DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH
THI TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021
(Vòng 2)

I. Hình thức ra đề: Tự luận
II. Thời gian làm bài: 180 phút
III. Thang điểm: 100 điểm
IV. Cấu trúc đề thi (50% lý thuyết, 50% thực hành)
1. Quy định chung

- Mỗi môn (Vị trí tuyển dụng) gồm 04 Đề (có đáp án cho mỗi đề thi). Mỗi đề
gồm 3 câu (câu I, câu II, câu III). Số điểm và hàm lượng kiến thức của câu I, câu
II và câu III trong các bộ đề như nhau. Chủ tịch Hội đồng thi sẽ chọn ngẫu nhiên
các câu hỏi trong 04 bộ đề sau đó ghép lại thành 01 bộ đề thi chính thức (yêu cần
mỗi câu hỏi được in trên 01 tờ giấy A4).
- Lý thuyết: có tỷ trọng 50% (50 điểm) nội dung về các văn bản quy định về
chức danh nghề nghiệp, nghiệp vụ; Luật viên chức, văn bản quy phạm pháp luật và các
văn bản khác có liên quan như:
+ Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015;
+ Luật Kế toán ngày 20/11/2015;
+ Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;
+ Nghị định số 174/2016/NĐCP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi
tiết một số điều của Luật kế toán;
+ Nghị định 151/2017/NĐCP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định một số
điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày
29/12/2017 của Bộ Tài chính;
+ Nghị định số 43/2006/NĐCP ngày 25/4/2006 của Chính hủ quy định quyên tự
chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính
đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

+ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp;
- Thực hành: có tỷ trọng 50% (50 điểm) nội dung về các bài tập thực hành, xử
lý tình huống trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận Kế toán …
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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN

A. LÝ THUYẾT
1.

Trình bày nguyên tắc kế toán.

7 nguyên tắc kế toán:
1. Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi
nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động
thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách
đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo
tài chính.
2. Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất
quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế
toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.
3. Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và
đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
4. Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ,
chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán
phải được công khai theo quy định của Luật Kế toán
5. Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các
khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động
kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
6. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản
chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch.
7. Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước
ngoài việc thực hiện quy định trên còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân
sách nhà nước.

(Điều 6, Luật Kế toán 2015)
2. Phân biệt điểm giống và khác nhau của kế toán tài chính và kế toán
quản trị.
Giống:
Cả hai hệ thống này đều dựa vào dữ liệu thu thập được từ hệ thống kế toán
cơ bản của tổ chức. Hệ thống này bao gồm thủ tục, nhân sự, và hệ thông máy tính
để thu thập và lưu trữ các dự liệu tài chính của tổ chức. Một phần của hệ thống kế
toán chung này là hệ thống kế toán chi phí (cost accounting), có nhiệm vụ thu thập
thông tin chi phí được sử dụng trong cả hệ thống kế toán quản trị và kế toán tài
chính.
Khác:
Đặc

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

điểm
Về đối

Các đối tượng ở bên ngoài doanh

Các thành viên bên trong doanh nghiệp:

tượng

nghiệp như các cổ đông, người cho

Các chủ sở hữu, Ban giám đốc, những

sử dụng vay, khách hàng, nhà cung cấp và
chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan
thông

nhà quản lý, giám sát viên, …

tin

quản lý tài chính...).

Về đặc

Phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn Linh hoạt, nhanh chóng và tùy thuộc vào

điểm

mực và chế độ hiện hành về kế toán từng quyết định cụ thể của người quản

thông

của từng quốc gia, kể cả các

lý, không buộc phải tuân thủ các nguyên

tin

nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế về

tắc, chuẩn mực kế toán chung. Các quy

kế toán được các quốc gia công

định của Nhà nước về kế toán quản trị

nhận.

(nếu có) cũng chỉ mang tính chất hướng
dẫn.

Về tính

Có tính pháp lệnh, nghĩa là hệ

Mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của

pháp lý

thống sổ, ghi chép, trình bày và

từng doanh nghiệp phù hợp với đặc thù

của kế

cung cấp thông tin của kế toán tài

quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và

toán

chính đều phải tuân theo các quy

khả năng quản lý cụ thể của từng doanh

định thống nhất nếu muốn được

nghiệp.

thừa nhận.
Về đặc

Chủ yếu được biểu hiện dưới hình

Được biểu hiện cả hình thái hiện vật và

điểm

thức giá trị.

hình thái giá trị.

của

Thông tin phản ánh về những

Chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai vì

thông

nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh, đã

phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là

tin

xảy ra.

lựa chọn phương án, đề án cho một sự
kiện hoặc một quá trình chưa xảy ra.
Thông tin thường không có sẵn, nên

Các thông tin kế toán thuần tuý,

ngoài việc dựa vào hệ thống ghi chép

được thu thập từ các chứng từ kế

ban đầu của kế toán, kế toán quản trị còn

toán

phải vận dụng nhiều phương pháp khác
như thống kê, hoạch toán nghiệp vụ,
kinh tế học, quản lý để tổng hợp, phân
tích và xử lý thông tin thành dạng có thể
sử dụng được phù hợp với mục đích ban
đầu.

Về hình

Các báo cáo kế toán tổng hợp toàn

Báo cáo của kế toán quản trị đi sâu vào

thức

doanh nghiệp (gọi là các Báo cáo

từng bộ phận, từng khâu công việc của

báo cáo

tài chính) phản ánh tổng quát về

doanh nghiệp (như báo cáo chi phí sản

sử dụng nguồn vốn, tài sản, kết quả hoạt
động của doanh nghiệp trong một
thời kỳ (gồm Bảng cân đối kế toán;
Báo cáo kết quả hoạt động kinh

xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả,
báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng
tồn kho...).

doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
Thuyết minh báo cáo tài chính).
Về kỳ

Báo cáo của kế toán tài chính được

Kỳ báo cáo của kế toán quản trị thường

báo cáo

lập theo định kỳ, thường là hàng

xuyên hơn và ngắn hơn kỳ báo cáo của

năm.

kế toán tài chính, tùy theo yêu cầu quản
trị doanh nghiệp.

3.

Nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hành nghề Kế toán.

1. Giả mạo, khai man hoặc thỏa thuận, ép buộc người khác giả mạo, khai
man, tẩy xóa chứng từ kế toán hoặc tài liệu kế toán khác.
2. Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số
liệu kế toán sai sự thật.
3. Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị kế toán hoặc có liên
quan đến đơn vị kế toán.
4. Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tài liệu kế toán trước khi kết thúc thời hạn
lưu trữ theo quy định Luật kế toán
5. Ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không đúng thẩm
quyền.
6. Mua chuộc, đe dọa, trù dập, ép buộc người làm kế toán thực hiện công việc
kế toán không đúng với quy định của Luật Kế toán
7. Người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm làm kế toán,
thủ kho, thủ quỹ, trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn do một
cá nhân làm chủ sở hữu.
8. Bố trí hoặc thuê người làm kế toán, người làm kế toán trưởng không đủ tiêu
chuẩn, điều kiện quy định của Luật Kế toán

9. Thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ kế toán viên, Giấy chứng nhận
đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán dưới mọi hình thức.
10. Lập hai hệ thống sổ kế toán tài chính trở lên hoặc cung cấp, công bố các
báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong cùng một kỳ kế toán.
11. Kinh doanh dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hành nghề dịch vụ kế toán khi không bảo
đảm điều kiện quy định của Luật Kế toán.
12. Sử dụng cụm từ “dịch vụ kế toán” trong tên gọi của doanh nghiệp nếu đã
quá 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà vẫn
không được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc
doanh nghiệp đã chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán.
13. Thuê cá nhân, tổ chức không đủ điều kiện hành nghề, điều kiện kinh
doanh dịch vụ kế toán cung cấp dịch vụ kế toán cho đơn vị mình.
14. Kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán
thông đồng, móc nối với khách hàng để cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế
toán sai sự thật.
15. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của pháp luật về phòng,
chống tham nhũng trong hoạt động kế toán.
(Điều 13, Luật Kế toán 2015)
4.

Thực hiện mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán được quy

định như thế nào?
1. Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm; đối với đơn vị kế toán mới
thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành lập.
2. Đơn vị kế toán phải căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán.

3. Sổ kế toán phải được ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ.
Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng từ
kế toán.
4. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ
kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp
thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. Sổ kế toán phải được
ghi liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ.
5. Thông tin, số liệu trên sổ kế toán phải được ghi bằng bút mực; không ghi
xen thêm vào phía trên hoặc phía dưới; không ghi chồng lên nhau; không ghi cách
dòng; trường hợp ghi không hết trang phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết
trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang
kế tiếp.
6. Đơn vị kế toán phải khóa sổ kế toán vào cuối kỳ kế toán trước khi lập báo
cáo tài chính và trong các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
7. Đơn vị kế toán được ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử. Trường hợp
ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử thì phải thực hiện các quy định về sổ kế
toán, hệ thống sổ kế toán và quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 6 nêu trên, trừ việc
đóng dấu giáp lai. Sau khi khóa sổ kế toán trên phương tiện điện tử phải in sổ kế
toán ra giấy và đóng thành quyển riêng cho từng kỳ kế toán năm để đưa vào lưu
trữ. Trường hợp không in ra giấy mà thực hiện lưu trữ sổ kế toán trên các phương
tiện điện tử thì phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin dữ liệu và phải bảo đảm tra
cứu được trong thời hạn lưu trữ.
(Điều 26, Luật Kế toán 2015)
5.
nào?

Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót, phải xử lý sữa chữa như thế

1. Khi phát hiện sổ kế toán có sai sót thì không được tẩy xóa làm mất dấu vết
thông tin, số liệu ghi sai mà phải sửa chữa theo một trong ba phương pháp sau đây:
a) Ghi cải chính bằng cách gạch một đường thẳng vào chỗ sai và ghi số hoặc
chữ đúng ở phía trên và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên cạnh;
b) Ghi số âm bằng cách ghi lại số sai bằng mực đỏ hoặc ghi lại số sai trong
dấu ngoặc đơn, sau đó ghi lại số đúng và phải có chữ ký của kế toán trưởng bên
cạnh;
c) Ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và ghi thêm số chênh
lệch cho đúng.
2. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót trước khi báo cáo tài chính năm
được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán
của năm đó.
3. Trường hợp phát hiện sổ kế toán có sai sót sau khi báo cáo tài chính năm đã
nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì phải sửa chữa trên sổ kế toán của
năm đã phát hiện sai sót và thuyết minh về việc sửa chữa này.
4. Sửa chữa sổ kế toán trong trường hợp ghi sổ bằng phương tiện điện tử được
thực hiện theo phương pháp ghi điều chỉnh bằng cách lập “chứng từ điều chỉnh” và
ghi thêm số chênh lệch cho đúng.
(Điều 27, Luật Kế toán 2015)
6.

