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Chöông 3  

PHÖÔNG PHAÙP TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN 

 

I. Khaùi quaùt vaø yù nghóa cuûa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn. 

1. Khaùi nieäm phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn 

Ñoái töôïng chuû yeáu cuûa haïch toaùn keá toaùn laø voán kinh doanh vôùi tính ña daïng, tính 

vaän ñoäng. Chöùng töø keá toaùn laø moät phöông phaùp thoâng tin vaø kieåm tra caùc nghieäp vuï phaûn 

aùnh söï vaän ñoäng cuûa ñoái töôïng ñoù. Tuy nhieân caùc nghieäp vuï kinh doanh coù raát nhieàu, laïi 

dieãn ra lieân tuïc ôû thôøi gian vaø ñòa ñieåm khaùc nhau… Do ñoù soá löôïng chöùng töø thöôøng raát 

lôùn vaø khaùc nhau nhieàu caû veà thôøi gian ñòa ñieåm, caû ñoái töôïng, noäi dung, tính chaát cuûa 

nghieäp vuï vaø phaïm vi traùch nhieäm vaät chaát vaät chaát cuûa töøng ñôn vò, caù nhaân veà nghieäp 

vuï ñoù… Trong khi ñoù, quaûn lyù kinh teá luoân luoân caàn nhöõng thoâng tin toång hôïp veà nhöõng 

haïng muïc naøo ñoù. 

Hôn nöõa, moãi nghieäp vuï kinh doanh thöôøng phaûn aùnh moái lieân heä giöõa caùc maët, 

caùc loaïi taøi saûn, nguoàn voán, trong khi ñoù chöùng töø chæ coù theå chuïp laïi nguyeân hình nghieäp 

vuï, töï noù khoâng phaûn aùnh ñöôïc moái lieân heä taát yeáu giöõa caùc maët, caùc hieän töôïng (Ví duï 

nhö chöùng töø ghi nhaän moät löôïng haøng nhaäp kho, nhöng vieäc nhaäp kho naøy laø nôï laïi hay 

thanh toaùn baèng tieàn maët , hay laø haøng chuyeån ñi nay chuyeån traû laïi !). Vaán ñeà phaûn aùnh söï 

vaän ñoäng cuûa ñoái töôïng haïch toaùn theo töøng loaïi taøi saûn, töøng loaïi nguoàn voán, töøng loaïi 

hoaït ñoäng ñoøi hoûi haïch toaùn keá toaùn phaûi coù phöông phaùp thích öùng. 

Vaäy: ñoái öùng taøi khoaûn laø phöông phaùp thoâng tin vaø kieåm tra quaù trình vaän ñoäng 

cuûa moãi loaïi taøi saûn, nguoàn voán vaø quaù trình kinh doanh theo moái quan heä quan laïi ñöôïc 

phaûn aùnh trong moãi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. Töùc laø chæ ra raèng nghieäp vuï ghi nhaän treân 

chöùng töø hình thaønh töø nguyeân nhaân naøo, taùc ñoäng ñeán chuû theå naøo trong heä thoáng keá toaùn 

noùi chung). 

2. YÙ nghóa phöông phaùp taøi khoaûn keá toaùn 

Ñoái öùng taøi khoaûn chính laø phöông phaùp nhoùm laïi nhöõng nghieäp vuï phaùt sinh (voán 

ñaõ ñuôïc phaûn aùnh baèng chöùng töø). Ví duï : Khi mua vaät tö, thì chi baèng tieàn hay nôï laïi? 

Hoaëc coøn nhieàu nghieäp vuï khaùc lieân quan ñeán tieàn. Vaäy laøm theá naøo ñeå naém roõ tình hình 

tieàn thu vaø chi? Ngöôøi ta duøng taøi khoaûn ghi nhaän noäi dung lieân quan ñeán tieàn, vaø taát 

nhieân coøn nhieàu taøi khoaûn khaùc ghi nhaän caùc noäi dung khaùc. 

Phöông phaùp ñoái öùng taøi khoaûn laø söï phaûn aùnh coù phaân loaïi caùc nghieäp vuï kinh teá 

phaùt sinh theo ñoái töôïng rieâng bieät cuûa haïch toaùn keá toaùn treân heä thoáng taøi khoaûn, baèng 

vieäc tích luõy coù heä thoáng caùc thoâng tin keá toaùn treân heä thoáng taøi khoaûn, keá toaùn môùi coù 

theå phaûn aùnh ñoái töôïng cuûa mình baèng phöông phaùp “Toång hôïp caân ñoái”. Haïch toaùn keá 

toaùn baèng phöông phaùp ñoái öùng coù taùc duïng to lôùn khoâng chæ cho quaûn lyù taøi saûn, vaät tö, 

tieàn voán, caùc quan heä kinh teá taøi chính naûy sinh, maø coøn laø böôùc thöïc hieän nghieäp vuï cô 

baûn khoâng theå thieáu tröôùc khi laäp caùc baùo caùo keá toaùn baèng phöông phaùp toång hôïp caân 

ñoái. 

II. Taøi khoaûn keá toaùn 

1. Khaùi nieäm taøi khoaûn keá toaùn. 

Heä thoáng keá toaùn thöôøng bao goàm vieäc ghi cheùp taùch bieät ñoái vôùi caùc loaïi taøi saûn, 
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nguoàn hình thaønh cuûa taøi saûn vaø caùc quaù trình kinh doanh - quaù trình tuaàn hoaøn cuûa taøi 

saûn. Ví duï, moät baûn ghi cheùp rieâng cho muïc tieàn maët, theå hieän taát caû caùc laàn taêng vaø giaûm 

tieàn maëc qua nhieàu nghieäp vuï thanh toaùn thu hoaëc traû baèng tieàn maëc. Nhöõng baûn ghi cheùp 

töông töï ñöïôc laäp cho moãi loaïi taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh cuûa taøi saûn ñöôïc goïi laø taøi 

khoaûn. 

