kỉnh phí không thường xuyên

TỎNG CỘNG

N g à y ........ th ả n g ......... n ă m .......

NGƯỜI LẬP BIẾU

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯ ỞN G ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ và tên)

(Ký, họ và tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

5

8

Mã chương...............................

Phụ biểu F01-02/BCQT-CĐT

ĐƠN VỊ BÁO CÁO:.....................
Mã ĐVQHNS:.........................

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2019/TT-BTC
ngày 14/ỉ Ị/20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

BÁO CÁO C H I T IÉ T

KINH PHÍ CHƯƠNG TRỈNH, D ự ÁN
Năm:.............
T e n dự á n :....................m ã s ố .......................thuộc ch ư ơ n g trìn h ........................ k h ở i đ ầ u ..................... kết th ú c ...........................................................................................
C ơ q uan th ự c h iện d ự á n :...............................................................................................................................................................................................................................
T ổ n g số k in h p h í đ ư ợ c d u y ệt to à n d ự á n ................................................................................ số k in h p hí đ ư ợ c d u y ệt k ỳ n à y ........................................................................

I. SỎ LIỆU TÒNG HỢP

Đơn vị: Đồng

Lũy kế từ khi khỏi đầu

Năm nay
STT

CHỈ TIÊƯ

A

B

1

NGƯỎN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC

1

Mã
Ấ Tổng
so
số
c

SỔ dư kinh phí năm trước chuyến sang

(01=02+03)
- Kinh phí đã nhận

02

- Dự toán còn dư ở Kho bạc

03

2

Dự toán được giao trong năm

04

3

Tổng sổ được sử dụng trong năm (05= 01+ 04)
Kinh phí thực nhận trong năm

05

4

06

5

Kỉnh phí dề nghị quyết toán

07

6

Kinh phí giảmtrong năm(08= 09+10+11)
- Đã nộp N SN N

08
09

01

1

T ổn g

số
2

Loại
Khoản Khoản
3

4

T ổng

số
5

Loại
Tổng
Khoản Khoản số
6

7

8

T ôn g

số
9

Loại
Khoản Khoản
10

11

Loại
T ông

số
12

Khoản Khoản
13

14

9
N ăm nay
STT

Mã

C H Ỉ T IÊ U

số

Loại

T ổng
số

T ôn g

Loại

K hoản K hoản

số
A

c

B
- Còn phải nộp NSNN (10=02+06-07-09-13)

10

- Dự toán bị huỷ (11= 03+04-06-14)

11

7

sé dư kỉnh phí được phép chuyển sang năm
sau sử dụng và quyết toán (12=13+14)
- K inh phí đã nhận
- Dự toán còn dư ở Kho bạc
II

12
13
14

NGUỒN VỐN VIỆN TRỢ

1

Số dư kỉnh phí năm trước chuyển sang

15

2

D ự toán được giao trong năm
Tống kinh phí đã nhận viện trợ trong năm

16

3

(17=18+19)

17

- Sô đâ ghi thu, ghi tạm ửng

18

- Sô đâ ghi thu, ghi chi

19

4

Kinh phí được sử d ụn g trong năm (20=15+17)

20

5

Kinh phí đề nghị quyểt toán

21

So dư kinh phí được phép chuyển sang năm
6
III

sau sử dụng và quyết toán (22=20-21)

22

III. NGUÒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
So dư kinh phí năm trước chuyến sang
(23=24+25)

23

- Kinh phỉ đã ghi tạm ứng

24

- Sô dư dự toán

25

2

Dự toán được giao trong năm

26

3

Tổng số được sử dụng trong n ă m

1

(27= 23+26)

27

1

L ũ y kế từ k hi k h ỏ i đầu

2

T ông

K hoản K hoản

số

số
3

4

5

L oại

T ổng
Tông

Loại

K hoản K hoản T ông

số
6

7

8

9

Khoản

K hoản

13

14

số
10

u

12

10
N ăm nay

STT

CHỈ TIÊU

A

B

4

Tổng kính phí đã vay trong năm (28=29+30)
- Sô đã ghi vay, ghi tạm ứng N SN N
- Sô đã ghi vay, ghi chi N SN N

5
6

Kinh phí giảm trong năm (32=33+34+35)
- Đ ã nộp N SN N
- C òn phải nộp N S N N (34=24+28-31-33-37)
- D ự toán bị hùy (35=25+26-28-38)

Kỉnh phí đưực phép chuyến sang năm S âu sử
dụng và quyết toán (36= 37+38)

c
28
29
30
31
32
33
34
35

- Số dư dự toán

36
37
38

Số đâ giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN

39

- Kinh p h í đã ghi tạm ứng

8

ĩ.

so

sử dụng đế nghị quyct toán

Kinh phí đơn vị đã
trong năm

7

Mã

L ũ y k ế từ k h i k h ỏ i đ ầ u

Loại
Loại
Loại
Loại
Tổng
Tổng
số Tông Khoản Khoản Tông Khoản Khoản số Tổng Khoản Khoản Tông Khoản Khoản
số
số
số
số
12
14
1
8
9
10
11
13
4
2
3
5
6
7

11

II. CHI TIẾT CHI THEO MLNS
Năm nay
Loại

A

Khoản

B

Mục

c

Tiểu
mục

D

Nội dung chi

E

Lũy kế từ khỉ khởi đầu

Tổng số

NS trong
nước

Viện trợ

Vay nợ
nước ngoài

Tổng số

NS trong
nước

Viện trợ

Vay nợ
nước ngoài

1

2

3

4

5

6

7

8

III. THUYẾT MINH

1. Mục tiêu, nội dung theo tiến độ đã quy định:....................................................................................................................................................................
2. K hối lư ợng đâ thực h iệ n : ...........................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Thuyết minh khác.................................................
Lưu ỷ: Báo cảo này áp đụng cho đơn vị được giao kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu, dự án cỏ mã so theo quy định tại Thông tư 324/20ỉ6/TT-BTC và văn
bản bo sung, sửa đôi vãn bản này ịhếu cỏ) nhăm phản ánh sô liệu quyêt toán chi tiêt theo từng chương trình dự án.
N g à y .....th á n g ....... n ă m ......

NG Ư ỜI LẬP BIỂU

KẾ TOÁN TRƯ ỞN G

THỦ TRƯ ỞN G ĐƠN VỊ

(Ký, hụ và tên)

(Kỷ, họ và tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dâu)

12

Mã chương:..............
ĐƠN VỊ BÁO CÁO:
MãĐVQHNS:..... .

M ẩ u số B 0 2 /B C Q T -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2019/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20 ỉ 9 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TH Ự C H IỆ N x ử LÝ
K IẾN N G H Ị CỦA K IÉ M TOAN, THANH TRA, TÀ I CH ÍN H
Năm .....
Đơn vị; Đỗng
S ố k iế n n g h ị củ a

Số cò n )h ả i x ử lỷ

SỐ đ ã x ử lý tr o n g n ă m n a y

C h ỉ tiêu

STT

(C hi tiết theo m ụ c lục N S N N )
A

B

I

Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ
quan tàỉ chính các năm trước còn tồn tại
chưa xử lý

1

C á c k h o ả n thu p h ả i nộp N S N N

M ã số

c

T ổng

T hanh

K iề m

sổ

tra

to ã n

1

2

3

....

T ổng

Thanh

K iể m

số

tr a

to á n

4

5

6

7

....

T ổng

T hanh

K iể m

số

tra

to á n

8

9

10=2-6

11=3-7

....
12=4-8

01

C h i tiết:...

----------- -

2

C á c k h o ả n ghi thu, ghi ch i v ào N S N N

02

C hi tiết:...

3

— -—

Sô ch i sai c h ế đ ộ ph ải x u ấ t to á n

03

a. N ộ p trả n g â n sách n h à nước:

04

T ro n g đó: - X D C B
- C hi h o ạ t đ ộ n g
b. C ơ q u a n tài c h ín h g iảm trừ cấp p h át
T ro n g đó: - X D C B
- Chi h o ạ t đ ộ n g

05
06
07
08
09

- ■------- --------

---- -------- ------- ------ ------

------- ....... ..- -

13
4

B ổ su n g q u y ết to án n g ân sách năm n ay

10

T ro n g đó: - X D C B

11

- C hi h o ạ t đ ộ n g
11
1

12

K iế n n g h ỉ c ủ a k iể m t o á n , t h a n h t r a , c ơ
q u a n q u a n tà i c h ín h n ă m n a y

C ác k h o ản th u phải n ộ p N S N N

13

C hi tiết:...

2

C ác k h o ản ghi thu, ghi chi v à o N S N N

14

C hi tiết:...

3

Số chi sai chế độ p h ả i x u ấ t to án

15

a. N ộ p trả n gân sách n h à nước:

16

T ro n g đó: - X D C B

17

- C hi h o ạ t đ ộ n g
b. C ơ q u an tài ch ín h giảm trừ cấp p h át
T ro n g đó: - X D C B
- C hi h o ạt đ ộ n g
4

19
20
21

C hu y ển q u y ét to án n g ân sá c h n ă m sau

22

T ro n g đó: - X D C B

23

- C hi h o ạt đ ộ n g
II I

18

24

Các vấn đề khác lỉên quan cần giải trình

NGƯ ỜI LẬP BIÊU
(Ký, họ và tên)

KẾ TOÁN TRƯ ỚNG
(Ký, họ và tên)

N g à y .......th á n g ........ n ă m ....
TH Ủ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

14
Mã chương:_.......................................
ĐƠN VỊ BÁO C Á O :......................
Mã Đ V Q H N S:................................

M ẩu số B 03/B C Q T -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2019/TT-BTC
ngày Ỉ4/ỈỈ/20Ỉ9 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO QUYÉT TOÁN
N ă m ......

A. TÌNH HÌNH CHUNG
1. Tình hình người lao động:
1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo:......
Trong đó:
- Công chức, viên chửc (số lượng vị trí việc làm):
- Người lao động theo hợp đồng 68:.....................
1.2. Tăng trong năm : ...................................................
Trong đó:
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc lảm):
- Người lao động theo hợp đồng 68:...............................
1.3. Giảm trong năm : ...................................................
Trong đỏ:
- Công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm):
- Người lao động theo hợp đồng 68:.....................
2. Thực hỉện các chỉ tiêu của nhỉệm vụ cơ bản:

.Người
.Người
.Người
.Người
Người
.Người
.Người
Người
.Người

Trong đó:
2.L Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chỉ
a. Đảnh giá chung:............................................................................................................
b. Các nhiệm vụ được giao ngoài nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư XDCB:
c. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT
giao cho đơn vị thực hiện (nếu có):..................................................................................
2.2.

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công (nếu có):

3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:
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B. THUYÉT MINH CHI TIÉT
I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm
1. Nguyên nhân của các bỉến động quyết toán tăng, giảm so vói dự toán đưọc giao
(kinh phí năm trước chuyển sang, dự toán huỷ bỏ khồng thực hiện, chi sai chế độ phải
xuất toán,... có thể chi tiết theo từng loại kinh phí, theo nhiệm vụ):...........................

2. Nguồn NSNN trong nước
2.1. Kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang:
a) Kinh phí thường xuyên:............................................................................................
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:............................................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:..........................
+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:...............................................................................
b) Kinh phí không thường xuyên:
+ Tiền đã nhận nhung chưa chi:............................................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:..........................
+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:...............................................................................
Trong đó:
Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ
thể:....................................................................................................................................
2.2. Dự toán giao năm nay:
a) Kinh phí thường xuyên:
- DT giao đầu năm:................................................................................................
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:......................................................................
+ Điều chỉnh tăng:................................................................................................
+ Điều chỉnh giảm:...............................................................................................
b) Kinh phí không thường xuyên:
DT giao đầu năm :
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:......................................................................
+ Điều chỉnh tăng:................................................................................................
+ Điều chỉnh giảm:...............................................................................................
- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ
thể:...........................................................................................................................
2.3. Kinh phỉ thực nhận trong năm:
- Kinh phí thường xuyên:.....................................................................................
Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:..........................................................
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:.............................................
-

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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- Kinh phí không thưởng xuyên:.......................................................................
Trong đó:
+ Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao:...................................................
+ Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi:.......................................
- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thể:
2.4. Kinh phỉ giảm trong năm:.............................................................................
- Nguồn NSNN giảm:.............................Lý do giảm:....................................

2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán;
a) Kinh phí thường xuyên:
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:............................................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:..........................
+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:..............................................................................
b) Kinh phí không thường xuyên:
+ Tiền đã nhận nhưng chưa chi:............................................................................
+ Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:..........................
+ Số dư tạm ứng lệnh chỉ tiền:..............................................................................
Trong đó:
Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ
thể:.....................................................................................................................................
3. Nguồn vỉện trợ
3.ì. Dự toán được giao năm nay:
- DT giao đầu năm :.................................................................................................
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:.......................................................................
+ Điều chỉnh tăng:.................................................................................................
+ Điều chỉnh giảm:...............................................................................................
3.2. Tong kinh phí đã nhận viện trợ trong năm:
- Nhận viện trợ bằng tiền về đơn vị:........................................................................
- Nhận viện trợ bằng hàng hóa:...............................................................................
- Nhận viện trợ chuyển thẳng cho nhà cung cấp:....................................................
- Nhận viện trợ khác:...............................................................................................
4. Nguồn vay nọ* nước ngoài
4.L Dự toán được giao năm nay:
- DT giao đầu năm :..................................................................................................
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:.......................................................................
+ Điều chỉnh tăng:................................................................................................
+ Điều chỉnh giảm:...............................................................................................
4.2. Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN (chi tiêt)
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II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí được khấu trừ, để lại
1. Tình hình thu phí, lệ phí:
Nội dung

STT

I

Phí

1

Phỉ....

2

Phí...

r r

A

A

ỉong so
thu

Số phải nộp
NSNN

Sô phí đưực
khấu trừ, để lại

Ghi
chú

3
II

Lệ phí (nộp NSNN
100%)

X

X

Trong đó:
- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi thường xuyên:............................
- Số phí được khấu trừ, để lại phân bổ cho chi không thường xuyên:

2, Tinh hình thực hiện chi từ nguồn phỉ được khấu trừ, để lại
2A. So dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyên sang:
- Kinh phí thường xuyên:....................................................
- Kinh phí không thường xuyên:.........................................
Trong đó: Kinh phí chưa được cấp cỏ thẩm quyền giao:........
2.2. Dự toán được giao năm nay:
a) Kinh phí thường xuyên:................................................
- DT giao đầu năm :.............................................................
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:...................................
+ Điều chỉnh tăng:............................................................
+ Điều chỉnh giảm:...........................................................
b) Kinh phí không thường xuyên:.....................................
- DT giao đầu năm :.............................................................
- DT bổ sung, điều chỉnh trong năm:.................................. .
+ Điều chỉnh tăng:...........................................................
+ Điều chỉnh giảm:..........................................................
2.3. Kình phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:
- Kinh phí thường xuyên:....................................................
+ Sử dụng phục vụ thu phí:...............................................
+ Sử dạng cho hoạt động khác của đơn v ị:......................
- Kinh phí không thường xuyên:.........................................
+ Sử dụng phục vụ thu phí:...............................................
+ Sử dụng cho hoạt động khác của đơn v ị:......................
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2.4. Số dư kinh phỉ được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
- Kinh phí thường xuyên:............................................................................
- Kinh phí không thường xuyên:.................................................................
Trong đó: Kinh phí chưa được cấp có thẩm quyền giao:................................
III. Thuyết mỉnh khác
1. Chi tiền lương:

2. Thuyết minh khác:

c . NHẬN XÉT VÀ KIÉN NGHỊ

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

N g à y .... tháng.... năm ...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)

Ghi chú: Đơn vị thuyết minh báo cảo quyết toán đối với từng nguồn kinh phí thực tế phát

sinh tại đơn vị (trường hợp không cỏ phát sinh thỉ không phải thuyết minh báo cáo).
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IV. HƯỚNG DẲN LẬP BÁO CÁO QƯYỂT TOÁN
BÁO CÁO QUYÉT TOÁN K INH P H Í H O ẠT ĐỘNG

(Mầu số BOI/BCQT-CĐT)
1. M ục đích
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động là báo cáo quyết toán tổng hợp phản
ánh tồng quát tình hình thu, chi hàng năm đối với kinh phí do NSNN cấp, nguồn
viện trợ, vay nợ nước ngoài cho các hoạt động thường xuyên của đơn vị (trừ
nguồn NSNN cấp và nguồn vay nợ, viện trợ nước ngoài cho dự án, công trình
đầu tư XDCB); nguồn phí được khấu trừ để lại cho hoạt động của đơn vị.
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động được lập để thực hiện quyết toán
với cơ quan có thẩm quyền theo quy định, nhằm giúp cho đơn vị và các cơ quan
chức năng của nhà nước nắm được tổng số các loại kinh phí theo từng nguồn
hình thành và tình hình sử dụng các loại kinh phí này đáp ứng hoạt động thường
xuyên của đơn vị trong một năm.
Riêng tình hình thu, chi hàng năm đối với kinh phí được trích từ dự án công
trình cho hoạt động của BQLDA được báo cáo quyết toán theo mẫu biếu quy
định tại các văn bản có liên quan của Bộ Tài chính không báo cáo trên biếu này.
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động B01/BCQT-CĐT có 2 phụ biểu:

-Phụ biểu FỠĨ-ỞỈ/BCQT- CĐT Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và
nguồn phí được khấu trừ,đế ỉại
Phản ảnh toàn bộ số kinh phí đề nghị quyết toán ừong năm từ nguồn NSNN,
nguồn phí được khấu trừ, để lại chi tiết theo nội dung hoạt động, theo Mã ngành
kinh tế, Mã nội dung kinh tế của Mục lục ngân sách nhà nước.

-Phụ biểu F0ỉ-02/BCQT-CĐT Bảo cáo chi tiết kinh phí chương trình,

dự án
*

Phản ánh chi tiết kinh phí đề nghị quyết toán theo từng chương trình, dự án
đối với các chương trình, dự án mà Bộ Tài chính có quy định mã số chương
trình dự án.
2. K ết cấu của báo cáo
Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đối với các nguồn kinh phí phát sinh
tại đơn vị gồm:
- Nguồn ngân sách nhà nước: Nguồn ngân sách trong nước, nguồn vốn viện
trợ, nguồn vay nợ nước ngoài.
- Nguồn phí được khấu trừ để lại.
3. Co* sở lập báo cáo
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- Căn cứ vào báo cáo này năm trước;
- Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản 004, 006, 008, 012, 013,
014 và các sổ kế toán chi tiết có liên quan.
4. Nội dung và phương pháp lập
Báo cáo chi tiết số quyểt toán theo từng nguồn kinh phí có phát sinh tại đơn
vị, trong từng nguồn kinh phí phản ánh chi tiết các chỉ tiêu như: số dư chưa sừ
dụng mang từ năm trước sang, tình hình tiếp nhận, sử dụng kinh phí, kinh phí bị
hủy, kinh phí còn lại mang sang năm sau sử dụng tiếp,... Trường họp không cỏ
số liệu phát sinh không phải báo cáo.
Đối với đơn vị có hoạt động dịch vụ sự nghiệp công:
- Trường hợp được Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, kinh phí thực hiện
các chương trình, dự án bằng hình thức giao dự toán để thực hiện thì phải lập
báo cáo quyết toán theo quy định này.
- Trường hợp đơn vị nhận đặt hàng dưới hình thức ký hợp đồng dịch vụ thì
không tổng hợp số liệu báo cáo quyết toán theo quy định này, mà số liệu được
tổng hợp vào doanh thu, chi phí của hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và
số liệu được phản ánh trên các báo cáo tài chính.
Góc trên bên trái: Ghi mã chương, tên đơn vị báo cáo, mã đơn vị có quan
hệ với ngân sách.
- Cột A, B, C: Ghi STT, chỉ tiêu, mã số các chỉ tiêu của báo cáo.
- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng chỉ tiêu
- Cột 2, 3, 4,...: Ghi mã số Loại - Khoản theo dự toán được giao đối với các
chỉ tiêu có mã số Loại- khoản.
A.
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
I. NGƯÔN NGÂN SÁCH TRONG NƯỚC
Phản ánh số liệu quyết toán thuộc nguồn NSNN trong nước cấp cho đơn vị
trong năm theo dự toán chi hoạt động được giao, số liệu được tổng hợp đến hết
thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN. số liệu quyết toán vào loại- khoản nào thì
thì trình bày sổ liệu vào cột tương ứng.
Nguồn vốn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ
thể theo quy định (nguồn phải thực hiện quyết toán vói cơ quan có thẩm quyền)
được quyết toán vào nguồn NSNN trong nước. Đơn vị phải mở riêng sổ chi tiết
để theo dõi số liệu quyết toán đối với nguồn này.
1. Số d ư kinh phí năm trư ớc chuyển sang - M ã số 01
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động thuộc nguồn NSNN trong nước
còn dư từ năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang năm nay sử dụng tiếp theo quy
định.
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Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 05

1.1. Kinh phỉ thường xuyên-Mã số 02:
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên còn dư từ năm
trước chưa sử dụng hết chuyển sang năm nay sử dụng tiếp theo quy định.
Mã số 02 = Mã số 03 + Mã số 04
- Kinh p h ỉ đã nhận- Mã sổ 03: Phản ánh khoản đơn vị đã nhận từ nguồn kinh
phí hoạt động thường xuyên nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm
trước chưa có xác nhận thanh toán vởi NSNN được chuyển sang năm nay tiếp tục
thanh toán, bao gồm khoản tạm ứng bằng lệnh chi tiền, tạm ứng rút dự toán từ
KBNN và khoản nhận thực chi bằng lệnh chi tiền nhưng chưa chi hết.
- Dự
Mã số 04: Phản ánh các khoản dự• toán thuộc
• toán còn d ư ở Kho bạc*
•
kinh phí hoạt động thường xuyên đến hết thời gian chỉnh lỷ quyết toán năm trước
chưa thực hiện hoặc chưa chi hết còn dư tại KBNN được chuyển năm nay tiếp tục
sử dụng và quyết toán.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có mã số
30, 31, 32 của báo cáo này năm trước.

..

7 2 Kinh phí không thường xuyên- Mã số 05:
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí thuộc hoạt động không thường xuyên
còn dư từ năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang năm nay sử dụng tiếp theo quy
định.
Mã số 05 = Mã số 06 + Mã số 07
- Kỉnh p h í đã nhận- M ã số 06: Phản ánh khoản đơn vị đã nhận NSNN từ
kinh phí hoạt động không thường xuyên, nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết
toán năm trước chưa đủ thủ tục thanh toán được chuyển sang năm nay tiếp tục
thanh toán theo quy định. Bao gồm khoản đã rút tạm ứng dự toán tại KBNN (tạm
ứng bằng tiền mặt và chuyển thanh toán cho nhà cung cấp nhưng chưa đủ hồ sơ
thanh toán với KBNN), khoản nhận tạm ứng bằng Lệnh chi tiền chưa thanh toán
với NSNN và khoản nhận thực chi bằng lệnh chỉ tiền nhưng chưa sử dụng hết.
- Dự
• toán cồn dư ở Kho bạc- M ã số
• 07: Phản ánh các khoản dự toán thuộc
*
kinh phí hoạt động không thường xuyên đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm
trước chưa thực hiện hoặc chưa chi hết còn dư tại KBNN được phép chuyển năm
nay tiếp tục sử dụng và quyết toán theo quy định.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có mã số
33, 34, 35 của báo cáo này năm trước.
2.
D ự toán được giao trong năm- M ã số 08
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán kinh phí hoạt động mà đơn vị được giao
trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

'
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Số liệu này được tổng hợp theo quyết định giao dự toán trong năm của cấp
có thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh ừong năm).
Mã số 08 = Mã số 09 + Mã số 10
Trường hợp đơn vị có nguồn vốn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội
dung, địa chỉ sử dụng cụ thể theo quy định (nguồn phải thực hiện quyết toán với
cơ quan có thẩm quyền) mà không có dự toán được giao thì tổng hợp theo số đã
ghi thu, ghi chi trong năm.
- Kinh p h ỉ thường xuyên- M ã số 09
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên đơn vị
được giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Số liệu chỉ tiêu này được lấy trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong
nước” (mẫu số S101-H), phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm (chi tiết kinh phí
hoạt động thường xuyên) và dự toán giao cấp bằng lệnh chi tiền (trường
không giao dự toán cấp lệnh chi tiền thì số này được lấybằng kinh phí

họp

đã thực

nhận bằng lệnh chi tiền).

-Kinh p h ỉ không thường xuyên- M ã số lữ
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán kinh phí thuộc hoạt động không thường

xuyên mà đơn vị được giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền.
Số liệu chỉ tiêu này được lấy ừên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong
nước, (mẫu số S101-H), phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm (chi tiết kinh phí
hoạt động không thường xuyên) và dự toán giao cấp bằng lệnh chi tiền (trường
hợp không giao dự toán cấp lệnh chi tiền thì số này được lấy bằng kinh phí đã thực
nhận bằng lệnh chi tiền).
3.
Tổng số được sử dụng trong năm- M ã số 11
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị được sử dụng trong năm, bao
gồm kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang và dự toán được giao năm
nay.
Mã số 1 1 = Mã số 12 + Mã số 13
Kinh p h í thường xuyên M ã số 12
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên mà đơn vị được sử
dụng trong năm, bao gồm số dư kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang
và dự toán được giao năm nay.