Trình bày các quy định về đơn vị tính sử dụng trong kế toán

1. Đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán là Đồng Việt Nam, ký hiệu quốc gia là "đ",
ký hiệu quốc tế là "VND". Trường hợp nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh bằng
ngoại tệ, đơn vị kế toán phải đồng thời theo dõi nguyên tệ và quy đổi ra Đồng Việt
Nam để ghi sổ kế toán trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; đối với loại
ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua

một loại ngoại tệ khác có tỷ giá hối đoái với Đồng Việt Nam và ngoại tệ cần quy
đổi.
Đơn vị kế toán có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại
ngoại tệ thì được tự lựa chọn loại ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu
trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan thuế quản lý
trực tiếp. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ trong kế toán và chuyển đổi báo
cáo tài chính lập bằng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam được thực hiện theo hướng
dẫn của Bộ Tài chính, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi phát sinh các khoản
thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy
định của Luật ngân sách nhà nước.
3. Các đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động sử dụng trong kế toán bao
gồm tấn, tạ, yến, kilôgam, mét vuông, mét khối, ngày công, giờ công và các đơn vị
đo lường khác theo quy định của pháp luật về đo lường.
4. Đơn vị kế toán trong lĩnh vực kinh doanh khi lập báo cáo tài chính tổng
hợp, báo cáo tài chính hợp nhất từ báo cáo tài chính của các công ty con, đơn vị kế
toán trực thuộc hoặc đơn vị kế toán cấp trên trong lĩnh vực kế toán nhà nước khi
lập báo cáo tài chính tổng hợp, báo cáo tổng quyết toán ngân sách năm từ báo cáo
tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách của các đơn vị cấp dưới nếu có ít nhất 1 chỉ
tiêu trên báo cáo có từ 9 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là
nghìn đồng (1.000 đồng), có từ 12 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị tiền tệ rút
gọn là triệu đồng (1.000.000 đồng), có từ 15 chữ số trở lên thì được sử dụng đơn vị
tiền tệ rút gọn là tỷ đồng (1.000.000.000 đồng).
5. Đơn vị kế toán khi công khai báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân
sách được sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn theo quy định tại khoản 4 nêu trên.

6. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, đơn vị kế toán được làm tròn số bằng
cách: Chữ số sau chữ số đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng 5 trở lên thì được tăng
thêm 1 đơn vị; nếu nhỏ hơn 5 thì không tính.
(Điều 4, nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế
toán)
7.

Chứng từ kế toán là gì? Trình bày các yêu cầu đối với chứng từ kế

toán.
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.
Yêu cầu đối với chứng từ kế toán:
1. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ
kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu theo các nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế
toán.
2. Đơn vị kế toán trong hoạt động kinh doanh được chủ động xây dựng, thiết
kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu
của chứng từ kế toán quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán, phù hợp với đặc
điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình trừ trường hợp pháp luật có
quy định khác.
3. Trường hợp người khiếm thị là người bị mù hoàn toàn thì khi ký chứng từ
kế toán phải có người sáng mắt được phân công của đơn vị phát sinh chứng từ
chứng kiến. Đối với người khiếm thị không bị mù hoàn toàn thì thực hiện ký chứng
từ kế toán như quy định tại Luật kế toán.
4. Đơn vị kế toán sử dụng chứng từ điện tử theo quy định tại Điều 17 Luật kế
toán thì được sử dụng chữ ký điện tử trong công tác kế toán. Chữ ký điện tử và
việc sử dụng chữ ký điện tử được thực hiện theo quy định của Luật giao dịch điện
tử.

5. Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài khi sử dụng để ghi sổ kế
toán và lập báo cáo tài chính ở Việt Nam phải được dịch các nội dung chủ yếu quy
định tại khoản 1 Điều 16 Luật kế toán ra tiếng Việt. Đơn vị kế toán phải chịu trách
nhiệm về tính chính xác và đầy đủ của nội dung chứng từ kế toán được dịch từ
tiếng nước ngoài sang tiếng Việt. Bản chứng từ kế toán dịch ra tiếng Việt phải đính
kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài.
Các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài như các loại
hợp đồng, hồ sơ kèm theo chứng từ thanh toán, hồ sơ dự án đầu tư, báo cáo quyết
toán và các tài liệu liên quan khác của đơn vị kế toán không bắt buộc phải dịch ra
tiếng Việt trừ khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
(Điều 5, nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kế
toán)
8.

Trình bày nguyên tắc mở sổ kế toán. Các thủ tục pháp lý phải

hoàn thiện khi mở sổ kế toán thủ công là gì?
Nguyên tắc mở sổ kế toán
Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết
định thành lập và bắt đầu hoạt động của đơn vị kế toán. Sổ kế toán được mở đầu
năm tài chính, ngân sách mới để chuyển số dư từ sổ kế toán năm cũ chuyển sang
và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh thuộc năm mới từ ngày
01/01 của năm tài chính, ngân sách mới.
Số liệu trên các sổ kế toán theo dõi tiếp nhận và sử dụng nguồn ngân sách nhà
nước sau ngày 31/12 được chuyển từ tài khoản năm nay sang tài khoản năm trước
để tiếp tục theo dõi số liệu phát sinh trong thời gian chỉnh lý quyết toán, phục vụ
lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định.
Đơn vị được mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị.
- Trường hợp mở sổ kế toán bằng tay (thủ công):
Đơn vị kế toán phải hoàn thiện thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

- Đối với sổ kế toán đóng thành quyển:
+ Ngoài bìa (góc trên bên trái) phải ghi tên đơn vị kế toán, giữa bìa ghi tên sổ,
ngày, tháng năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, họ tên và chữ ký của người lập
sổ, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán và thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng
dấu; ngày, tháng, năm kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho người khác.
+ Các trang sổ kế toán phải đánh số trang từ trang một (01) đến hết trang số
cuối cùng, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.
+ Sổ kế toán sau khi làm đầy đủ các thủ tục trên mới được coi là hợp pháp.
- Đối với sổ tờ rời:
+ Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên đơn vị, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ,
tháng sử dụng, họ tên của người giữ sổ và ghi sổ kế toán.
+ Các sổ tờ rời trước khi sử dụng phải được Thủ trưởng đơn vị ký xác nhận,
đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng thẻ tờ rời.
+ Các sổ tờ rời phải sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo
an toàn và dễ tìm.
(Khoản 5, Điều 5, Thông tư số 107/2017/TT-BTC)
9.

Trình bày trình tự khóa sổ kế toán đối với ghi sổ thủ công.

Bước 1: Kiểm tra, đối chiếu trước khi khóa sổ kế toán
- Cuối kỳ kế toán, sau khi đã phản ánh hết các chứng từ kế toán phát sinh
trong kỳ vào sổ kế toán, tiến hành đối chiếu giữa số liệu trên chứng từ kế toán (nếu
cần) với số liệu đã ghi sổ, giữa số liệu của các sổ kế toán có liên quan với nhau để
đảm bảo sự khớp đúng giữa số liệu trên chứng từ kế toán với số liệu đã ghi sổ và
giữa các sổ kế toán với nhau. Tiến hành cộng số phát sinh trên Sổ Cái và các sổ kế
toán chi tiết.
- Từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết lập Bảng tổng hợp chi tiết cho những tài
khoản phải ghi trên nhiều sổ hoặc nhiều trang sổ.

- Tiến hành cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có của tất cả các tài khoản trên
Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái đảm bảo số liệu khớp đúng và bằng tổng số phát
sinh. Sau đó tiến hành đối chiếu giữa số liệu trên Sổ Cái với số liệu trên sổ kế toán
chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết, giữa số liệu của kế toán với số liệu của thủ
quỹ, thủ kho. Sau khi đảm bảo sự khớp đúng sẽ tiến hành khóa sổ kế toán. Trường
hợp có chênh lệch phải xác định nguyên nhân và xử lý số chênh lệch cho đến khi
khớp đúng.
Bước 2: Khóa sổ
- Khi khóa sổ phải kẻ một đường ngang dưới dòng ghi nghiệp vụ cuối cùng
của kỳ kế toán. Sau đó ghi “Cộng số phát sinh trong tháng” phía dưới dòng đã kẻ;
- Ghi tiếp dòng “Số dư cuối kỳ” (tháng, quý, năm);
- Ghi tiếp dòng “Cộng số phát sinh lũy kế các tháng trước” từ đầu quý;
- Ghi tiếp dòng “Tổng cộng số phát sinh lũy kế từ đầu năm”;
Dòng “Số dư cuối kỳ” tính như sau:
Số dư Nợ
cuối kỳ

Số dư Có
cuối kỳ

=

=

Số dư Nợ
đầu kỳ

Số dư Có
đầu kỳ

Số phát

Số phát

+sinh Nợ trong

- sinh Có trong

kỳ

kỳ

Số phát

Số phát

+sinh Có trong

- sinh Nợ trong

kỳ

kỳ

Sau khi tính được số dư của từng tài khoản, tài khoản nào dư Nợ thì ghi vào
cột Nợ, tài khoản nào dư Có thì ghi vào cột Có.
- Cuối cùng kẻ 2 đường kẻ liền nhau kết thúc việc khóa sổ.
- Riêng một số sổ chi tiết có kết cấu các cột phát sinh Nợ, phát sinh Có và cột
“Số dư” (hoặc nhập, xuất, “còn lại” hay thu, chi, “tồn quỹ”...) thì số liệu cột số dư

(còn lại hay tồn) ghi vào dòng “Số dư cuối kỳ” của cột “Số dư” hoặc cột “Tồn
quỹ”, hay cột “Còn lại”.
Sau khi khóa sổ kế toán, người ghi sổ phải ký dưới 2 đường kẻ, kế toán
trưởng hoặc người phụ trách kế toán kiểm tra đảm bảo sự chính xác, cân đối sẽ ký
xác nhận. Sau đó trình Thủ trưởng đơn vị kiểm tra và ký duyệt để xác nhận tính
pháp lý của số liệu khóa sổ kế toán.
(Khoản 7, Điều 5, Thông tư số 107/2017/TT-BTC)
10.

Phân biệt kế toán doanh nghiệp và kế toán Hành chính sự nghiệp

1. Điểm giống nhau giữa HCSN và doanh nghiệp
– Về nguyên lý kế toán cơ bản giống nhau đều phản ánh nguồn vốn và tải sản
.
– Kế toán đều phải hạch toán từ hóa đơn chứng từ chi tiết và phải cân đối mới
lên được báo cáo tài chính hợp lý.
2. Điểm khác nhau giữa HCSN và kế toán doanh nghiệp
Nội
dung

Đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp

Hệ thống tài khoản sử dụng theo
1

2

thông tư 107 mới nhất, hệ thống kế
toán HCSN dùng ít tài khoản hơn

Chấp hành ngân sách nhà nước

Doanh nghiệp

Hệ thống tài khoản sử dụng theo
thông tư 133 và thông tư 200.
Hệ thống kế toán doanh nghiệp dùng
nhiều tài khoản hơn
Không liên quan đến ngân sách nhà
nước

3

Quản lý ngân sách bằng nguồn

Quản lý thu chị bằng nguồn vốn của

kinh phí do nhà nước cấp, theo dõi

các cổ đông … và tự chủ trong nguồn

thu chi, hợp lý chứng từ thu chi từ

vốn đó mà không bị ràng buộc bới

nguồn của nhà nước

ngân sách nhà nước.