Taøi khoaûn laø caùch thöùc phaân loaïi, heä thoáng hoùa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh 

rieâng bieät theo töøng ñoái töôïng ghi cuûa haïch toaùn keá toaùn (taøi saûn, nguoàn voán vaø caùc quaù 

trình kinh doanh) nhaèm phuïc vuï cho yeâu caàu quaûn lyù cuûa caùc loaïi chuû theå quaûn lyù khaùc 

nhau. 

Taøi khoaûn keá toaùn trong thöïc teá coù maãu nhö sau: 

Taøi khoaûn …… 

Chöùng töø 

Dieãn giaûi 

TK ñoái 

öùng 

Soá tieàn 

Ghi chuù 

Nôï Coù 

Soá  Ngaøy  

    1. Soá dö ñaàu thaùng  

2. Soá phaùt sinh trong thaùng  

3. Soá dö cuoái thaùng  

    

Döôùi daïng ñôn giaûn nhaát, moät taøi khoaûn chæ goàm 3 yeáu toá: 

1) Teân, bao goàm teân taøi saûn, nguoàn hình thaønh taøi saûn nhaát ñònh. 

2) Beân traùi goïi laø beân Nôï 

3) Beân phaûi goïi laø beân Coù 

Daïng taøi khoaûn naøy ñöôïc goïi laø taøi khoaûn “chöõ T” vì noù gioáng chöõ T. Ñeå ñôn giaûn  

hôn trong hoïc taäp vaø nghieân cöùu, taøi khoaûn seõ ñöôïc minh hoïc döôùi daïng chöõ T nhö sô ñoà 

sau ñaây: 

NÔ

Ï  
TEÂN TAØI KHOAÛN 

CO

Ù 

  

Trong keát caáu cuûa taøi khoaûn töø “Nôï” vaø “Coù” Chæ ñôn giaûn laø caùc thuaät ngöõ ñeå 

phaân bieät noäi dung ghi cheùp ôû hai beân cuûa moät taøi khoaûn, mang tính chaát quy öôùc choàng. 

2. Keát caáu chung cuûa taøi khoaûn keá toaùn 

Coù theå toùm löôïc lyù luaän naøy trong khaùi  nieäm deã hieåu hôn moät chuùt. DN ñang coù 

trong tay moät taøi saûn naøo ñoù, vaán ñeà laø taøi saûn ñoù hình thaønh töø ñaâu ? töùc laø ñaõ coù moät 

nguoàn naøo ñoù hình thaønh neân taøi saûn naøy. Chính vì theá , khi ghi nhaän taêng moät taøi saûn, 

chuùng ta bieát ñaõ coù moät taøi khoaûn “nguoàn” naøo ñoù cuõng ñaõ taêng leân. 

 

Caùc nguyeân taéc thieát keá taøi khoaûn neâu treân coù tính thoâng leä quoác teá. Döïa vaøo caùc 

nguyeân taéc ñoù, keát caáu taøi khoaûn ñöôïc qui veà hai loaïi cô baûn sau: 
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Keát caáu taøi khoaûn “Taøi saûn” 

NÔÏ TAØI KHOAÛN “TAØI SAÛN” COÙ 

 Soá dö ñaàu kyø :   

 - Soá phaùt sinh taêng 

…… 

- Soá phaùt sinh giaûm 

…… 

 

 - Toång soá phaùt sinh taêng - Toång soá phaùt sinh giaûm  

 Soá dö cuoái kyø :   

 

Keát caáu taøi khoaûn “Nguoàn hình thaønh Taøi saûn” 

NÔÏ TAØI KHOAÛN “NGUOÀN HÌNH THAØNH TAØI SAÛN” COÙ 

  Soá dö ñaàu kyø :  

 - Soá phaùt sinh giaûm 

…… 

- Soá phaùt sinh taêng 

…… 

 

 - Toång soá phaùt sinh giaûm - Toång soá phaùt sinh taêng   

  Soá dö cuoái kyø :  

 

Caùch tính soá dö cuoái kyø cuûa caùc loaïi taøi khoaûn: 

Soá dö 

cuoái kyø 
= Soá dö ñaàu kyø + 

Toång soá phaùt sinh 

taêng 
- 

Toång soá phaùt sinh 

giaûm 

Ví duï 1: Giaû söû vaøo ñaàu ngaøy 01/01/2004 trò giaù vaät lieäu hieän coù cuûa doanh nghieäp 

laø 200.000ñ. Trong thaùng coù 2 nghieäp vuï lieân quan ñeán vaät lieäu nhö sau: 

- Nghieäp vuï 1: Doanh nghieäp mua theâm moät soá vaät lieäu trò giaù 1.000.000ñ chöa 

traû tieàn ngöôøi baùn. 

- Nghieäp vuï 2:  Doanh nghieäp xuaát duøng cho saûn suaát saûn phaåm moät soá vaät lieäu 

trò giaù 700.000ñ. 

Tình hình treân ñöôïc phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn “Nguyeân lieäu, vaät lieäu”, nhö sau: 

Nôï  TK “ Nguyeân lieäu, Vaät lieäu” Coù  

- SD ñaàu thaùng  : 200.000 

- Phaùt sinh taêng : 1.000.000 

- Phaùt sinh giaûm : 700.000 

 

- Coäng soá phaùt sinh taêng  1.000.000 - Coäng soá phaùt sinh giaûm: 

700.000 

- SD cuoái thaùng 500.000 -  

Soá dö cuoái thaùng = 200.000 + 1.000.000 – 700.000 = 500.000    

Ví duï 2: Giaû söû vaøo ñaàu ngaøy 01/01/2004 khoaûn tieàn maø doanh nghieäp ñang vay 

ngaén haïn laø 1.000.000ñ. Trong thaùng coù phaùt sinh 2 nghieäp vuï  coù lieân quan ñeán khoaûn 

ngaén haïn nhö sau: 

- Nghieäp vuï 1: Doanh nghieäp duøng tieàn göûi Ngaân haøng ñeå traû nôï vay ngaén haïn laø 

800.000ñ 

- Nghieäp vuï 2: Doanh nghieäp vay ngaén haïn ñeå traû nôï cho ngöôøi baùn laø 550.000ñ. 