-

-

Mã số 12 = Mã số 02 + Mã số 09

-Kinh phỉ không thường xuyên-Mã số 13
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Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động không thường xuyên mà đơn vị
được sử dụng trong năm, bao gồm số dư kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển
sang và dự toán được giao năm nay.
Mã số 13 = Mã số 05 + Mã số 10
4. Kinh phí thực nhận trong năm- Mã số 14
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số kinh phí mà đơn vị thực nhận được trong
năm từ NSNN cấp bao gồm số đã rút dự toán (tạm ứng và thực chi) của dự toán
được giao trong năm và dự toán năm trước chuyển sang (không bao gồm kinh
phí đã nhận từ năm trước chuyển sang), số đã nhận NSNN cấp bằng lệnh chi
tiền (tạm ứng và thực chi) vào tài khoản tiền gửi của đơn vị trong năm, bao gồm
số thực nhận kinh phí hoạt động thường xuyên và kỉnh phí hoạt động không
thường xuyên.
Mã số 14 = Mã số 15 + Mã số 16
- Kinh p h ỉ thường xuyên- M ã số 15
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên mà đơn vị đã thực
nhận trong năm từ NSNN.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi dự toán từ
nguồn NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 6- Kinh phí thực nhận
(chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên) và số liệu ưên “Sổ theo dõi kinh phí
NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 8- Kinh phí thực nhận (chi tiết
kinh phí hoạt động thường xuyên).

-Kỉnh phí không thường xuyên- Mã số 16

Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động không thường xuyên mà đơn vị
đã thực nhận trong năm từ NSNN.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi dự toán từ
nguồn NSNN trong nước (mẫu số S101-H), phần III, cột 6- Kinh phí thực nhận (chi
tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên) và số liệu ừên “Sổ theo dõi kinh phí
NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 8- Kinh phí thực nhận (chi tiết
kinh phí hoạt động không thường xuyên).
5. Kỉnh phí đề nghị quyết toán- Mã số 17
Chỉ tiêu này phản ánh số đơn vị đã sử dụng đủ điều kiện quyết toán với
NSNN trong năm bao gồm kinh phí sử đụng cho hoạt động thường xuyên và
hoạt động không thường xuyên.
Mã số 17 = Mã số 18 + Mã số 19

-Kinh phí thường xuyên- M ã số 18
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Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên mà đơn vị đã sử
dụng trong năm có đủ điều kiện chi đã thanh toán với KBNN (số thực chi), đề
nghị quyết toán.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi dự toán từ
nguồn NSNN ừong nước’'(mẫu số S101-H), phàn III, cột 7- số đề nghị quyết toán
(chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên) và số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí
NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết
toán (chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên).

-Kinh phỉ không thường xuyên- Mã số 19
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động không thường xuyên mà đơn vị

đã sử dụng trong năm đủ điều kiện chi đã thanh toán với KBNN, đề nghị quyết
toán.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu ữên “So theo dõi dự toán từ
nguồn NSNN trong nước”(mẫu số S101-H), phần III, cột 7- số đề nghị quyết toán
(chi tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên) và số liệu trên 4‘Sổ theo dõi kinh
phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết
toán (chi tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên).
6. Kỉnh phí giảm trong năm - M ã số 20
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí giảm trong năm từ nguồn NSNN trong
nước như các khoản thu hồi, nộp trả NSNN bao gồm số giảm từ kinh phí thường
xuyênvà kinh phí không thường xuyên.
Mã số 20= Mã số 21 + Mã sổ 25

.

-

6,1 Kinh phỉ thường xuyên Mã sỗ 21
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí giảm trong năm từ kinh phí hoạt động
thường xuyên bao gồm số đã nộp NSNN, số còn phải nộp NSNN và dự toán bị
hủy tại KBNN.
Mã số 21= Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24
Đã nộp NSNN- M ã so 22: Phản ánh số kinh phí giảm trong năm đơn vị
đã nộp trả ngân sách từ nguồn kinh phí thường xuyên được sử dụng trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi dự
toán từ nguồn NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 5- số nộp trả
NSNN (chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên) và số liệu trên “Sổ theo dõi
kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 3- số nộp trả
NSNN (chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên).
- Còn p h ả i nộp N SN N - M ã số 23: Phản ánh số kinh phí giảm trong năm
đơn vi phải nộp trả ngân sách từ nguồn kinh phí thường xuyên nhưng chưa nộp

-
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trong năm. Khoản kinh phí này sang năm sau khi thực hiện nộp NSNN phải theo
dõi riêng, không tổng hợp vào số liệu quyết toán năm sau.
Mã số 23—Mã số 03 + Mã số 15 - Mã số 18 - Mã số 22 - Mã số 31.
- D ự toán bị hủy- M ã số 24: Phản ánh số dự toán được giao trong năm từ
nguồn kinh phí thường xuyên đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử
dụng hết bị hủy bỏ tại KBNN (nếu có), số này không bao gồm số dự toán bị hủy
tương ứng với số đơn vị đã nộp trả NSNN (đã tổng họp ở chỉ tiêu 22).
Mã số 24= Mã số 04 4- Mã số 09 - Mã số 15 - Mã số 32.

6.2. Kinh phỉ không thường xuyên- Mã số 25
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí giảm trong năm từ kinh phí hoạt động
không thường xuyên, bao gồm số đã nộp NSNN, số còn phải nộp NSNN và dự
toán bị hủy tại KBNN.
Mã số 25= Mã số 26 + Mã số 27 + Mã số 28
- Đã nộp N SN N - M ã số 26: Phản ánh số kinh phí giảm trong năm do đơn
vị nộp trả ngân sách, nộp trả cấp trên từ nguồn kinh phí không thường xuyên
được sử dụng trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ừên “Sổ theo dõi dự
toán từ nguồn NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 5- số nộp trả
NSNN (chi tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên) và số liệu trên “Sổ theo
dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 3- số nộp trả
NSNN (chi tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên).
- Còn p h ả i nộp N SN N - M ã số 27: Phản ánh số kinh phí giảm trong năm từ
nguồn kinh phí không thường xuyên đơn vị phải nộp trả ngân sách nhưng chưa
nộp trong năm. Khoản kinh phí này sang năm sau khi thực hiện nộp NSNN phải
theo dõi riêng, không tổng hợp vào số liệu quyết toán năm sau.
Mã số 27= Mã số 06 + Mã số 16 - Mã số 19 - Mã số 26 - Mã số 34.
- D ự toán bị hủy- M ã số 28: Phản ánh số dự toán được giao trong năm từ
nguồn kinh phí không thường xuyên đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc sử
dụng không hết bị hủy bỏ tại KBNN. số này không bao gồm số dự toán bị hủy
tương ứng với số đơn vị đã nộp trả NSNN (đã tổng hợp ở chỉ tiêu 26).
Mã số 28= Mã số 07 + Mã số 10 - Mã số 16 - Mã số 35.
7.
Số dư kinh phí đtrợc phép chuyền sang năm sau sử dụng và quyết
toán- Mã số 29
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán
năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm nay sử dụng và quyết toán
theo quy định, bao gồm số dư kinh phí hoạt động thường xuyên và kinh phí hoạt
động không thường xuyên.
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Mã số 29= Mã số 30 + Mã số 33

..

7 7 Kinh phỉ thường xưyèn- Mã so 30
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí hoạt động thường xuyên đến hết thời
gian chỉnh lý quyết toán năm trước chưa sử dụng hết được chuyển năm nay sử
dụng và quyết toán theo quy định.
Mã số 30= Mã số 31 + Mã số 32
- Kỉnh p h ỉ đã nhận- M ã số 31: Phản ánh các khoản kinh phí hoạt động
thường xuyên đơn vị đã nhận từ NSNN đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm
trước chưa đủ thủ tục thanh toán được chuyển sang năm nay tiếp tục thanh toán và
quyết toán. Bao gồm khoản đã rút tạm ứng nhưng chưa đủ hồ sơ thanh toán với
KBNN (tạm ứng bằng tiền mặt, tạm ứng dự toán chuyển thanh toán cho nhà cung
cấp), số dư tạm ứng bằng lệnh chi tiền và khoản nhận thực chi bằng lệnh chi tiền
nhưng chưa sử dụng hết.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này được căn cứ vào “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN ừong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 3- số dư tạm ứng (chi tiết kinh
phí hoạt động thường xuyên) và số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng
lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 4- Kinh phí chưa sử dụng và cột 7- số dư tạm
ứng (chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên).
- D ự toán còn dư tại Kho bạc- M ã số 32: Phản ánh khoản dự toán kinh phí
hoạt động thường xuyên đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước
chưa thực hiện hoặc chưa chi hết còn dư tại KBNN được phép chuyển năm nay tiếp
tục sử dụng và quyết toán.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này được căn cứ trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần I, mục 4- số dư dự toán chuyển năm
sau (chi tiết kinh phí hoạt động thường xuyên).

..

7 2 Kinh phí không thường xuyên- Mã số 33
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí hoạt động không thường xuyên từ
nguồn NSNN đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN năm trước chưa sử
dụng hết được phép chuyển sang năm nay sử dụng và quyết toán theo quy định.
Mã số 33= Mã số 34 + Mã số 35
- Kinh p h í đã nhận- M ã số 34: Phản ánh các khoản kinh phí hoạt động
không thường xuyên đơn vị đã nhận của NSNN nhưng đến hết thòi gian chỉnh lý
quyết toán năm trước chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết được phép
chuyển sang năm nay tiếp tục sử dụng và quyết toán. Bao gồm khoản đã rút tạm
ứng từ dự toán được giao nhưng chưa đủ hồ sơ thanh toán với KBNN (tạm ứng tiền
mặt, tạm ứng dự toán chuyển thanh toán cho nhà cung cấp), khoản tạm ứng bằng
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lệnh chi tiền chưa có hồ sơ thanh toán với NSNN và khoản nhận thực chi bằng lệnh
chi tiền nhung chưa sử dụng hết.
Số liệu để ghi chỉ tiêu này được căn cứ vào “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 3- số dư tạm ứng (chi tiết kinh
phí hoạt động không thường xuyên) và số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí NSNN
cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 4- Kinh phí chưa sử dụng và cột 7số dư tạm ứng (chi tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên).
- Dự
M ã số
• toán còn dư tại Kho bạc•
• 35: Phản ánh số dư dự toán thuộc
nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên năm trước đến hết thời gian
chỉnh lý quyết toán NSNN chưa thực hiện hoặc chưa chi hết còn dư tại ĨCBNN
được phép chuyển sang năm nay tiếp tục sử dụng và quyết toán .
Số liệu để ghi chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN
trong nước” (mẫu số S101-H), phần I, mục 4- số dư dự toán chuyển năm sau (chi
tiết kinh phí hoạt động không thường xuyên).
11.
NGUỒN VÓN VIỆN T R Ợ
Mục này phản ánh số liệu quyết toán từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài mà
9

«

đơn vị nhận và sử dụng trong năm.
1. Số d ư kinh phí năm trư ớ c chuyển sang- M ã số 36
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí thuộc nguồn viện trợ đã được ghi thu,
ghi tạm ứng nhưng chưa thanh toán với KBNN được chuyển sang năm nay quyết
toán theo quy định.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có mã số
43 của báo cáo này năm trước.
2. Dự toán được giao trong năm- M ã số 37
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán từ nguồn viện trợ mà đơn vị được giao trong
năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Số liệu này được tổng hợp theo quyết định giao dự toán trong năm của cấp
có thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh trong năm), căn cứ số liệu trên “Sổ
theo dõi nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần 1, mục 2- Dự toán giao trong năm.
3. Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm - M ã số 38
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số kinh phí đơn vị nhận viện trợ trong năm đã
có xác nhận hạch toán NSNN (nhận bằng tiền về đơn vị, nhận bằng hàng hóa và
chuyển khoản thắng cho nhà cung cấp,...), bao gồm số đẵ có xác nhận ghi thu
ghi tạm ứng và ghi thu ghi chi NSNN.
Mã số 38= Mã số 39 + Mã số 40
- Số đã ghi thu, g h i tạm ứng- M ã số 39:

•
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Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí viện trợ đơn vị nhận đã có xác nhận ghi
thu, ghi tạm ứng NSNN.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi
nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần II, cột 1- Tổng số.
- Số đã ghi thu, ghi chi- M ã số 40
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí viện trợ đơn vị nhận đã có xác nhận ghi
thu, ghi chi NSNN.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu trên “Sổtheodõi
nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần II, cột 4- số ghi thu, ghi chi.
4. K inh phí được sử dụng trong năm- M ã số 41
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số kinh phí đơn vị được sử dụng trong năm

từ

nguồn vốn viện trợ, bao gồm số dư kinh phí từ năm trước chuyển sang và số
nhận viện trợ trong năm.
Mã số 41= Mã số 36 + Mã số 38
5. K inh phí đề nghị quyết toán- Mã số 42
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị sử dụng từ nguồn viện trợ đề
nghị quyết toán trong năm, bao gồm số đã có xác nhận ghi thu, ghi chi NSNN
và số đã hoàn tạm ứng trong năm từ số dư đã ghi thu, ghi tạm ứng.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ số liệu trên “Sồ theo dõi nguồn viện
trợ'’ (mẫu S102-H), phần II, cột 6- Kinh phí đề nghị quyết toán.
6. Số d ư kỉnh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết
toán- Mã số 43
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí viện trợ đã thực hiện ghi thu ghi tạm
ứng NSNN nhưng chưa làm thủ tục thanh toán tạm ứng được chuyển năm sau
quyết toán theo quy đinh.
Mã số 4 3 - Mã số 41 - Mã số 42
III. NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
Mục này phản ánh số liệu quyết toán từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài mà
đơn vị nhận được và sử dụng trong năm theo dự toán được giao.
1. Số d ư kinh phí năm trư ớ c chuyển sang- M ã số 44
Chỉ tiêu này phản ánh số dư nguồn vay nợ nước ngoài từ năm trước chưa sử
dụng hết chuyển sang năm nay tiếp tục sử dụng và quyết toán, bao gồm số dư đã
ghi vay- ghi tạm ứng chưa thanh toán với NSNN và số dư dự toán chưa sử đụng
được phép chuyển năm sau.
Mã số 44= Mã số 45 + Mã số 46
- Kinh p h ỉ đã ghi tạm ứng- Mã sổ 45
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Chỉ tiêu này phản ánh số dư đã ghi vay, ghi tạm ứng nhưng chưa thực hiện
thanh toán với NSNN từ năm trước chuyển sang năm nay tiếp tục thanh toán.
- Sổ d ư dự toán- M ã số 46
Chỉ tiêu này phản ánh số dư dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài được giao
năm trước chưa sử dụng hết được chuyển sang năm nay tiếp tục sử dụng.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có mã số
57,58,59 của báo cáo này năm trước.
2. D ự toán được giao trong năm- M ã số 47
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài mà đơn vị được
giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, được tồng hợp theo
quyết định giao dự toán trong năm của cấp có thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều
chỉnh trong năm).
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước
ngoài” (mẫu số S103-H)- phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm.
3. Tổng số được sử dụng trong năm- M ã số 48
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí từ nguồn vay nợ nước ngoài đơn vị được
sử dụng trong năm, bao gồm kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển sang và
dự toán được giao năm nay.
Mã số 48 = Mã số 44 + Mã số 47
4. Tổng kinh phí đã vay trong năm- M ã số 49
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị đã nhận từ nguồn vay nợ nước ngoài
phát sinh trong năm đã có xác nhận hạch toán vào NSNN, bao gồm: khoản có xác
nhận ghi vay, ghi tạm ứng NSNN và ghi vay, ghi chi NSNN.
Mã sổ 49 = Mã số 50 + Mã số 51
- Số đã g h i vay, g h i tạm ứng N SN N - M ã số 50
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay nợ nước ngoài
đã có xác nhận ghi vay, ghi tạm ứng NSNN trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn vay nợ
nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 1- Tổng số.
- Số đã ghi vay, g h i chi N SN N - M ã số 51
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay nợ nước ngoài
đã có xác nhận ghi vay, ghi chi NSNN trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu chi tiết trên “Sổ theo
dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 4- số đã ghi vay, ghi
chi NSNN.
5. K inh phí đo*n vị đã sử dụng đề nghị quyết toán- M ã số 52
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Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán
trong năm từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài, bao gồm số đã ghi vay, ghi chi
NSNN và số đã thanh toán tạm ứng trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước
ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 7- Kinh phí đề nghị quyết toán.
6. Kinh phí giảm trong năm- M ã số 53
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí giảm trong năm từ nguồn vốn vay nợ
nước ngoài, bao gồm số đã nộp NSNN, số còn phải nộp NSNN, dự toán bị hủy.
Mã số 53= Mã số 54 + Mã số 55 + Mã số 56
- Đã nộp N SN N - M ã số 54: Phản ánh số kinh phí giảm trong năm do đơn vị
đã nộp trả ngân sách từ nguồn vay nợ nước ngoài đã hạch toán NSNN.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước
ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 5- số nộp trả NSNN.
- Còn p h ả i nộp N SN N - M ã sổ 55: Phản ánh sổ kinh phí đơn vị còn phải
nộp trả ngân sách từ nguồn vay nợ nước ngoài, nhưng chưa thực hiện nộp trả
trong năm. Khoản kinh phí này sang năm sau khi thực hiện nộp NSNN phải theo
dõi riêng, không tổng hợp vào số liệu quyết toán năm sau.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính toán:
Mã số 55= Mã số 45 + Mã số 49 - Mã số 52 - Mã số 54 - Mã số 58
- D ự toán bị hủy- M ã số 56: Phản ánh số dự toán được giao trong năm từ
nguồn vay nợ nước ngoài đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng
hết bị hủy bỏ tại KBNN. số này không bao gồm số dự toán bị hủy tương ứng với
số đơn vị đã nộp trả NSNN (đã tổng hợp ở chỉ tiêu 54).
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tính toán:
Mã số 56= Mã số 46 + Mã số 47 - Mã số 49 - Mã số 59.
7. K inh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toánMã số 57
Chỉ tiêu này phản ánh số dư dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài chưa sử
dụng hết được chuyển năm sau sử đụng và quyết toán bao gồm kinh phí đã ghi
tạm ứng nhưng chưa có xác nhận thanh toán với NSNN và số dư dự toán chưa
sử dụng hết được phép chuyển sang năm sau.
Mã số 57= Mã số 58 + Mã số 59
- Kinh p h ỉ đã ghi tạm ứng- Mã số 58
Chỉ tiêu này phản ánh số dư đã ghi vay, ghi tạm ứng chưa có xác nhận
thanh toán với NSNN được chuyển sang năm sau tiếp tục thanh toán.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước
ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 3- số dư tạm ứng.
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- Số d ư d ự toán- M ã sổ 59
Chỉ tiêu này phản ánh số dư dự toán được giao chưa sử dụng hết được
chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu chi tiết trên “Sổ theo
dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần I, mục 4- số dư dự toán
chuyên năm sau.
8. Số đã giải ngân, rú t vốn chưa hạch toán NSNN- M ã số 60
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị đã nhận được từ nhà tài trợ, bên
cho vay nước ngoài nhưng chưa có xác nhận hạch toán vào NSNN (chưa có xác
nhận ghi thu, ghi chi NSNN hoặc ghi thu, ghi tạm ứng NSNN).
Số liệu chỉ tiêu này đơn vị phải mở sổ theo dõi để xác định số liệu báo cáo.
B.
NGUÒN P H Í ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐẺ LẠ I
Mục này phản ánh số quyết toán từ nguồn phí được khấu trừ, để lại cho đơn vị
theo quy định, số liệu ừên báo cáo chỉ trình bày vào cột 1 “Tổng số”.
1. Số dư kỉnh phí chira sử dụng năm trư ớ c chuyển sang- M ã số 61
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí từ nguồn phí được khấu trừ, để lại từ
năm trước chuyển sang.
Mã số 61 = Mã số 62 + Mã số 63.
- Kinh p h í thường xuyên- M ã số 62: Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí
từ nguồn phí được khấu trừ, để lại cho hoạt động thường xuyên năm trước chưa
sử dụng hết chuyển sang.
- Kỉnh p h í không thường xuyên- M ã số 63: Chỉ tiêu này phản ánh số dư
kinh phí từ nguồn phí được khấu trừ, để lại cho hoạt động không thường xuyên
từ năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có Mã
số 76,77,78 của báo cáo này năm trước.
2. D ự toán được giao trong năm- M ã số 64
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại mà
đơn vị được giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thấm quyền.
Mã số 64= Mã số 65 + Mã số 66.
- Kỉnh p h í thường xuyên- M ã số 65: Chỉ tiêu này phản ánh dự toán từ
nguồn phí được khấu trừ, để lại mà đơn vị được giao trong năm theo quyết định
của cơ quan có thẩm quyền phục vụ cho hoạt động thường xuyên.
- Kỉnh p h í không thường xuyên- M ã số 66: Chỉ tiêu này phản ánh dự toán
từ nguồn phí được khấu trừ, để lại mà đơn vị được giao trong năm theo quyết
định của cơ quan có thẩm quyền cho hoạt động không thường xuyên.
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SỐ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được tổng hợp theo quyết định giao dự toán
trong năm của cấp có thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh trong năm).
3. Số thu được trong năm- M ã số 67
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị được khấu trừ, để lại từ nguồn phí
thu được trong năm theo tỷ lệ quy định.
Mã số 67= Mã số 68 + Mã số 69.
- Kinh p h ỉ thường xuyên- M ã so 68: Chỉ tiêu này phản ánh số phí được
khấu trừ, để lại đơn vị theo tỷ lệ quy định được phân bô cho hoạt động thường
xuyên.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn phí được
khấu trừ, để lại” (mẫu S105-H), phàn I, cột 2- sổ thu cho hoạt động thường
xuyên.
- Kinh p h ỉ không thường xuyên- M ã số 69: Chỉ tiêu này phản ánh số phí
được khấu trừ, để lại đơn vị theo tỷ lệ quy định được phân bổ cho hoạt động
không thường xuyên.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn phí được
khấu trừ, để lại”(mẫu S105-H), phần I, cột 3- số thu cho hoạt động không
thường xuyên.
4. Tổng số kinh phí được sử dụng trong năm - Mã số 70
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí đom vịđược sử dụng trong năm từ nguồn
phí được khấu trừ, bao gồm số kinh phí sử dụng cho hoạt động thường xuyên và
hoạt động không thường xuyên.
Mã số 70 = Mã số 71 + Mã số 72.
- Kỉnh p h ỉ thường xuyên- M ã số 71: Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí đơn vị
được sử dụng trong năm từ nguồn phí được khấu trừ, để lại phục vụ cho hoạt
động thường xuyên, bao gồm số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước chuyển
sang và số thu được hưởng trong năm.
Mã số 71 —Mã số 62 + Mã số 68.
- Kỉnh p h ỉ không thường xuyên- M ã số 72: Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí
đơn vị được sử dụng trong năm tò nguồn phí được khấu trừ, để lại phục vụ cho
hoạt động không thường xuyên, bao gồm số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước
chuyển sang và số thu được hưởng trong năm.
Mã số 72 = Mã số 63 + Mã số 69.
5. Số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán- M ã số 73
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí hoạt động đơn vị đã sử dụng từ nguồn phí
được khấu trừ, để lại đề nghị quyết toán trong năm báo cáo. Bao gồm sử dụng
cho hoạt động thường xuyên, không thường xuyên.
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Mã số 73 = Mã số 74 + Mã số 75.
- Kinh p h í thường xuyên- M ã số 74: Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí mà
đơn vị đã sử dụng phục vụ cho hoạt động thường xuyên từ nguồn phí được khấu
trừ, để lại đề nghị quyết toán trong năm báo cáo.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn phí được
khấu trừ, để lại”(mẫu S105-H), phần II, cột 1- Tổng chi thường xuyên.
- Kinh p h í không thường xuyên- M ã số 75: Chỉ tiêu này phản ánh số kinh
phí mà đơn vị đã sử dung cho hoạt động không thường xuyên từ nguồn phí được
khấu trừ, để lại đề nghị quyết toán trong năm báo cáo.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn phí khấu
trừ được để lại” (mẫu S105-H), phần II, cột 4- Tổng chi không thường xuyên.
6.
Số d ư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết
toán- Mã số 76
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí từ nguồn phí được khấu trừ, để lại chưa sử
dụng hết được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết toán.
Mã số 76 = Mã sổ 77 + Mã số 78.
- Kinh p h ỉ thường xuyên- M ã so 77: Chỉ tiêu nảy phản ánh kinh phí từ
nguồn phí được khấu trừ, để lại được phân bổ cho hoạt động thường xuyên chưa
sử dụng hết được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết toán.
Mã số 77 = Mã số 71 - Mã số 74.
- Kinh p h ỉ không thường xuyên- M ã sổ 78: Chỉ tiêu này phản ánh số kinh
phí từ nguồn phí được khấu trừ, để ỉại được phân bổ cho hoạt động không
thường xuyên chưa sử dụng hết được phép chuyển năm sau sử dụng và quyết
toán.
Mã số 78 = Mã số 72 - Mã số 75.
Báo cáo được lập vào cuối năm, số liệu thuộc phần A- Nguồn NSNN được
tổng hợp đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN (31/01 năm sau), số liệu
phần B tổng họp đến hết ngày 31/12.
Sau khi lập xong người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đom vị ký và ghi
rõ họ tên, đỏng dấu và gửi tới cơ quan có thẩm quyền theo quy định.
BÁO CÁO CH I TIÉT CH I TỪ NGƯÒN NSNN
VÀ NGUÒN PH Í ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐẺ LẠI
(Phụ biểu F01-01/BCQT-CDT)
1.
M ục đích: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu
trừ, để lại là phụ biểu bắt buộc của Báo cáo quyết toán năm, phản ánh số liệu
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quyết toán chi NSNN phục vụ hoạt động của đơn vị và chi từ nguồn phí được
khấu trừ để lại chi tiết theo Mục lục ngân sách nhà nước.
2. K ết cấu của báo cáo
- Các chỉ tiêu cột: Gồm mã số mục lục ngân sách, nội dung chi, tổng số tiền
và chi tiết theo nguồn NSNN, nguồn phí được khấu trừ để lại.
- Chỉ tiêu dòng trình bày chi tiết theo mục lục NSNN.
3. Cơ sử lập báo cáo
- Căn cứ vào báo cáo này năm trước;
- Căn cứ vào sổ kế toán chi tiết của các tài khoản 004, 006, 008, 012, 013,
014.
4. Nộỉ dung và phương pháp lập
Báo cáo chi tiết số liệu đề nghi quyết toán đối với chi NSNN và chi từ
nguồn phí được khấu trừ để lại theo mục lục NSNN (Loại, khoản, mục và tiểu
mục) .
Góc trên bên trái: Ghi mã chương, tên đơn vị báo cáo, mã đom vị có quan
hệ với ngân sách.
- Cột A, B, c , D, E: Ghi mã số mục lục NSNN, nội dung chi.
- Cột 1: Ghi tổng số tiền của từng nội dung chi.
-

Cột
Cột
Cột
Cột

2: Ghi
3 : Ghi
4: Ghi
5: Ghi

số
số
số
số

tiền
tiền
tiền
tiền

chi từ
chi từ
chi từ
chi từ

nguồn
nguồn
nguồn
nguồn

ngân sách trong nước.
viện trợ.
vay nợ nước ngoài.
phí được khấu trừ, để lại.