Phương pháp hạch toán đối với

4

đơn vị HCSN đơn giản hơn nhưng

Phương pháp hạch toán đối với đơn vị

lại cần thận trọng trong việc sắp

HCSN phức tạp hơn vì nghiệp vụ rộng

xếp hồ sơ chứng từ khép kín, cần

hơn. Chứng từ kế toán sắp xếp lưu trữ

thận vì hồ sơ này được lưu giữ để

cẩn thận để phục vụ cho các cơ quan

các cơ quan ban ngành cấp trên

thuế kiểm tra, quyết toán.

kiểm tra

Cơ quan quản lý đơn vị HCSN là
5

6

7

cấp trên đó hoặc nhà nước quản lý.

quan thuế : Chi cục hoặc cục thuế
quản lý

Hạn nộp BCTC bên HCSN là

Hạn nộp BCTC bên doanh nghiệp là

30/12 của năm tài chính

30/03/ năm N+1

Các đơn vị mà bên HCSN hay đi

Các đơn vị mà bên doanh nghiệp

giao dịch là kho bạc nhà nước

thường giao dịch là các ngân hàng

Cuối năm bên HCSN thực hiện các
8

Cơ quan quản lý doanh nghiệp là cơ

bút toán kết chuyển nguồn ,kết
chuyển các khoản chi phí.

9.Cuối năm bên doanh nghiệp thực
hiện các bút toán kết chuyển doanh
thu, chi phí, giá vốn để tính lợi nhuận
( lãi, lỗ)

9

BCTC bên HCSN ít có sự nộp lại

BCTC bên doanh nghiệp thường hay

điều chỉnh

bị kế toán nộp lại, điều chỉnh.

Và các nội dung khác về hệ thống
10

sổ sách

11. Nguyên tắc, yêu cầu lập báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước.
a) Nguyên tắc:
- Việc lập báo cáo quyết toán phải căn cứ vào số liệu sau khi khóa sổ kế toán.
- Đối với báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước:
+ Số quyết toán ngân sách nhà nước bao gồm số kinh phí đơn vị đã nhận và
sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp trong năm, bao gồm cả số liệu phát sinh
trong thời gian chỉnh lý quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà
nước.
+ Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước của đơn vị phải được đối chiếu, có
xác nhận của Kho bạc nhà nước nơi giao dịch.
+ Số quyết toán chi ngân sách nhà nước là số đã thực chi, có đầy đủ hồ sơ
chứng từ, riêng khoản chi thuộc nguồn phải ghi thu ghi chi ngân sách nhà nước thì
chỉ quyết toán khi đã có thủ tục xác nhận ghi thu - ghi chi vào ngân sách nhà nước
của cơ quan có thẩm quyền.
- Đối với báo cáo quyết toán nguồn khác: Số liệu quyết toán bao gồm số thu,
chi từ nguồn khác không thuộc ngân sách nhà nước mà đơn vị đã thực hiện từ đầu
năm đến hết ngày 31/12 hàng năm.
b) Yêu cầu:

Việc lập báo cáo quyết toán phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy đủ,
kịp thời, phản ánh đúng tình hình thu, chi đối với từng nguồn kinh phí của đơn vị
hành chính, sự nghiệp.
Báo cáo quyết toán phải được lập đúng nội dung, phương pháp theo quy định
và được trình bày nhất quán giữa các kỳ báo cáo. Hệ thống chỉ tiêu của báo cáo
quyết toán ngân sách nhà nước phải phù hợp và thống nhất với chỉ tiêu dự toán
năm được cơ quan có thẩm quyền giao và mục lục ngân sách nhà nước, đảm bảo
có thể so sánh được giữa số thực hiện với số dự toán và giữa các kỳ kế toán với
nhau.
Trường hợp báo cáo quyết toán ngân sách được lập có nội dung và phương
pháp trình bày khác với các chỉ tiêu trong dự toán hoặc khác với báo cáo kỳ kế
toán năm trước thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo quyết toán năm.
(Khoản 3, Điều 6, Thông tư số 107/2017/TT-BTC)
12.

Trình bày nguyên tác, yếu cầu lập báo cáo tài chính trong đơn vị

hành chính, sự nghiệp
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; trình bày theo một cấu trúc chặt chẽ, có hệ

thống về tình hình tài chính, kết quả hoạt động và các luồng tiền từ hoạt động của
đơn vị.
Báo cáo tài chính phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đối với từng
loại hình 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.
(Khoản 3, Điều 7, Thông tư số 107/2017/TT-BTC)
13.

Kết dư ngân sách là gì? Quỹ dự trữ tài chính được lập một phần từ

kết dư ngân sách được sử dụng trong các trường hợp nào?
Kết dư ngân sách là chênh lệch lớn hơn giữa tổng số thu ngân sách so với
tổng số chi ngân sách của từng cấp ngân sách sau khi kết thúc năm ngân sách.
Quỹ dự trữ tài chính được sử dụng trong các trường hợp sau:
a) Cho ngân sách tạm ứng để đáp ứng các nhu cầu chi theo dự toán chi ngân
sách khi nguồn thu chưa tập trung kịp và phải hoàn trả ngay trong năm ngân
sách;
b) Trường hợp thu ngân sách nhà nước hoặc vay để bù đắp bội chi không đạt
mức dự toán được Quốc hội, Hội đồng nhân dân quyết định và thực hiện các nhiệm
vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, dịch bệnh trên diện rộng,
với mức độ nghiêm trọng, nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ cấp bách
khác phát sinh ngoài dự toán mà sau khi sắp xếp lại ngân sách, sử dụng hết dự
phòng ngân sách mà vẫn chưa đủ nguồn, được sử dụng quỹ dự trữ tài chính để đáp
ứng các nhu cầu chi nhưng mức sử dụng trong năm tối đa không quá 70% số dư
đầu năm của quỹ.
14. Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách là gì? Điều kiện thực hiện
thu, chi ngân sách nhà nước như thế nào?
Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách là số thu, chi ngân sách nhà nước được
cơ quan có thẩm quyền thông báo cho các cấp ngân sách, các cơ quan, tổ chức, đơn

vị làm căn cứ để xây dựng dự toán ngân sách nhà nước hằng năm và kế hoạch tài
chính - ngân sách nhà nước 03 năm.
Điều kiện thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước
1. Thu ngân sách nhà nước phải được thực hiện theo quy định của Luật này,
các luật về thuế và các quy định khác của pháp luật về thu ngân sách nhà
nước.
2. Chi ngân sách nhà nước chỉ được thực hiện khi đã có trong dự toán ngân
sách được giao, trừ trường hợp quy định tại Điều 51 của Luật này; đã được thủ
trưởng đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền quyết định
chi và đáp ứng các điều kiện trong từng trường hợp sau đây:
a) Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản phải đáp ứng các điều kiện theo quy
định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng;
b) Đối với chi thường xuyên phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức
chi ngân sách do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; trường hợp các cơ
quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền cho phép thực hiện theo cơ chế tự chủ, tự
chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí thì thực hiện theo quy chế chi
tiêu nội bộ và phù hợp với dự toán được giao tự chủ;
c) Đối với chi dự trữ quốc gia phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của
pháp luật về dự trữ quốc gia;
d) Đối với những gói thầu thuộc các nhiệm vụ, chương trình, dự án cần phải
đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp
phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
đ) Đối với những khoản chi cho công việc thực hiện theo phương thức Nhà
nước đặt hàng, giao kế hoạch phải theo quy định về giá hoặc phí và lệ phí do cơ
quan có thẩm quyền ban hành.

15.

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước được sử dụng như thế nào?

Bội chi ngân sách được bù bắp từ những nguồn nào?
Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước chỉ được sử dụng cho đầu tư phát
triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.


Bội chi ngân sách trung ương được bù đắp từ các nguồn sau:

- Vay trong nước từ phát hành trái phiếu chính phủ, công trái xây dựng Tổ
quốc và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;
- Vay ngoài nước từ các khoản vay của Chính phủ các nước, các tổ chức quốc
tế và phát hành trái phiếu chính phủ ra thị trường quốc tế, không bao gồm các
khoản vay về cho vay lại.


Bội chi ngân sách địa phương được bù đắp bằng các nguồn vay trong

nước từ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay lại từ nguồn Chính phủ
vay về cho vay lại và các khoản vay trong nước khác theo quy định của pháp luật;
16.

Trình bày các nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước

1. Ngân sách nhà nước được quản lý thống nhất, tập trung dân chủ, hiệu quả,
tiết kiệm, công khai, minh bạch, công bằng; có phân công, phân cấp quản lý; gắn
quyền hạn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước các cấp.
2. Toàn bộ các khoản thu, chi ngân sách phải được dự toán, tổng hợp đầy đủ
vào ngân sách nhà nước.
3. Các khoản thu ngân sách thực hiện theo quy định của các luật thuế và chế
độ thu theo quy định của pháp luật.
4. Các khoản chi ngân sách chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có
thẩm quyền giao và phải bảo đảm đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ
quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Ngân sách các cấp, đơn vị dự toán ngân
sách, đơn vị sử dụng ngân sách không được thực hiện nhiệm vụ chi khi chưa có
nguồn tài chính, dự toán chi ngân sách làm phát sinh nợ khối lượng xây dựng cơ
bản, nợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên.

5. Bảo đảm ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ về phát triển kinh tế; xoá đói, giảm nghèo;
chính sách dân tộc; thực hiện mục tiêu bình đẳng giới; phát triển nông nghiệp,
nông thôn, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ và những chính sách
quan trọng khác.
6. Bố trí ngân sách để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm
quốc phòng, an ninh, đối ngoại, kinh phí hoạt động của bộ máy nhà nước.
7. Ngân sách nhà nước bảo đảm cân đối kinh phí hoạt động của tổ chức chính
trị và các tổ chức chính trị - xã hội.
8. Kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức
xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc tự bảo đảm;
ngân sách nhà nước chỉ hỗ trợ cho các nhiệm vụ Nhà nước giao theo quy định của
Chính phủ.
9. Bảo đảm chi trả các khoản nợ lãi đến hạn thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách
nhà nước.
10. Việc quyết định đầu tư và chi đầu tư chương trình, dự án có sử dụng vốn
ngân sách nhà nước phải phù hợp với Luật đầu tư công và quy định của pháp luật
có liên quan.
11. Ngân sách nhà nước không hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các quỹ tài
chính nhà nước ngoài ngân sách. Trường hợp được ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn
điều lệ theo quy định của pháp luật thì phải phù hợp với khả năng của ngân sách
nhà nước và chỉ thực hiện khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: được thành lập và hoạt
động theo đúng quy định của pháp luật; có khả năng tài chính độc lập; có nguồn
thu, nhiệm vụ chi không trùng với nguồn thu, nhiệm vụ chi của ngân sách nhà
nước.