Tình hình treân ñöôïc phaûn aùnh vaøo taøi khoaûn “Vay ngaén haïn” nhö sau: 
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Nôï  TK “ Nguyeân lieäu, Vaät lieäu” Coù  

- Phaùt sinh giaûm trong thaùng : 800.000 

 

- Soá dö ñaàu thaùng  : 1.000.000 

- PS taêng trong thaùng : 550.000 

- Coäng soá phaùt sinh giaûm  :  800.000 - Coäng soá phaùt sinh taêng :  550.000 

 - Soá dö cuoái thaùng  : 750.000 

Soá dö cuoái thaùng = 1.000.000 + 550.000 - 800.000 = 750.000ñ 

Qua trình baøy ôû treân coù nhaän xeùt sau: 

Nguyeân taùc phaûn aùnh treân taøi khoaûn taøi saûn vaø taøi khoaûn nguoàn voán hoaøn toaøn 

ngöôïc nhau.Ñeå phaûn aùnh ñuùng ñaén vaøo caùc taøi khoaûn thì tröôùc tieân phaûi phaân bieät cho 

ñöôïc caùc ñoái töôïng caàn phaûn aùnh thuoäc taøi saûn hay nguoàn voán. 

III. Caùch ghi cheùp vaøo taøi khoaûn 

1. Caùc quan heä ñoái öùng taøi khoaûn 

Quan heä ñoái öùng taøi khoaûn coù raát nhieàu, song coù theå qui veà 4 loaïi sau: 

Loaïi 1 : Taêng taøi saûn naøy, giaûm taøi saûn khaùc. Ví duï duøng tieàn maët hay tieàn göûi ñeå 

mua haøng hoùa. Daïng vaät chaát cuûa taøi saûn bieán ñoåi töø daïng tieàn teä sang daïng haøng hoùa. 

Loaïi nghieäp vuï naøy lieân quan tröïc tieáp ñeán daïng vaät chaát cuûa taøi saûn vaø chæ xaûy ra trong 

phaïm vi quan heä noäi boä ñôn vò hoaïch toaùn. 

TK “Tieàn maët”  TK “Haøng hoùa” 

     

 Mua haøng hoùa – Giaûm tieàn taêng haøng hoùa  

     

Loaïi 2 : Taêng nguoàn hình taøi saûn naøy, giaûm nguoàn hình thaønh taøi saûn khaùc. Ví duï: 

Trích lôïi nhuaän ñeå laäp quyõ xí nghieäp. Loaïi nghieäp vuï naøy khoâng lieân quan ñeán daïng vaät 

chaát cuûa taøi saûn nhöng chæ roõ söï thay ñoåi phaïm vi söû duïng hay nguoàn huy ñoäng taøi saûn. 

TK “Quyõ phaùt trieån SXKD”  TK “Lôïi nhuaän chöa phaân phoái” 

     

 Trích lôïi nhuaän laäp quyõ “PT Saûn xuaát KD”  

     

Loaïi 3 : Taêng taøi saûn – taêng nguoàn hình thaønh taøi saûn. Ví duï : Nhaän taøi saûn töø caùc 

coå ñoâng (Coâng ty coå phaàn) hoaëc do nhaø nöôùc caáp theâm (Doanh nghieäp Nhaø nöôùc). Loaïi 

nghieäp vuï naøy phaûn aùnh quy moâ taøi saûn taêng caû veà vaät chaát (voán ) vaø nguoàn huy ñoäng vaø 

thöôøng coù quan heä vôùi beân ngoaøi. 

TK “Voán kinh doanh”  TK “Taøi saûn coá ñònh” 

     

 Nhaän goùp voán baèng TSCÑ  

     

Loaïi 4 : Giaûm taøi saûn - giaûm nguoàn hình thaønh taøi saûn. Ví duï: Duøng TGNH ñeå traû 

nôï ngöôøi baùn. Loaïi nghieäp vuï naøy thöôøng töông töï nhö loaïi thöù 3 nhöng coù xu höôùng bieán 

ñoäng ngöôïc laïi. 
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TK “Phaûi traû ngöôøi baùn”  TK “Tieàn göûi Ngaân haøng” 

     

 Thanh toaùn cho ngöôøi baùn baèng TGNH  

     

Qua phaân tích 4 loaïi quan heä ñoái öùng treân ta thaáy moïi nghieäp vuï kinh doanh ñeàu 

mang trong mình noù quan heä ñoái öùng giöõa taêng vaø giaûm hoaëc giöõa nguoàn taøi saûn vaø nguoàn 

hình thaønh taøi saûn. 

Coù theå bieåu caùc quan heä ñoái öùng treân hình sau: 

 

             

 

                        

 

             

 

 

Trong sô ñoà treân loaïi nghieäp vuï (1) bieåu hieän höôùng bieán ñoäng cuûa taøi saûn; loaïi 

nghieäp vuï (2) bieåu hieän nguoàn hình thaønh taøi saûn; loaïi nghieäp vuï (3) phaûn aùnh quan heä 

töông öùng giöõa taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn theo höôùng taêng; loaïi nghieäp vuï (4) 

bieåu hieän quan heä giöõa taøi saûn vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn theo höôùng giaûm. 