I. Kỉnh phí thường xuyên
Phản ánh số đề nghị quyết toán chi từ nguồn kinh phí thường xuyên trong
kỳ báo cáo theo dự toán đã được phê duyệt, số liệu trên chỉ tiêu này trình bày
chi tiết theo từng nội dung chi (tiểu mục) của Mục lục NSNN.
Căn cứ vào số phát sinh chi tiết trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN
trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 7- số đề nghị quyết toán (chi tiết
kinh phí thường xuyên) và “Sồ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tien1’
(mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết toán (chi tiết kinh phí thường
xuyên) và “Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại” (mẫu số S105-H), phần
II, cột 1- Tồng chi; mỗi mã nội dung kinh tế ghi vào 1 dòng.
II. K inh phí không thường xuyên
Phản ánh số đề nghị quyết toán chi theo dự toán đã được phê duyệt từ
nguồn kinh phí không thường xuyên trong kỳ báo cáo. số liệu trên chỉ tiêu này
trình bày chi tiết theo từng nội dung chi (tiểu mục) của Mục lục NSNN.
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Căn cứ vào số phát sinh chi tiết trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN
trong nước” (mẫu số S101-H), phàn III, cột 7- số đề nghị quyết toán (chi tiết
kính phí không thường xuyên) và “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh
chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết toán (chi tiết kinh phí
không thường xuyên) và “Sổ theo dõi nguồn phí được khấu trừ, để lại” (mẫu số
S105-H), phần II, cột 4- Tổng chi; mỗi mã nội dung kinh tế ghi vào 1 dòng.
Báo cáo được lập vào cuối năm, số liệu thuộc nguồn NSNN được tồng họp
đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán NSNN. số liệu nguồn phí được khấu trừ,
để lại được tổng họp đến hết ngày 31/12.
Sau khi lập xong người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký và ghi
rõ họ tên, đóng dấu và gửi tới cơ quan có thẩm quyền.
BÁO CÁO C H I T IÉ T K INH PH Í CH Ư ƠNG TRÌN H , D ự ÁN
(Phụ biểu F01- Ỡ2/BCQT-CĐT)
1. M ục đích:
Bảo cáo “Chi tiết kinh phí chương trình, dự án” là phụ biểu bắt buộc của
báo cáo quyết toán (Mầu B01/BCQT-CĐT) đối với các đơn vị được cấp kinh phí
thực hiện chương trình dự án cho hoạt động của đơn vị và chương trình dự án có
mẵ số chương trình mục tiêu dự án theo quy định tại Thông tư số 324/2016/TTBTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính và các văn bản bổ sung, sửa đổi có liên
quan; nhằm phản ánh số liệu chi tiết kinh phí chương trình, dự án đề nghị quyết
toán theo từng dự án.
Số liệu trên báo cáo này không bao gồm các khoản kinh phí chương trình,
dự án cấp cho công trình XDCB do BQLDA thực hiện quản lý (không thuộc
hoạt động của đơn vị ).
2. Cơ sở lập báo cáo
- Sổ chi tiết các Tài khoản TK 008 “Dự toán chi hoạt động”, TK 012 “Lệnh
chi tiền thực chi”, TK 013 “Lệnh chi tiền tạm ứng”, TK 004 “Kinh phí viện trợ
không hoàn lại” (chi tiết viện trợ cho hoạt động của đơn vị), TK 006 “Dự toán
vay nợ nước ngoài” (chi tiết khoản vay nợ nước ngoài phục vụ cho hoạt động
của đơn vị).
- Căn cứ vào báo cáo này năm trước.
3. Nội dung và phương pháp lập
Báo cáo này được lập cho từng dự án vì vậy trong kỳ báo cáo đơn vị có bao
nhiêu dự án thuộc phạm vi báo cáo thì phải lập bấy nhiêu phụ biểu.
Báo cáo gồm có 3 phần:
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- Phần 1“ Số liệu tổng hợp
- Phần II- Chi tiết chi theo mục lục NSNN
- Phần III- Thuyết minh
- Các chỉ tiêu chung :
+ Tên dự án, mã số: Ghi rõ tên gọi của dự án và mã số của dự án theo quy
định.
+ Thuộc chương trình: Ghi rõ tên của chương trình mà dự án là một bộ
phận của chương trình đó.
+ Năm khởi đầu ... Năm kết thúc...: Ghi rõ năm bắt đầu thực hiện và năm kết
thúc dự án theo quy định trong hiệp định hay hợp đồng đã được ký kết.
+ Cơ quan thực hiện dự án: Ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan thực hiện dự
án.
+ Tổng số kinh phí được duyệt của toàn dự án và số được duyệt kỳ báo
cáo: Ghi tổng số kinh phí được duyệt của từng dự án và số kinh phí được duyệt
cho kỳ báo cáo thuộc tất cả các nguồn kinh phí (ngân sách cấp, viện tr ợ ,...).
Phần I - SỐ LIỆU TỔNG H Ợ P
- Cột A, B, C: Ghi STT, chỉ tiêu, mã số chỉ tiêu
- Cột 1,2,3,4,5,..: Trình bày số liệu phát sinh năm nay và sổ lũy kế từ khi
khởi đầu theo loại- khoản của mục lục NSNN.
I. NGUỒN NGÂN SÁCH TRO N G NƯỚC
Mục này phản ánh số liệu quyết toán thuộc nguồn NSNN trong nước cấp cho
chương trình, dự án ừong năm theo dự toán được giao. Dự toán được giao vào loạikhoản nào thì trình bày số liệu theo cột của loại- khoản đó.
1. Số d ư kinh phí năm trư ớc chuyển sang- M ã số 01
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí còn dư từ năm trước chưa sử dụng hết
chuyển sang năm nay sử dụng tiếp theo quy định, bao gồm kinh phí đã nhận và dự
toán còn dư tại KBNN.
Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 03
- Kinh p h ỉ đã nhận- M ã số 02: Phản ánh khoản kinh phí chương trình, dự án
đơn vị đã nhận từ NSNN nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm trước
chưa đủ thủ tục thanh toán được chuyển sang năm nay tiếp tục thanh toán. Bao
gồm khoản đã rút tạm ứng trong dự toán được giao (tạm ứng tiền mặt, tạm ứng
chuyển thanh toán cho nhà cung cấp), khoản NSNN tạm ứng bằng Lệnh chi tiền
vào tài khoản tiền gửi của đơn vị và khoản nhận thực chi bằng lệnh chi tiền nhưng
chưa sử dụng hết.
- D ự toán còn dư tại Kho bạc- M ã số 03: Phản ánh các khoản dự toán thuộc
kinh phí chương trình, dự án đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán nam trước chưa
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thực hiện hoặc chưa chi hết còn dư tại KBNN được chuyển năm nay tiếp tục sử
dụng và quyết toán.
Số liệu để ghi vào các chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có
mã số 12, 13,14 của báo cáo này năm trước.
2. Dự toán được giao trong năm- M ã số 04
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán kinh phí chương trình, dự án mà đơn vị được
giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Số liệu này được tổng hợp theo quyết định giao dự toán trong năm của cấp có
thấm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh trong năm).
Số liệu trên chỉ tiêu này lấy số liệu trên “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN trong nước” (mẫu S101-H), phàn I, mục 2- Dự toán giao trong năm (chi
tiết theo mã CTMT, DA) và dự toán giao cấp bằng lệnh chi tiền (trường hợp
không giao dự toán cấp lệnh chi tiền thì số này được lấy bằng kinh phí đã thực
nhận bằng lệnh chi tiền).
3. Tổng số được sử dụng trong năm- M ã số 05
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí chương trình, dự án đơn vị được sử dụng
trong năm, bao gồm kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang và dự toán
được giao năm nay.
Mã số 05 = Mã số 01 + Mã số 04
4. K inh phí thực nhận trong năm - Mã số 06
Chỉ tiêu này phản ánh kinh phí của chương trình, dự án mà đơn vị đã thực
nhận trong năm từ NSNN, bao gồm số đã rút dự toán (tạm ứng và thực chi) của
dự toán được giao trong năm và dự toán năm trước chuyển sang (không bao
gồm kinh phí đã nhận từ nãm trước chuyển sang), số đã nhận NSNN cấp bằng
lệnh chi tiền (tạm ứng và thực chi) vào tài khoản tiền gửi của đơn vị trong năm,
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN trong nước” (mẫu S101-H), phần III, cột 6- Kinh phí thực nhận và “Sổ theo
dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 8- Kinh phí thực
nhận (chi tiết theo mã CTMT, D A ).
5. K inh phí đề nghị quyết toán- M ã số 07
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí CTMT DA đơn vị đã thực sử dụng từ
nguồn NSNN trong nước đề nghị quyết toán trong năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN
trong nước”(mẫu S101-H), phần III, cột 7- sổ đề nghị quyết toán và số liệu trên
“Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh
phí đề nghị quyết toán (chi tiết theo mã CTMT, DA).
6. K inh phí giảm trong năm - Mã số 08
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Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí chương trình, dự án giảm trong năm từ
nguồn NSNN trong nước, bao gồm số đã nộp NSNN, số còn phải nộp NSNN và
dự toán bị hủy tại KBNN:
Mã sổ 08 = Mã số 09 + Mã số 10 + Mã số 11
- Đã nộp N SN N - M ã số 09: Phản ánh số kinh phí gỉảm trong năm do đơn
vị nộp trả ngân sách từ nguồn kinh phí chương trình, dự án được sử dụng trong
năm.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi dự
toán từ nguồn NSNN trong nước” (mẫu số S101-H), phần III, cột 5- số nộp trả
NSNN và số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền”, (mẫu
số S104-H), cột 3- Số nộp trả NSNN (chi tiết theo mã CTMT, DA).
- Còn p h ả i nộp N SN N - M ã số 10: Phản ánh số kinh phí chương trình, dự
án mà đơn vị phải nộp trả ngân sách nhưng chưa nộp trong năm. Khoản kinh phí
này sang năm sau khi thực hiện nộp NSNN phải theo dõi riêng, không tổng hợp
vào số liệu quyết toán năm sau.
Mã số 10= Mã số 02 + Mã số 06 - Mã số 07 - Mã số 09 - Mã số 13.
- D ự toán bị hủy- M ã số 11: Phản ánh dự toán chương trình, dự án được giao
trong năm đơn vị không có nhu cầu sử dụng hoặc không sử dụng hết bị hủy bỏ tại
KBNN. Số này không bao gồm số dự toán bị hủy tương ứng với số đơn vị đã nộp
trả NSNN (đã tổng hợp ở chỉ tiêu 09).
Mã số 11= Mã số 03 + Mã số 04 - Mã số 06 - Mã số 14
7.
Số d ư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết
toán- M ã số 12
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí chương trình, dự án chưa sử dụng hết
được chuyển năm sau sử dụng và quyết toán theo quy định.
Mã số 12= Mã số 13 + Mã số 14
- Kinh p h í đã nhận- M ẵ số 13: Phản ánh các khoản kinh phí chương trình,
dự án đơn vị đã nhận nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán năm nay chưa
đủ hồ sơ thanh toán với KBNN bao gồm số rút tạm ứng từ dự toán giao (tạm
ứng bằng tiền mặt, tạm ứng chuyển thanh toán cho nhà cung cấp), khoản nhận
tạm ứng bằng lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi của đơn vị nhưng chưa thanh
toán hoàn tạm ứng với NSNN và khoản nhận thực chi bằng lệnh chi tiền nhưng
chưa sử dụng hết.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN
trong nước”(mẫu S101-H), phần III, cột 3- số dư tạm ứng và số liệu trên 4'Sổ theo
dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột 4- Kinh phí chưa sử
dụng và cột 7- số dư tạm ứng (chi tiết theo mã CTMT, DA).

39

- Dự
M ã số 14: Phản ánh số dư dự• toán thuộc
■ toán còn dir tại
« Kho bạc«
*
nguồn kinh phí chương trình, dự án chưa thực hiện hoặc chưa chi hết còn dư tại
KBNN được chuyển năm sau tiếp tục sử dụng và quyết toán.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn
NSNN trong nước”(mẫu S101-H), phần I, mục 4- số dư dự toán chuyển năm sau.
II,
NGUÒN VÓN VIỆN T R Ợ
Mục này phản ánh số liệu quyết toán từ nguồn vốn viện trợ nước ngoài cho
chương trình, dự án mà đơn vị nhận được trong năm.
1. Số d ư kinh phí năm trư ớ c chuyển sang- M ã sỗ 15
Chỉ tiêu nảy phản ánh số dư kinh phí thuộc nguồn viện trợ cho chương
trình, dự án đã được ghi thu, ghi tạm ứng nhưng chưa thanh toán với KBNN
được chuyển sang năm nay quyết toán theo quy định.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có mã số
22 của báo cáo này năm trước.
2. Dự toán đươc giao trong năm - M ã số 16
Chỉ tiêu này phản ánh dự toán từ nguồn viện trợ cho chương trình, dự án mà
đơn vị được giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
Số liệu này được tổng họp theo quyết định giao dự toán trong năm của cấp
cỏ thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh trong năm) hoặc lấy số liệu trên “Sổ
theo dõi nguồn viện trợ” (mẫu s 102-H), phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm.
3. Tổng kinh phí đã nhận viện trọ* trong năm - M ã số 17
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số kinh phí đơn vị đã nhận viện trợ trong năm
(nhận bằng tiền về đơn vị, nhận bằng hàng hóa và chuyển khoản thẳng cho nhà
cung cấp,...) cho chương trình, dự án chi tiết theo mã CTMT, DA bao gồm số đã
ghi thu, ghi tạm ứng và sổ đã ghi thu, ghi chi.
Mã số 17= Mã số 18 + Mã số 19
- Số đã g h i thu, g h ì tạm ứng- M ã so 18:
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí viện trợ cho chương trình, dự án đơn vị
nhận đã có xác nhận ghi thu, ghi tạm ứng NSNN.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh chi tiết trên “Số
theo dõi nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần II, cột 1- Tổng số.
s ấ đã g h i thu, g h i chi- M ã số 19
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí viện trợ cho chương trình, dự án đă có
-

xác nhận ghi thu, ghi chi NSNN.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số phát sinh chi tiết trên “Sô
theo dõi nguồn viện trợ”(mẫu S102-H), phần ĨI, cột 4- số ghi thu, ghi chi.
4. K inh phí được sử dụng trong năm- M ã số 20