17. Trong quản lý nguồn thu, nhiệm vụ chi cấp ngân sách nào giữ vai
trò chủ đạo? vì sao? Trong thời kỳ ổn định ngân sách, việc quản lý nguồn thu,
nhiệm vụ chi và quan hệ các cấp ngân sách được quy định như thế nào?
Ngân sách trung ương giữ vai trò chủ đạo vì nó bảo đảm thực hiện các nhiệm
vụ chi quốc gia, hỗ trợ địa phương chưa cân đối được ngân sách và hỗ trợ các địa
phương theo quy định tại khoản 3 Điều 40 của Luật Ngân sách nhà nước.
Trong thời kỳ ổn định ngân sách:
a) Không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp
ngân sách;
b) Hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có
thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp
trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định;
c) Số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được
xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách và các chế độ,
tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng của ngân sách cấp trên và khả năng
cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới;
d) Các địa phương được sử dụng nguồn tăng thu hằng năm mà ngân sách địa
phương được hưởng theo phân cấp để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đối với số tăng thu so với dự toán
thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật NSNN
Trường hợp đặc biệt có phát sinh nguồn thu từ dự án mới đi vào hoạt động trong
thời kỳ ổn định ngân sách làm ngân sách địa phương tăng thu lớn thì số tăng thu
phải nộp về ngân sách cấp trên. Chính phủ trình Quốc hội, Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định thu về ngân sách cấp trên số tăng
thu này và thực hiện bổ sung có mục tiêu một phần cho ngân sách cấp dưới theo
quy định tại điểm d khoản 3 Điều 40 của Luật này để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng ở
địa phương theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Trường hợp ngân sách địa phương hụt thu so với dự toán do nguyên nhân
khách quan thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật NSNN
18. Khi lập dự toán ngân sách nhà nước hằng năm căn cứ vào các yếu tố
nào?
1. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối
ngoại, bình đẳng giới.
2. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
cơ quan, tổ chức khác ở trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương.
3. Quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và chế độ thu ngân sách nhà
nước; định mức phân bổ ngân sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách
nhà nước.
4. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) phân
chia đối với các khoản thu phân chia và mức bổ sung cân đối ngân sách của ngân
sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới.
5. Văn bản pháp luật của các cấp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng
dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm sau.
6. Kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03
năm, kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước.
7. Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm trước.
8. Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách thông báo cho các cấp, các cơ quan,
tổ chức, đơn vị có liên quan.
19.

Vì sao nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển

đổi sang hoạt động theo loại hình doanh nghiệp, loại hình ngoài công lập? Đơn
vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định
nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động như thế nào?

Nhà nước khuyến khích các đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang hoạt
động theo loại hình doanh nghiệp, loại hình ngoài công lập nhằm phát huy mọi khả
năng của đơn vị trong việc thực hiện các hoạt động của đơn vị theo quy định của
pháp luật, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công,
tăng cường quản trị hoạt động sự nghiệp công, nâng cao chất lượng dịch vụ, tôn
trọng nguyên tắc thị trường, dần tính đúng, tính đủ chi phí giá dịch vụ như DN.
Đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác
định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm:
1. Đối với nhiệm vụ nhà nước giao hoặc đặt hàng, đơn vị được chủ động
quyết định các biện pháp thực hiện để đảm bảo chất lượng, tiến độ.
2. Đối với các hoạt động khác, đơn vị được quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm
về những công việc sau:
a) Tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của
đơn vị và đúng với quy định của pháp luật;
b) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng
nhu cầu của xã hội theo quy định của pháp luật.
3. Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, đơn vị tự bảo đảm một phần
chi phí hoạt động tuỳ theo từng lĩnh vực và khả năng của đơn vị, được:
a) Quyết định mua sắm tài sản, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất từ quỹ phát
triển hoạt động sự nghiệp, vốn huy động, theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền
phê duyệt;
b) Tham dự đấu thầu các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn
của đơn vị;
c) Sử dụng tài sản để liên doanh, liên kết hoặc góp vốn liên doanh với các tổ
chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư xây dựng, mua sắm máy móc thiết bị
phục vụ hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy
định hiện hành của nhà nước.

20.

Hàng năm sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các

khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có), đơn
vị được sử dụng theo trình tự như thế nào?
a) Đối với đơn vị tự bảo đảm chi phí hoạt động:
- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động;
- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.
Đối với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi, mức trích tối đa không quá 3 tháng
tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm.
Mức trả thu nhập tăng thêm, trích lập các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp
quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
b) Đối với đơn vị tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động:
- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp;
- Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động theo quy định tại điểm b khoản 2
Điều 18 Nghị định này;
- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối
với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền lương,
tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm;
Trường hợp chênh lệch thu lớn hơn chi trong năm bằng hoặc nhỏ hơn một lần
quỹ tiền lương cấp bậc, chức vụ trong năm, đơn vị được sử dụng để trả thu nhập
tăng thêm cho người lao động, trích lập 4 quỹ: Quỹ dự phòng ổn định thu nhập,
Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, trong đó, đối
với 2 Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi mức trích tối đa không quá 3 tháng tiền
lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình quân thực hiện trong năm. Mức trả thu
nhập tăng thêm, trích lập các quỹ do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quyết định theo
quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
21. Trình bày nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công.
6 nguyên tắc khoán kinh phí sử dụng tài sản công là:

1. Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công được áp dụng đối với cán bộ,
công chức, đối tượng khác có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công theo quy định về tiêu
chuẩn, định mức sử dụng tài sản công do cơ quan, người có thẩm quyền ban hành.
2. Nhà nước khuyến khích áp dụng cơ chế khoán kinh phí sử dụng tài sản
công đối với đối tượng có tiêu chuẩn sử dụng tài sản công nhưng không thuộc
trường hợp khoán bắt buộc.
3. Việc khoán kinh phí sử dụng tài sản công phải bảo đảm an ninh, an toàn và
thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được giao; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả hơn
việc đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản.
4. Không thực hiện khoán kinh phí sử dụng tài sản công trong trường hợp:
a) Tài sản liên quan đến bí mật nhà nước;
b) Cơ quan nhà nước đã được giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản để
phục vụ hoạt động, trừ trường hợp tài sản đó được xử lý theo quy định của pháp
luật.
5. Không thực hiện trang bị tài sản công, không bố trí kinh phí vận hành, bảo
dưỡng, sửa chữa tài sản công trong trường hợp đã thực hiện khoán kinh phí sử
dụng tài sản.
6. Nguồn kinh phí khoán được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng
năm của cơ quan nhà nước.
22. Trình bày trình tự, một số thủ tục xử lý tài sản công khi chuyển mô
hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp
1. Trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định chuyển đổi mô hình
hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
công lập phải được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc cơ sở
hoạt động sự nghiệp theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản
công.

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan,
người có thẩm quyền về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của đơn vị sự nghiệp
công lập, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm:
a) Kiểm kê, phân loại tài sản đơn vị đang quản lý, sử dụng tại thời điểm có
quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc chuyển đổi mô hình hoạt
động của đơn vị (bao gồm cả tài sản là quyền sử dụng đất, bằng phát minh, sáng
chế,...);
b) Lập bảng kê xác định chủng loại, số lượng, chất lượng và giá trị của tài sản
hiện có tại đơn vị; xác định tài sản thừa, thiếu so với sổ kế toán, phân tích rõ
nguyên nhân thừa, thiếu và trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo quy
định của pháp luật;
c) Xây dựng phương án sử dụng nhà, đất sau khi chuyển đổi phù hợp với nhu
cầu của doanh nghiệp được chuyển đổi từ đơn vị sự nghiệp công lập (gọi là doanh
nghiệp chuyển đổi) và phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở hoạt động sự nghiệp
được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Chính phủ về sắp
xếp lại, xử lý tài sản công.
3. Toàn bộ tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đối tượng phải
chuyển đổi mô hình hoạt động đều được kiểm kê, xác định giá trị, trừ các tài sản
sau đây:
a) Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận giữ hộ, nhận gia công, nhận đại lý, nhận
ký gửi, nhận góp vốn, liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và các tài
sản khác không phải của đơn vị;
b) Tài sản không cần dùng, tài sản tồn đọng, tài sản chờ thanh lý;
c) Cơ sở nhà, đất không được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt
phương án giữ lại tiếp tục sử dụng.
4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc kiểm kê, phân loại tài
sản, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tổ chức xử lý tài sản thừa, thiếu phát

hiện qua kiểm kê và một số loại tài sản không xác định giá trị để giao cho doanh
nghiệp chuyển đổi quản lý
5. Doanh nghiệp chuyển đổi được sử dụng tài sản, nguồn vốn đã nhận bàn
giao để tổ chức sản xuất, kinh doanh; kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm
của đơn vị sự nghiệp công lập đã bàn giao và có các quyền, nghĩa vụ khác theo quy
định của pháp luật.
23. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản công.
Việc xác định giá trị tài sản công được thực hiện theo nguyên tắc sau:
- Đối với tài sản công là quyền sử dụng đất, giá trị quyền sử dụng đất được
xác định theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về doanh nghiệp và pháp
luật có liên quan;
- Đối với tài sản là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập, việc xác định
giá trị thương hiệu được thực hiện theo tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, pháp
luật về sở hữu trí tuệ và pháp luật có liên quan;
- Đối với các tài sản công khác, giá trị của tài sản được xác định trên cơ sở
nguyên giá phù hợp với giá thị trường của tài sản cùng loại hoặc có tiêu chuẩn kỹ
thuật, chất lượng, xuất xứ tương đương nhân (x) với tỷ lệ chất lượng còn lại tại thời
điểm xác định giá trị, nhưng không thấp hơn 20% giá trị tài sản mua mới.
24. Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là gì? Trình tự, thủ tục quyết
định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác
công – tư.
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là hình thức đầu tư được thực hiện trên
cơ sở hợp đồng dự án giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh
nghiệp dự án để xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình hạ
tầng, cung cấp dịch vụ công.

Trình tự, thủ tục quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu
tư theo hình thức đối tác công – tư như sau:
1.Cơ quan nhà nước có tài sản công lập 01 bộ hồ sơ đề nghị sử dụng tài sản
công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, gửi cơ quan
quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem
xét, quyết định.
2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ
quan, người có thẩm quyền quyết định sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự
án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường
hợp đề nghị sử dụng tài sản công hiện có để tham gia dự án đầu tư theo hình thức
đối tác công - tư không phù hợp. Trường hợp sử dụng trụ sở làm việc để tham gia
dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, cơ quan, người có thẩm quyền có
trách nhiệm gửi lấy ý kiến Bộ Tài chính (đối với trụ sở làm việc thuộc phạm vi
quản lý của bộ, cơ quan trung ương), cơ quan, người có thẩm quyền có trách nhiệm
gửi lấy ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với trụ sở làm việc
thuộc phạm vi quản lý của địa phương).
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến, Bộ Tài
chính, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cho ý kiến về đề
nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm
việc theo hình thức đối tác công - tư, về sự phù hợp của việc sử dụng trụ sở làm
việc sau đầu tư xây dựng với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, tiêu
chuẩn, định mức, công năng sử dụng tài sản công, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ
tài chính và các nội dung khác có liên quan đến việc sử dụng trụ sở làm việc.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ Tài
chính, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cơ quan, người có thẩm quyền ra
quyết định sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ
sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư hoặc có văn bản hồi đáp trong trường

hợp đề nghị sử dụng trụ sở làm việc hiện có để tham gia dự án đầu tư xây dựng trụ
sở làm việc theo hình thức đối tác công - tư không phù hợp.
25. Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước
được quản lý và sử dụng như thế nào?
1. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản công tại cơ quan nhà nước
(bao gồm cả tiền bồi thường tài sản, nếu có) được nộp vào tài khoản tạm giữ tại
Kho bạc Nhà nước do cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công
làm chủ tài khoản
2. Tài khoản tạm giữ được theo dõi chi tiết đối với từng cơ quan có tài sản xử
lý.
3. Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản công có
trách nhiệm lập, phê duyệt dự toán đối với các khoản chi phí liên quan đến việc xử
lý tài sản, trừ trường hợp phá dỡ trụ sở làm việc cũ để thực hiện dự án đầu tư xây
dựng trụ sở làm việc mới mà chi phí phá dỡ trụ sở làm việc cũ đã được bố trí trong
tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới do cơ quan, người
có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt thì việc lập, phê duyệt dự toán và thanh
toán chi phí xử lý tài sản được thực hiện theo dự án được cơ quan, người có thẩm
quyền phê duyệt và quy định của pháp luật có liên quan.
4. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan
được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề
nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản. Người
đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.
5. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tài
khoản tạm giữ có trách nhiệm cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức
bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử
lý tài sản công.