2. Phöông phaùp ghi soå keùp 

Caùc quan heä ñoái öùng phaûi ñöôïc phaûn aùnh treân taøi khoaûn keá toaùn treân nguyeân taéc 

ghi soå keùp. 

Ghi soå keùp laø phöông phaùp phaûn aùnh caùc nghieäp vuï phaùt sinh leân taøi khoaûn keá toaùn 

theo quan heä ñoái öùng baèng caùch: Ghi ít nhaát hai laàn cuøng moät löôïng tieàn phaùt sinh leân ít 

nhaát hai taøi khoaûn keá toaùn coù quan heä ñoái öùng vôùi nhau 

Theo nguyeân taéc chung, ghi soå keùp thöïc chaát laø ghi “Nôï” vaøo taøi khoaûn naøy, ñoàng 

thôøi ghi “Coù “ vaøo taøi khoaûn khaùc theo moät quan heä ñoái öùng taøi khoaûn vôùi moät soá tieàn baèng 

nhau. 

Ví duï 1: Doanh nghieäp mua 500.000ñ vaät lieäu nhaäp kho, thanh toaùn qua ngaân haøng 

Qua nghieäp vuï naøy kho vaät lieäu cuûa doanh nghieäp taêng leân vaø TGNH giaûm xuoáng. 

Caû TGNH vaø vaät lieäu ñeàu laø taøi saûn cuûa xí nghieäp neân loaïi nghieäp vuï naøy thuoäc loaïi 

nghieäp vuï 1 vaø caên cöù vaøo keát caáu cuûa taøi khoaûn taøi saûn, caùch ghi keùp vaøo taøi khoaûn nhö 

sau: 

Nôï       TK”TGNH” Coù  Nôï      TK”Vaät lieäu” Coù 

Soá dö: xxx          Soá dö: xxx 

         500.000(1)    (1)500.000 

 

Vaäy ghi keùp laø ghi moãi nghieäp vuï kinh teá ít nhaát vaøo 2 taøi khoaûn coù lieân quan theo 

2 ñoái öùng Nôï – Coù. 

Ñeå traùnh nhaàm laãn vaø tieän cho vieäc phaân coâng keá toaùn, tröôùc khi ghi soå caàn tieán 

haønh coâng vieäc phaân ñònh ghi nôï taøi khoaûn naøo; ghi coù taøi khoaûn naøo; Vôùi soá tieàn bao 

nhieâu? Coâng vieäc ñoù goïi laø ñònh khoaûn. Trong ví duï 1 ñònh khoaûn laø: 

Taøi saûn Taøi saûn 

 

Nguoàn hình 

thaønh taøi saûn 

 

Nguoàn hình thaønh 

taøi saûn 
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Noï TK “Vaät lieäu”   500000ñ 

  Coù TK “TGNH” 500000ñ 

Tuøy theo tính chaát phöùc taïp cuûa moái quan heä giöõa caùc taøi khoaûn chòu aûnh höôûng 

cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh, ngöôøi ta phaân ñònh khoaûn thaønh 2 loaïi: ñònh khoaûn 

giaûn ñôn vaø ñònh khoaûn phöùc taïp. 

Ñònh khoaûn ñôn: Nhöõng ñònh khoaûn chæ lieân quan ñeán 2 taøi khoaûn goïi laø ñònh 

khoaûn ñôn giaûn. Ghi Nôï moät taøi khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Coù moät taøi khoaûn vaø ngöôïc laïi ghi 

Coù moät taøi khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Nôï moät taøi khoaûn. 

Nhö vaäy, khi nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh chæ lieân quan ñeán 2 taøi khoaûn thì ta coù 

ñònh khoaûn giaûn ñôn. 

Ví duï: Taïi doanh nghieäp trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: 

Nghieäp vuï 1 : Doanh nghieäp duøng tieàn göûi Ngaân haøng traû nôï vay ngaén haïn : 

80.000ñ 

Nghieäp vuï 2: Doanh nghieäp mua chòu ngöôøi baùn moät soá nguyeân vaät lieäu coù giaù trò 

100.000ñ 

Ñònh khoaûn 

Nghieäp vuï 1: 

 Nôï taøi khoaûn “vay ngaén haïn”:    80.000ñ 

  Coù taøi khoaûn “TGNH”:   80.000ñ 

Nghieäp vuï 2: 

 Nôï taøi khoaûn “nguyeân vaät  lieäu”    100.000ñ 

  Coù taøi khoaûn “Phaûi traû cho ngöôøi baùn”:  100.000ñ 

Nôï  TK “TGNH  ” Coù   Nôï  TK “Vay ngaén haïn” Coù  

xxx 

 

 

      80.000 

 

(1)  

 80.000 

 xxx 

 

Nôï  TK” Phaûi traû cho ngöôøi baùn” Coù   Nôï  TK “Nguyeân vaät lieäu ” Coù  

 

 

   xxx 

100.000 

 

(2)     xxx 

 100.000 

 

Ñònh khoaûn phöùc taïp: Nhöõng ñònh khoaûn lieân quan ñeán 3 taøi khoaûn trôû leân. Ñònh khoaûn 

phöùc taïp laø loaïi ñònh khoaûn: Ghi Nôï moät taøi khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Coù 2 taøi khoaûn trôû leân 

hoaëc ngöôïc laïi ghi Coù moät tai khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Nôï 2 taøi khoaûn trôû leân. 