40

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số kinh phí đơn vị được sử dụng trong năm từ
nguồn vốn viện trợ cho chương trình, dự án .
Mã sổ 20= Mã số 15 + Mã số 17
5. K inh phí đề nghị quyết toán- Mã số 21
Chỉ tiêu này phản ánh sổ đơn vị đã sử dụng từ nguồn viện trợ cho chương
trình, dự án đề nghị quyết toán trong năm, bao gồm số đã có xác nhận ghi thu,
ghi chi NSNN và số đã hoàn tạm ứng trong năm từ số dư đã ghi thu, ghi tạm
ứng, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ “Sổ theo dõi nguồn viện trợ”(mẫu
S102-H), phần II, cột 6“ Kinh phí đề nghị quyết toán.
6. Số d ư kinh phí đưọ’c phép chuyến sang năm sau sử dụng và quyết
toán- Mã số 22
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kỉnh phí viện trợ cho chương trình, dự án đã thực
hiện ghi thu ghi tạm ứng nhưng chưa có xác nhận thanh toán tạm ứng với NSNN,
được chuyển năm sau quyết toán theo quy định.
Mã số 2 2 - Mã số 20 - Mã số 21
III. NGUỒN VAY NỢ NƯỚC NGOÀI
Mục này phản ánh số liệu quyết toán từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài cho
chương trình, dự án mà đơn vị nhận được trong năm theo dự toán được giao, chi
tiết theo mã CTMT, DA.
1, Sổ dư kinh phí năm trư ớc chuyển sang- M ã số 23
Chỉ tiêu này phản ánh số dư kinh phí nguồn vay nợ nước ngoài cho chương
trình, dự án từ năm trước chưa sử dụng hết chuyển sang năm nay tiếp tục sừ dụng
và quyết toán, bao gồm số dư đã ghi tạm ứng chưa thanh toán với NSNN và số dư
dự toán được phép chuyển sang (chi tiết theo mã CTMT, DA).
Mã số 23= Mã số 24 + Mã số 25
- Kinh p h ỉ đã ghi tạm ứng- Mã số 24
Chỉ tiêu này phản ánh số dư đã ghi thu, ghi tạm ứng từ nguồn vay nợ nước
ngoài cho chương trình dự án chưa có xác nhận thanh toán với NSNN được chuyển
sang năm nay tiếp tục thanh toán, chi tiết theo mã CTMT, DA.
- Số d ư dự toán- M ã số 25
Chỉ tiêu này phản ánh số dư dự toán được giao từ nguồn vay nợ nước ngoài
cho chương trình dự án chưa sử dụng hết được chuyển sang năm nay tiếp tục sứ
dụng, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được cãn cứ vào số liệu ghi ở chỉ tiêu có mã số
36,37,38 của báo cáo này năm trước.
2. Dự toán đưọ‘c giao trong năm- M ẵ sổ 26
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Chỉ tiêu này phản ánh dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài cho chương
trình dự án mà đơn vị được giao trong năm theo quyết định của cơ quan có thẩm
quyền, số liệu được tổng họp theo quyết định giao dự toán trong năm của cấp có
thẩm quyền (kể cả bổ sung, điều chỉnh trong năm) chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ “Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước
ngoài” (mẫu so S103-H), phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm.
3. Tổng số được sử dụng trong năm - M ã số 27
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí từ nguồn vay nợ nước ngoài cho chương
trình dự án mà đơn vi được sử dụng trong năm, bao gồm kinh phí chưa sử dụng
năm trước chuyển sang và dự toán được giao năm nay, chi tiết theo mã CTMT,
DA.
Mã số 27 = Mã số 23 + Mã số 26
4. Tổng kinh phí đã vay trong năm - M ã số 28
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị đã nhận từ nguồn vay nợ nước
ngoài cho chương trình dự án đã hạch toán vào NSNN trong năm, bao gồm số đã
ghi vay, ghi chi NSNN và số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN, chi tiết theo mã
CTMT, DA.
Mã số 28= Mã số 29 + Mã số 30
- SỐ đã g h i vay, g h i tạm ứng N SN N - M ã số 29
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay nợ nước ngoài
cho chương trình dự án đã có xác nhận ghi vay, ghi tạm ứng NSNN, chi tiết theo
mã CTMT, DA.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ số liệu trên “So theo dõi nguồn
vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 1- Tổng sổ.
- Số đã g h i vay, g h i chi N SN N - M ã số 30
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị nhận từ nguồn vay cho chương
trình dự án đã có xác nhận ghi vay, ghi chi NSNN, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi
nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 4- số đã ghi vay, ghi chi
NSNN.
5. K ỉnh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán- M ã số 31
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị đã sử dụng đề nghị quyết toán trong
năm từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài cho chương trình dự án, bao gồm số đã có
xác nhận ghi thu, ghi chi NSNN và sổ đã có xác nhận thanh toán tạm ứng trong
năm, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu để ghỉ vào chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi nguồn
vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 7- Kinh phí đề nghị quyết toán.
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6. K inh phí giảm trong năm - M ã sổ 32
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí giảm trong năm từ nguồn vốn vay nợ
nước ngoài cho chương trình dự án, bao gồm số đã nộp NSNN, số còn phải nộp
NSNN, dự toán bị hủy chi tiết theo mã CTMT, DA.
Mã số 32= Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35
- Đã nộp N SN N - M ã số 33: Phản ánh số kinh phí chương trình dự án giảm
trong năm do đơn vị đã nộp trả ngân sách từ nguồn vay nợ nước ngoài đã hạch
toán NSNN, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào số liệu trên “Sổ theo dõi
nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phàn II, cột 5- số nộp trả NSNN.
- Còn p h ả i nộp N SN N - M ã số 34: Phản ánh số kinh phí giảm mà đơn vị
phải nộp trả ngân sách từ nguồn vay nợ nước ngoài cho chương trình dự án,
nhưng chưa thực hiện nộp trả trong năm, chi tiết theo mã CTMT, DA. Khoản
kinh phí này sang năm sau khi thực hiện nộp NSNN phải theo dõi riêng, không
tổng hợp vào số liệu quyết toán năm sau.
Mã số 34= Mã số 24 + Mã số 28 - Mã số 31- Mã số 33- Mã số 37
- D ự toán bị hủy- M ã Sỡ 35: Phản ánh số dự toán được giao trong năm từ
nguồn vay nợ nước ngoài cho chương trình dự án đơn vị không có nhu cầu sử
dụng hoặc không sử dụng hết bị hủy bỏ tại KBNN, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số này không bao gồm số dự toán bị hủy tương ứng với số đơn vị đã nộp trả
NSNN (đã tổng hợp ở chỉ tiêu 33).
Mã số 35= Mã số 25 + Mã số 26 - Mã số 28- Mã số 38
7. K inh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toánMã số 36
Chỉ tiêu này bao gồm số dư dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài cho
chương trình dự án chưa sử dụng hết được chuyển năm sau sử dụng, quyết toán
theo quy định và số dư tạm ứng từ khoản đã ghi thu, ghi tạm ứng chưa thanh toán
với NSNN được chuyển sang năm sau tiếp tục thanh toán, chi tiết theo mã CTMT,
DA.
Mã số 36= Mã số 37+ Mã số 38
- Kinh p h ỉ đã ghi tạm ứng- M ã số 37
Chỉ tiêu này phản ánh số dư tạm ứng từ khoản đã ghi thu, ghi tạm ứng chưa
thanh toán với NSNN được chuyển sang năm sau tiếp tục thanh toán, chi tiết theo
mã CTMT, DA.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ số liệu trên “Sổ theo dõi nguồn
vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 3- số dư tạm ứng.
- Số d ư dư toán-M ã số 38
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Chỉ tiêu này phản ánh số dư dự toán từ nguồn vay nợ nước ngoài cho
chương trình dự án được giao chưa sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục
sử dụng, chi tiết theo mã CTMT, DA.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này căn cứ vào số liệu ứên “Sổ theo dõi nguồn
vay nợ nước ngoải” (mẫu số S103-H), phần I, mục 4- số dư dự toán chuyển năm
sau.
8.
SỐ đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN- Mã số 39
Chỉ tiêu này phản ánh số kinh phí đơn vị đã nhận được từ nhà tài trợ nước
ngoài cho chương trình dự án nhưng chưa được hạch toán vào NSNN (chưa có
xác nhận ghi thu, ghi chi NSNN hoặc ghi thu, ghi tạm ứng NSNN).
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này đơn vị phải mở sổ theo dõi để có số liệu
báo cáo.
Phần II- CHI TIÉT CHI THEO MỤC LỤC NSNN
Phần này phản ánh số liệu chi tiết chi từ kinh phí chương trình, dự án đề
nghị quyết toán theo Mục lục NSNN.
- Cột A, B, c , D, E: Ghi mã số mục lục NSNN, nội dung chi.
- Cột 1: Ghi tổng số kinh phí chương trình, dự án đã sử dụng năm nay đề
nghị quyết toán.
Cột 1= Cột 2 + Cột 3 + Cột 4
- Cột 2: Ghi số kinh phí chương trình, dự án đã sử dụng năm nay từ nguồn
NSNN trong nước đề nghị quyết toán chi tiết theo MLNS.
Số liệu để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng trên cột này căn cứ số liệu trên
“Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN trong nước” (mẫu S101-H), phần III, cột 7số đề nghị quyết toán và số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí NSNN cấp bằng lệnh
chi tiền” (mẫu số S104-H), cột 9- Kinh phí đề nghị quyết toán, chi tiết theo mã
CTMT, DA và theo mục lục NSNN.
- Cột 3: Ghi số kinh phí đã sử dụng năm nay từ nguồn viện trợ cho chương
trình, dự án đề nghị quyết toán chi tiết theo MLNS.
Số liệu để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng trên cột này căn cứ số liệu trên
“Sổ theo dõi nguồn viện trợ” (mẫu S102-H), phần II, cột 6- Kinh phí đề nghị quyết
toán (chi tiết theo mục lục NSNN).
- Cột 4: Ghi số kinh phí đã sử dụng năm nay từ nguồn vay nợ nước ngoài
cho chương trình, dự án đề nghị quyết toán chi tiết theo MLNS.
Số liệu để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng trên cột này căn cứ số liệu trên
“Sổ theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài” (mẫu số S103-H), phần II, cột 7- Kinh phí
đề nghị quyết toán (chi tiết theo mục lục NSNN).
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- Cột 5: Ghi tổng số kinh phí chương trình, dự án đã sử dụng lũy kế từ khi
khởi đầu dự án đến cuối kỳ báo cáo.
Cột 5= Cột 6 + Cột 7 + Cột 8
- Cột 6: Ghi số kinh phí chương trình, dự án đã sử dụng lũy kế từ khi khởi
đầu dự án đến cuối kỳ báo cáo từ nguồn NSNN trong nước chi tiết theo MLNS.
Số liệu được tính toán bằng số liệu cột này trên báo cáo năm trước cộng với số
phát sinh năm nay trên cột 02 cho các chỉ tiêu tương ứng.
- Cột 7: Ghi số kinh phí đã sử dụng lũy kế từ khi khởi đầu dự án đến cuối kỳ
báo cáo từ nguồn viện trợ cho chương trình, dự án chi tiết theo MLNS.
Số liệu được tính toán bằng số liệu cột này trôn báo cáo năm trước cộng với số
phát sinh năm nay trên cột 03 cho các chỉ tiêu tương ứng.
- Cột 8: Ghi số kinh phí đã sử dụng lũy kế từ khi khởi đàu dự án đến cuối
kỳ báo cáo từ nguồn vay nợ nước ngoài cho chương trình, dự án chi tiết theo
MLNS.
Số liệu được tính toán bằng số liệu cột này ừên báo cáo năm trước cộng với số
phát sinh năm nay trên cột 04 cho các chỉ tiêu tương ứng.
P hần III- TH UY ẾT M INH
Ghi một số mục tiêu, nội dung theo tiến độ đã quy định, khối lượng công
việc dự án đã hoàn thành đến thời điểm báo cáo và thuyết minh khác (nếu có).
Báo cáo được lập vào cuối năm, số liệu được tổng hợp đến hết thời gian
chỉnh lý quyết toán NSNN.
Sau khi lập xong người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký và ghi
rõ họ tên, đóng dấu và gửi tới cơ quan có thẩm quyền.
BÁO CÁO THỰC H IỆN x ử LÝ K IÉN N G HỊ
CỦA K IỂM TOÁN, THANH TRA, TÀI CHÍNH
(Mầu số B02/BCQT-CĐT)
1.
M ục đích: Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của kiểm toán, thanh tra,
tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo quyết toán của đơn vị hành
chính, sự nghiệp. Báo cáo này được lập để báo cáo chi tiết về số liệu mà đơn vị
đã thực hiện xử lý theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra, tài chính
phục vụ cho quyết toán hàng năm của đơn vị.
Riêng việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán, cơ quan thanh tra đối với các
dự án sử dụng vốn đàu tư nguồn NSNN thực hiện báo cáo theo mẫu biểu quy
định tại Thông tư số 85/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính quy
định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ
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ngân sách hàng năm và các văn bản có liên quan, không tổng họp số liệu vào
biểu này.
2. Cơ sở lập báo cáo
- Văn bản kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, cơ quan tài
chính.
- Đơn vị phải mở sổ theo dõi chi tiết việc thực hiện xử lý kiến nghị của cơ
quan kiểm toán nhà nước, thanh tra, cơ quan tài chính để có cơ sở lập báo cáo.
3. Nội dung và phương pháp lập
3.1. Chỉ tiêu cột
- Cột A, B, C: Ghi STT, chỉ tiêu, mã số chỉ tiêu.
- Cột 1,2,3,4: Ghi số tiền kiến nghị theo văn bản của cơ quan kiểm toán nhà
nước, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra (ghi riêng từng ca quan thanh tra như
Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh,...).
- Cột 5,6,7,8: Ghi sổ tiền mà đơn vị đã xử lý trong năm nay theo kiến nghị của
cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra (ghi riêng từng
cơ quan thanh tra như Thanh tra Chính phủ, Thanh ưa tỉnh,...).
- Cột 9,10,11,12: Ghi số còn phải xử lý theo văn bản kiến nghị của cơ quan
kiểm toán nhà nước, cơ quan tài chính, cơ quan thanh tra (ghi riêng từng cơ
quan thanh tra như Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh,.. .)•
3.2. C hỉ tiêu đòng
Ghi kiến nghị của cơ quan kiểm toán nhả nước, thanh tra, cơ quan tài chính
các năm trước chưa xử lý và năm nay bao gồm: Các khoản thu phải nộp NSNN,
các khoản ghi thu ghi chi vào NSNN, các khoản nộp trả NSNN, khoản cơ quan
tài chính giảm trừ cấp phát, khoản bồ sung quyết toán và giảm chi khác.
Phương pháp lập các chỉ tiêu cụ thể như sau:
I. Kiến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính các năm trước
còn tồn tại chưa xử lý
Mục này phản ánh các khoản kiến nghị bằng vãn bản của cơ quan kiêm
toán nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan tài chính từ các năm trước nhưng còn
tồn tại chưa xử lý, bao gồm:
1. Các khoản thu phải nộp NSNN- M ã số 01: Chỉ tiêu này phản ánh
khoản thu đơn vị phải thực hiện nộp vào NSNN theo kiến nghị từ các năm trước
nhưng còn tồn tại chưa xử lý, chi tiết theo mục lục NSNN.
2. Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN- M ã số 02: Chỉ tiêu này phản
ánh các khoản chi tiêu thuộc phạm vi NSNN mà đơn vị phải thực hiện ghi thu,
ghi chi vào NSNN theo kiến nghị từ các năm trước nhưng còn tồn tại chưa xử lý,
chi tiết theo mục lục NSNN.
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3. Số chi sai chế độ phải xuất toán- Mã số 03: Chỉ tiêu này phản ánh
khoản đơn vị phải thực hiện nộp trả cho NSNN do chi sai chế độ mà cơ quan
kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan tài chính kiến nghị phải xuất
toán theo kiến nghị từ các năm trước còn tồn tại chưa xử lý.
a. Nộp trả NSNN- Mã số 04: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí đơn vị
phải thực hiện nộp trả cho NSNN theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh
tra,...năm trước còn tồn tại chưa xử lý.
- XDCB- M ã số 05: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị
phải thực hiện nộp trả cho NSNN theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh
tra,... năm trước còn tồn tại chưa xử lý.
- Chi hoạt động- Mã số 06: Chỉ tiêu này phản ánh khoản nộp trả từ kinh
phí hoạt động của đơn vị theo kiến nghị của cơ quan kỉểm toán, thanh trav.. năm
trước còn tồn tại chưa xử lý.
b. Co* quan tài chính giảm tr ừ cấp phát- M ã số 07: Chỉ tiêu này phản
ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí của đơn vị bằng hình thức giảm trừ cấp
phát của cơ quan tài chính ở các lần cấp phát sau cho đơn vị.
- XDCB- M ã số 08: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh
phí XDCB của đơn vị bằng hình thức giảm trừ cấp phát của cơ quan tài chính ở
các lần cấp phát sau cho đơn vị.
- Chi hoạt động- M ã số 09: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kiến nghị thu hồi
kinh phí chi hoạt động của đơn vị bằng hình thức giảm trừ cấp phát của cơ quan
tài chính ở các lần cấp phát sau cho đơn vị.
4. Bổ sung quyết toán ngân sách năm nay- M ã số 10: Chỉ tiêu này phản
ánh khoản đơn vị đã sử dụng từ nguồn NSNN năm trước hoặc từ kinh phí ứng
trước năm sau nhưng kiến nghị quyết toán vào ngân sách năm nay (năm thực
hiện kiểm toán, thanh tra).
- XDCB- M ã số 11: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị
đã sừ dụng từ nguồn NSNN năm trước hoặc từ kinh phí ứng trước năm sau
nhưng kiến nghị quyết toán vào ngân sách năm nay (năm thực hiện kiểm toán,
thanh tra).
- Chi hoạt động- M ã số 12: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí chi hoạt
động đơn vị đã sử dụng từ nguồn NSNN năm trước hoặc từ kinh phí ứng trước
năm sau nhưng kiến nghị quyết toán vào ngân sách năm nay (năm thực hiện
kiểm toán, thanh tra).
II.
Kỉến nghị của kiểm toán, thanh tra, cơ quan tài chính năm nay
Mục này phản ánh các khoản kiến nghị bằng văn bản của cơ quan kiểm
toán nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan tài chính năm nay, bao gồm:
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1. Các khoản thu phải nộp NSNN- M ã số 13: Chỉ tiêu này phản ánh
khoản thu đơn vị phải thực hiện nộp vào NSNN theo kiến nghị cơ quan kiểm
toán nhả nước, cơ quan thanh tra, cơ quan tải chính năm nay, chi tiết theo mục
lục NSNN.
2. Các khoản ghi thu, ghi chi vào NSNN- M ã số 14: Chỉ tiêu này phản
ánh các khoản chi tiêu thuộc phạm vi NSNN mà đơn vị phải thực hiện ghi thu,
ghi chi vào NSNN theo kiến nghị cơ quan kiểm toán nhà nước, CO' quan thanh
tra, cơ quan tài chính năm nay, chi tiết theo mục lục NSNN.
3. Số chi sai chế độ phải xuất toán- Mã số 15: Chỉ tiêu này phản ánh khoản
đơn vị phải thực hiện nộp ừả cho NSNN do chi sai chế độ theo kiến nghị cơ quan
kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra, cơ quan tài chính năm nay.
a. Nộp trả NSNN- M ã số 16: Chỉ tiêu này phản ánh khoản đơn vị phải
thực hiện nộp trả cho NSNN theo kiến nghị cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ
quan thanh tra, cơ quan tài chính năm nay.
- XDCB- M ã số 17: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị
phải thực hiện nộp trả cho NSNN theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh
tra,... năm nay.
- Chi hoạt động- M ã số 18: Chỉ tiêu này phản ánh khoản nộp trả từ kinh
phí hoạt động của đơn vị theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra,... năm
nay.
b. C ơ quan tài chính giảm trừ cấp phát- M ã số 19: Chỉ tiêu này phản
ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh phí của đơn vị bằng hình thức cơ quan tài
chính sẽ giảm trừ cấp phát cho đơn vị ở các lần cấp phát sau theo kiến nghị của
cơ quan kiểm toán, thanh tra,... năm nay.
- XDCB- M ã số 20: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kiến nghị thu hồi kinh
phí XDCB của đơn vị bằng hình thức cơ quan tài chính sẽ giảm trừ cấp phát cho
đơn vị ở các lần cấp phát sau theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh trav..
năm nay.
- Chi hoạt động- M ã số 21: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kiến nghị thu hồi
kinh phí chi hoạt động của đơn vị bằng hình thức cơ quan tài chính sẽ giảm trừ
cấp phát cho đơn vị ở các làn cấp phát sau theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán,
thanh tra,... năm nay.
4. Chuyển quyết toán ngân sách năm sau- M ã số 22: Chỉ tiêu này phản
ánh khoản đơn vị đã sử dụng nhưng không được quyết toán vào năm đã sử dụng
mà phải chuyển quyết toán ngân sách năm sau theo kiến nghị của cơ quan kiếm
toán, thanh tra,... năm nay.
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- XDCB- Mã số 23: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí XDCB đơn vị
đã sử dụng nhưng không được quyết toán vào năm đã sử dụng mà phải chuyển
quyết toán ngân sách năm sau theo kiến nghị của cơ quan kiểm toán, thanh tra,...
năm nay.
- Chi hoạt động- M ã số 24: Chỉ tiêu này phản ánh khoản kinh phí chi hoạt
động đơn vị đã sử dụng nhưng không được quyết toán vào năm đã sử dụng mà
phảỉ chuyển quyết toán ngân sách năm sau theo kiến nghị của cơ quan kiểm
toán, thanh tra,... năm nay.
III. Các vấn đề khác liên quan cần giải trình:
Đơn vị giải trình các nội dung khác mà cơ quan kiểm toán, thanh tra,... kiến
nghị ngoài các nội dung trên.
Báo cáo được lập vào cuối nãm, số liệu được tổng hợp đến hết thời gian
chỉnh lý quyết toán NSNN.
Sau khi lập xong người lập, kế toán trưởng và thủ trưởng đơn vị ký và ghi
rõ họ tên, đóng dấu và gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

THƯYỂT M IN H BÁO CÁO QUYỂT TOÁN
(Mầu BỞ3/BCQT-CĐT)
1. M uc đích:
Thuyết minh báo cáo quyết toán là 1 bộ phận hợp thành hệ thống báo cáo
quyết toán của đơn vị. Báo cáo này được lập đế giải thích và bổ sung thông tin về
tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật
tài chính về thu, chi NSNN trong kỳ báo cáo mà các Báo cáo quyết toán không thể
trình bày rõ ràng và chi tiết được.
2. Nội dung của Thuyết minh báo cáo quyết toán
Thuyết minh báo cáo quyết toán trình bày khái quát về tình hình lao động,
tình hình thực hiện nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của đơn vị, đánh giá kết quả
thực hiện nhiệm vụ thu, chi, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp
dịch vụ công, phân tích đánh giá những nguyên nhân các biến động phát sinh
không bình thường trong hoạt động của đơn vị, nêu ra các kiến nghị xử lý với cơ
quan cấp trên.
Ngoài việc phải trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy định
trong thuyết minh báo cáo quyết toán đơn vị có thể thuyết minh thêm những nội
dung về sử dụng kinh phí, quản lý và sử dụng tài sản của Nhà nước tại đom vị
phục vụ cho quyết toán.
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Đơn vị thuyết minh báo cáo quyết toán đối với từng nguồn kinh phí thực tế
phát sinh tại đơn vị (trường hợp không có phát sinh thì không phải thuyết minh
báo cáo).
3. C ơ sở lập báo cáo thuyết minh
- Sổ theo dõi lao động của đơn vị.
- Bảng thanh toán tiền lương và các sổ kế toán chi tiết liên quan.
- Sổ Cái hoặc Nhật ký - sổ Cái, các sổ chi tiết và các tài liệu khác có
liên quan.
4. Nộỉ dung và phương pháp lập
Phương pháp chung: Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số
liệu trên các báo cáo khác. Phần trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng,
dễ hiểu.
A.
TÌN H H ÌN H CHUNG
1. Tình hình ngưòi lao động
Chỉ tiêu này phản ánh tình hình biến động về lao động trong năm của đơn vị,
đơn vị phải chi tiết theo số công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm) và người
lao động theo họp đòng 68 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản
Tuỳ theo từng đơn vị mà trình bày các chỉ tiêu hoặc thuyết minh về việc thực
hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị mình cho phù hợp (Ví dụ: ngoài nhiệm vụ
quản ỉỷ dự án, công trình XDCB đơn vị còn được giao nhiệm vụ quản lý hoạt động
vệ sình môi trường, hoạt động của trung tâm quỹ đất, hoạt động cấp nước, quản
ỉỷ khu công nghiệp,...các hoạt động cỏ liên quan được N SN N cấp kinh phỉ).
Căn cứ để xác định các nhiệm vụ cơ bản là kế hoạch hoạt động đầu năm của
đơn vị đã được cơ quan cấp trên xét duyệt và căn cứ vào đó để lập kế hoạch cấp
•

•

*

*

kinh phí cho đơn vị. Đơn vị phải thuyết minh rõ các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình
hoạt động và tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị

2,1» Đảnh giả kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi
a. Đánh giá chung: Căn cứ vào dự toán thu, chi được giao trong năm để
đánh giá kết quả thực hiện chung của đơn vị.
b. Các nhiệm vụ được giao ngoài nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư XDCB:
Đơn vị thuyết minh các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao ngoài
nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư XDCB.
c. Đánh giá về kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc
gia, CTMT khác: Trường hợp đơn vị được giao thực hiện chương trình, đề án, dự
án lớn, CTMT quốc gia, CTMT khác có mã số chương trình mục tiêu dự án theo
quy định tại Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ Tài chính và
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các văn bản bổ sung, sửa đổi có liên quan thì đánh giá kết quả thực hiện các
chương trình, đề án, dự án đó trong năm.
2.2. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công
Đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đánh giá tình hỉnh thực hiện nhiệm vụ
cung cấp dịch vụ công (nếu có) căn cứ vào kế hoạch, dự toán được giao hoặc kế
hoạch dự toán do đom vị lập từ đầu năm, đánh giá hiệu quả của các hoạt động
này, các thuận lợi, khó khăn.
3. Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:
Phản ánh những phát sinh đột xuất trong năm ảnh hưởng tới kết quả hoạt
động của đơn vị.
B. THUYẾT MINH CHI TIẾT
I. Tình hình sử dụng NSNN trong năm

1. Nguyên nhân của các biến động quyết toán tăng, giảm so vửi dự toán
được giao: Thuyết minh về các nguyên nhân gây nên các biến động quyết toán
tăng hoặc giảm so với dự toán được giao như: kinh phí từ năm trước chuyển
sang, dự toán được giao trong năm nhưng không thực hiện hết phải huỷ bỏ theo
quy định, các trường hợp chi sai chế độ phải xuất toán nộp trả NSNN, chuyển
quyết toán năm sau,...
2. Nguồn NSNN trong nước
2.1. Kinh p h í đã nhận từ năm trước chuyển sang:
Thuyết minh chi tiết về khoản kinh phí đã nhận từ năm trước chuyển sang
đối với Kinh phí thường xuyên và Kinh phí không thường xuyên bao gồm:
- Tiền đã nhận nhưng chưa chi: Chỉ tiêu này phản ánh khoản nhận thực chi
bằng lệnh chi tiền nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa sử dụng hết
còn dư tại đơn vị.
- Kinh phí đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: Chỉ tiêu này
phản ánh khoản đơn vị đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp
nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa đủ hồ sơ thanh toán với KBNN
bao gồm số rút tạm ứng bằng tiền mặt, tạm ứng chuyển thanh toán cho nhà cung
cấp.
Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: Chỉ tiêu này phản ánh khoản đơn vị đã
được NSNN tạm ứng kinh phí bằng lệnh chi tiền, nhưng chưa có xác nhận thanh
toán với NSNN.
Đồng thời thuyết minh chi tiết nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo
nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thế được hạch toán vào nguồn NSNN trong nước
theo quy định.
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Số liệu phản ánh các chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào báo cáo này năm
trước trên chỉ tiêu 2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết
toán.
2.2. D ự toán giao năm nay:
Thuyết minh chi tiết việc nhận dự toán của đơn vị từ nguồn NSNN trong
nước bao gồm dự toán đầu năm; dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm đối với
Kinh phí thường xuyên và Kinh phí không thường xuyên. Trong đó phải chi tiết dự
toán giao trong năm đối với nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung,
địa chỉ sử dụng cụ thể được hạch toán vào nguồn NSNN ừong nước theo quy định.
Số liệu trên các chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào “Sổ theo dõi dự toán từ
nguồn NSNN trong nước” (mẫu S101-H), phần I, mục 2- Dự toán giao trong
năm.
2.3. Kinh p h í thực nhận trong năm:
Thuyết minh chi tiết kinh phí thực nhận trong năm đối với Kinh phí thường
xuyên và Kinh phí không thường xuyên, bao gồm;
- Nhận từ rút dự toán NSNN được giao: Phản ánh khoản kinh phí đơn vị đã
rút dự toán ngân sách được giao từ KBNN (bao gồm cả rút tạm ứng và thực chi).
Số liệu trên các chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào “Sổ theo dõi dự toán từ
nguồn NSNN ừong nước” (mẫu S101-H), phần III, cột 6- Kinh phí thực nhận.
- Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gửi: Phản ánh khoản đơn vị
đã nhận NSNN cấp bằng Lệnh chi tiền vào tài khoản tiền gửi của đơn vị tại
KBNN (cấp thực chi và tạm ứng).
Số liệu trên các chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào “Sổ theo dõi kinh phí
NSNN cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột 8- Kinh phí thực nhận.
- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ
thể: Phản ánh khoản tiền đơn vị đã nhận từ các nguồn viện trợ nhỏ, lẻ, biếu
tặng,... được hạch toán vào nguồn NSNN trong nước theo quy định. Đơn vị mở
số chi tiết để theo dõi lấy số liệu.
2.4. Kinh p h ỉ giảm trong năm: Thuyết minh chi tiết lỷ do giảm trong năm
(nếu có).
2.5. Kinh phí đã nhận chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán:
Thuyết minh chi tiết về khoản kinh phí mà đơn vị đã nhận nhưng chưa
quyết toán trong năm được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán đối với
Kinh phí thường xuyên và Kinh phí không thường xuyên bao gồm:
- Tiền đã nhận nhưng chưa chi: Chỉ tiêu này phản ánh khoản nhận thực chi
bằng lệnh chi tiền nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa sử dụng hết
được chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán.
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Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí NSNN
cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột 4- Kinh phí chưa sử dụng.
- Kinh phí đã rủt dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp: Chỉ tiêu này
phản ánh khoản đơn vị đã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp
nhưng đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa đủ hồ sơ thanh toán với KBNN
bao gồm số rút tạm ứng bằng tiền mặt, tạm ứng chuyển thanh toán cho nhà cung
cấp.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ “Sổ theo dõi dự toán từ nguồn NSNN
trong nước”(mẫu S101-H), phần III, cột 3- số dư tạm ứng.
- Số dư tạm ứng lệnh chi tiền: Chỉ tiêu này phản ánh khoản đơn vị đã được
NSNN tạm ứng kinh phí bằng lệnh chi tiền, nhưng chưa có xác nhận thanh toán
với NSNN.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ số liệu trên “Sổ theo dõi kinh phí NSNN
cấp bằng lệnh chi tiền” (mẫu S104-H), cột 7- số dư tạm ứng.
Đồng thời thuyết minh chi tiết nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lẻ không theo nội
dung, địa chỉ sử dụng cụ thể được hạch toán vào nguồn NSNN trong nước theo quy
định chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán. Đơn vị mở sô chi tiêt đê theo dõi
*

%

_ị
SÔ
liệu.
1 ■Ạ

3. Nguồn viện trợ
3.1. D ự to ả n được giao nấm nay
Thuyết minh chi tiết dự toán được giao từ nguồn viện trợ bao gồm dự toán
giao đầu năm; dự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm (điều chỉnh tăng, điều
chỉnh giảm).
Số liệu tren các chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào “Sổ theo dõi nguồn viện trợ”
(mẫu S102-H), phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm.
3.2. Tồng kinh p h ỉ đã nhận viện trợ trong năm
Chỉ tiêu này thuyết minh chi tiết các khoản mà đơn vị đã nhận viện trợ trong
năm từ các nhà tài trợ, bao gồm khoản nhận viện trợ bằng tiền về đom vị, nhận viện
trợ bằng hàng hóa, nhận viện trợ chuyển tiền thẳng cho nhà cung cấp, nhận khác.
Đơn vị mở sổ theo dõi chi tiết để có số liệu thuyết minh.
4. Nguồn vay nợ nước ngoài
4.L D ự toán được giao năm nay
Thuyết minh chi tiết dự toán được giao từ nguồn vốn vay nợ nước ngoài
bao gồm dự toán đầu năm; đự toán bổ sung, điều chỉnh trong năm (điều chỉnh
tăng, điều chỉnh giảm).
Sổ liệu trên các chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào “Sồ theo dõi nguồn vay
nợ nước ngoài” (mẫu S103-H) phần I, mục 2- Dự toán giao trong năm.
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4,2. Số đã giải ngâny rút vốn chưa hạch toán N S N N
Thuyết minh chi tiết về các khoản đã giải ngân, rút vốn từ nguồn vay nợ
nước ngoài nhưng chưa làm thủ tục hoặc đã làm thủ tục nhưng chưa có xác nhận
ghi vay, ghi tạm ứng NSNN hoặc ghi vay, ghi chỉ NSNN. Đơn vị mở sổ theo dõi
chi tiết để có số liệu thuyết minh.
II. Tình hình thu và sử dụng nguồn phí được khấu trừ , để lại
1. Tình hình thu phí, ỉệ phí
Biểu này thuyết minh chi tiết đến từng loại phí, lệ phí phát sinh trong năm
mà đơn vị được giao thực hiện thu, bao gồm tồng số thu được, số phải nộp
NSNN, số phí được khấu trừ, để lại theo tỷ lệ quy định và các thuyết minh khác
về tình hình thực hiện thu phí, lệ phí.
2. Sử dụng nguồn phí được khấu trừ , để lại
2.1. Số d ư kinh p h ỉ chưa sử dụng năm trưởc chuyển sang:
Thuyết minh số dư từ kinh phí thường xuyên và kinh phí không thường
xuyên chuyển từ năm trước sang, trong đó trường hợp có phần kinh phí chưa
được cấp có thẩm quyền giao thì thuyết minh chi tiết chỉ tiêu này.
2.2. D ự toán được giao năm nay:
Thuyết minh chi tiết về dự toán chi đơn vị được giao từ nguồn phí được
khấu trừ, để lại trong nước bao gồm dự toán đầu năm; dự toán bổ sung, điều
chỉnh trong năm đối với Kinh phí thường xuyên và Kinh phí không thường
xuyên.
2.5. Kinh p h í đã s ử dụng đề nghị quyết toán:
Thuyết minh chi tiết về kinh phí đã sử đụng đề nghị quyết toán, gồm kinh
phí đã sử dụng phục vụ thu phí, sử dụng cho hoạt động khác của đơn vị theo cơ
chế tài chính.
2.4.
Số d ư kinh p h ỉ được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết
toán; Thuyết minh tương tự như chỉ tiêu 2.1. nói trên.
III. T huyết minh khác
1. Chi tiền lương:
Đơn vị thuyết minh chi tiết chi tiền lương theo tùng nguồn kỉnh phí, bao
gồm chi lương từ nguồn NSNN trong nước, nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài;
nguồn phí được khấu trừ, để lại; nguồn hoạt động sản xuất kinh doanh, địch vụ;
nguồn khác. Trong đó chi tiền lương cho số công chức, viên chức (số lượng vị
trí việc làm), người lao động theo hợp đồng 68 thực tế trong phạm vi số biên chế
được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. T huyết m inh khác:
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Ngoài những thông tin đã thuyết minh trên, trường họp đơn vị phải thực
hiện trích lập nguồn cải cách tiền lương thì thuyết minh rõ việc trích lập nguồn
kinh phí cải cách tiền lương từ các nguồn kinh phí phát sinh tại đơn vị trong năm
theo quy định và việc sử dụng nguồn cải cách tiền lương trong năm, ngoài ra
trường hợp có những thông tin khác xét thấy ảnh hưởng đáng kể đến số liệu
quyết toán từ nguồn NSNN, nguồn phí được khấu trừ, để lại thì đơn vị có thể
trình bày thêm.

c.NHẬN X ÉT VÀ K IẾN N G HỊ
Nêu nhận xét và kiến nghị của đơn vi.