6. Định kỳ hàng quý, chủ tài khoản tạm giữ thực hiện nộp số tiền còn lại đối
với các khoản thu từ xử lý tài sản đã hoàn thành việc thanh toán chi phí vào ngân
sách trung ương (đối với tiền thu được từ xử lý tài sản của cơ quan nhà nước thuộc
trung ương quản lý), ngân sách địa phương (đối với tiền thu được từ xử lý tài sản
của cơ quan nhà nước thuộc địa phương quản lý) theo quy định của pháp luật về
ngân sách nhà nước.
Các trường hợp khác được quản lý và sử dụng theo luật định
26.

Trình bày một số yêu cầu khi sử dụng tài sản công vào mục đích

kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.
Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên
kết phải bảo đảm các yêu cầu quy định như sau:
1. Không ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ do Nhà nước
giao: Đơn vị phải hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ, đơn đặt hàng do cơ quan,
người có thẩm quyền giao, đặt hàng hoặc trúng thầu cung cấp dịch vụ công.
2. Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm;
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo quy định: Sử dụng đúng công
năng của tài sản khi được giao, được đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc được cơ
quan, người có thẩm quyền cho phép chuyển đổi công năng sử dụng của tài sản;
phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bao gồm cả các hoạt động phụ trợ,
hỗ trợ trực tiếp cho việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
3. Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản công:
a) Sử dụng tài sản công trong thời gian không phải thực hiện nhiệm vụ được
Nhà nước giao;
b) Thời gian, cường độ sử dụng tài sản phải cao hơn khi chưa thực hiện kinh
doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết;
c) Cung cấp được nhiều dịch vụ công hơn cho xã hội.

4. Thực hiện theo cơ chế thị trường:
a) Xác định giá cho thuê tài sản công phù hợp với giá cho thuê trên thị trường
của tài sản cùng loại hoặc có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, xuất xứ;
b) Xác định giá trị tài sản khi liên doanh, liên kết phải phù hợp với giá trị thực
tế của tài sản trên thị trường;
c) Tài sản sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
phải được trích khấu hao theo quy định.

B. THỰC HÀNH
Tình huống 1: Tại một doanh nghiệp sản xuất sản phẩm A có tài liệu sau:
(Đvt: 1.000 đồng)
I. Số dư đầu kỳ của một số tài khoản:
- TK 152: 620.000.
Trong đó: nguyên vật liệu chính: 420.000, nguyên vật liệu phụ: 200.000.
- TK 153: 420.000. TK 154: 60.000.

TK 155: 800.000.

II. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1. Mua nguyên vật liệu chính về nhập kho, giá mua trên hoá đơn chưa thuế
GTGT 450.000, thuế GTGT 45.000. Tổng giá thanh toán 495.000, chưa trả cho
người bán.
2. Xuất kho nguyên vật liệu đưa vào sản xuất sản phẩm:
+ Nguyên vật liệu chính: 800.000
+ Nguyên vật liệu phụ: 150.000
3. Xuất kho CCDC (loại phân bổ 1 lần): 150.000. Trong đó, dùng cho quản lý
sản xuất là 80.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 40.000, dùng cho bán hàng:
30.000.
4. Tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất 20.000, cho nhân viên quản lý
sản xuất 10.000.
5. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ tính vào chi phí theo tỷ lệ quy định.
6. Chi phí điện, nước, điện thoại sử dụng ở bộ phận sản xuất trong tháng phải
trả cho nhà cung cấp theo hoá đơn chưa thuế GTGT 15.000, thuế suất thuế GTGT
10%.
7. Trích khấu hao TSCĐ sử dụng tại phân xưởng sản xuất 12.000.

8. Chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho quản lý sản xuất đã chi bằng tiền
mặt 220, trong đó thuế GTGT 20.
9. Kết quả sản xuất trong tháng: hoàn thành nhập kho 1.000 sản phẩm A, cuối
tháng còn lại 200 sản phẩm làm dở.
Yêu cầu:
1/ Định khoản phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2/ Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ.
3/ Tính và lập bảng tính giá thành sản phẩm A theo khoản mục.
Tài liệu bổ sung:
- Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường
xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
- Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp.
- Doanh nghiệp sử dụng phương pháp giản đơn để tính giá thành sản phẩm.
Hướng dẫn giải:
(ĐVT: 1000 đồng)
1/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:
1.

Nợ TK 152: 450.000
Nợ TK 133: 45.000
Có TK 331: 495.000

2. Nợ TK 621: 950.000
Có TK 152 (C) : 800.000
Có TK 152 (P) : 150.000
3. Nợ TK 627 : 80.000

5. Nợ TK 622: 4.700
Nợ TK 627: 2.350
Có TK 338: 7.050
6. Nợ TK 627: 15.000
Nợ TK 133: 1.500
Có TK 331: 16.500
7. Nợ TK 627: 12.000

Nợ TK 641: 30.000

Có TK 214: 12.000

Nợ TK 642 : 40.000
Có TK 153: 150.000
4. Nợ TK 622: 20.000

8. Nợ TK 627: 200

Nợ TK 627: 10.000

Nợ TK 133: 20

Có TK 334: 30.000

Có TK 111: 220

Tổng hợp Chi phí:
Nợ TK 154: 1094.250
Có TK 621: 950.000
Có TK 622: 24.700
Có TK 627: 119.550
2/ Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

Giá trị sản phẩm =
dở dang cuối kỳ

60.000 + 950.000
1000 + 200

* 200 = 168.330

3/ Tính và lập bảng tính giá thành
Tổng giá thành sp = 60.000 + 1.094.250 – 168.330 =985.920
Giá thành đơn vị = 985.920/1000 = 985,92
Thành phẩm nhập kho:
Nợ TK 155: 985.920
Có TK 154: 985.920
Lập bảng tính giá thành:

Giá thành sản phẩm

Chi phí

Chi phí SX

Chi phí

SXKD dở

phát sinh

SXKD dở

Tổng giá

Giá thành

dang đầu kỳ

trong kỳ

dang cuối kỳ

thành

đơn vị

60.000

950.000

168.330

841.670

841,67

2. CP NCTT

-

24.700

-

24.700

24,7

3. CP SXC

-

119.550

-

119.550

119,55

60.000

1.094.250

168.330

985.920

985,92

Khoản mục
chi phí
1.CP NVL TT

Tổng cộng

Tình huống 2: Công ty A là một doanh nghiệp SXKD, kết quả kinh
doanh trong tháng được tổng hợp như sau:
1. Doanh thu bán hàng thuần

:

450.000.000 đồng

2. Giá vốn hàng bán

:

305.000.000 đồng

3. Chi phí bán hàng

:

50.000.000 đồng

4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

:

25.000.000 đồng

5. Doanh thu từ hoạt động tài chính

:

45.000.000 đồng

6. Chi phí từ hoạt động tài chính

:

8.000.000 đồng

7. Thu nhập khác

:

12.000.000 đồng

8. Chi phí khác

:

10.000.000 đồng

Yêu cầu:
Định khoản các bút toán kết chuyển trên và xác định kết quả kinh doanh của
toàn bộ hoạt động kinh doanh.
Hướng dẫn giải:

(ĐVT: 1000 đồng)
1. Nợ TK 511: 450.000
Có TK 911: 450.000
2. Nợ TK 911: 305.000
Có TK 632: 305.000
3. Nợ TK 911: 50.000
Có TK 641: 50.000
4. Nợ TK 911: 25.000
Có TK 642: 25.000

5. Nợ TK 515: 45.000
Có TK 911: 45.000
6. Nợ TK 911: 8.000
Có TK 635: 8.000
7. Nợ TK 711: 12.000
Có TK 911: 12.000
8. Nợ TK 911: 10.000
Có TK 811: 10.000

Lợi nhuận trước thuế = 109.000
Thuế TNDN = 21.800
Lợi nhuận sau thuế: 87.200
Nợ TK 821: 21.800
Có TK 3334: 21.800
Nợ TK 911: 21.800
Có TK 821: 21.800
Nợ TK 911: 109.000
Có TK 421: 109.000
Tình huống 3: Doanh nghiệp A kinh doanh 1 loại sản phẩm, trong năm
2015, DN tiêu thụ 25.000 sản phẩm và có số liệu như sau: (Đvt: 1000Đ)
Doanh thu:

1.000.000

Tổng biến phí:

750.000

Tổng định phí:

150.000

Lợi nhuận trước thuế: 100.000
Yêu cầu:
1. Xác định sản lượng hòa vốn, doanh thu hòa vốn trong 2015.
2. Xác định sản lượng tiêu thụ cần thiết để DN đạt lợi nhuận trước thuế là
120.000
3. Xác định độ lớn dòn bẩy kinh doanh ở mức tiêu thụ 25.000 sp.
4. DN dự định tăng chi phí quảng cáo thêm 50.000/năm. Nếu dự định này
được thực hiện thì doanh thu sẽ là bao nhiêu để DN đạt lợi nhuận sau thuế là
135.000? Lập báo cáo lãi lỗ? Biết rằng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là
25%.
Hướng dẫn giải: (Đvt: 1000 VND)
1.

Doanh thu trên từng sản phẩm (p): 1.000.000/25.000 = 40 (1.000 VND)

Biến phí trên từng sản phẩm (v): 750.00/25.000 = 30 (1.000 VND)
Sản lượng hòa vốn:
Qhv = 150.000/(40 – 30) = 15.000 sản phẩm
Doanh thu hòa vốn:
Shv = 15.000 * 40 = 600.000 (1.000 VND)
2.

Sản lượng tiêu thụ cần thiết để DN đạt lợi nhuận trước thuế là 120.000
Qct = (150.000+120.000) /(40 – 30) = 27.000 sản phẩm

3.

Độ lớn đòn bẩy kinh doanh ở mức tiêu thụ 25.000 sp:
Độ lớn ĐBKD = SDDF / (SDDF – TFC)
= 250.000/ (250.000 – 150.000) = 2,5

Mức độ tác động của đòn bẩy kinh doanh phản ánh khi doanh nghiệp đã có
mức sản xuất 25.000 sản phẩm, nếu doanh thu tăng 10% thì lợi nhuận tăng 25% và
ngược lại nếu doanh thu giảm 10% thì lợi nhuận giảm 25%

4.