Ví duï : Taïi moät DN, trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh nhö sau: 

Nghieäp vuï 1: Doanh nghieäp duøng tieàn göûi Ngaân haøng traû nôï vay ngaén haïn ngaân 

haøng: 100.000ñ vaø traû nôï cho ngöôøi baùn: 50.000ñ 

Nghieäp vuï 2: Doanh nghieäp nhaäp kho : 100.000ñ nguyeân vaät lieäu trong ñoù mua 

baèng tieàn maët 10.000ñ mua baèng tieàn göûi ngaân haøng laø 90.000ñ  

Caû hai nghieäp vuï naøy moäi nghieäp vuï ñeàu lieân quan ñeán 3 taøi khoaûn. Neân ta coù ñònh 

khoaûn phöùc taïp: 
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- Nghieäp vuï 1:  

Nôï taøi khoaûn “Phaûi traû cho ngöôøi baùn”:  50.000ñ 

Nôï taøi khoaûn “Vay ngaén haïn”:  100.000ñ 

Coù taøi khoaûn “TGNH” : 150.000ñ 

- Nghieäp vuï 2:  

Nôï taøi khoaûn “Nguyeân vaät lieäu”:  100.000ñ 

Coù taøi khoaûn “Tieàn maët”: 10.000ñ 

Coù taøi khoaûn :TGNH”:  90.000ñ 

Nhaän xeùt: 

Ñònh khoaûn phöùc taïp chaúng qua laø söï goäp laïi cuûa nhieàu ñònh khoaûn giaûn ñôn, nhaèm 

giaûm bôùt khoái löôïng ghi cheùp keá toaùn. Nhö ôû nghieäp vuï 1 thay vì ñònh khoaûn phöùc taïp nhö 

treân, ta coù theå ñònh khoaûn giaûn ñôn nhö sau: 

Nôï taøi khoaûn “Vay ngaén haïn”  100.000ñ 

Coù taøi khoaûn “Tieàn göûi ngaân haøng”:  100.000ñ 

Nôï taøi khoaûn “Phaûi traû cho ngöôøi baùn”:  50.000ñ 

Coù taøi khoaûn “TGNH” : 50.000ñ 

Tuy nhieân, khi ñònh khoaûn phöùc taïp caàn chuù yù: khoâng neân ñònh khoaûn ghi Coù nhieàu 

taøi khoaûn ñoái öùng vôùi ghi Nôï nhieàu taøi khoaûn vaø ngöôïc laïi, bôûi vì nhö vaäy laøm cho soá lieäu 

keá toaùn trôû neân khoù hieåu vaø khoâng phaûn aùnh roõ raøng quan heä kinh teá giöõa caùc taøi khoaûn 

vôùi nhau. 

Khi söû duïng phöông phaùp ghi soå keùp, ta thaáy soá tieàn ghi beân Nôï vaø soá tieàn ghi beân 

Coù cuûa caùc taøi khoaûn ñoái öùng bao giôø cuõng baèng nhau. 

Do vaäy, bao giôø cuõng coù: Toång soá phaùt sinh trong kyø beân Nôï cuûa caùc taøi khoaûn baèng 

Toång soá phaùt sinh trong kyø beân Coù cuûa caùc taøi khoaûn. 

Do tính chaát ghi Nôï phaûi ghi Coù; Nôï, Coù phaûi baèng nhau neân phöông phaùp ghi soå 

keùp coù taùc duïng kieåm tra tính chính xaùc cuûa soá lieäu ghi cheùp cuõng nhö noäi dung cuûa 

nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh. 

IV. Keá toaùn toång hôïp vaø keá toaùn chi tieát  

 1. Keá toaùn toång hôïp: 

Coâng vieäc ghi cheùp soá tieàn cuûa nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh vaøo caùc taøi khoaûn keá 

toaùn caáp 1 coù lieân quan ñeå phaûn aùnh vaø giaùm ñoác moät caùch toång quaùt töøng loaïi taøi saûn 

töøng loaïi nguoàn voán cuõng nhö caùc ñoái töôïng keá toaùn toång hôïp. Nhö vaäy keá toaùn toång hôïp 

ñaõ ñöôïc trình baøy cuï theå ôû caùc phaàn treân. 

Keá toaùn toång hôïp phaûn aùnh giaù trò phaùt sinh maø chöa phaûn aùnh caùc yeáu toá noäi taïi 

beân trong giaù trò ñoù. Ví duï : Nhaäp kho 100Kg saét, giaù 1 Kg laø 10,000. Toång giaù trò laø 

1,000,000ñ. Keá toaùn toång hôïp ghi nhaän giaù trò haøng nhaäp kho taêng 1,000,000ñ. Beân caïnh 

ñoù, keá toaùn toång hôïp khoâng ghi bao nhieâu kg vaø ñôn giaù moãi Kg laø bao nhieâu. Vì ñoù laø 

vieäc ghi cheùp cuûa keá toaùn chi tieát. 

 2. Keá toaùn chi tieát: 

Soå chi tieát laø hình thöùc keá toaùn chi tieát soá lieäu ñaõ ñöôïc phaûn aùnh treân caùc taøi khoaûn 

caáp 1 vaø caáp 2. Beân caïnh thöôùc ño baèng tieàn, trong soå chi tieát coøn söû duïng caùc thöôùc ño 

khaùc baèng hieän vaät, thôøi gian lao ñoäng, vaø caû moät soá chæ tieâu caàn thieát coù lieân quan. Nhaø 
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nöôùc khoâng quy ñònh thoáng nhaát danh muïc soå chi tieát maø tuøy theo caùc yeâu caàn quaûn lyù cuõ 

theå cuûa ñôn vò seõ môû caùc soå chi tieát phuø hôïp. 

Ví duï: Soå chi tieát “phaûi traû cho ngöôøi baùn” bao goàm moät soá chæ tieâu: Teân ngöôøi baùn 

haøng, soá vaø ngaøy cuûa hoùa ñôn baùn haøng, noäi dung thanh toaùn, thôøi haïn phaûi  thanh toaùn. 

- Soå chi tieát veà phuï tuøng thay theá phaûi goàm moät soá chæ tieâu: Teân goïi phuï tuøng, nhaõn 

hieäu, quy caùch, soá löôïng, ñôn giaù, thaønh tieàn. 