Phụ lục số 05

HỆ THỐNG BAO Cá o

t à i c h ín h

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20ỉ9/TT-BTC ngày 14 thảng ỉ ỉ năm 20ỉ 9
của Bộ Tài chỉnh)

I. DANH MỤC, KỲ HẠN LẬP VÀ NƠI NHẬN BÁO CÁO
I

7

•

V

•

Noi nhận

STT

Ký hiệu
biểu

Tên biểu báo cáo

Kỳ
hạn
lạp
bao
cáo

1

2

3

4

Cơ
quan
Tài
chỉnh
(ỉ)
5

Báo cảo tình hình tài chính

Năm

Báo cáo kết quả hoạt động

Năm

1
2

B01/BCTCCĐT
B02/BCTC
CĐT

3

B03a/BCTCCĐT

4

B03b/BCTCCĐT

5

B04/BCTCCĐT

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Năm
(theo phương pháp trực tiếp)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Năm
(theo phương pháp gián tiếp)
Thuyết minh báo cáo tài
Năm
chính

6

Cơ
quan
cấp
trên
(ỉ)
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cơ
quan
Thuế
(2)

(ỉ) Đom vị do địa phương quản lý, không cỏ đơn vị cấp trên thì nộp bảo
cáo cho cơ quan Tài chỉnh củng cấp và KBNN nơi giao dịch.
Đom vị do trung ương quản ỉý, không có đơn vị cấp trên thì nộp bảo cảo
cho cơ quan Tài chỉnh cùng cấp và KBNN (Cục kế toán nhà nước).
(2)
Các đơn vị cỏ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải nộp thuê
theo quy định về pháp luật thuế thì phải nộp báo cáo tài chỉnh cho cơ quan Thuê
noi quản ỉỷ thuế của đơn vị.

II. PHƯƠNG THỨC GỬI VÀ L ư u TRỬ BÁO CÁO
- Phương thức gửi báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền: Báo cáo đơn vị lập
gửi cơ quan có thẩm quyền có thể được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy
hoặc văn bản điện tử tùy theo điều kiện thực tế và yêu cầu của cơ quan nhận báo
cáo.
- Đơn vị in 01 bản báo cáo tài chính ra giấy ký, đóng dấu và lưu trữ theo
quy định.
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III. MẢU BÁO CÁO
TÊN Cơ QUAN CÁP TRÊN:.......
ĐƠN VỊ BÁO C Á O :........................

M ẩu số B 0 1 /B C T C -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2019/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20 ỉ 9 của Bộ Tà ỉ chỉnh)

BÁO CÁO TÌN H H ÌN H TÀ I CH ÍN H
Tại ngày..........th ả n g ......... năm ........
Đơn vị tính:
STT

Chỉ tiêu

A

B

Mã
sô
c

TÀI SẢN
A. Tài sản ngắn hạn

00

I

Tiền

01

II

Đầu tư tài chính ngắn hạn

05

111

Các khoản phải thu ngắn hạn

10

Phải thu ngắn hạn của khảch hàng
Trả trước ngắn hạn cho người bán
- Tạm ứng XDCB ngắn hạn cho
nhà thầu
- Trả trước ngắn hạn cho người bán
khác
Các khoản phải thu ngắn hạn khác

11

12a

IV

Hàng tồn kho

15

V

Tài sản ngắn hạn khác

19

B. Tàỉ sản dài hạn

20

1
2

3

12

12b
14

I

Các khoản phải thu dài hạn

21

1

22

2

Tạm ứng XDCB dài hạn cho nhả
thầu
Các khoản phải thu dài hạn khác

II

Đầu tư tài chính dàì hạn

25

III

Tài sản cố định

30

Tài sản cổ định hữu hình
- Nguyên giá
- Khấu hao và hao mòn lũy kế
Tài sản cố định vô hình
- Nguyên giá
- Khấu hao và hao mòn lũy kế

31

1

2

IV
1

23

32
33
35
36
37

Xây dựng cơ bản dở dang

40

XDCB của đơn vị

41

Thuyêt
minh
D

Số cuối năm

Số đầu năm

1

2

3

A
2

B
XDCB dự ản, công trình

Mã
số
c
42

V

Tảỉ sản dài hạn khác

45

Chỉ tiêu

STT

TÔNG CỘNG TÀI SẢN
(50-00+20)

Thuyêt
minh
D

Số cuốỉ năm

Số đầu năm

1

2

50

NGUỒN VỐN
A

NỢ PHẢI TRẢ

51

I

Nợ ngắn hạn

52

1

Phải trả ngắn hạn nhà cung cấp
- Phải trả ngắn hạn nhà thầu

53

XDCB

53a

2
3
4
5

6
II

1

2
3
4
5
B
1
2
3

- Phải trả ngắn hạn nhả cung cấp
khác
Các khoản nhận trước của khách
hàng
Phải trả nợ vay ngắn hạn
Tạm thu
Nguyên liệu, vật liệu, công cụ,
dụng cụ tồn kho
Các khoản nợ phải trả ngắn hạn
khác
Nợ dài hạn
Phải trả dài hạn nhà cung cấp
- Phải trà dài hạn nhà thầu XDCB
- Phải trả dài hạn nhà cung cấp
khác
Giá trị còn lại của TSCĐ
Nguồn kinh phỉ đầu tư XDCB
Phải trả nợ vay dài hạn
Các khoản nợ phải trả dài hạn khác
TÀI SẢN THƯÀN
Thặng dư / thâm hụt lũy kế
Các quỹ
Tài sản thuần khác
TỎNG CỘNG NGUỒN VỎN
(80=51+70)

NGƯỜI LẬP BIẺƯ
(Ký, họ tên)

53b
54

55
56
57
58
60
61
61a

....................

ólb
62
63
64
69
70
72
73
74
80

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... thảng... năm..,
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)
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TÊN Cơ QUAN CẤP TRÊN:............
ĐƠN VỊ BAO C A O :.........................

M au số B 0 2 /B C T C -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 79/2019/TT-BTC
ngày ỉ 4/1 ỉ /2019 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO K ÉT QUẢ H O Ạ T ĐỘNG
N ăm .....................
__________________________________ ___ __________________ Đơn vị tính: ........
STT

Chỉ tiêu

Mã
sô

Thuyết
minh

Năm nay

Năm trước

A

B

c

D

1

2

I

Hoạt động hành chính, sự nghiệp

1

Doanh thu (01=02+03+04+05)

01

a. Từ NSNN cấp

02

b, Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

03

c. Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại

04

d. Trích từ dự án, công trình XDCB

05

Chi phí (06=07+08+09)

06

a. Chi phí hoạt động

07

b. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài

08

c. Chi phí hoạt động thu phỉ

09

Thặng dư/thâm hụt (10= 01-06)

10

2

3
III

Hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1

Doanh thu

11

2

Chi phí

12

3

Thặng dư/thâm hụt (13=11-12)

13

IV

Hoạt động khác

1

Thu nhập khác

30

2

Chi phí khác

31

3

Thặng dư/thâm hụt (32=30-31)

32

V

Chi phí thuế TNDN

40

VI

Thặng dư/thâm hụt trong năm
(50-10+13+32-40)

50

1

Phân phối cho các quỹ

52

2

Phân phối khác

53

Lập, ngày ... thảng ... năm .....

NGƯỜI LẬP BIẺU
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đỏng dấu)

„
^
TÊN Cơ QUAN CẨP TRẺN:...............
ĐƠN VI BÁO CÁO:.............................
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M ẩu số B03a/BCTC-CĐT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày 14/1 ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIÈN TỆ
(Theo phư ơ ng pháp trực tiếp)
N ăm ..................
__________________________
Chỉ tiêu

STT

B
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG CHÍNH
....1..... Các khoản thu
A
I

-Tiên Ngân sách nhà nước câp
-Tiên thu từ nguôn viện trợ, vay nợ
nước ngoài
-Tiên thu từ nguôn phí, lệ phí
-Tiên thu từ hoạt động sản xuât kinh
doanh, dịch vụ
- Tiên thu từ kinh phí quản lý dự án
2

-Tiên thu khác
Các khoản chi

-Tiên chi lương, tiên công và chi khác
cho nhân viên
-Tiên chi trả cho người cung câp hàng
hóa, dịch vụ
-Tiên chi khác

Mã số
c

.....01.....
02
03
04
05
06
07
10
11

12
13

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
ch ín h

LƯU CHƯỶỄN TĨỄN TỪ HOẠT
ĐỘNG ĐẰU T ư
1 Tiên thu từ thanh lý tài sản cô định
2 Tiền thu từ các khoản đầu tư
3 Tiên chi XDCB, mua tài sản cô định
...4 ... Tiền chì đầu tư góp vốn vào các đơn vị
khác

20

II

21
22
23
24

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động

III

đầu tư
LƯU CHÙỶỄN TĨÈN TỦ HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH

....1.... T iền thư từ các khoản đi v a y
2 Tiên hoàn trả gôc vay

30

....31....
33

L ư u ch u yên tiên th u ần từ h o ạ t đ ộng
tàỉ ch ín h

40

Đơn vị tỉnh:
Thuyết
minh
D

Năm nay

Năm trước

1

2

............-...-........

6
STT

A

Chỉ tiêu

Mã số

IV
V

B
Lưu chuyển tỉền thuần trong năm
Sô dư tỉên đâu kỳ

c
50

VI

Anh hưởng của chênh lệch tỷ giá

70

VII

Sỗ dư tiễn cuối ky

80

Thuyết
minh
D

Năm nay

Năm trước

1

2

60

Lập, ngày ... thảng ... năm....
NGƯỜI LẬP BIÉƯ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dâu)

TÊN C ơ QUAN CẤP TRÊN:.............
Đ Ơ N VỊ BÁO C Á O : ...............................

M ẩu số B 0 3 b /B C T C -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư sắ 79/2019/TT-BTC
ngày 14/ỉ ỉ /2 0 ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp)
N ăm ..................
______________________________________________________Đơn vị tỉnh:________
STT

A
I

Chỉ tiêu

Mã số

B
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT
ĐỘNG CHÍNH

c

Thặng dư/ thâm hụt trong năm

01

2
3
4
5
6
7
8

Khấu hao TSCĐ trong năm
Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá
Lãi/Lồ từ các khoản đầu tư
Tăng/giảm các khoản nợ phải trả
Tăng/giảm hàng tồn kho
Tăng/giảm cảc khoản phải thu
Thu khác từ hoạt động chính
Chi khác từ hoạt động chính

09

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
chính

20

02
03
04
05
06
07
08

II

LƯU CHUYỂN TIÈN TỪ HOẠT
ĐỘNG ĐÀU TƯ

1
2
3
4

Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định
Tiền thu từ cảc khoản đầu tư
Tiền chi XDCB, mua tài sản cố định
Tiền chi đần tư góp vốn vào các đơn vị
khác

24

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
đầu tư

30

III

1
2

21
22
23

LƯU CHUYỂN TIÈN TỪ HOẠT
ĐỘNG TÀI CHÍNH

Tiền thu từ các khoản đi vay
Tiền hoàn trả gốc vay

Năm nay

Năm trước

1

2

............ ..... ...... -■■■

Điều chỉnh cho các khoản không phát
sinh bằng tiền
1

Thuyết
minh
D

31
33

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động
tài chính

40

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong năm

50

V

Sổ dư tiền đầu kỳ

60

VI

Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá

70

8
STT

....A.... ...................................... B....................................
VII Số dư tiền cuối kỳ

NGƯỜI LẬP BIÉƯ
(Ký, họ tên)

Thuyết
Năm nay
Năm trước
minh
C..... ....... D........ ........... 1........... ............2............
80

Mã số

Chỉ tiêu

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày ... tháng... nãm....
THU TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)

9
TÊN C ơ QUAN CẤP TRÊN:..........
Đ Ơ N V Ị B Á O C Á O :....................

M ầu số B 0 4 /B C T C -C Đ T
(Ban hành kèm theo Thông tư số 79/20Ỉ9/TT-BTC
ngày ỉ 4/ỉ ỉ /20ỉ 9 của Bộ Tài chỉnh)

THƯYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
(Cho năm tài chính kết thúc ngày 3 l/12/20xx)
I. Thông tin khái q u át
Đơn v ị ................................................................................................................
QĐ thành lập số.......................................n g à y ......... / ........./ .........................
Là đom vị kế toán cơ sở/ Vừa là đơn vị dự toán cấp 1 vừa là đơn vị sử
dụng ngân sách:........................................................................................................
Tên cơ quan cấp trên trực tiếp:......................................................................
Thuộc đơn vị dự toán cấp 1..........................................................................
Loại hình đơn vị:...........................................................................................
Quyết định giao tự chủ tài chính số..... ngày......c ủ a ..................................
Chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị:

II. Co* sỏ’ lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán
toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công ban hành theo
Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế
toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên báo
cáo tài chính.
Báo cáo tài chính này là của bản thân đơn vị kế toán chưa bao gồm thông
tin cùa các đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc.
Báo cáo tài chính của đơn vị đã được .................. ký để phát hành vào
n g à y ...........
III. Thông tin bố sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo
tình hình tài chính
Đơn vị tỉnh:...
1. Tiền
Chi tỉêt

-Tiền măt
-Tiền gửi kho bạc

Sô cuôỉ năm

Sổ đầu năm

10

-Tiền gửi ngân hàng
Tổng cộng tiền:
2, Các khoản p h ả i thu ngắn hạn khác
sế cuối năm

Chi tiết
a. Tạm ứng cho nhân viên
b. Thuế GTGT được khấu trừ:
- Đối với hàng hóa, dịch vụ
—

Số đầu năm

........................ ... - ...........

- Đối với TSCĐ
c. Phải thu khác (Chi tiết (nếu có))
Tổng các khoản phải thu ngắn hạn khác:
3. H àng tồn kho
Chi tiết
a. Hàng mua đang đi đường
b. Nguyên liệu, vật liệu
+ Vật liệu trong kho
+ Vật liệu giao cho bên nhận thâu
+- Thiểt bị trong kho
+ Thiết bị đưa đi lắp
+ Thiết bị tạm sử dụng
+ Vật liệu thiết bị đưa đi gia công
+ Vật liệu khác
c. Công cụ, dụng cụ
d. Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang
đ. Sản phâm
Tổng hàng tồn kho:

............... .

Số cuối năm

J

Sô đâu năm

......— .............. ...........

4. Tài sản ngắn hạn khác
Chi tiết

Số cuối năm

Số đầu năm

Sổ cuối năm

Số đầu năm

Chi tiết

5. Các khoản p h ả i thu dài hạn khác
Chi tiết
Chi tiết
.

6. Tài sản cố định
Tài sản cố định của đơn vị được trình bày theo nguyên giá (giá gốc); giá trị
còn lại = Nguyên giá trừ đi (-) giá trị hao mòn lũy kế và khấu hao lũy kế.
Tỷ lệ trích hao mòn và khấu hao thực hiện theo................... số........
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ngày..../..... / .......của
Khoản mục chỉ tiết

Tổng cộng

TSCĐ
hữu hình

TSCĐ vô hỉnh

Nguyên giá
Số dư đầu năm
Tăng trong năm
Giảm trong năm
Giá trị hao mòn, khấu hao lũy kế
.

Giá trị còn lại cuối năm
7. Xây dựng cơ bản dở dang của đơn vị

Chi tiết
a. Mua săm TSCĐ (chi tiêt theo từng tài sản )

Số cuối năm

Số đầu năm

Số cuối năm

Số đầu năm

Sổ cuối năm

sé đầu năm

Số cuối năm

Số đầu năm

b. XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trình)
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản)
Tông giá trị xây dựng dở dang của đơn vị

8. XĐCB dự án, công trình
Chi tiết
a. Chi phí XDCB dự án, công trình dở đang
- Chi phí XDCB dự án, công trình
- Chi phí BQLDA
b. Dự án, công trình, HMCT hoàn thành đưa vào sử
dụng chưa được phê duyệt
Tồng giá trị XDCB dự án, công trình

9. Tài sản dài hạn khác
Chi tỉết
Đơn vị thuyết minh chi tiết
Tồng giá trị tài sản khác

10. Tạm thu
Chi tiết
a. Kinh phí hoạt động băng tiên
b. Viện trợ, vay nợ nước ngoài
c. Tạm thu phí, lệ phí
d. ứng trước dự toán

12

đ. Tạm thu khác
Tông các khoản tạm thu trong năm
11. Nguyên liệu, vật liệu, công cụ dụng cụ tồn kho
Chỉ tiết

Sổ cuối năm

Số đầu năm

Số cuối năm

Số đầu năm

Số cuối năm

Số đầu năm

a. NSNN cấp (bao gồm cả mua sắm từ nguồn để lại
chi phí ban quản lý dự án)
b.Viên trợ, vay nợ nước ngoài
c.
Phí đuợc khấu trử, để lại....
Tổng cộng
r

12. Các khoản n ợ phải trả ngăn hạn khác
Chi tiết
a. Các khoản phải DỘp theo lương
- Bảo hiêm xã hội
- Bảo hiêm y tê
- Kinh phí công đoàn
- Bảo hiểm thẩt nghiệp
b. Các khoản phải nộp nhà nước
- Thuê GTGT phải nộp
+ Thuê GTGT đâu ra
+ Thuê GTGT hàng nhập khâu
- Phí, lệ phí
- Thuê nhập khâu
- Thuê thu nhập doanh nghiệp
- Thuê thu nhập cá nhân
- Thuê khác
- Các khoản phải nộp nhà nước khác (chi tiêt)
c. Phải trả người lao động
- Phải trả công chức, viên chức
- Phải trả người lao động khác
d. Các khoản thu hộ, chi hộ
đ. Doanh thu nhận trước
e. Nợ phải trả ngăn hạn khác
Tổng các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác
13. Giá tri còn lai của TSCĐ
ỉ

•

Chi tiết
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a. NSNN cấp (bao gồm cả mua sắm từ nguồn để lại
chi phí ban quản lý dự án)
b. Viên trợ, yạỵ nợ nựớc ngoài
c. Phị đựơc .khấu trừ, để .Ịại
Tổng cộng

ĩ 4, Nguồn kinh phỉ đầu tư XDCB
r

Chi tiết

r

SÔ cuôi năm

Số đầu năm

Số cuối năm

Số đầu năm

Số cuối năm

Số đầu năm

Sổ cuối năm

sé đầu năm

a. Nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ kinh phí đơn
vị được sử dụng
b. Nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình
Tổng cộng

15. Nợ phải trả đài hạn khác
Chi tiết
Đơn vị thuyết minh chi tiết
Tổng giá trị tài sản khác

16. Các quỹ
Chi tiết
ạ. Qụỵ khẹn thựỞỊ ............................................................ ......
u. v/uy pnut 1U1
c. Ọuỹ bổ sung thu nhâp
d. Quỹ phát triển loat đông sư nghiêp
e. Ouv khác
Tổng các quỹ
_ _

^

1 7. Tài sản thuần khác
Chi tiết
- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Tài sản thuần khác (chi tiết)
Tổng tài sản thuần khác

18. Biến động của nguồn vẩn
Chỉ tỉêu
Số dư đầu năm

Chênh
lệch tỷ
giá

Các khoản mục thuộc nguôn vôn
Thặng dư
Các quỹ
Khác
(thâm hụt)
lũy kế

Cộng
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Tăng trong năm
Giảm trong năm
Số dư cuối năm
r

\

\

r

- Thuyêt minh khác vê nguôn vôn (lý do tăng g iảm ,...)
w

19. Các thông tin khác đơn vị thuyêt minh thêm

IV. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả
hoạt động

1. Hoạt động hành chính, sự nghiệp
__________________________ _______________ Đơn vị tính:
Chi tiết
Năm nay
1.1. Doanh thu
a Từ NSNN cấp.................... ........................................
b. Từ nguôn viện trợ, vay nợ nước ngoài:
- Thu viện trợ
- Thu vay nợ nước ngoài
c. Từ nguôn phí được khâu trừ, đê lại
d. Doanh thu trích từ dự án, công trình XDCB
- Dự án ... (chi tiêt dự án)
1.2. Chi phí
a. Chi phí hoạt động
- Chi phí tiên lương, tiên công và chi phí khác cho
nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chỉ phỉ ichẫu hao/hao mon TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác
b. Chi phí từ nguôn viện trợ, vay nợ nước ngoài
- Chi từ nguôn viện trợ
- Chi từ nguôn vay nợ nước ngoài
c. Chi phí hoạt động thu phí
- Chi phí tiên lương, tiên công và chi phí khác cho
nhân viên
- Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
- Chi phỉ khẩu haoí TSCĐ
- Chi phí hoạt động khác
t

2. Hoạt động sản xuât kinh doanh, dịch vụ

_______
Năm trưóc

i
ị
!
ị

.. - .......... ............

.................................................................. -

-
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Chi tỉết
a. Doanh thu (chi tiêt theo yêu câu quán lý)
- Hoạt động....
- Hoạt động....
b Chi phi
+ Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho
nhân viên
+ Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
+ Chi phỉ khâu hao TSCĐ
+ Chi phí hoạt động khảc

Năm nay

Năm trước

-...... — ...................

3. Hoạt động khác
Chi tiết
a. Thu nhập khác (chi tiêt hoạt động)
b. Chi phí khác (chi tiêt hoạt động)

Năm nay

Năm trưóc

Năm nay

Năm trước

Năm nay

Năm trước

r

4. Chi phí thuê thu nhập doanh nghiệp
Chi tiết
- Chi phí thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm
hiện hành
- Điều chỉnh chi phí thuế TNDN của các năm trước
vào chi phí thuế TNDN năm hiện hành
Cộng
r

5. Phân phôi cho các quỹ
Chi tiết
- Quỹ khen thưởng
- Quỹ phúc lợi
- Quỹ bổ sung thu nhập
- Quỹ phát ừiên hoạt động sự nghiệp
- Quỹ khác (chi tiết)
Tông sô đã phân phôi cho các quỹ trong năm

6. Thông tin thuyết minh khác

V.

Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo lưu

chuyển tiền tệ

L Các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng đến báo cáo Itru
chuyển tiền tệ
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Chi tiết
- Mua tài sản băng nhận nợ
- Tài sản được câp từ câp trên
- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác
- Chuyên nợ thanh von chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiên tệ khác
Cộng

Năm nay

Năm trước

.. -....— ..........

2, Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng
Phản ánh các khoản tiền và tương đương tiền đơn vị đang nắm giữ nhưng
không được sử dụng như tiền của dự án, tiền mua hàng hóa vật tư dự trữ nhà
nước, tiền của các quỹ tài chính,... do đơn vị nắm giữ không tính vảo kinh phí
hoạt động của đơn vị nhưng được hạch toán chung sổ sách kế toán với kinh phí
hoạt động của đơn vị.
- Tiền của dự án A
- Tiền cùa quỹ...
3.