DN đạt lợi nhuận sau thuế là 135.000 tương ứng lợi nhuận trước thuế
EBIT tt = 135.000/ (1 – 25%) = 180.000 (1.000 VND)

Tổng định phí (F) = 150.000 + 50.000 = 200.000 (1.000 VND)
T = ((40 – 30)/40)*100% = 25%
Doanh thu để DN đạt lợi nhuận sau thuế là 135.000 (1.000 VND)
Sct = (200.000 + 180.000) / 25% = 1.520.000 (1.000 VND)
Qct = 1.520.000/40 = 38.000 sp
Báo cáo lãi lỗ:
1. Doanh thu

1.520.000

2. Tổng chi phí

1.140.000

3. SDDF

380.000

4. Định phí

200.000

5. LNTT

180.000

6. Thuế TNDN
7. LNST

45.000
135.000

Tình huống 4: Công ty A sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm, có số liệu
dự báo về số lượng sản phẩm tiêu thụ của tháng 1, 2, 3, 4, 5 năm N lần lượt là
3.000; 4.000; 5.500; 6.000, 6.500 sản phẩm. Đơn giá bán dự kiến là 200.000 đ/sp.
Số lượng thành phẩm tồn kho cuối tháng phải tương ứng với 15% nhu cầu tiêu thụ
của tháng đến, số thành phẩm tồn kho đầu năm là 450 sản phẩm. Công ty xây dựng
định mức tiêu hao nguyên vật liệu cho 1 sản phẩm là 2kg/sp, với đơn giá nguyên
vật liệu là 35.000 đ/kg, công ty A ước tính vật liệu dự trữ cuối mỗi tháng phải
tương đương 10% nhu cầu sử dụng của tháng đến và số lượng vật liệu tồn kho đầu
năm là 630kg.

Yêu cầu:
1. Lập dự toán tiêu thụ quý 1.
2. Lập dự toán sản xuất của quý 1.
3. Lập dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và lập dự toán cung cấp
nguyên vật liệu của quý 1 tại công ty A.
Hướng dẫn giải:
* Dự toán tiêu thụ:
Chỉ tiêu
1.

SL SP tiêu thụ (sp)

2. Đơn giá bán (1.000đ/sp)
3. Doanh thu (1.000đ)

Quý 1
Tháng 1

Tháng 2

Cả quý

Tháng 3

3.000

4.000

5.500

12.500

200

200

200

200

600.000

800.000 1.100.000 2.500.000

* Dự toán sản xuất:
Chỉ tiêu
1. SL SP tiêu thụ (sp)

Tháng 1

Tháng 3

4.000

5.500

12.500

600

825

900

900

3.600

4.825

6.400

13.400

450

600

825

450

3.150

4.225

5.575

12.950

4. SL SP tồn đầu kỳ
5. Số SP cần sản xuất

Tháng 2

3.000

2. SL SP tồn kho cuối kỳ (sp)
3. Tổng nhu cầu (sp)

Cả quý

Quý 1

* Dự toán nguyên vật liệu
Chỉ tiêu
1. SL SP sản xuất (sp)

Quý 1
Tháng 1
3.150

Cả quý
Tháng 2
4.225

Tháng 3
5.575

12.950

2

2

2

2

6.300

8.450

11.150

25.900

35

35

35

35

220.500

295.750

390.250

906.500

2. Định mức tiêu hao (Kg/sp)
3. Tổng nhu cầu NVL (Kg)
4. Đơn giá NVL (1.000đ/sp)
5. Chi phí NVL (1.000đ)
* Dự toán cung ứng NVL
Chỉ tiêu

Quý 1

Cả quý

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

6.300

8.450

11.150

25.900

845

1.115

1.215

1.215

3. Tổng nhu cầu NVL (Kg)

7.145

9.565

12.365

27.115

4. SL NVL tồn đầu kỳ (Kg)

630

845

1.115

630

6.515

8.720

11.250

26.485

35

35

35

35

228.025

305.200

393.750

926.975

1. SL NVL (Kg)
2. SL NVL tồn cuối kỳ (Kg)

5. SL NVL cần mua (Kg)
6. Đơn giá NVL (1.000đ/sp)
7. Tổng số tiền mua NVL
(1.000đ)

Tình huống 5: Tại đơn vị X, TSCĐ A có nguyên giá 1.000 triệu đồng,
đưa vào sử dụng năm 2012. Tài sản cố định A có thời gian sử dụng 10 năm, tỷ
lệ hao mòn 10% năm. Tính đến ngày 31/12/2017, số hao mòn lũy kế của tài
sản cố định A là 600 triệu đồng, thời gian sử dụng còn lại của tài sản là 04
năm, giá trị còn lại là 400 triệu đồng.
Trong năm 2018 thực hiện điều chuyển tài sản cố định A từ đơn vị X
sang đơn vị Y. Trong quá trình điều chuyển phát sinh các chi phí liên
quan là 100 triệu đồng.

? Tính số hao mòn còn lại cho các năm tiếp theo và thời gian hao mòn
của TSCĐ A
Hướng dẫn giải:
Cách xác định nguyên giá, số hao mòn tài sản cố định A cho các năm tiếp
theo tại đơn vị Y như sau:
- Tài sản cố định A đã được theo dõi trên sổ sách kế toán của đơn vị X, do
đó:
(i) Nguyên giá tài sản cố định A được điều chuyển đến đơn vị Y được xác
định = 1.000 triệu đồng (nguyên giá cũ) + 100 triệu đồng (chi phí điều
chuyển) = 1.100 triệu đồng;
(ii) Giá trị hao mòn lũy kế tính đến 31/12/2017 = 600 triệu đồng.
- Từ năm 2018, tại đơn vị Y, mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định A
là: 1.100 triệu đồng x 10% = 110 triệu đồng.
Thời gian

Hao mòn lũy kế

Giá trị còn lại

Đầu năm 2018

600 triệu đồng

Tính đến ngày 31/12/2018

710 triệu đồng

390 triệu đồng

Tính đến ngày 31/12/2019

820 triệu đồng

280 triệu đồng

Tính đến ngày 31/12/2020

930 triệu đồng

170 triệu đồng

Tính đến ngày 31/12/2021

1.040 triệu đồng

60 triệu đồng

Tính đến ngày 31/12/2022

1.100 triệu đồng

0

- Từ năm 2023 trở đi, tài sản cố định A không phải tính hao mòn.
Như vậy, thời gian tính hao mòn của tài sản cố định A là 11 năm (gồm: 06 năm từ
năm 2012 đến 2017 tại đơn vị X; 05 năm từ năm 2018 đến 2022 tại đơn vị Y).
Hoặc tính theo công thức:
Thời gian hao mòn = 1.100/1.000 x 10 = 11 (năm)

Tình huống 6: Công ty A mua một thiết bị sản xuất các linh kiện điện tử mới
với nguyên giá là 50 triệu đồng. Thời gian trích khấu hao của tài sản cố định
xác định là 5 năm.
Hướng dẫn giải:
Xác định mức khấu hao hàng năm như sau:
- Tỷ lệ khấu hao hàng năm của tài sản cố định theo phương pháp khấu hao đường
thẳng là 20%.
- Tỷ lệ khấu hao nhanh theo phương pháp số dư giảm dần bằng 20% x 2 (hệ số
điều chỉnh) = 40%
• Mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định trên được xác định cụ thể
theo bảng dưới đây: (Đơn vị tính: Đồng)
Năm

Giá trị còn Cách tính số khấu Mức

khấu Mức

khấu Khấu

thứ

lại

hàng hao

hàng luỹ kế cuối

của hao

TSCĐ

hàng hao

hao

TSCĐ

năm

năm

tháng

năm

1

50.000.000

50.000.000 x 40%

20.000.000

1.666.666

20.000.000

2

30.000.000

30.000.000 x 40%

12.000.000

1.000.000

32.000.000

3

18.000.000

18.000.000 x 40%

7.200.000

600.000

39.200.000

4

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

44.600.000

5

10.800.000

10.800.000 : 2

5.400.000

450.000

50.000.000

• Trong đó:
+ Mức khấu hao tài sản cố định từ năm thứ nhất đến hết năm thứ 3 được tính bằng
giá trị còn lại của tài sản cố định nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh (40%).

+ Từ năm thứ 4 trở đi, mức khấu hao hàng năm bằng giá trị còn lại của tài sản cố
định (đầu năm thứ 4) chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định
(10.800.000 : 2 = 5.400.000). [Vì tại năm thứ 4: mức khấu hao theo phương pháp
số dư giảm dần (10.800.000 x 40%= 4.320.000) thấp hơn mức khấu hao tính bình
quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản cố định (10.800.000
: 2 = 5.400.000)].
Tình huống 7: Một doanh nghiệp có tài liệu sau:
• Năm báo cáo
Tình hình tài sản cố định hiện có đến cuối quý 3 năm Báo cáo.
Tổng nguyên giá tài sản cố định 20.000 triệu đồng.
Trong đó
+ Nguyên giá tài sản cố định thuộc quỹ phúc lợi tập thể là 1.500triệu đồng.
+ Giá trị quyền sử dụng đất 4.000 triệu đồng.
- Số còn lại thuộc lại phạm vi tính khấu hao.
b. Dự kiến tình hình biến động tài sản cố định trong quý 4 năm báo cáo :
Tăng thêm 1 tài sản cố định dùng vào sản xuất kinh doanh nguyên giá là 750 triệu
đồng.
Chuyển 1 tài sản cố định từ phúc lợi tập thể sang sản xuất NG = 500triệu.
Nhượng bán thanh lý 1 tài sản cố định nguyên giá 600 triệu (đã khấu hao 300
triệu).
Mua một tài sản cố định cho hoạt động phúc lợi giá mua 100triệu đồng.
2- Năm kế hoạch.
-Tháng 3 mua thêm 1 tài sản cố định mới dùng vào sản xuất nguyên giá là 360
triệu đồng.

-Cuối tháng 6 nhượng bán 1 tài sản cố định NG = 480 triệu đồng,(đã khấu hao 180
triệu đồng)
-Tháng 9 mua 1 tài sản cố định dùng vào sản xuất NG = 500triệu đồng
-Tháng 10 mua một tài sản cố định cho hoạt động phúc lợi nguyên giá 500 triệu
đồng.
Số tài sản cố định tăng, giảm trong năm kế hoạch được đầu tư bằng nguồn vốn tự
có của doanh nghiệp, nguyên giá tài sản cố định phải tính khấu hao đầu năm kế
hoạch được đầu tư, từ nguồn vốn vay chiếm 30%. Tỷ lệ khấu hao bình quân tài
sản cố định doanh nghiệp trong năm kế hoạch là 10%.
• Yêu cầu:
Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định của doanh nghiệp cho năm kế hoạch.
Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính nguyên giá tài sản cố định phải tính khấu hao đầu năm kế hoạch
(NGđ)
NGcp3 = 20.000 – 1.500 – 4.000 = 14.500 triệu đồng
NGđ = 14.500 + 750 +500 -600 = 15.150 triệu đồng
Bước 2: tính nguyên giá bình quân tăng, giảm của tài sản cố định phải tính khâu
hao.
Bình quân NGt = NGt x tsd /12 = (360x10)/12 + 500x4/12 = 466,67 triệu đồng
Bình quân NGg = NGg x (12-tsd)/12 = 480 x(12-6)/12 = 240 triệu đồng
Bước 3: Tính nguyên giá bình quân tài sản cố định phải tính khẩu hao
Bình quân NG = 15.150 + 466,67 – 240 = 15.376,67
Bước 4-Tính mức khấu hao.
Mk= 10% x 15.376,67 = 1.537,667 triệu đồng.
Bước 5-Dự kiến sử dụng quỹ khấu hao