Vieäc phaûn aùnh vaøo soå chi tieát phaûi ñöôïc tieán haønh ñoàng thôøi vôùi vieäc phaûn aùnh vaøo 

taøi khoaûn caáp 1, caáp 2. 

 Ví duï: Laáy ví duï treân nhöng cho theâm caùc taøi lieäu chi tieát nhö sau: 

Coâng cuï A:  500 caùi x 300ñ/caùi  = 150.000ñ 

Coâng cuï B:  50 caùi x 1.000ñ/caùi  = 50.000ñ 

Coäng :      200.000ñ  

Bao bì luaân chuyeån: 100.000ñ 

Trong thaùng phaùt sinh 2 nghieäp vuï: 

- Nghieäp vuï 1: Duøng tieàn göûi ngaân haøng mua: 

Coâng cuï A:  200 caùi x 300ñ/caùi =  60.000ñ 

Coâng cuï B: 20 caùi x 1.000ñ/caùi =  20.000ñ 

Bao bì luaân chuyeån:   50.000ñ 

Coäng :  130.000ñ  

- Nghieäp vuï 2: Xuaát duøng cho hoaït ñoäng baùn haøng: 

Coâng cuï A:  250 caùi x 300ñ/caùi =  75.000ñ 

Coâng cuï B: 25 caùi x 1.000ñ/caùi =  25.000ñ 

Bao bi luaân chuyeån:   70.000ñ 

Coäng :  170.000ñ  

SOÁ CHI TIEÁT 

Teân coâng cuï: COÂNG CUÏ A Nhaõn hieäu, quy caùch: 

Chöùng töø 

TRÍCH YEÁU 

ÑÔN 

GIAÙ 

NHAÄP KHO XUAÁT KHO COØN LAÏI 

Soá Ngaøy SL ST SL ST SL ST 

  Soá dö ÑK :  

Mua vaøo  

Xuaát duøng  

COÄNG PS 

300ñ 

300ñ 

300ñ 

 

200c 

 

200c 

 

60.000 

 

60.000 

 

 

250c 

250c 

 

 

75.000 

75.000 

500c 

 

150.000 

  Soá dö cuoái thaùng       450c 135.000 

SOÁ CHI TIEÁT 

Teân coâng cuï: COÂNG CUÏ B Nhaõn hieäu, quy caùch: 

Chöùng töø TRÍCH YEÁU ÑÔN 

GIAÙ 

NHAÄP KHO XUAÁT KHO COØN LAÏI 

Soá  Ngaøy  SL ST SL ST SL ST 

  Soá dö ñaàu thaùng  

Mua vaøo  

Xuaát duøng  

COÄNG PS 

1.000ñ 

1.000ñ 

1.000ñ 

 

20c 

 

20c 

 

20.000 

 

20.000 

 

 

25c 

25c 

 

 

25.000 

25.000 

50c 

 

50.000 

  Soá dö cuoái thaùng       45c 45.000 

 Moái quan heä giöõa taøi khoaûn caáp 1, taøi khoaûn caáp 2 vaø soå chi tieát 

 Giöõa taøi khoaûn caáp 1, caáp 2 vaø soå chi tieát coù moái quan heä maät thieát, moái quan heä 
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naøy bieåu hieän cuï theå nhö sau: 

- Toång soá dö, toång soá phaùt sinh taêng, toång soá phaùt sinh giaûm cuûa caùc taøi khoaûn caáp 

2 thuoäc moät taøi khoaûn caáp 1 naøo ñoù thì luoân luoân baèng soá dö soá phaùt sinh taêng, soá phaùt 

sinh giaûm cuûa chính taøi khoaûn caáp 1 ñoù. 

- Toång soá dö, toång soá phaùt sinh taêng, toång soá phaùt sinh giaûm cuûa caùc soå chi tieát 

thuoäc moät taøi khoaûn caáp 1, caáp 2 naøo ñoù thì luoân luoân baèng soá dö, soá phaùt sinh taêng, soá 

phaùt sinh giaûm cuûa chính taøi khoaûn caáp 1, hoaëc caáp 2 ñoù. 

 Quan heä veà maët soá lieäu naøy giuùp cho vieäc kieåm tra, ñoái chieáu soá lieäu giöõa caùc loaïi 

soå saùch keá toaùn ñöôïc chính xaùc vaø chaët cheõ. 

V. Phaân loaïi taøi khoaûn 

Caên cöù vaøo noäi dung kinh teá maø taøi khoaûn phaûn aùnh, caùc taøi khoaûn keá toaùn ñöôïc 

chia laøm boán loaïi cô baûn: Taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn, taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn hình 

thaønh taøi saûn, taøi khoaûn phaûn aùnh doanh thu (vaø thu nhaäp), taøi khoaûn phaûn aùnh chi phí. 

Trong töøng loaïi treân, caùc taøi khoaûn laïi ñöôïc phaân chia theo töøng nhoùm nhoû tuøy thuoäc vaøo 

noäi dung cuûa taøi khoaûn. 

Loaïi 1 : Loaïi taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn 

Loaïi taøi khoaûn naøy ñöôïc söû duïng ñeå phaûn aùnh giaù trò cuûa toaøn boä taøi saûn hòeân coù ôû 

doanh nghieäp bao goàm taøi saûn coá ñònh vaø taøi saûn löu ñoäng. 