Thuyết minh khác cho bảo cáo lưu chuyển tiền tệ

VI. Thông tin thuyết minh khác
1. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm.
2. Thông tin về các bên liên quan:
Đơn vị trình bày thông tin xét thấy cần thiết phải thuyết minh về mối quan
hệ với các bên có liên quan có tồn tại quyền kiểm soát với đơn vị, bất kể có
nghiệp vụ với các bên đó có phát sinh hay không.
3. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm trước
Đơn vị phải cung cấp thông tin về bản chất và ước tính ảnh hưởng đến số
liệu đã báo cáo, và các khoản không thể ước tính, của những sự kiện không điều
chỉnh phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh hưởng trọng yếu đáng kể đến số liệu đã
báo cáo.
4. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ trước
Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức
ghi chép,..... ảnh hưởng khác biệt đến số liệu báo cáo tài chính so với kỳ trước
5. Thông tin khác
NGƯỜI LẬP BIẾU
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, n g à y... tháng... năm.....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đỏng dấu)
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IV. HƯỚNG DẪN LẢP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
(Mấu số B01/BCTC-CĐT)

1. M uc
♦ đích
Báo cáo tình hình tài chính là báo cáo tài chinh tổng hợp, phản ánh tổng
quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản của đơn vị kế
toán tại thời điểm 31/12 hàng năm.
Số liệu trên Báo cáo tình hỉnh tài chính cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện
có của đơn vị theo cơ cấu của tài sản và cơ cấu nguồn vốn hình thành tài sản.
Căn cứ số liệu trên Báo cáo tình hình tài chính có thể nhận xét, đánh giá khái
quát tình hình tài chính của đơn vị.
2. Nguyên tắc trìn h bày
Đơn vị phải trình bày các chỉ tiêu theo mẫu quy định, khi lập báo cáo chỉ
tiêu nào không có phát sinh thì bỏ trống phần số liệu.
3. C ơ sở để ỉập Báo cáo tình hình tài chính
- Sổ kế toán tổng hợp và các sổ kế toán chi tiết tài khoản.
- Báo cáo tình hình tài chính kỳ trước.
4. Nộỉ dung và phương pháp lập
4.1, C hỉ tiêu cột:
- Cột STT, chỉ tiêu và cột mã số (cột A, cột B, cột C): Theo mẫu quy định,
đơn vị không sắp xếp lại.
- Cột thuyết minh (cột D): Dùng để đánh mã số chỉ tiêu thuyết minh có liên
quan trong Bản thuyết minh báo cáo tài chính, mục đích để người đọc báo cáo
tài chính có thể dẫn chiếu nhanh chóng tới nội dung thuyết minh chi tiết của các
chỉ tiêu này.
- Cột số liệu:
+ Cột 1 “số cuối năm”: phản ánh số dư thời điểm 31/12 năm lập báo cáo sau
khi đã khóa sổ kế toán.
+ Cột 2 “số đầu năm”: phản ánh số dư thời điểm 01/01 năm lập báo cáo.
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4.2.Phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo
4.2.1, Tài sản
Tại ngày lập báo cáo tài chính đơn vị phải đánh giá và xác định thời hạn
thu hồi của tài sản có liên quan để trình bảy là tài sản ngắn hạn hay tài sản dài
hạn theo quy định dưới đây:
a) Tài sản ngan hạn- Mã số 00
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của đơn vị báo
cáo có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống tính đến thời điểm lập báo cáo tài
chính.
Mã số 00 = Mã số 01 + Mã số 05 + Mã số 10 + Mã số 15 + Mã số 19.
- Tiền - M ã số 01
Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có của đon vị tại thời
điểm báo cáo. Các khoản tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi
không kỳ hạn tại ngân hàng, kho bạc.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các tài khoản 111 ’’Tiền
mặt”; TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc”.
- Đầu tư tài chính ngắn hạn- Mã số 05
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá gốc các khoản đầu tư tài chính của đơn vị có
thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Chi tiêu
này chỉ phát sinh ở các đom vị mà cơ chế tài chính cho phép thực hiện các hoạt
động đầu tư tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của tài khoản 121 “Đầu tư
tài chính” của các khoản có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập
báo cáo tài chính.
- Các khoản phải thu ngắn hạn- Mã số 10
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị của các khoản phải thu có thời hạn thu
hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính, bao gồm: Phải thu ngắn
hạn của khách hàng; ừả trước ngắn hạn cho người bán và phải thu ngắn hạn khác.
Mã số 10 = Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 14.
+ Phải thu ngắn hạn của khách hàng- Mã số ỉ ỉ
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Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải thu khách hàng về bán sản
phầm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo hợp đồng nhưng chưa thu tiền, có thời
hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các khoản có thời hạn thu
hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tàỉ chính, lấy số liệu chi tiết
trên tài khoản 131 “Phải thu của khách hàng”.
+ Trả trước ngắn hạn cho người bán- Mã so 12
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền mà đơn vị đã tạm ứng, thanh toán trước
cho số hàng hóa, dịch vụ chưa nhận được hoặc sổ đã tạm ứng, ứng trước theo
hợp đồng cho nhà thầu XDCB có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kề từ
ngày lập báo cáo tài chính, số trả trước cho người bán sẽ trừ vào số tiền phải
thanh toán cuối cùng cho người bán khi nhận được hàng hóa/dịch vụ hoặc trừ
vào thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành theo quy định.
Mã số 12 = Mã số 12a + Mã số 12b
'S Tạm ứng XDCB ngắn hạn cho nhà thầu- Mã số Ỉ2a
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền mà đơn vị đã tạm ứng, ứng trước theo
họp đồng cho nhà thầu XDCB có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ
ngày lập báo cáo tài chính, số đã tạm ứng, ứng trước theo hợp đồng cho nhà
thầu XDCB sẽ trừ vào số tiền thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành theo quy
định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các khoản có thời hạn thu
hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính trên tài khoản 3311
‘Thải trả cho nhà thầu XDCB” (mở chi tiết cho từng nhà thầu XDCB).
s Trả trước ngan hạn cho người bản khác- Mã sô Ỉ2b
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền mà đơn vị đã tạm ứng, thanh toán trước
cho số hàng hóa, địch vụ chưa nhận được cho người bán khác (ngoài nhà thầu
XDCB) có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài
chính. Số trả trước cho người bán khác sẽ trừ vào số tiền phải thanh toán cuôi
cùng cho người bán khi nhận được hàng hóa/dịch vụ.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các khoản có thời hạn thu
hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính của người bán khác
(ngoài nhà thầu XDCB) trên tài khoản 3318 “Phải trả cho người bán khác” (mở
chi tiết cho từng người bán).
+ Các khoản phải thu ngắn hạn khác- Mã sổ ỉ 4
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Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải thu khác có thời hạn thu hồi từ
12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính, bao gồm các khoản tạm chi,
thuế GTGT được khấu trừ, tạm ứng, chi phí trả trước; đặt cọc ký quỹ, ký cược; phải
thu tiền lãi; phải thu các khoản cổ tức, lọi nhuận; phải thu các khoản phí, lệ phí và
các khoản phải thu ngắn hạn khác cỏ thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ
ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tỉêu này là tổng số dư Nợ của các khoản có thời hạn thu
hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính trên các TK 133
‘T huế GTGT được khấu trừ”, TK 138 ‘T hải thu khác”, TK 141 “Tạm ứng” và
số dư Nợ TK 338 “Phải trả khác”(nếu có).
- H àng tồn kho- M ã số 15
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị hiện có của các loại hàng tồn kho của
đon vị bao gồm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh,
dịch vụ dở dang; sản phẩm phục vụ cho các hoạt động của đơn vị tại thời điểm
báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 151 “Hàng mua đang
đi đường”, 152 “Nguyên liệu, vật liệu, tài khoản 153 “Công cụ dụng cụ”, tài
khoản 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang”, tài khoản 155 “Sản
phẩm” tại ngày lập báo cáo tài chính.
- Tài sản ngắn hạn khác- M ã số 19
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản khác có thời hạn thu hồi từ 12
tháng trở xuống kể từ ngày lập bảo cáo tài chính, bao gồm các khoản ngắn hạn
chưa được trình bày trên các chỉ tiêu tài sản ngắn hạn nêu trên.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các tài khoản khác có thời hạn
thu hồi từ 12 tháng trở xuống kế từ ngày lập báo cáo tài chính chưa được phản
ánh ở các chi tiêu nói trên.
b)

Tài sản dài hạn- Mã so 20

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của đơn vị báo
cáo có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
Mã số 20 = Mã số 21 + Mã số 25 + Mã số 30 + Mã số 40 + Mã số 45.
- Các khoản phảỉ thu dàỉ hạn- Mă số 21
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá tộ của các khoản phải thu có thời hạn thu
hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính, bao gồm: Tạm ứng XDCB dài
hạn cho nhà thầu và phải thu dài hạn khác.
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Mã số 21 = Mã số 22 + Mã số 23.
+ Tạm ứng XDCB dài hạn cho nhà thầu - Mã số 22
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền mà đơn vị đã tạm ứng, ứng trước theo
hợp đồng cho nhà thầu XDCB? có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập
báo cáo tài chính, số đã tạm ứng, ứng trước theo hợp đồng cho nhà thầu XDCB
sẽ trừ vào số tiền thanh toán khối lượng XDCB hoàn thành theo quy định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các khoản có thời hạn thu
hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính của các nhà thầu XDCB, lấy
số liệu trên tài khoản 3311 “Phải trả nhà thầu XDCB” (mở chi tiết cho từng nhà
thầu XDCB).
+ Các khoản phải thu dài hạn khác- Mã so 23
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải thu dài hạn của kháchhàng khác
(ngoài khoản phải thu dài hạn của nhà thầu XDCB) có thời hạn thu hồitrên 12
tháng kể từ ngày lập báo cáo tải chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ của các khoản phải thu có thời
hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính của khách hàng khác
(ngoài khoản phải thu dài hạn của nhà thầu XDCB), lấy số liệu trên TK 138 “Phải
thu khác”, TK 3318, TK 338 và TK liên quan khác (nếu có).
- Đầu tư tài chính dài han- M ã số 25
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá gốc của các khoản đầu tư tài chính của đơn
vị có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ chi tiết của tài khoản 121 “Đầu tư
tài chính” đối với các khoản đầu tư tài chính có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể
từ ngày lập báo cáo tài chính.
- Tài sản cố đinhM ã số 30:
«
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu
hao và hao mòn lũy kế) của các loại TSCĐ tại thời điểm báo cáo.
Mã số 30 = Mã số 31 + Mã số 35
+ Tài sản co định hữu hình- Mã số 31
Là chỉ tiêu tồng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu
hao và hao mòn lũy kế) của các loại TSCĐ hữu hình tại thời điểm báo cáo.
Mã số 31 = Mã số 32 + Mã số 33
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• Nguyên giá- M ã số 32
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá tài sản cố định hữu hình của đơn
vị tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 211 “Tài sản cố định
hữu hình”.
. Khấu hao và hao mòn ỉũy kế- Mã so 33
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế của tất cả các
tài sản cố định hữu hình của đơn vị được trình bày trên báo cáo tài chính tại
ngày lập báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 2141 “Khấu hao và
hao mòn lũy kế tài sản cố định hữu hỉnh” và được ghi bằng số âm dưới hình
thức ghi trong ngoặc đơn.
+ Tài sản co định vô hình- Mã số 35
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị còn lại (nguyên giá trừ đi khấu
hao và hao mòn lũy kế) của các loại TSCĐ vô hình tại thời điểm báo cáo.
Mã số 35 = Mã số 36 + Mã số 37
. Nguyên giả- Mã số 36
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ nguyên giá tài sản cổ định vô hình của đơn
vị tại ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 213 “Tài sản cố định
vô hình”.
. Khấu hao và hao mòn ỉũy kể- Mã sổ 37
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị khấu hao, hao mòn lũy kế của tất cả các tài
sản cố định vô hình của đơn vị tại ngày lập báo cáo tàỉ chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 2142 “Khấu hao và
hao mòn lũy kế tài sản cố định vô hình” và được ghi bằng số âm dưới hình thức
ghi trong ngoặc đơn.
- Xây dựng cơ bản dử dang- M ã số 40
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các chi phí liên quan đến việc mua sắm
TSCĐ, xây dựng cơ bản, nâng cấp TSCĐ dở dang cuối kỳ của bản thân đơn vị
và chi phí XDCB dở dang của dự án, công trình giao cho đơn vị quản lý đang
thực hiện và đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết
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toán còn dư tại ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 “XDCB dở
dang” và TK 243 “XDCB dự án, công trình”.
+ XDCB của đơn vị- Mã số 41
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các chi phí liên quan đến việc mua sắm
TSCĐ, xây dựng cơ bản, nâng cấp TSCĐ dở dang cuối kỳ của bản thân đơn vị
còn dư tại ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 241 “XDCB dở
dang”.
+ XDCB dự ản, công trình- Mã số 42
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các chi phí XDCB dở dang của dự án,
công trình giao cho đơn vị quản lý đang thực hiện và đã hoàn thành đưa vào sử
dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán còn dư tại ngày lập báo cáo tài
chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là sổ dư Nợ của TK 243 “XDCB dự án, công
trình”.
- Tài sản dài hạn khác- M ã sổ 45
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản dài hạn khác của đơn vị có thời hạn
thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tải chính, bao gồm các khoán chưa
được trình bày trên các chỉ tiêu tài sản nêu trên.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của các tài khoản khác đối với các
khoản có thời hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính chưa
được phản ánh ở các chi tiêu trên.
- Tổng cộng

tàisần- M ã số 50

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có của đơn vị báo
cáo tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
Mã số 50 = Mã số 00 + Mã số 20.
4.2.2. N guồn vốn
a)

Nợ phải trả- M ã số 51

Là chỉ tiêu tổng họp phản ánh toàn bộ số nợ phải trả của đơn vị tại thời
điểm lập báo cáo tài chính. Tại ngày lập báo cáo tài chính đơn vị phải xác định
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thời hạn của khoản nợ phải trả có liên quan theo quy định để trình bày là khoản
nợ ngắn hạn hay nợ dài hạn theo quy định.
Mã số 51 = Mã số 52 + Mã số 60
-

Nợ ngắn hạn - M ã số 52

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ phải trả của đơn vị có thời hạn trả từ
12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
Mã số 52 = Mã số 53 + Mã số 54 + Mã số 55 + Mã số 56 + Mã số 57 + Mã
số 58
+ Phải trả ngắn hạn nhà cung cấp- Mã số 53
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống
kể từ ngày lập báo cáo tài chính mà đơn vị còn phải trả cho nhà cung cấp nguyên
vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và nhà thầu XDCB
cho số hàng hóa dịch vụ đã nhận, khối lượng XDCB hoàn thành đã nghiệm thu
nhưng chưa thanh toán tại ngày lập báo cáo tài chính.
Mã số 53 = Mã số 53a + Mã số 53b
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của tài khoản 331
‘Thải trả cho người bán” mở cho từng người bán có thời hạn trả từ 12 tháng trở
xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
'S Phải trả ngắn hạn nhà thầu XDCB- Mã sổ 53a
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống
tính kể từ ngày lập báo cáo tài chính mà đơn vị còn phải trả cho nhà thầu XDCB
cho khối lượng XDCB hoàn thành đã được nghiệm thu nhưng chưa thanh toán
tại ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có của các khoản có thời hạn trả
từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính, lấy số liệu chi tiết số dư
Có tài khoản 3311 “Phải trả nhà thầu XDCB” mở chi tiết cho từng nhà thầu
XDCB.
'S Phải trả ngan hạn nhà cung cấp khác- Mã số 53b
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ mà đơn vi còn phải trả cho các nhà
cung cấp khác (ngoài nhà thầu XDCB nói trên) về cung cấp nguyên vật liệu,
công cụ dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định đơn vị đã nhận nhưng chưa
thanh toán tại ngày lập báo cáo tài chính, có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống
kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của tài khoản 3318
“Phải trả cho nhà cung cấp khác” mở chi tiết cho từng nhà cung cấp khác (ngoài
nhà thầu XDCB nói trên) có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập
báo cáo tài chính.
+ Cảc khoản nhận trước của khách hàng- Mã số 54
Chỉ tiêu này phản ảnh tổng số tiền đơn vị đã nhận trước của khách hàng
cho hàng hóa hoặc dịch vụ chưa cung cấp tại ngày lập báo cáo tài chính, có thời
hạn trả từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính. Các khoản nhận
trước chính là khoản trả trước của người mua cho hàng hóa hoặc dịch vụ mà đơn
vị dự kiến sẽ cung cấp trong tương lai.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của TK 131 “Phải thu
khách hàng” mở cho từng khách hàng có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống kể từ
ngày lập báo cáo tài chính.
+ Phải trả nợ vay ngắn hạn- Mã số 55
Chỉ tiêu này phản ánh số dư của khoản vay mà đơn vị đã nhận và có nghĩa
vụ trả lại căn cứ trên hợp đồng hoặc thỏa thuận vay của đơn vị tại ngày lập báo
cáo tài chính, có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài
chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 3382 “Phải trả nợ
vay” chi tiết các khoản có thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo
cáo tài chính.
+ Tạm thu- Mã so 56
Chỉ tiêu này phản ánh số dư các khoản thu phát sinh tại đơn vị nhưng chưa
đủ điều kiện ghi nhận doanh thu ngay còn dư tại ngày lập báo cáo tài chính, bao
gồm khoản nhận kinh phí hoạt động từ NSNN về quỹ tiền mặt hoặc tài khoản
tiền gửi của đơn vị; các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài mà nhà tài trợ, nhà
cho vay đã chuyển tiền vào TK tiền gửi của đơn vị tại KBNN, Ngân hàng; các
khoản phí, lệ phí đơn vị thu được; các khoản rút dự toán ứng trước năm sau và
các khoản tạm thu khác chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu ngay.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 337 “Tạm thu”.
+ Nguyên ỉiệu, vật ỉiệu, công cụ, dụng cụ tắn kho- Mã số 57
Chỉ tiêu này phản ánh số dư của nguồn nguyên liệu, vật liệu, công cụ,
dụng cụ tồn kho được mua sắm từ nguồn NSNN cấp; nguồn viện trợ, vay nợ
nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại; nguồn kinh phí quản lý dự án
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nhưng chưa đưa vào sử dụng tại ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 36612, 36622, 36632
“Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho”.
+ Các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác- Mã số 58
Chỉ tiêu này phản ánh số dư các khoản nợ phải trả khác tại ngày lập báo
cáo tài chính có thời hạn ưả từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài
chính, bao gồm các khoản phải nộp theo lương; khoản đơn vị còn phải nộp nhà
nước; các khoản phải trả người lao động của đơn vị; các khoản thu hộ, chi hộ;
doanh thu nhận trước và khoản nợ phải trả ngắn hạn khác chưa được phản ánh
trên một chỉ tiêu cụ thể của báo cáo tình hình tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 332 “Các khoản phải nộp
theo lương”, TK 333 “Các khoản phải nộp nhà nước”; 334 “Phải trả người lao
động”; TK 3381 “Các khoản thu hộ, chi hộ”; TK 3383 “Doanh thu nhận trước”;
TK 3388 “Phải trả khác” và số dư Có của TK 138 (nếu có) đối với các khoản có
thời hạn trả từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
-

Nơ• dàỉ han
• - M ã số 60

Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày
lập báo cáo tài chính.
Mã số 60 = Mã số 61 + Mã số 62 + Mã số 63 + Mã số 64 4- Mã số 69
+ Phải trả dài hạn nhà cung câp- Mã sô 6Ĩ
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày
lập báo cáo tài chính mà đơn vị còn phải trả cho nhà cung cấp nguyên vật liệu,
công cụ dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định và nhà thầu XDCB cho số
hàng hóa địch vụ đã nhận, khối lượng XDCB hoàn thành đã nghiệm thu nhung
chưa thanh toán tại ngày lập báo cáo tài chính.
Mã số 61 = Mã số 61a + Mã số 61b
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tồng số dư Có chi tiết của tài khoản 331
“Phải trả cho người bán” mở cho từng người bán đối với các khoản có thời hạn
trả trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
'S Phải trả dài hạn nhà thầu XDCB- Mã sổ 6 ỉa
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày
lập báo cáo tài chính mà đơn vị còn phải trả cho nhà thầu XDCB cho khối lượng
XDCB hoàn thành đã được nghiệm thu nhưng chưa thanh toán tại ngày lập báo
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cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của tài khoản 3311
“Phải trả nhà thầu XDCB” mở chi tiết cho từng nhà thầu XDCB, có thời hạn trả
trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
s Phải trả dài hạn nhà cung cấp khác- Mã số 6 ỉb
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản nợ mà đơn vị còn phải trả cho các nhà
cung cấp khác (trừ nhà thầu XDCB nói trên) về cung cấp nguyên vật liệu, công
cụ dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định đơn vị đã nhận nhưng chưa thanh
toán tại ngày lập báo cáo tài chính, có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày lập
báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Có chi tiết của tài khoản 3318
“Phải trả người bán khác” mở chi tiết cho từng nhà cung cấp (trừ nhà thầu
XDCB nói trên) có thời hạn trả trên 12 tháng kế từ ngày lập báo cáo tài chính.
+ Giả trị còn ỉại của TSCĐ- Mã số 62
Chỉ tiêu này phản ánh giá tñ còn lại của TSCĐ tại ngày lập báo cáo tài
chính đối với các TSCĐ hình thành từ nguồn NSNN cấp; nguồn viện trợ, vay nợ
nước ngoài; nguồn phí được khấu trừ, để lại; nguồn kinh phí quản lý dự án.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 36611, 36621,36631
“giá trị còn lại của TSCĐ” và 3664 “Kinh phí đầu tư XDCB”.
+ Nguồn kỉnh p h ỉ đầu tư XDCB- Mã số 63
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị nguồn kinh phí đầu tư XDCB tại ngày lập báo
cáo tài chính, bao gồm nguồn kinh phí đầu tư XDCB của bản thân đơn vị và
nguồn kinh phí đầu tư XDCB của dự án công trình mà đơn vị được giao quản lý
theo quy định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 343 “Nguồn kinh phí
đầu tư XDCB dự án, công trình” và 3664 “Kinh phí đầu tư XDCB”.
+ Phải trả nợ vay dài hạn- Mã sổ 64
Chỉ tiêu này phản ánh số dư của khoản vay mà đơn vị đã nhận và có nghĩa
vụ trả lại căn cứ trên hợp đồng hoặc thỏa thuận vay của đơn vị tại ngày lập báo
cáo tài chính, có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 3382 “Phải trả nợ
vay” chi tiết các khoản có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài
chính.
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+ Các khoản nợ phải trả dài hạn khác- M ã số 69
Chỉ tiêu này phản ánh số dư các khoản nợ phải trả khác tại ngày lập báo
cáo tài chính có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính, bao
gồm các khoản nợ phải trả khác chưa được phản ánh trên một chỉ tiêu cụ thề cua
Báo cáo tình hình tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có chi tiết của các TK 3383 “doanh
thu nhận trước”; TK 3388 “Phải trả khác”, TK 138 “Phải thu khác” và TK có
liên quan khác (nếu có) đối với các khoản có thời hạn trả trên 12 tháng kể từ
ngày lập báo cáo tài chính.
- Tài sản thuần- M ã số 70
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản thuần của đơn vị tại ngày lập báo
cáo tài chính.
Mã số 70 = Mã số 72 + Mã số 73 + Mã sổ 74.
+ Thặng dư/thâm hụt ỉũy kế- Mã sổ 72
Chỉ tiêu này phản ánh số dư khoản thặng dư/thâm hụt lũy kế các hoạt động
của đơn vị tại ngày lập báo cáo tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ hoặc Có của tài khoản 421 ’’Thặng
dư/thâm hụt lũy kế” . Trường hợp TK 421 có số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này
được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi ừong ngoặc đơn.
+ Cảc quỹ- Mã số 73
Chỉ tiêu này phản ánh số dư của các quỹ tài chính mà đơn vị được trích lập
theo cơ chế tài chính quy định, bao gồm quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, quỹ bổ
sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các quỹ khác của đơn vị
(nếu có). Các quỹ được hình thành từ thặng dư kết quả hoạt động thường xuyên
của đơn vị và từ các nguồn khác theo quy định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 431 ”Các quỹ”.
+ Tài sản thuần khác- Mã số 74
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản thuần khác của đơn vị tại ngày lập
báo cáo tài chính chưa được phản ánh ở các chỉ tiêu trên, bao gồm khoản chênh
lệch tỷ giá hối đoái, các khoản khác (nếu có).
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của tài khoản 413- Chênh lệch tỷ
giá hối đoái và tài khoản liên quan khác (nếu có).
- Tổng cộng nguồn vốn- M â số 80
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Phản ánh tổng số các nguồn vốn hình thành tài sản của đơn vi tại thời điểm
báo cáo.
Mã số 80= Mã số 51 + Mã số 70
- Chỉ tiêu “Tổng cộng tài sản” = Chỉ tiêu “Tổng cộng nguồn vốn”.
Mã số 50 = Mã số 80

BÁO CÁO K ÉT QUẢ H O ẠT ĐỘNG
(Mẩu số B02/BCTC-CĐT)

1. M ục đích: Báo cáo kết quả hoạt động phản ánh tình hình và kết quả hoạt
động của đơn vị, bao gồm kết quả từ tất cả các hoạt động tài chính mà đơn vị
thực hiện trong năm theo quy định.
2. Co* sở lập báo cáo
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động của năm trước,
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng họp và sổ kế toán chi tiết ừong kỳ dùng cho
các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.
3. Nguyên tắc lập
Đối với đơn vị kế toán có các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp
nhân hạch toán phụ thuộc khi lập Báo cáo kết quả hoạt động tổng họp giữa đơn
vị và đơn vị cấp dưới phải thực hiện loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu
nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.
Đơn vị lập các chỉ tiêu báo cáo theo đúng mẫu quy định, chỉ tiêu nào không
phát sinh thì bỏ trống không ghi. Trường hợp đơn vị có các hoạt động đặc thù
mà các chỉ tiêu trên mẫu báo cáo chưa phản ánh được thì có thể bổ sung thêm
chỉ tiêu nhưng phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính.
4. Nội dung và phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo Kết quả
hoạt động
4.Ỉ. Chỉ tiêu côt:
Báo cáo kết quả hoạt động gồm có 6 cột:
- Cột A, B: STT, các chỉ tiêu báo cáo đơn vị giữ nguyên không sắp xếp lại;
- Cột C: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

30

- Cột D: Mã số dẫn chiếu tới các thông tin thuyết minh chi tiết trên Bản
thuyết minh báo cáo tài chính;
- Cột số 1: Tổng sổ phát sinh trong kỳ báo cáo năm;
- Cột số 2: Số liệu của năm trước liền kề năm báo cáo (để so sánh).
4.2. Chỉ tiêu dòng
4.2.1* H oạt động hành chỉnh, sự nghiệp
a) D oanh thu - Mã số 01
Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05
(1) Từ NSNN cấp- Mã số 02
Chỉ tiẽu này phản ánh doanh thu hoạt động của đơn vị từ nguồn NSNN cấp
cho các nhiệm vụ thường xuyên và không thường xuyên phát sinh trong năm
nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao (không bao gồm khoản NSNN cấp cho dự
án, công trình XDCB).
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có trừ đi khoản ghi
giảm thu (phát sinh bên Nợ) của tài khoản 5111- “Ngân sách cấp”.
(2) T ừ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài- M ã số 03
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài cho hoạt
động của đơn vị đã sử dụng và ghi doanh thu trong năm (không bao gồm các
khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài cho dự án, công trình XDCB mà đơn vị được
giao quản lý).
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có trừ đi khoản ghi
giảm thu (phát sinh bên Nợ) của tài khoản 5112- “Viện trợ” và tài khoản 5113“Vay nợ nước ngoài”.
(3) T ừ nguồn phí được khấu trừ , để lại- M ã số 04
Chỉ tiêu này phản ánh doanh thu của đơn vị từ nguồn thu phí được khấu
trừ, để lại chi cho hoạt động đơn vị trong năm theo quy định của pháp luật phí,
lệ phí.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có trừ đi khoản ghi
giảm thu (phát sinh bên Nợ) của tài khoản 5114- “Phí được khấu trừ, để lại”.
(4) Trích từ d ự án, công trình XDCB- Mã số 05
Chí tiêu này phản ánh doanh thu mà đơn vị trích từ dự án, công trỉnh
XDCB cho hoạt động của Ban quản lỷ dự án trong năm theo quy đinh.
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Có trừ đi khoản ghi
giảm thu (phát sinh bên Nợ) của tài khoản 5118- “Thu khác” .
b) Chi phí- M ã số 06
Mã số 06 = Mã số 07 + Mã số 08 + Mã số 09
Chỉ tiêu này phản ánh chi phí phuc vụ cho các hoạt động của đơn vịphát
sinh trong năm báo cáo bao gồm chi phí hoạt động, chỉ phí từ nguồn viện trợ,
vay nợ nước ngoài, chi phí hoạt động thu p h í.
(1) Chi phí hoạt động- M ã số 07
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí thực hiện nhiệm vụ được giao của
đơn vị theo quy định phát sinh trong năm, bao gồm các chi phí phụcvụ cho các
hoạt động của đơn vị và chi phí ban quản lý dự án đầu tư.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ trừ đi khoản ghi
giảm chi phí (phát sinh bên Có) của tài khoản 611- “Chi phí hoạt động”.
(2) Chi phí từ nguồn viện trợ , vay nợ nước ngoài- M ã số 08
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí thực hiện nhiệm vụ do cấp có thẩm
quyền giao từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài phát sinh trong năm (không
bao gồm các khoản chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài cho dự án,
công trình XDCB mà đơn vị được giao quản lý).
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ trừ đi khoản ghi
giảm chi phí (phát sinh bên Có) của tài khoản 612- “Chi phí từ nguồn viện trợ,
vay nợ nước ngoài”.
(3) Chi phí hoạt động thu phí- M ã số 09
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí phục vụ hoạt động thu phí của đơn
vị phát sinh trong nãm theo quy đinh.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ trừ đi khoản ghi
giảm chi phí (phát sinh bên Có) của tài khoản 614- “Chi phí hoạt động thu phí”.
c) T hặng dư/thâm hụt- Mã số 10
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong
năm của hoạt động hành chính sự nghiệp tại đơn vị. Trường hợp thặng dư thì chỉ
tiêu này được trình bày là số dương, trường hợp thâm hụt thì chỉ tiêu này được trình
bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)
Mã số 10 = Mã số 01 - Mã số 06
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4.2.2. H oạt động sản xu ấ t kỉnh doanh, dịch vụ
(1) Doanh thu- M ã số 11
Chỉ tiêu này phản ánh tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh,
dịch vụ phát sinh trong năm của đơn vị theo quy định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên c ỏ trừ đi khoản ghi
giảm thu (phát sinh bên Nợ) của tài khoản 531- “Doanh thu hoạt động sản xuất
kinh doanh, dịch vụ”.
(2) Chi p h ỉ- M ã số 12
Chỉ tiêu này phản ánh tổng các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động sản
xuất kinh doanh dịch vụ trong năm của đơn vị.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ trừ đi khoản ghi
giảm chi phí (phát sinh bên Có) tài khoản 642- “Chi phí hoạt động sản xuất kinh
doanh dịch vụ”.
(3) Thặng d ư /thâm hụt- M ã số 13
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa doanh thu và chi phí phát sinh trong
năm đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ của đơn vị. Trường họp
thâm hụt thì chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc
đơn (...).
Mã số 13 = Mã số 11 - Mã số 12
4.2.3. H oạt động khác
(1) Thu nhập khác- M ã số 30
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản thu nhập khác của đơn vị phát sinh trong
nãm theo quy định của cơ chế tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế chi tiết phát sinh bên Có ưừ đi khoản
ghi giảm thu (phát sinh bên Nợ) tài khoản 711- “Thu nhập khác”.
(2) Chi p h ỉ khác- M ã số 31
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản chi phí khác phát sinh trong năm của đơn
vị theo quy định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế chi tiết phát sinh bên Nợ trừ đi khoản
ghi giảm chi phí (phát sinh bên Có) của tài khoản 811- “Chi phí khác”.
(3) Thặng d ư /th ầ m hụt- M ã số 32
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Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa thu nhập và chi phí đối với các hoạt
động khác của đơn vị trong năm. Trường hợp thâm hụt thì chỉ tiêu này được
trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Mã số 32 = Mã số 30 - Mã số 31

4.2.4. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp- Mã số 40
Chỉ tiêu này phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị phát
sinh trong năm, bao gồm tồng số chi phí thuế tính trên thu nhập của hoạt động
sản xuất kinh doanh, dịch vụ.
Sổ liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số phát sinh bên Nợ (trừ đi khoản ghi
giảm (nếu có)) của tài khoản 3334- ‘Thuế thu nhập doanh nghiệp”.