+ Trả vay ngân hàng:
15.150 x 30% x 10% = 454,5 triệu đồng.
+ Tái đầu tư:
1.537,667 - 454,5 = 1.083,167 triệu đồng.
Tình huống 8: Công ty thương mại P hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê
khai thường xuyên và đăng kí nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong
tháng 3/2016 có tình hình mua bán hàng hóa như sau. (đơn vị tính: đồng)
1. Ngày 2/3, mua hàng hóa nhập kho số lượng 1.800 cái, đơn giá mua chưa thuế
102.000 đồng/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã thanh toán bằng
chuyển khoản, chi phí vận chuyển về nhập kho là 5.250.000 (cả thuế GTGT 5%)
doanh nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt.
2. Ngày 5/3, mua hàng hóa nhập kho, số lượng 2.100 cái, đơn giá mua chưa thuế
110.000 đồng/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã chuyển khoản
thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển hàng về nhập kho 12.300.000 doanh
nghiệp đã thanh toán bằng tiền mặt.
3. Ngày 7/3, xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng: số lượng 1.500 cái, đơn giá
chưa thuế 145.000/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán bằng
chuyển khoản sau khi trừ đi 1% chiết khấu thanh toán được hưởng trên tổng giá
thanh toán.
4. Ngày 9/3, số hàng gửi bán kỳ trước được khách hàng đồng ý mua, và khách
hàng chuyển khoản thanh toán cho doanh nghiệp.
5. Ngày 15/3, xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng: số lượng 3.200 cái, đơn giá
bán chưa thuế là 147.000 đồng/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Do khách hàng mua
hàng với khối lượng nhiều nên doanh nghiệp đã đồng ý chiết khấu thương mại cho
khách hàng 4% trên giá bán chưa thuế (khoản chiết khấu thương mại ngoài hóa

đơn). Khách hàng đã chuyển khoản thanh toán cho doanh nghiệp sau khi trừ chiết
khấu thương mại được hưởng.
6. Chi phí bán hàng phát sinh trong tháng được tập hợp như sau:
- Tiền lương của nhân viên bán hàng: 12.300.000
- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định
- Xuất CCDC dùng cho bộ phận bán hàng: 2.000.000
- Khấu hao TSCĐ tại bộ phận bán hàng: 11.000.000
- Chi phí khác bằng tiền phát sinh: 4.500.000
7. Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong tháng được tập hợp:
- Tiền lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp: 16.500.000
- Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
- Xuất CCDC dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 2.500.000
- Khấu hao TSCĐ tại bộ phận quản lý doanh nghiệp: 13.000.000
- Chi phí khác bằng tiền phát sinh: 6.500.000
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Hướng dẫn giải:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh
1. a./ Nợ TK 156 (1561): 183.600.000 b./ Nợ TK 156 (1562):5.000.000
(1800x102.000)
Nợ TK 133 : 18.360.000

Nợ TK 133 : 250.000
Có TK 112: 5.250.000

Có TK 112: 201.960.000
2 a. Nợ TK 156 (1561): 231.000.000
Nợ TK 133 : 23.100.000

b./ Nợ TK 156 (1562):12.300.000
Có TK 111: 12.300.000

Có TK 112: 254.100.000
3./ a./ Nợ TK 632 : 150.600.000
Có TK 156 (1561): 150.600.000

b./ Nợ TK 112: 236.857.500
Nợ TK 635 : 2.392.500
Có TK 511: 217.500.000
Có TK 3331: 21.750.000

4./ a. Nợ TK 632 :20.000.000
Có TK 157: 20.000.000

b./ Nợ TK 112: 31.900.000
Có TK 511: 29.000.000
Có TK 3331: 2.900.000

5./ a./ Nợ TK 632 :340.000.000
Có TK 156 (1561): 340.000.000
b./ Nợ TK 131: 517.444.000
Có TK 511: 470.400.000
Có TK 3331: 47.040.000
6./ Nợ TK 641: 32.752.000

c./ Nợ TK 521: 18.816.000
Nợ TK 3331 : 1.881.600
Có TK 131: 20.697.600
d./ Nợ TK 112 : 496.742.400
Có TK 131: 496.742.400
7./ Nợ TK 642: 42.460.000

Có TK 334:12.300.000

Có TK 334:16.500.000

Có TK 338: 2.952.000

Có TK 338: 3.960.000

Có TK 153:2.000.000

Có TK 153:2.500.000

Có TK 214:11.000.000

Có TK 214:13.000.000

Có TK 111:4.500.000

Có TK 111:6.500.000

Tình huống 9: Một công ty xây lắp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê
khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có số liệu về chi
phí sản xuất để thi công công trình trong quý 4/N như sau: (đvt: 1.000đ)

1. Xuất kho công cụ, dụng cụ ra dùng: giá trị công cụ dụng cụ dùng cho quản lý thi
công 75.000, dùng cho quản lý doanh nghiệp 9.000. Giá trị CCDC phân bổ cho 3
kỳ hạch toán
2. Tổng hợp các phiếu chi tiền mặt: chi trả tiền mua dầu dùng trực tiếp cho máy thi
công 8.000 (giá chưa thuế, thuế GTGT 10%), chi về các khoản quản lý hành chính
của doanh nghiệp 5.000, tiền công tác phí của bộ phận quản lý thi công 1.000
3. Tổng hợp các bảng thanh toán lương: lương công nhân trực tiếp xâp lắp
121.000, trong đó lương công nhân xây dựng công trình A 65.000, công trình B
34.000, công trình C 22.000; lương công nhân vận hành máy thi công 25.000;
lương nhân viên bộ phận thi công 10.200; lương nhân viên quản lý doanh nghiệp
20.000
4. Trích các khoản theo lương theo tỉ lệ quy định
5. Trích khấu hao TSCĐ trong kỳ: khấu hao máy thi công 10.000, khấu hao TSCĐ
dùng cho quản lý doanh nghiệp 7.000
6. Nhận giấy báo Nợ ngân hàng về thanh toán các khoản sau: tiền điện phục vụ cho
thi công 550, dùng cho QLDN 440 (gồm cả thuế GTGT 10%)
7. Tổng hợp các phiếu xuất vật liệu trong kỳ dùng cho các hạng mục công trình: A
là 100.000, B là 52.000, C là 29.000, dùng cho quản lý các bộ phận thi công 1.500,
bộ phận quản lý doanh nghiệp 5.000
Yêu cầu: a. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên
b. Vẽ sơ đồ chữ T các khoản Chi phí
Hướng dẫn giải:
(ĐVT: 1.000 đồng)
a. Hạch toán nghiệp vụ KTPS:
1. + Nợ TK 242 : 84.000

5. + Nợ TK 623 : 10.000

Có TK 153: 84.000
+ Nợ TK 627 : 25.000

Nợ TK 642:

7.000

Có TK 214: 17.000

Nợ TK 642: 3.000
Có TK 242: 84.000
2. + Nợ TK 623 : 8.000
Nợ TK 133:

800

Có TK 111: 8.800

6. + Nợ TK 627 : 500
Nợ TK 133: 50
Có TK 112: 550

+ Nợ TK 642 : 5.000

+ Nợ TK 642 : 400

Có TK 111: 5.000

Nợ TK 133: 40

+ Nợ TK 627 : 1.000

Có TK 112: 440

Có TK 111: 1.000
3. + Nợ TK 622 (A) : 65.000

7. + Nợ TK 621 (A) :100.000

Nợ TK 622 (B): 34.000

Nợ TK 621 (B): 52.000

Nợ TK 622 (C): 22.000

Nợ TK 621 (C): 29.000

Có TK 334: 121.000
+ Nợ TK 623 : 25.000
Nợ TK 627 : 10.200
Nợ TK 642 : 20.000
Có TK 334: 55.200
4. Nợ TK 627 (A) : 15.275
Nợ TK 627 (B): 7.990
Nợ TK 627 (C): 5.170
Nợ TK 627 (CNTC) : 5.875
Nợ TK 627 (QLTC) : 2.397

Có TK 152: 181.000
+ Nợ TK 627: 1.500
Có TK 152: 1.500
+ Nợ TK 642 : 5.000
Có TK 152: 5.000

Nợ TK 642 : 4.700
Có TK 338: 41.407
b. Vẽ sơ đồ chữ T các TK chi phí
Tình huống 10: Công ty Y hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
thường xuyên và đăng kí nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong tháng
3/2017 có tình hình mua bán hàng hóa như sau. (đơn vị tính: đồng)
I./ Tình hình đầu tháng:
- TK 156 (1561K): 120.000.000 (số lượng 1.200 cái)
- TK157: 29.000.000 (số lượng 200 cái, đơn giá bán chưa thuế 145.000/cái,
thuế GTGT 10%)
- Các tài khoản khác có số dư giả định.
II./ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng:
1./Mua hàng hóa K nhập kho, số lượng 2.000 cái, đơn giá mua chưa thuế
100.000 đồng/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã chuyển khoản
thanh toán
2./ Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng: số lượng 1.200 cái, đơn giá chưa
thuế 150.000/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng đã thanh toán bằng
chuyển khoản .
3./Số thành phẩm gửi bán kỳ trước được khách hàng đồng ý mua, với giá
bán chưa thuế: 200.000đ/ sản phẩm, số lượng 200 cái, thuế GTGT 10% ,nhưng do
hàng kém chất lượng nên khách hàng yêu cầu giảm giá 2% trên giá chưa thuế (
khoản giảm giá ngoài hóa đơn), công ty đã đồng ý và khách hàng chuyển khoản
thanh toán cho doanh nghiệp sau khi đã trừ khoản giảm giá.
4./ Xuất kho bán trực tiếp cho khách hàng: số lượng 1.200 sản phẩm, đơn
giá bán chưa thuế là 155.000 đồng/cái, thuế suất thuế GTGT 10%. Khách hàng đã
chuyển khoản thanh toán cho doanh nghiệp.

5./ Chi phí bán hàng phát sinh trong tháng được tập hợp như sau:
- Tiền lương của nhân viên bán hàng: 10.300.000
- Trích BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí
24%
- Xuất CCDC dùng cho bộ phận bán hàng: 1.000.000
- Khấu hao TSCĐ tại bộ phận bán hàng : 10.000.000
- Chi phí khác bằng tiền phát sinh: 2.000.000
6./ Chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong tháng được tập hợp:
- Tiền lương của nhân viên quản lý doanh nghiệp: 12.500.000
- Trích BHXH, BHTN, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định tính vào chi phí
24%
- Xuất CCDC dùng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp: 2.000.000
- Khấu hao TSCĐ tại bộ phận quản lý doanh nghiệp: 10.000.000
- Chi phí khác bằng tiền phát sinh : 6.000.000
Yêu cầu:
1./ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
2./ Thực hiện các bút toán kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ.
Cho biết doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Nhập trước Xuất trước.
Hướng dẫn giải:
1/ Định khoản các nghiệp kinh tế phát sinh trên
Mỗi định khoản đúng: (ĐVT: 1.000Đ)
Nv1:
Nợ TK 156: 500.000

NV4 .
a/ Nợ TK 632: 120.000

Nợ TK 133: 50.000
C ó TK 112 :550.000

C ó TK 156 :120.000
b/Nợ TK 112: 204.600

NV2

C ó TK 511 :186.000

a/Nợ TK 112: 239.250

C ó TK 3331 :18.600

C ó TK 511 :217.500

NV5:

C ó TK 211 :21.750

Nợ TK 641: 25.772

b/Nợ TK 632: 150.000
C ó TK 156 :150.000
NV3 .