 Nhoùm taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn löu ñoäng vaø ñaàu tö ngaén haïn: Döïa vaøo nhoùm nhöõng 

taøi khoaûn naøy, ngöôøi söû duïng thoâng tin naém ñöôïc giaù trò cuûa toaøn boä taøi saûn löu ñoäng 

maø doanh nghieäp coù bao goàm caùc loaïi tieàn, caùc khoaûn phaûi thu, giaù trò ñaàu tö  taøi 

chính ngaén haïn v.v… 

 Nhoùm taøi khoaûn phaûn aùnh taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö daøi haïn: Taøi saûn coá ñònh vaø ñaàu tö 

daøi haïn laø nhöõng taøi saûn coù thôøi gian thu hoài voán daøi, luaân chuyeån chaäm (thöôøng töø 

moät naêm hoaëc moät chu kyø kinh doanh trôû leân). Thuoäc nhoùm naøy goàm coù caùc taøi khoaûn 

phaûn aùnh taøi saûn coá ñònh höõu hình, taøi saûn coá ñònh voâ hình, taøi saûn coá ñònh thueâ mua, 

caùc khoaûn ñaàu tö taøi chính daøi haïn v.v… 

Loaïi 2 : Loaïi taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn 

Ñeå bieát ñöôïc taøi saûn cuûa doanh nghieäp ñöôïc taøi trôï töø nhöõng nguoàn naøo, ñoøi hoûi keá 

toaùn phaûi söû duïng caùc taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn hình thaønh cuûa taøi saûn. Do taøi saûn cuûa 

doanh nghieäp ñöôïc hình thaønh töø hai nguoàn chuû yeáu neân loaïi taøi khoaûn naøy cuõng ñöôïc 

chia laøm hai nhoùm : 

 Nhoùm taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn voán chuû sôû höõu : 

Voán chuû sôû höõu laø soá voán töï coù cuûa baûn thaân doanh nghieäp, do caùc chuû sôû höõu 

ñoùng goùp ban ñaàu vaø boå sung theâm trong quaù trình kinh doanh. Vì theá, nhoùm naøy bao goàm 

nhöõng taøi khoaûn phaûn aùnh nguoàn voán kinh doanh, nguoàn voán xaây döïng cô baûn, caùc quyõ xí 

nghieäp, thu nhaäp chöa phaân phoái v.v… 

 Nhoùm taøi khoaûn phaûn aùnh coâng nôï phaûi traû 

Ñaây laø nhöõng taøi khoaûn ñöôïc söû duïng ñeå theo doõi caùc khoaûn nôï, vay vaø nghóa vuï 

phaûi ñoùng goùp cuûa doanh nghieäp. Thuoäc loaïi naøy bao goàm caùc taøi khoaûn phaûn aùnh tieàn 

vay, phaûn aùnh soá phaûi traû ngöôøi baùn, ngöôøi nhaän thaàu, phaûi traû coâng nhaân vieân chöùc v.v… 

Loaïi 3 : Loaïi taøi khoaûn phaûn aùnh doanh thu vaø thu nhaäp töø caùc hoaït ñoäng kinh 
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doanh. 

Thoâng qua caùc taøi khoaûn naøy, keá toaùn seõ phaûn aùnh ñöôïc toaøn boä taøi saûn doanh thu, 

thu nhaäp cuõng nhö caùc khoaûn laøm giaûm doanh thu, thu nhaäp cuûa caùc hoaït ñoäng kinh 

doanh. Töø ñoù, xaùc ñònh ñöôïc toång soá doanh thu thuaàn (vaø thu nhaäp thuaàn) töø caùc hoaït 

ñoäng. Thuoäc loaïi naøy bao goàm caùc taøi khoaûn phaûn aùnh doanh thu baùn haøng cuûa hoaït ñoäng 

saûn xuaát kinh doanh vaø thu nhaäp cuûa hoaït ñoäng taøi chính, hoaït ñoäng baát thöôøng. 

Loaïi 4 : Loaïi taøi khoaûn phaûn aùnh chi phí HÑ kinh doanh 

Ñaây laø caùc taøi khoaûn duøng ñeå taäp hôïp vaø keát chuyeån chi phí thuoäc caùc hoaït ñoäng 

saûn xuaát – kinh doanh, hoaït ñoäng taøi chính vaø hoaït ñoäng baát thöôøng. Thuoäc loaïi naøy bao 

goàm caùc taøi khoaûn phaûn aùnh chi phí nguyeân, vaät lieäu tröïc tieáp, chi phí nhaân coâng tröïc tieáp, 

chi phí baùn haøng… 

VI. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát 

 (Ban haønh theo quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC ngaøy 20.03.2006 cuûa Boä tröôûng 

Boä Taøi chính vaø ñieàu chænh taïi Thoâng tö 244/2009/TT-BTC ban haønh ngaøy 31/12/2009) 

 1. Toång quan veà heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát 

 Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn ñöôïc saép xeáp theo nguyeân taéc caân ñoái giöõa giaù trò taøi saûn 

vaø nguoàn hình thaønh taøi saûn, phuø hôïp vôùi caùc chæ tieâu phaûn aùnh treân caùc baùo caùo taøi chính. 

Caùc taøi khoaûn ñöôïc “soá hieäu hoùa”, thuaän lôïi cho vieäc haïch toaùn vaø söû lyù thoâng tin cuõng 

nhö thu nhaäp thoâng tin. Ví duï, neáu moät DN ghi nhaän bieán ñoäng veà tieàn maët treân TK “Tieàn 

maët” thì moät soá DN khaùc ghi nhaän bieán ñoäng veà tieàn maët treân TK “Tieàn maët taïi quyõ”. 

Nhö vaäy laøm cho vieäc can thieäp veà nghieäp vuï cuõng nhö kieåm tra khoâng ñöôïc thoáng nhaát 

treân toaøn coäng ñoàng. Do ñoù, caùc TK ñöôïc soá hoùa (moät soá khaùc duøng thuaät ngöõ “maõ hoùa”) 

nhaèm ñöa ra moät kyù hieäu thoáng nhaát cho moät loaïi TK naøo ñoù. 