4.2.6. Thặng dư/thầm hụt trong năm- Mã số 50
Chỉ tiêu này phản ánh thặng dư/thâm hụt của đơn vị trong năm đối với các
nguồn kinh phí được phép phân phối theo cơ chế tài chính. Trường họp thâm hụt
thì chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn.
Mã số 50 = Mã số 10 + Mã số 13 + Mã số 32 - Mã số 40

(ỉ) Phân phối cho các quỹ- Mã số 52
Chỉ tiêu này phản ánh số phân phối từ chênh lệch thu- chi các hoạt động
thường xuyên trong năm cho các quỹ theo quy định của chế độ tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số lũy kế số phát sinh chi tiết bên
Có của tài khoản 431- “Các quỹ” (phần được trích từ chênh lệch thu-chi của đơn
vị trong năm).

(2) Phân phối khác- Mã sổ 53
Chỉ tiêu này phản ánh số phân phối khác theo quy định (nếu có).
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số lũy kế số phát sinh chi tiết bên
Có của tài khoản có liên quan khác (nếu có).

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN T IÊ N TỆ

(Mau số B03/BCTC-CĐT)
1. M ục đích
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ xác định nguồn tiền vào, các khoản mục chỉ ra
bằng tiền trong năm báo cáo và số dư tiền tại ngày lập báo cáo, nhằm cung cấp
thông tin về những thay đổi của tiền tại đơn vị.
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Thông tin về lưu chuyển tiền tệ của đơn vị rất hữu ích trong việc cung cấp
cho người sử dụng báo cáo tài chính về mục đích giải trình và ra quyết định, cho
phép người sử dụng báo cáo tài chính đánh giá việc đơn vị tạo ra tiền để phục vụ
cho các hoạt động của mình và cách thức đơn vi sử dụng số tiền đó.
2.Nguyên tắc trìn h bày
2.1. Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hướng dẫn cho các giao
dịch phổ biến nhất, trường hợp đơn vị phát sinh các giao dịch chưa có hướng
dẫn thì phải căn cứ vào bản chất của giao dịch để trình bày các luồng tiền một
cách phù hợp.
2.2. Luồng tiền trình bày trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là luồng vào và
luồng ra của tiền. Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ và tiền gửi không kỳ hạn. Các
luồng tiền không bao gồm các chuyển dịch nội bộ giữa các khoản tiền trong đơn
vị.
2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải phân loại luồng tiền theo 3 hoạt động:
hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. Việc phân loại các
hoạt động nhằm cung cấp thông tin cho phép người sử dụng báo cáo đánh giá
ảnh hưởng của các hoạt động này lên tình hình tài chính cũng như lượng tiền của
đơn vị:
- Hoạt động tài chính là các hoạt động tạo ra sự thay đổi về quy mô và cơ
cấu vốn chủ sở hữu và vốn vay của đơn vị trong trường hợp đơn vị được phép đi
vay hoặc có các hoạt động đầu tư tài chính.
- Hoạt động đầu tư là hoạt động mua sắm, xây dựng, thanh lý, chuyển
nhượng các tài sản dài hạn và các khoản đầu tư khác.
- Hoạt động chính là các hoạt động không phải hoạt động đầu tư hay hoạt
động tài chính,
Trường hợp đơn vị không thể phân biệt rõ ràng kinh phí được cấp giữa vốn
góp, kinh phí xây dựng cơ bản hoặc kinh phí hoạt động thường xuyên thì đơn vị
đơn vị có thể phân loại kinh phí hoặc ngân sách được cấp vào luồng tiền của
hoạt động chính và trình bày thông tin này trên thuyết minh báo cáo tài chính.
2.4. Hoạt động chính:
- Các luồng tiền từ hoạt động chính chủ yếu phát sinh từ những hoạt động
cơ bản tạo ra tiền của đơn vị. Các luồng tiền chủ yếu từ hoạt động chính bao
gồm:
+ Tiền thu từ NSNN cấp cho đơn vị bao gồm kinh phí cấp cho hoạt động
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thường xuyên, không thường xuyên của đơn vị.
+ Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài;
+ Tiền thu được từ các khoản phí, lệ phí;
+ Tiền thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và tiền thu khác
của đơn vị.
- Trường hợp một giao dịch liên quan đến các luồng tiền ở nhiều hoạt động
khác nhau, như giao dịch thanh toán khoản vay (gốc và lãi) thì tiền lãi có thể
được phân loại vào hoạt động chính còn gốc vay được phân loại vào hoạt động
tài chính của đơn vị.
2.5. Hoạt động đầu tư
Phản ánh các luồng tiền chi để hình thành tài sản được ghi nhận trên báo
cáo tình hình tài chính của đơn vị mới đủ tiêu chuẩn để xếp vào hoạt động đầu
tư bao gồm tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và các tài sản dài
hạn khác, luồng tiền chủ yếu từ hoạt động đầu tư gồm:
- Tiền thu từ thanh lý nhượng bán tài sản, thu từ các khoản đầu tư
- Tiền chi mua sắm, xây dựng, hình thành tài sản, thực hiện đầu tư
- Tiền chi đầu tư góp vốn của đơn vị đối với các đơn vị khác
2.6. Hoạt động tài chính
Đơn vị trình bày riêng biệt các luồng tiền từ hoạt động tài chính giúp cho
việc dự đoán khả năng thu hồi các luồng tiền trong tương lai của các bên đã cấp
vốn cho đơn vị, luồng tiền từ hoạt động tài chính gồm: Tiền thu từ các khoản
đơn vị đi vay, từ vốn góp của các bên, tiền trả lại vốn góp cho chủ sở hữu, trả nợ
gốc vay; cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu.
2.7. Các luồng tiền phát sinh từ hoạt động chính, hoạt động đầu tư hoặc
hoạt động tài chính có thể được báo cáo ưên cơ sở thuần bao gồm:
- Khoản thu hộ, chi hộ khách hàng và các bên thụ hưởng khác.
- Khoản thanh toán bù trừ của giao dịch cùng đối tượng trong cùng một
luồng tiền. Nếu việc thanh toán bù trừ liên quan đến các giao dịch được phân
loại trong các luồng tiền khác nhau thì không được trình bày trên cơ sở thuần mà
phải trình bày riêng rẽ giá trị của từng giao dịch.
2.8. Trường hợp đơn vị được phép đi vay để đầu tư mà khoản vay được
thanh toán thẳng cho nhà thầu, người cung cấp hàng hoá, dịch vụ (tiền vay được
chuyển thẳng từ bên cho vay sang nhà thầu, người cung cấp mà không chuyển

36

qua tài khoản của đơn vị) thì đơn vị vẫn phải trình bày trên báo cáo lưu chuyển
tiền tệ, cụ thể:
- Số tiền đi vay được trình bày là luồng tiền vào của hoạt động tài chính;
“ Số tiền trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ hoặc trả cho nhà thầu
được trình bày là luồng tiền ra từ hoạt động đầu tư.
2.9.
Đơn vị phải mở sổ theo dõi các luồng tiền trong quá trình giao dịch để
có số liệu tổng hợp báo cáo, đơn vị phải căn cứ vào bản chất của các giao dịch
để trình bày các luồng tiền trên báo cáo phù hợp với đặc điểm và mô hình hoạt
động của mình.
Đơn vị phải trỉnh bày và thuyết minh các khoản tiền phát sinh trong đơn vị
nhưng chỉ được sừ dụng vào các mục đích quy định sẵn, mà đơn vị không được
phép sử dụng vào hoạt động của mình như các quỹ tài chính mà đơn vị được
giao quản lý,...
3. Cơ sở lập báo cáo
3.1. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập căn cứ:
- Báo cáo tình hình tài chính
- Báo cáo kết quả hoạt động
- Thuyết minh báo cáo tài chính
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của năm trước.
- Sổ kế toán chi tiết tài khoản 111- Tiền mặt, TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng,
Kho bạc và sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan
và tài liệu khác có liên quan trong năm báo cáo.
3.2. Đơn vị phải mở các sổ kế toán chi tiết để phục vụ cho việc lập báo cáo
lưu chuyển tiền tệ theo các luồng tiền, cụ thể :
- Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho phải được
theo dõi chi tiết cho từng giao dịch để có thể trình bày luồng tiền vào và ra theo
hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.
- Sổ kế toán chi tiết các tài khoản phản ánh tiền (tiền mặt, tiền gửi ngân
hàng, kho bạc) phải mở chi tiết để theo dõi các luồng tiền thu và chi liên quan đến
hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính để tổng hợp số liệu ỉàm
cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
4. Phương pháp lập các chỉ tiêu trong Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
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Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm có 6 cột:
- Cột A, B: STT, các chỉ tiêu báo cáo đơn vị giữ nguyên không sắp

xếp

lại;
- Cột C: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;
- Cột D: Mã số dẫn chiếu tới các thông tin thuyết minh chi tiết trên Bản
thuyết minh báo cáo tài chính;
- Cột số 1: Tồng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;
- Cột số 2: Số liệu của năm trước liền kề năm báo cáo (để so sánh).

4.L Phương pháp lập các chỉ tiêu thuộc hoạt động chỉnh
Đơn vị được lựa chọn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với hoạt động
chính theo một trong 2 phương pháp dưới đây:
4.1.1. P hương pháp trực tiếp (Mau số B03a/BCTC)
a. Nội dung:
Là phương pháp trình bày các dòng tiền thu vào và chi ra chính của đơn vị
bằng cách phân tích và tổng hợp trực tiếp các khoản thu chi bằng tiền theo từng
nội dung thu, chi căn cứ vào sổ sách kế toán của đơn vị,
b. Phương pháp ỉập các chỉ tỉêu cụ thể:
- Các khoản thu- M ã số 01
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản đã thu bằng tiền phát sinh trong
kỳ báo cáo tại đơn vị.
Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 +
Mã số 07
+ Tiền ngân sách nhà nước cấp- M ã số 02:
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền mặt đơn vị đã rút về từ nguồn dự toán NSNN
giao và số tiền được NSNN hoặc cơ quan cấp trên cấp vào tài khoản tiền gửi dự
toán của đơn vị trong năm.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (phần
thu tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 3371 ’’Kinh phí hoạt động
bằng tiền”, TK 3374- “ ứ n g trước dự toán”, TK 5111 “NSNN cấp”, TK 3664 “Kinh phí đầu tư XDCB” (chi tiết NSNN cấp), TK 343 “Nguồn kinh phí đầu tư
XDCB dự án, công trình” (chi tiết NSNN cấp) và TK có liên quan khác (nếu
có).
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+ T iền th u từ n gu ồn v iện trợ, vay n ợ nư ớ c n goài- M ã số 03:

Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thu về đơn vị từ nguồn viện trợ, vay nợ
nước ngoài bao gồm tiền mặt đơn vị đã rút về quỹ và số tiền trên tài khoản tiền
gửi từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài của đơn v ị .
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (phần
thu tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 3372 ’’Viện trợ, vay nợ nước
ngoài”, TK 5112 “Viện trợ”, TK 5113 “Vay nợ nước ngoài ”, TK 343 “Nguồn
kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình” (chi tiết nhà tài trợ chuyển tiền) và TK
có liên quan khác (nếu có).
+ Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí- Mã số 04:
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền đã thu về đơn vị từ nguồn phí, lệ phí mà đơn
vị được phép thu theo quy định của pháp luật phí, lệ phí.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 (phần
thu tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán chi tiết TK 138 ”Phải thu khác” (chi
tiết phải thu phí, lệ phí, nếu có), TK 3373 “Tạm thu phí, lệ phí” và TK có liên
quan khác (nếu có).
+ Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ- Mã số 05:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thu về đơn vị từ hoạt động sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ do bán hàng hóa, thành phẩm hoặc cung cấp dịch vụ.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy căn cứ vào tổng số tiền đã thu (tổng
giá thanh toán) trong kỳ do bán hàng hóa, thành phẩm, cung cấp dịch vụ, tiền
bản quyền, phí, hoa hồng và các khoản thu khác từ hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ của đơn vị, kể cả các khoản tiền đã thu từ các khoản nợ phải thu
liên quan đến các giao dịch bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
phát sinh từ các kỳ trước nhưng kỳ này mới thu được tiền và số tiền ứng trước
của người mua hàng hoá, dịch vụ.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112
(phần thu tiền), sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 531 “Doanh thu hoạt
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ”, TK 131 “Phải thu khách hàng” (chi tiết số
tiền thu hồi các khoản phải thu hoặc thu tiền ứng trước trong kỳ từ hoạt động sản
xuất kinh doanh, địch vụ), TK 3383 ’’Doanh thu nhận trước” (chi tiết doanh thu
nhận trước từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ) và TK có liên quan khác
(nếu có).
+ Tiền thu từ kinh phí quản lý dự án- Mã số 06:
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Chỉ tiêu này phản ánh số tiền mà đơn vị đã được trích từ công trình, dự án
đâu tư XDCB đế thực hiện hoạt động quản lý dự án theo quy định.
Sổ liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112
(phàn thu tiền), sau khi đổi chiếu với sổ kế toán các TK 3378 “Tạm thu khác”
(chi tiết khoản thu được để lại chi BQLDA trích trên tong mức đầu tư dự án,
công trình) và TK có liên quan khác (nếu có). Trường họp kinh phí quản lý dự
án được trích từ dự án công trình đã phản ánh luồng tiền ở các chỉ tiêu nói trên
thỉ phải loại bỏ luồng tiền ở chỉ tiêu trên và trình bày vào chỉ tiêu này,
+ Tiền thu khác- Mã số 07:
Chỉ tiêu này phản ánh số đơn vị đã thu bằng tiền từ các hoạt động khác
ngoài các hoạt động đã phản ánh ở các chỉ tiêu trên, như: Tiền thu từ khoản thu
nhập khác (tiền thu về được bồi thường, được phạt, tiền thưởng và các khoản
tiền thu khác...); Tiền đã thu do được hoàn thuế; Tiền thu được do nhận kỷ quỹ,
ký cược và tiền thu hồi các khoản đưa đi ký cược, ký quỹ; Tiền nhận được ghi
tăng các quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp, tiền được các tổ chức, cá nhân
bên ngoài thưởng, hỗ trợ; tiền chênh lệch nếu số thu hộ bằng tiền lớn hơn chi hộ
bằng tiền;...
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán TK 111, 112 (phần thu
tiền) sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 711 “Thu nhập khác”, TK 133
‘T huế GTGT được khấu trừ”, TK 141 “Tạm ứng”, TK 431 “Các quỹ”; số chênh
lệch thu hộ lớn hơn chi hộ sau khi đối chiếu sổ kế toán TK 111, 112 với sổ kế
toán TK 3381 “Các khoản thu hộ, chi hộ”; TK 138, 3378, 338 (trừ các khoản đâ
tính vào chỉ tiêu trên) và các số kế toán có liên quan khác (nêu có) trong kỳ báo
cáo.
- Các khoản chi- Mã số 10
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản đã thực chỉ bằng tiền phát sinh
trong kỳ báo cáo tại đơn vị.
Mã số 10 = Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13.
+ Tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân viên- Mã số 11:
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ số đã chi trả bằng tiền cho CBCC và người
lao động trong đơn vị bao gồm tiền chi lương, tiền công và chi khác cho nhân
viên của đơn vị phát sinh trong năm, kể cả số đã thanh toán bằng tiền cho các
khoản nợ phải trả hoặc ứng trước cho người lao động.
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ sổ kế toán TK 111, 112 (phần chi
tiền) sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 334 “Phải trả người lao động”, số liệu
chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đom (...).
+ Tiền chi trả cho ngưòi cung cấp hàng hóa, dịch vụ- Mã số 12:
Chỉ tiêu này phản ánh số đơn vị đã chi ra bằng tiền để trả cho người cung
cấp hàng hóa, dịch vụ cho đơn vị, bao gồm tiền chi mua tài sản, hàng hóa, dịch
vụ, thanh toán các khoản phục vụ cho hoạt động của đơn vị kể cả số đã thanh
toán bằng tiền cho các khoản nợ phải trả hoặc ứng trước cho người bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động của đơn vị.
Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản tiền chi mua sắm TSCĐ, chi xây
dựng để hỉnh thành TSCĐ (bao gồm cả chi nguyên vật liệu cho XDCB), tiền chi
góp vốn vào đơn vị khác và các khoản khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt
động đầu tư; và các khoản chi tiền để trả nợ gốc vay, trả lại vốn góp, trả cổ tức,
lợi nhuận cho chủ sở hữu và khoản khác được phân loại là luồng tiền từ hoạt
động tài chính.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ sổ kế toán TK 111, 112 (phần chi tiền)
sau khi đối chiếu với sổ kế toán các TK 611 ”Chi phí hoạt động”, TK 612 “Chi
phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài”, TK 614 “Chi phí hoạt động thu phí”,
TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang”; TK 642 “Chi phí hoạt
động sản xuất kinh doanh, dịch vụ”, TK 331 “Phải trả cho người bán”, TK 141
“Tạm ứng” (trừ số liệu đã phản ánh ở chỉ tiêu 11), TK 152, 153, 154, 155, 211,
241, 243 và sổ kế toán khác có liên quan (số liệu này cần phải loại trừ khoản chi
tiền cho các nội dung được phân loại là luồng tiền từ hoạt động đầu tư và hoạt
động tài chính như nêu ở trên).
Số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc
đơn (...).
+ Tiền chi khác- Mã sộ 13:
Chỉ tiêu này phản ánh khoản chi khác bằng tiền của hoạt động chính trong
năm, ngoài các khoản chi tiền đâ phản ánh ở chỉ tiêu 11 và 12 nói trên, như: Chi
phí thuế TNDN; Tiền trả lại các khoản nhận ký cược, ký quỹ; Tiền chi trả lãi vay
(không tính phần lãi hạch toán vào TK 241); Tiền chi trực tiếp từ các quỹ khen
thưởng, phúc lợi,... và tiền chi trực tiếp khác (nếu có).
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ sổ kế toán TK 111, 112 (phần chi tiền)
sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 811- “chi phí khác”, TK 3334' “Thuế
TNDN”, TK 431- “Các quỹ”, TK 332 “Các khoản phải nộp theo lương”, TK 333
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“Các khoản phải nộp nhà nước”, số chênh lệch chi hộ lớn hơn thu hộ sau khi đối
chiếu sổ kế toán TK 111, 112 với sổ kế toán TK 3381 “Các khoản thu hộ, chi
hộ” và các sổ kế toán có liên quan khác trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính- Mã sổ 20:
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền
chi ra từ hoạt động chính trong năm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này
được tính bằng tổng cộng số liệu chỉ tiêu Mã số 01 và Mã số 10. Nếu số iiệu chỉ
tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...)■
Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 10
4.1.2. Phương pháp gián tiếp
a. Nội dung:
Là phương pháp trong đó số thặng dư/ thâm hụt trong năm được điều chỉnh
cho ảnh hưởng của các giao dịch không bằng tiền và bất kỳ khoản hoãn lại hoặc
dồn tích của các khoản thu hoặc chi trong tương lai và các khoản thu hoặc chi
gắn liền với hoạt động đầu tư hoặc hoạt động tài chính.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính được xác định bằng cách lấy số
thặng dư/ thâm hụt trong năm điều chỉnh cho các khoản sau đây:
- Các khoản mục không bằng tiền như khấu hao TSCĐ trong năm, lãi lỗ do
chênh lệch tỷ giá,...
- Tất cả các khoản mục khác ảnh hưởng đến luồng tiền từ hoạt động đầu tư
hoặc hoạt động tài chính,
- Các thay đổi trong hàng tồn kho, các khoản phải thu và phải trả trong kỳ.
b. Phương pháp ỉập các chỉ tiêu cụ thể (Mau số B03b/BCTC'):
- Thăng dư/thâm h ụ t trong năm- M ã số 01:
Chỉ tiêu này được lấy từ chỉ tiêu số 50- “Thặng dư/ thâm hụt trong nam”
trên báo cáo kết quả hoạt động cùng kỳ báo cáo.
Trường hợp thâm hụt thì số liệu này được trình bày là số âm dưới hình thức
ghi trong ngoặc đơn
- K hấu hao TSCĐ trong năm- Mã số 02:
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền khấu hao TSCĐ đã được tính vào báo cáo kết
quả hoạt động trong năm.
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Số liệu chỉ tiêu này được lấy căn cứ phát sinh chi tiết bên Có TK 214“Khấu hao và hao mòn lũy kế TSCĐ”(số khấu hao TSCĐ).
- Lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá- M ã số 03:
Chỉ tiêu này phản ánh lãi (hoặc lỗ) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá
lại các khoản mục tiền tệ cỏ gốc ngoại tệ đã được phản ánh vào thặng dư/thâm
hụt trong kỳ báo cáo.
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào chênh lệch số phát sinh Có và phát sinh
Nợ TK 413 trong năm đối chiếu sổ kế toán có liên quan.
Số liệu chỉ tiêu này được trình bày là số âm nếu có lãi chênh lệch tỷ giá hối
đoái và ngược lại trình bày là số dương nếu lỗ chênh lệch tỷ giá.
- Lãi/lỗ từ các khoản đầu tư- M ã số 04:
Số liệu chỉ tiêu này lấy cãn cứ vào số lãi/lỗ phát sinh trong năm đã phản
ánh vào chỉ tiêu thặng dư/thâm hụt trong năm nhưng được phân loại là luồng
tiền từ hoạt động đầu tư, như: lãi/lỗ từ hoạt động thanh lỷ TSCĐ, lãi/lỗ từ việc
đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, từ việc bán hoặc thu hồi các khoản đầu tư
tài chính vào đơn vị khác, lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức lợi nhuận được chia.
Số liệu chỉ tiêu này được lấy căn cứ sổ chi tiết TK 531, 711, và TK 811 và
các TK có liên quan ừong năm báo cáo. Trường hợp có lãi thì chỉ tiêu này được
trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...)> trường hợp lỗ thì chỉ
tiêu này được trình bày là số dương.
- Tăng, giảm các khoản nợ phải trả- M ã số 05:
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ
với số dư đầu kỳ của các tài khoản nợ phải trả (chi tiết phần liên quan đến hoạt
động chính), gồm các TK 331, 332, 333, 334, 337, 338, 131 (chi tiết người mua
trả tiền trước) và các TK có liên quan khác (nếu có).
Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải trả liên quan đến hoạt động
đầu tư, như: số tiền người mua trả trước liên quan đến việc thanh lý, nhượng
bán TSCĐ; Các khoản phải trả liên quan đến hoạt động mua sắm TSCĐ,
XDCB...; và các khoản phải trả liên quan đến hoạt động tài chính như: c ổ tức,
lợi nhuận phải trả...
Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn
tồng cácsố dư đầu kỳ
thìsố
liệu chỉ tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn
(...)• Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn
liệu chỉ tiêu này được trình bày là số dương.