Có TK 334:10.300
Có TK 338:2.472
Có TK 153:1.000

a/Nợ TK 131: 44.000
C ó TK 511 : 40.000
C ó TK 511 : 4.000
b/Nợ TK 632: 29.000
C ó TK 157 :29.000

Có TK 214:10.000
Có TK 111:2.000
NV6:
Nợ TK 642: 31.500
Có TK 334:12.500

c/ N ợ TK 521: 800

Có TK 338:3.000

N ợ TK 3331: 80

Có TK 153:1.000

C ó TK 131: 880
d/ b/Nợ TK 112: 43.912

Có TK 214:10.000
Có TK 111:6.000

C ó TK 131 : 43.912

2/ Định khoản các bút toán kết chuyển.
Kết chuyển chi phí
Nợ TK 911: 356.272
C ó TK 632 :299.000

Kết chuyển doanh thu
Nợ TK 511: 442.700
C ó TK 911 : 442.700

C ó TK 641 :25.772
C ó TK 642 :31.500
Kết Chuyển các khoản giảm doanh thu

Kết chuyển lãi
N ợ TK 911 : 86.428

N ợ TK 511 :800

C ó TK 421: 86.428

C ó TK 521: 800

Tình huống 11: Công ty ABC có hoạt động chính là kinh doanh thương mại
trong kỳ kế toán năm 2020 các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kế toán ghi
nhận như sau:
Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ.
Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh
toán cho người bán.
Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán 210.000đ/sp,
thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng hàng A tồn đầu
kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho theo phương pháp
nhập trước xuất trước. Chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền mặt
4.000.000đ.
Ngân hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nghiệp vụ 2, số còn lại
thanh toán bằng tiền mặt.
Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%.
Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, bộ phận quản lý DN
8.000.000đ.
Khách hàng M thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản.

Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đ, khấu hao
TSCĐ 12.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là
13.200.000đ.
Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000đ, trong đó thuế GTGT 10%.
Chi phí quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương nhân viên 15.000.000đ, khấu
hao TSCĐ 8.000.000đ, tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10%
là 6.600.000đ. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế và xác định kết quả kinh doanh.
Hướng dẫn giải:
1. Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt: 50.000.000đ
Nợ TK 111: 50.000.000
Có TK 112: 50.000.000
2. Nhập kho 4.000 sản phẩm A, giá mua 150.000đ/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh
toán cho người bán
Nợ TK 156: 4.000 * 150.000 = 600.000.000
Nợ TK 1331: 600.000
Có TK 331: 660.000.000
3. Xuất hàng A để bán cho khách hàng M với số lượng 4.200 sp, giá bán
210.000đ/sp, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán. Biết rằng, số lượng
hàng A tồn đầu kỳ là 2.000 sp, tổng trị giá 280.000.000đ. DN tính giá xuất kho
theo phương pháp nhập trước xuất trước
Doanh thu:
Nợ TK 131: 970.200.000
Có TK 5111: 4.200 * 210.000 = 882.000.000
Có TK 3331: 88.200.000

Giá vốn:
Nợ TK 632: 610.000.000
Có TK 156: 280.000.000 + 2.200 * 150.000 = 610.000.000
Chi phí vận chuyển hàng tiêu thụ thanh toán bằng tiền mặt 4.000.000đ:
Nợ TK 641: 4.000.000
Có TK 111: 4.000.000
4. Ngân hàng báo Nợ 400.000.000đ về khoản thanh toán ở nghiệp vụ 2, số còn lại
thanh toán bằng tiền mặt
Nợ TK 331: 660.000.000
Có TK 112: 400.000.000
Có TK 111: 260.000.000
5. Xuất kho 1000 sp A gửi đi bán, giá bán 250.000đ/sp, thuế GTGT 10%
Nợ TK 157: 1.000 * 150.000 = 150.000.000
Có TK 156: 150.000.000
6. Xuất CCDC sử dụng cho bộ phận bán hàng 12.000.000đ, bộ phận quản lý DN
8.000.000đ
Nợ TK 641: 12.000.000
Nợ TK 642: 8.000.000
Có TK 153: 20.000.000
7. Khách hàng M thanh toán tiền hàng bằng chuyển khoản
Nợ TK 112: 970.200.000
Có TK 131: 970.200.000
8. Chi phí bán hàng phát sinh bao gồm tiền lương nhân viên 18.000.000đ
Nợ TK 641: 18.000.000
Có TK 334: 18.000.000

Khấu hao TSCĐ 12.000.000đ:
Nợ TK 641: 12.000.000
Có TK 214: 12.000.000
Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 13.200.000đ:
Nợ TK 641: 12.000.000
Nợ TK 1331: 1.200.000
Có TK 331: 13.200.000
Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm là 12.100.000, trong đó thuế GTGT 10%:
Nợ TK 641: 11.000.000
Nợ TK 1331: 1.100.000
Có TK 111: 12.100.000
9. Chi phí quản lý DN phát sinh bao gồm: tiền lương nhân viên 15.000.000đ
Nợ TK 642: 15.000.000
Có TK 334: 15.000.000
MISA AMIS
Khấu hao TSCĐ 8.000.000đ:
Nợ TK 642: 8.000.000
Có TK 214: 8.000.000
Tiền điện, điện thoại phải trả bao gồm cả thuế GTGT 10% là 6.600.000đ:
Nợ TK 642: 6.000.000
Nợ TK 1331: 600.000
Có TK 111: 6.600.000
Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm gồm cả thuế 10% là 4.620.000đ:
Nợ TK 642: 4.200.000

Nợ TK 1331: 420.000
Có TK 111: 4.620.000
10. Kết chuyển các khoản để xác định kết quả kinh doanh
Kết chuyển doanh thu:
Nợ TK 511: 882.000.000
Có TK 911: 882.000.000
Kết chuyển chi phí:
Nợ TK 911: 720.200.000
Có TK 632: 610.000.000
Có TK 641: 69.000.000
Có TK 642: 41.200.000
Xác định lợi nhuận
Doanh nghiệp lãi: 882.000.000 – 720.200.000 = 161.800.000
Xác định thuế TNDN phải nộp
Nợ TK 821: 161.800.000 * 20% = 32.360.000
Có TK 3334: 32.360.000
Kết chuyển lãi
Nợ TK 911: 161.800.000
Có TK 821: 32.360.000
Có TK 421: 129.440.000
Tình huống 12: Công ty X có hoạt động kinh doanh chính là sản xuất bao bì trong
kỳ kế toán năm 2020 có nghiệp vụ phát sinh được kế toán ghi nhận như sau:
Số dư đầu kỳ của TK 154: 10.000.000đ
Trong kỳ, tại DN, có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT
10% là 300.000.000đ. Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm
thuế GTGT 10% là 5.500.000đ.
Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000đ, bộ phận
phục vụ sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý
DN là 3.000.000đ.
Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ,
nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000đ,
bộ phận quản lý DN là 30.000.000đ.
Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định.
Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận
quản lý DN là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ.
Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước phát sinh ở bộ phận sản xuất là
5.000.000đ, bộ phận quản lý DN là 1.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ,
thanh toán hết bằng tiền mặt.
Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản
phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ.
Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế
GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.
Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng ở nghiệp
vụ 8.
Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ.
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Hướng dẫn giải:
1. Mua nguyên vật liệu nhập kho chưa trả tiền người bán, giá chưa có thuế GTGT
10% là 300.000.000đ

Nợ TK 152: 300.000.000
Nợ TK 1331: 30.000.000
Có TK 331: 330.000.000
Chi phí vận chuyển nguyên vật liệu về nhập kho đã bao gồm thuế GTGT 10% là
5.500.000đ
Nợ TK 152: 5.000.000
Nợ TK 1331: 500.000
Có TK 331: 5.500.000
2. Xuất kho NVL sử dụng cho bộ phận trực tiếp sản xuất là 150.000.000đ, bộ phận
phục vụ sản xuất là 20.000.000đ, bộ phận bán hàng là 5.000.000đ, bộ phận quản lý
DN là 3.000.000đ
Nợ TK 621: 150.000.000
Nợ TK 627: 20.000.000
Nợ TK 641: 5.000.000
Nợ TK 642: 3.000.000
Có TK 152: 178.000.000

3. Tính lương phải trả cho công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm là 80.000.000đ,
nhân viên quản lý phân xưởng là 10.000.000đ, bộ phận bán hàng là 20.000.000đ,
bộ phận quản lý DN là 30.000.000đ
Nợ TK 622: 80.000.000
Nợ TK 627: 10.000.000
Nợ TK 641: 20.000.000
Nợ TK 642: 30.000.000
Có TK 334: 140.000.000

4. Trích BHXH, BHYT, CPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định
Nợ TK 622: 80.000.000 * 23,5% = 18.800.000
Nợ TK 627: 10.000.000 * 23,5% = 2.350.000
Nợ TK 641: 20.000.000 * 23,5% = 4.700.000
Nợ TK 642: 30.000.000 * 23,5% = 7.050.000
Nợ TK 334: 140.000.000 *10,5% = 14.700.000
Có TK 3382: 140.000.000 * 2% = 2.800.000
Có TK 3383: 140.000.000 * 25,5% = 35.700.000
Có TK 3384: 140.000.000 * 4,5% = 6.300.000
Có TK 3386: 140.000.000 * 2% = 2.800.000
5. Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận sản xuất là 1.700.000đ, bộ phận
quản lý DN là 2.000.000đ, bộ phận bán hàng là 3.000.000đ
Nợ TK 627: 1.700.000
Nợ TK 641: 3.000.000
Nợ TK 642: 2.000.000
Có TK 153: 6.700.000
6. Nhận được hóa đơn tiền điện, tiền nước thanh toán hết bằng tiền mặt
Nợ TK 627: 5.000.000
Nợ TK 641: 3.000.000
Nợ TK 642: 1.000.000
Có TK 111: 9.000.000
7. Trong kỳ bộ phận sản xuất hoàn thành nhập kho 10.000 sản phẩm A. Giá trị sản
phẩm dở dang cuối kỳ là 2.400.000đ
Nợ TK 154: 287.850.000
Có TK 621: 150.000.000

Có TK 622: 98.800.000
Có TK 627: 39.050.000
=> Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành: 10.000.000 + 287.850.000 – 2.400.000 =
295.450.000
=> Giá thành đơn vị 1 sản phẩm hoàn thành: 295.450.000 : 10.000.000 = 29.545
Nhập kho sản phẩm hoàn thành:
Nợ TK 155: 295.450.000
Có TK 154: 295.450.000
8. Xuất kho 800 sản phẩm đi tiêu thụ trực tiếp, đơn giá bán 50.000đ/sản phẩm, thuế
GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán
Doanh thu:
Nợ TK 131: 44.000.000
Có TK 5111: 800 * 50.000 = 40.000.000
Có TK 3331: 4.000.000
Giá vốn:
Nợ TK 632: 23.636.000
Có TK 155: 800 * 29.545 = 23.636.000
9. Nhận được Giấy báo Có của ngân hàng do khách hàng thanh toán lô hàng ở
nghiệp vụ 8
Nợ TK 112: 44.000.000
Có TK 131: 44.000.000
10. Xuất kho 100 sản phẩm gửi đi bán, giá bán gồm 10% thuế GTGT là 61.500đ
Nợ TK 157: 2.954.500
Có TK 155: 100 * 29.545 = 2.954.500