tồng cácsố dư đầu kỳ

thìsố
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- Tăng, giảm hàng tồn kho- M ã số 06:
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tong các chênh lệch gỉữa số dư cuối kỳ và
số dư đầu kỳ của các tài khoản hàng tồn kho (TK 152, 153, 154, 155) trên cơ sở
đã loại trừ: Giá trị hàng tồn kho dùng cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc hàng
tồn kho dùng để trao đổi lấy TSCĐ (nếu có); Chi phí sản xuất thử được tính vào
nguyên giá TSCĐ hình thành tò XDCB. Trường họp trong kỳ mua hàng tồn kho
nhưng chưa xác định được mục đích sử dụng (cho hoạt động chính hay đầu tư
XDCB) thì giá trị hàng tồn kho được tính trong chỉ tiêu này.
Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ lớn hơn tồng các số dư đầu kỳ thì chỉ
tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đom (...).
Trường họp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tồng các số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu
này được trình bày là số dương.
- Tăng, giảm các khoản phảỉ thu- M ã số 07:
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào tổng các chênh lệch giữa số dư cuối kỳ và
số dư đầu kỳ của các tài khoản phải thu (chi tiết phần liên quan đến hoạt động
chính), như: TK 131, 133, 138, 141, và TK 331 (chi tiết số trả trước cho người
bán) và TK có liên quan khác (nếu có) trong kỳ báo cáo.
Chỉ tiêu này không bao gồm các khoản phải thu liên quan đến hoạt động
đầu tư, như: số tiền ứng trước cho nhà thầu XDCB; Phải thu về cho vay (cả gốc
và lãi); Phải thu về lãi tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia; Phải thu về thanh
lý, nhượng bán TSCĐ, các khoản đàu tư tài chính; Giá trị TSCĐ mang đi cầm
cố, thế chấp...
Trường họp tống các số dư cuối kỳ lớn hơn tổng các số dư đầu kỳ thì chỉ
tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi ừong ngoặc đơn (...).
Trường hợp tổng các số dư cuối kỳ nhỏ hơn tổng các số dư đầu kỳ thì chỉ tiêu
này được trình bày là số dương.
- Thu khác từ hoạt động chính- M ã số 08:
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền thu khác phát sinh liên quan đến hoạt
động chính chưa được phản ánh vào các chỉ tiêu trên, như: Tiền được các tổ chức,
cá nhân bên ngoài tài trợ, hỗ trợ, thưởng ghi tăng quỹ của đơn vị; Các khoán ghi
tăng quỹ do cấp trên cấp hoặc cấp dưới nộp bằng tiền; Lãi tiền gửi của Quỹ trong
trường hợp ghi tăng Quỹ ngay; khoản nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược; khoản thu
hộ bằng tiền và các khoản khác trong kỳ báo cáo.
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Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, sau khi đối
chiếu với sổ kế toán TK 431 và các tài khoản còn lại chưa được tính ở các chỉ
tiêu trên trong kỳ báo cáo.
- Chi khác từ hoạt động chính- M ã số 09:
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản tiền chi khác phát sinh liên quan đến hoạt
động chính ngoài các khoản đã được trình bày ở các chi tiêu trên, như: các
khoản tiền chi ra từ quỹ của đơn vị... trong kỳ báo cáo.
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ kế toán các TK 111, 112, sau khi đối
chiếu với sổ kế toán TK 431 và các tài khoản có liên quan trong kỳ báo cáo. Chỉ
tiêu này được trình bày là số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động chính- Mã số 20:
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền
chi ra từ hoạt động chính trong năm báo cáo. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này
được tính bằng tổng cộng số liệu chỉ tiêu từ Mã số 01 đến Mã số 09. Neu số liệu
chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đom (...).
Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã
số 06 + Mã số 07 + Mã số 08 + Mã số 09.

4.2. Phirơngpháp lập các chỉ tiêu Lưu chuyển tiền tù’hoạt động đầu tư
- Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định- Mã số 21:
Chỉ tiêu này phản ánh số tiền chênh lệch thu - chi từ việc thanh lý, nhượng
bán TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình trong năm, kể cả số tiền thu hồi các khoản
nợ phải thu liên quan trực tiếp tới việc thanh lỷ, nhượng bán TSCĐ và tài sản dài
hạn khác. Chỉ tiêu này không bao gồm số thu bằng hiện vật, số chưa thu được
trong năm báo cáo từ việc thanh lý nhượng bán tài sản; không bao gồm các
khoản chi phí phi tiền tệ liên quan đến hoạt động thanh lý nhượng bán tài sản và
giá trị còn lại của tài sản do đem đi góp vốn liên doanh, liên kết hoặc các khoản
tổn thất.
Số liệu phản ánh trên chỉ tiêu này được lấy từ chênh lệch giữa số tiền thu
và sổ tiền chi cho việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác.
Số thu tiền lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112 sau khi đối chiếu với sổ kế
toán các TK 711 và 131- phần chi tiết tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và
các tài sản dài hạn khác trong năm báo cáo. số tiền chi được lấy từ sổ kế toán
các TK 111, 112, sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 811 (chi tiết chi thanh lý,
nhượng bán TSCĐ) trong năm.
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Trường họp số tiền thực thu nhỏ hơn số tiền thực chi thì số liệu trình bày
trên chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Trường hợp số tiền thực thu lớn hơn số tiền thực chi thì số liệu trình bày trên chỉ
tiêu này được ghi là số dương.
- Thu từ các khoản đầu tư- M ã số 22:
Chỉ tiêu này phản ánh số thu từ thanh lý các khoản đầu tư, bao gồm số tiền
gốc thu được và các khoản lãi phát sinh từ các khoản đầu tư như: lãi cho vay, lãi
tiền gửi, cổ tức lợi nhuận được c h ia ,...
Sổ liệu được lấy căn cứ vào tổng số tiền đã thu hồi khoản cho vay, thu hồi
khoản tiền gửi có kỳ hạn, thu hồi do bán lại hoặc thanh lý các khoản vốn đã đầu
tư, góp vốn vào đơn vị khác trong năm (kể cả tiền thu nợ phải thu bán công cụ
vốn từ năm trước), không bao gồm giá trị khoản đầu tư được thu hồi bằng tài sản
phi tiền tệ, bằng công cụ nợ hoặc công cụ vốn của đơn vị khác hoặc chưa được
thanh toán bằng tiền; và số tiền thu được từ các khoản lãi cho vay, lãi tiền gửi,
cô tức lợi nhuận được chia.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, sau khi
đối chiếu với sổ kế toán chi tiết các TK 121, 131 và TK có liên quan khác trong
năm báo cáo.
- Chi XDCB, m ua sắm TSCĐ- M ã số 23:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã chi để hình thành TSCĐ hữu hình,
TSCĐ vô hình phát sinh trong năm.
Chỉ tiêu này phản ánh cả số tiền đã thực trả trong trường hợp mua nguyên
vật liệu, tài sản, sử dụng cho XDCB nhưng đến cuối kỳ chưa xuất dùng cho hoạt
động đầu tư XDCB; số tiền đã ứng trước cho nhà thầu XDCB nhưng chưa
nghiệm thu khối lượng; số tiền đã trả để trả nợ người bán trong năm liên quan
trực tiếp tới việc mua sắm, đàu tư XDCB.
Trường hợp mua tài sản sử dụng chung cho cả mục đích hoạt động và đầu
tư XDCB mà không xác định riêng được số tiền đã trả cho mục đích nào, thì
không phản ánh vào chỉ tiêu này mà phản ánh ở luồng tiền từ hoạt động chính.
Chỉ tiêu này không bao gồm giá trị tài sản không phải là tiền tệ dùng để
thanh toán mua sắm TSCĐ, thực hiện XDCB hoặc giá trị TSCĐ, XDCB tăng
trong kỳ nhưng chưa được trả bằng tiền.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, (chi tiết
số tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ, kể cả số tiền lãi vay đã trả hạch toán vào
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TK 241) đối chiếu với sổ kế toán các tài khoản phải thu (chi tiết tiền thu nợ
chuyển trả ngay cho hoạt động mua sắm TSCĐ, XDCB), sổ kế toán TK 331 (chi
tiết khoản ứng trước hoặc trả nợ cho nhà thầu XDCB, trả nợ cho người bán
TSCĐ), TK 241 “XDCB dở dang”, TK 243 “XDCB dự án, công trình” và sổ kế
toán các TK có liên quan khác trong năm báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số
âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác- Mã số 24:
Chỉ tiêu này phản ánh số đã chi bằng tiền để đầu tư vào đơn vị khác trong
năm báo cáo, bao gồm tiền chi đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết,...
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, sau khi
đối chiếu với sổ kế toán chi tiết các TK 121, 331 trong năm báo cáo và được ghi
bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư- Mã số 30:
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền
chi ra từ hoạt động đầu tư trong năm báo cáo.
Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu các chỉ tiêu có mã sổ từ Mã
số 21 đến Mã số 24. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì được trình bày dưới
hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24.

43, Phương pháp lập các chỉ tiêu Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài
chỉnh
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính chỉ phát sinh tại các đơn vị chủ đầu
tư, BQL dự án có các hoạt động đầu tư tài chính, được góp vốn và nhận vốn
góp, được phép đi vay theo quy định của cơ chế tài chính.
- Tiền thu từ các khoản đi vay- Mã số 31:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền đã thực nhận được trong kỳ từ nguồn
đơn vị đi vay các tổ chức tài chính, tín dụng và các đối tượng khác trong kỳ báo
cáo.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sồ kế toán các TK 111, 112, các tài
khoản phải trả sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 3382 trong kỳ báo cáo.
- Tiền hoàn trả gốc vay- Mã số 33:
Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền hoàn trả gốc đi vay của đơn vị đã được
phân loại là nợ phải trả phát sinh trong năm bảo cáo. Chỉ tiêu này không bao
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gồm các khoản trả gốc vay bằng tài sản không phải là tiền tệ hoặc chuyển nợ
vay thành vốn góp.
Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này lấy từ sổ kế toán các TK 111, 112, sổ kế toán
các tài khoản phải thu, sau khi đối chiếu với sổ kế toán TK 3382 trong năm báo
cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính- M ã số 40:
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa tồng số tiền thu vào với tổng số tiền
chi ra từ hoạt động tài chính trong kỳ báo cáo,
Chỉ tiêu này được tính bằng tổng cộng số liệu của chỉ tiêu có mã số 31 và
mã số 33. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).
Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 33.
- Lưu chuyển tiền thuần trong năm- M ã số 50
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch giữa tổng số tiền thu vào với tổng số tiền
chi ra từ cả ba loại hoạt động: Hoạt động chính, hoạt động đầu tư và hoạt động
tài chính của đơn vị trong năm bảo cáo.
Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40. Nếu số liệu chỉ tiêu này là số
âm thì ghi trong ngoặc đơn (...).
- Số d ư tiền đầu kỳ- M ã số 60
Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào sổ liệu chỉ tiêu ‘T iền ” đầu kỳ báo cáo
(Mã số 01, cột “Số đầu năm” trên Báo cáo tình hình tài chính).
- Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá- M ã số 70:
Chỉ tiêu này phản ánh chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư cuối kỳ của
ngoại tệ tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này căn cứ sổ TK 111, 112 và TK có liên quan sau
khi đối chiếu với TK 413. Trường hợp lỗ tỷ giá thì số liệu chỉ tiêu này được trình
bày là số âm bằng cách ghi trong ngoặc đơn
- Số dư tiền cuối kỳ- M ã số 80
Mã số 80 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 70
Đồng thời số liệu chỉ tiêu này bằng số liệu chỉ tiêu “Tiền”- Mã số 01, cột
“Số cuối năm” trên Báo cáo tình hình tài chính cùng năm đó.
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THƯYÉT M INH BÁO CÁO TÀ I CH ÍN H
(Mầu số B04/BCTC-CĐT)

1. M ục đích:
a) Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách
rời của Báo cáo tài chính bao gồm các thồng tin bổ sung cho các thông tin được
trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo
lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu.
b) Thuyết minh cung cấp các diễn giải hoặc phân tích chi tiết các khoản
mục được trình bày trong các báo cáo trên và thông tin về các khoản mục không
đáp ứng tiêu chí được trình bày trong các báo cáo trên.
2. Nguyên tắc lập và trình bày Thuyết minh Báo cáo tài chính
a) Thuyết minh báo cáo tài chính của một đơn vị phải đảm bảo:
- Trình bày các thông tin chi tiết chưa được trình bày trên báo cáo tình hình
tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo hướng dẫn
của chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư, ban quán lý dự án sử dụng
vốn đầu tư công.
- Cung cấp các thông tin bố sung mà các thông tin này không được trình
bày trên báo cáo tỉnh hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu
chuyển tiền tệ nhưng cần thiết để giúp người đọc hiểu rõ hơn về các báo cáo đó.
- Trình bày một cách hệ thống, mỗi khoản mục trình bày trên báo cáo tình
hinh tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải được
dẫn chiếu tới các thông tin chi tiết liên quan trên thuyết minh báo cáo tài chính.
- Ngoài các thông tin như mẫu biểu quy định, đơn vị có thể bổ sung các nội
dung thuyết minh khác để làm rõ hơn các chỉ tiêu đã trình bày trên các báo cáo
tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
b) Đơn vị phải trình bày những thông tin cho phép người sử dụng báo cáo
có thể đánh giá được mục tiêu, chính sách, quy trình quản lý vốn của đơn vị đó,
gồm:
- Các chính sách kế toán được áp dụng để giúp người đọc hiểu rõ hơn báo
cáo tài chính của đơn vị.
- Các thông tin định tính về mục tiêu, chính sách, quy trình quản lý vốn của
đơn vị, mô tả về các khoản vốn được quản lý; khi đơn vi phải thực hiện các yêu

49

cầu về quản lý vốn do bên ngoài áp đặt, đơn vị phải trình bày bản chất của các
yêu cầu đó và cách thức đơn vị thực hiện các yêu cầu đó trong quá trình quản lý
vốn và cách thức đơn vị đạt được những mục tiêu về quản lý vốn.
- Các thay đồi về chính sách so với kỳ trước (nếu có).
- Trong kỳ đơn vị có nhận kinh phí mà phải tuân thủ các yêu cầu về quản lý
do các bên khác áp đặt hay không, các ảnh hưởng của nó đến hoạt động đơn vị
như việc quản lý các quỹ tài chính,...
c)
tài chính:

Đơn vị phải trình bày các thông tin sau trong phần thuyết minh báo cáo

- Tên đơn vị, hình thức pháp lý của đơn vị (quyết định thành lập, ...)•
- Mô tả về bản chất hoạt động của đơn vi và các lĩnh vực hoạt động chính
như loại hình đơn vị, chức năng nhiệm vụ.
- Tên của đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp và đơn vị cấp 1 của đơn vị (nếu
có);
3. Cơ sở lập T huyết minh báo cáo tài chính
- Căn cứ vào báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo
cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
- Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng
hợp chi tiết có liên quan;
- Căn cứ vào Thuyết minh báo cáo tài chính năm trước;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị và các tài liệu liên quan.
4. Phương pháp lập
4.1. Thông tin khái quát
Đơn vị phải mô tả các thông tin chi tiết về đơn vị mình như tên đơn vị,
quyết định thành lập, tên cơ quan trực tiếp quản lý đơn vị, đơn vị cap I hoặc vừa
là đơn vị dự toán cấp I vừa là đơn vị sử dụng N S N N ,... theo mẫu biểu quy định.
v ề loại hình đơn vị: Căn cứ vào văn bản của cơ quan có thẩm quyền về giao
tự chủ tài chính cho đơn vị, ghi rõ số, ngày của quyết định giao tự chủ, đơn vị ra
quyết định và chọn loại hình đơn vị mình đang thực hiện. Trình bày tóm tắt các
chức năng, nhiệm vụ chính của đơn vị đang thực hiện (ví dụ ngoài quản lý dự án
đầu tư xây dựng, đơn vị còn được giao thực hiện các hoạt động khác như quản
lý khu công nghiệp, vệ sinh môi trường, cấp n ư ớ c ,...).
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4.2. Cơ sở lập báo cáo tài chỉnh
Đơn vị trình bày tóm tắt một số các cơ sở chính để lập báo cáo tài chính,
bao gồm chế độ kế toán đang thực hiện, đồng tiền hạch toán, chính sách kế toán
áp dụng,...

4.3, Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình
hình tài chỉnh
(1) Tiền
Thuyết minh số dư tiền của đơn vị tại ngày lập báo cáo tài chính, bao
gồm: Tiền mặt, tiền gửi kho bạc, tiền gửi ngân hàng.
(2) Các khoản phải thu ngắn hạn khác
Thuyết minh chi tiết sổ dư các khoản phải thu ngắn hạn khác tại thời điểm
lập báo cáo tài chính đã trình bày trên báo cáo tình hình tài chính, gồm: Chi tiết
các khoản tạm ứng cho nhân viên, thuế GTGT được khấu trừ và các khoản phải
thu ngắn hạn khác có thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo
cáo tài chính.
(3) H àng tồn kho
Thuyết minh chi tiết số dư hàng tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính,
bao gồm: Hàng đang đi trên đường; Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; chi
phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dở dang; sản phẩm.
(4) Tài sản ngắn hạn khác
Chỉ tiêu này thuyết minh giá trị các tài sản ngắn hạn khác của đơn vị có
thời hạn thu hồi từ 12 tháng trở xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính đã trình
bày trên báo cáo tình hình tài chính.
(5) Các khoản phải thu dài hạn khác
Thuyết minh chi tiết số dư các khoản phải thu dài hạn khác có thời hạn
thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính đã trình bày trên báo cáo
tình hình tài chính.
(6) Tài sản cố định
Thuyết minh tình hình biến động tài sản cố định của đơn vị trong năm,
bao gồm: Nguyên giá, số dư đầu năm, tăng trong năm, giảm trong năm, giá trị
hao mòn, khấu hao lũy kế; giá tri còn lại cuối năm.
(7) X ây dựng cơ bản dở dang của đơn vị
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Thuyết minh chi tiết số dư XDCB dở dang thực hiện từ kinh phí mà đơn vị
được phép sử dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm: Mua sắm
TSCĐ, xây dựng cơ bản dở dang, nâng cấp TSCĐ.
(8) XD CB d ự án công trình
Chỉ tiêu này thuyết minh giá trị các khoản XDCB dự án công trình mà đơn
vị được giao quản lý theo quy định, trong đó thuyết minh rõ chi phí XDCB dự
án, công trình đang còn dở dang (gồm chi phí XDCB dự án, công trình và chi
phí Ban quản lý dự án) và thuyết minh các dự án, công trình, hạng mục công
trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa được phê duyệt quyết toán.
(9) Tài sản dài hạn khác
Chỉ tiêu này thuyết minh giá trị các tải sản dài hạn khác của đơn vị có thời
hạn thu hồi trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính đã trình bày trên báo
cáo tình hình tài chính.
(10) Tạm thu
Thuyết minh số dư các khoản tạm thu của đơn vị tại thời điểm lập báo cáo
tài chính, bao gồm: Chi tiết số dư các khoản kinh phí hoạt động bằng tiền, khoản
viện trợ, vay nợ nước ngoài; khoản tạm thu phí, lệ phí; ứng trước dự toán và
khoản tạm thu khác.
(11) Nguyên lieu y vật liệu Ị công cụ, dụng cụ tần kho
Thuyết minh số dư nguồn Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho
mà đơn vị đã mua từ kinh phí NSNN cấp, khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài;
phí được khấu trừ, để lại; nguồn quản lý dự án được trích từ dự án, công trình
nhưng chưa sử dụng tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
(12) Các khoản nợ p h ả i trả ngắn hạn khác
Thuyết minh giá trị các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác của đơn vị tại
ngày lập báo cáo tài chính, gồm các khoản phải nộp theo lương, các khoản phải
nộp nhà nước, phải trả người lao động, khoản thu hộ, chi hộ, doanh thu nhận
trước và các nợ phải trả ngắn hạn khác có thời hạn phải trả từ 12 tháng trở
xuống kể từ ngày lập báo cáo tài chính.
(13) Giá trị còn lại của TSCĐ
Thuyết minh về giá trị còn lại của TSCĐ tại thời điểm lập báo cáo tài chính
mà đơn vị đã mua từ kinh phí NSNN cấp, khoản viện trợ, vay nợ nước ngoài;
phí được khấu trừ, để lại; nguồn quản lý dự án được trích từ dự án, công trình.
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(14) Nguồn kỉnh p h ỉ đầu tư X D C B
Thuyết minh chi tiết gồm nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ kinh phí của đơn
vị và nguồn kinh phí đầu tư XDCB dự án, công trình mà đơn vị được giao quản
lý theo quy định còn dư tại ngày lập báo cáo tài chính.
(15) N ợ p h ả i trả dài hạn khác
Thuyết minh chi tiết số dư các khoản nợ phải trả dài hạn khác có thời hạn
phải trả trên 12 tháng kể từ ngày lập báo cáo tài chính đã được trình bày trên báo
cáo tình hình tài chính.
(16) Các quỹ
Thuyết minh chi tiết số dư các quỹ mà đơn vị được trích lập theo quy định
tại thời điểm lập báo cáo tài chính, bao gồm: Chi tiết quỹ khen thưởng, quỹ phúc
lợi, quỹ bổ sung thu nhập, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khác (nếu
có).
(17) Tài sản thuần khác
Thuyết minh chi tiết các tài sản thuần khác của đơn vi tại thời điểm lập báo
cáo tài chính, bao gồm các khoản tài sản thuần khác chưa được thuyết minh ở
các chi tiêu trên.
(18) Biến động của nguồn vốn
Thuyết minh sự biến động chi tiết của nguồn vốn trong năm cho các chỉ
tiêu thuộc nguồn vốn bao gồm: số dư đầu năm, tăng trong năm, giảm trong năm
và số du cuối năm.
(19) Cảc thông tin khác đơn vị thuyết m inh thêm
Đơn vị thuyết minh các nội dung khác xét thấy cần phải thuyết minh thêm
để làm rõ tình hình tài chính trong năm mà các chỉ tiêu thuyết minh ở trên chưa
phản ánh được.

4.4.

Thông tin bỗ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết

quả hoạt động
(ĩ) Hoạt động hành chính, sự nghiệp
Thuyết minh chi tiết các khoản đã ghi doanh thu thuộc hoạt động hành
chính, sự nghiệp phát sinh trong năm, bao gồm chi tiết các khoản thu từ NSNN
cấp; thu từ nguồn viện trợ vay nợ nước ngoài, từ nguồn phí được khấu trừ, để
lại; trích từ dự án, công trình XDCB theo quy định.
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- Thuyết minh chi tiết các khoản chi phí, bao gồm: chi phí phục vụ hoạt
động của đơn vị từ các nguồn kinh phí được phép sử dụng; chi phí phục vụ hoạt
động thu phí và chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước n g o à i.
(2) H oạt động sản xu ấ t kinh doanh, dịch vụ
- Thuyết minh chi tiết các khoản doanh thu thuộc hoạt động sản xuất kinh
doanh, dịch vụ của đơn vị trong năm theo yêu cầu quản lý.
- Thuyết minh chi tiết các khoản chi phí thuộc hoạt động sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ của đơn vị trong năm.
(3) H oạt động khác
Thuyết minh chi tiết các khoản thu nhập và chi phí khác theo từng hoạt
động của đơn vị trong năm theo yêu cầu quản lý.
(4) Chi p h ỉ thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuyết minh chi tiết các khoản chi phí thuế TNDN và điều chỉnh chi phí
thuế TNDN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành của đơn vị.
(5) Phân p h ố i cho các quỹ
Thuyết minh chi tiết các khoản thu nhập trong năm đơn vị đã phân phối
vào các quỹ theo cơ chế tài chính hiện hành.
(6) Thông tin thuyết m inh khác
Đơn vị thuyết minh các nội dung khác xét thấy cần phải thuyết minh thêm
để làm rõ kết quả hoạt động trong năm mà báo cáo kết quả hoạt động và các chí
tiêu thuyết minh trên chưa phản ánh được.
4.5.

Thông tin bồ sung cho các khoản m ục trình bày trong Báo cáo lưu

chuyển tiền tệ
(1) Đơn vị thuyết minh các giao dịch không bằng tiền trong kỳ ảnh hưởng
đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bao gồm:
- Mua tài sản bằng nhận nợ
- Tài sản được cấp từ cấp trên
- Tài sản nhận chuyển giao từ đơn vị khác
- Chuyển nợ thành vốn chủ sở hữu
- Các giao dịch phi tiền tệ khác
Số liệu ghi vào các chỉ tiêu này căn cứ vào sổ kế toán chi tiết có liên quan.
(2) Các khoản tiền đơn vị nắm giữ nhưng không được sử dụng
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Đơn vị thuyết minh chi tiết các khoản tiền đơn vị đang nắm giữ nhưng
không được sử dụng, căn cứ sổ chi tiết theo dõi riêng các khoản tiền của dự án,
công trình, tiền của các quỹ tài chính và các khoản tiền khác mà đơn vị được
giao nắm giữ không thuộc kinh phí hoạt động của đơn vị nhưng được hạch toán
chung sổ sách kế toán với kinh phí hoạt động của đơn vị để thuyết minh chi tiết.
(3) Thuyết minh khác cho báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Đơn vị thuyết minh các nội dung khác xét thấy cần phải thuyết minh thêm
để làm rõ dòng tiền lưu chuyển trong năm mà báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các
chỉ tiêu thuyết minh trên chưa phản ánh được.