- Nhoùm caùc taøi khoaûn thuoäc baûng caân ñoái keá toaùn: goàm caùc taøi khoaûn thuoäc loaïi 1 

vaø loaïi 2 (phaûn aùnh taøi saûn) vaø caùc taøi khoaûn thuoäc loaïi 3 vaø loaïi 4 (phaûn aùnh 

nguoàn hình thaønh taøi saûn) 

- Nhoùm caùc taøi khoaûn ngoaøi baûng caân ñoái keá toaùn: TK loaïi 0. 

- Nhoùm caùc taøi khoaûn thuoäc baùo caùo keát quaû kinh doanh: goàm caùc taøi khoaûn phaûn 

aùnh chi phí ( loaïi 6 vaø loaïi 8), phaûn aùnh doanh thu vaø thu nhaäp (loaïi 5 vaø loaïi 7) vaø 

taøi khoaûn xaùc ñònh keát quaû kinh doanh ( loaïi 9).  

Sô ñoà Phaân loaïi toång quaùt heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn 

TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN Caùc taøi khoaûn thuoäc Baûng 

caân ñoái keá toaùn (loaïi 1, 

loaïi 2, loaïi 3 vaø loaïi 4) 

Loaïi 1: Taøi saûn löu ñoäng 

Loaïi 2:  Taøi saûn coá ñònh 

Loaïi 3: Nôï phaûi traû 

Loaïi 4 : Nguoàn voán chuû sôû 

höõu 

Toång coäng taøi saûn Toång coäng nguoàn voán 

Taøi saûn loaïi 0  

Chi phí Thu nhaäp  

Caùc taøi khoaûn thuoäc baùo 

caùo keát quaû kinh doanh 

Loaïi 6 : Chi phí SXKD 

Loaïi 8 : Chi phí hoaït ñoäng 

khaùc 

Loaïi 5:Doanh thu baùn haøng 

Loaïi 7 : Thu nhaäp hoaït 

ñoäng khaùc 

Loaïi 9: Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh 
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1. Ñaùnh soá hieäu vaø teân goïi caùc taøi khoaûn 

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 

(ban hành kèm theo QĐ15/2006/QĐ-BTC và TT 244/2009/TT-BTC) 

Số SỐ HIỆU TK   

TT Cấp 1 Cấp 2 TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ 

1 2 3 4 5 

   LOẠI TK 1  

   TÀI SẢN NGẮN HẠN  

01 111  Tiền mặt  

  1111 Tiền Việt Nam  

  1112 Ngoại tệ  

  1113 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý  

     

02 112  Tiền gửi Ngân hàng Chi tiết theo 

  1121 Tiền Việt Nam từng ngân hàng 

  1122 Ngoại tệ  

  1123 Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý  

     

03 113  Tiền đang chuyển  

  1131 Tiền Việt Nam  

  1132 Ngoại tệ  

     

04 121  Đầu tư chứng khoán ngắn hạn  

  1211 Cổ phiếu  

  1212 Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu  

     

05 128  Đầu tư ngắn hạn khác   

  1281 Tiền gửi có kỳ hạn   

  1288 Đầu tư ngắn hạn khác  

     

06 129  Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn  

     

07 131  Phải thu của khách hàng Chi tiết theo 

    đối tượng 

08 133  Thuế GTGT được khấu trừ  

  1331 Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ  

  1332 Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ 

 

 

09 136  Phải thu nội bộ  

  1361 Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc  

  1368 Phải thu nội bộ khác  

     

10 138  Phải thu khác  

  1381 Tài sản thiếu chờ xử lý  

  1385 Phải thu về cổ phần hoá  

  1388 Phải thu khác  

11 139  Dự phòng phải thu khó đòi   

12 141  Tạm ứng Chi tiết theo 

    đối tượng 

13 142  Chi phí trả trước ngắn hạn  

14 144  Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn  

15 151  Hàng mua đang đi đường   

16 152  Nguyên liệu, vật liệu Chi tiết theo yêu 

cầu quản lý 

17 153  Công cụ, dụng cụ   

18 154  Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang  
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19 155  Thành phẩm  

20 156  Hàng hóa  

  1561 Giá mua hàng hóa  

  1562 Chi phí thu mua hàng hóa  

  1567 Hàng hóa bất động sản   

21 157  Hàng gửi đi bán  

22 158  Hàng hoá kho bảo thuế Đơn vị có XNK 

được lập kho bảo 

thuế 

23 159  Dự phòng giảm giá hàng tồn kho  

24 161  Chi sự nghiệp  

  1611 Chi sự nghiệp năm trước  

  1612 Chi sự nghiệp năm nay  

   LOẠI TK 2  

   TÀI SẢN DÀI HẠN  

25 211  Tài sản cố định hữu hình  

  2111 Nhà cửa, vật kiến trúc  

  2112 Máy móc, thiết bị  

  2113 Phương tiện vận tải, truyền dẫn  

  2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý  

  2115 Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm  

  2118 TSCĐ khác   

26 212  Tài sản cố định thuê tài chính  

27 213  Tài sản cố định vô hình  

  2131 Quyền sử dụng đất  

  2132 Quyền phát hành  

  2133 Bản quyền, bằng sáng chế  

  2134 Nhãn hiệu hàng hoá  

  2135 Phần mềm máy vi tính  

  2136 Giấy phép và giấy phép nhượng quyền  

  2138 TSCĐ vô hình khác  

28 214  Hao mòn tài sản cố định  

  2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình  

  2142 Hao mòn TSCĐ thuê tài chính  

  2143 Hao mòn TSCĐ vô hình   

  2147 Hao mòn bất động sản đầu tư  

29 217  Bất động sản đầu tư  

30 221  Đầu tư vào công ty con  

31 222  Vốn góp liên doanh  

32 223  Đầu tư vào công ty liên kết  

33 228  Đầu tư dài hạn khác  

  2281 Cổ phiếu  

  2282 

2288 

Trái phiếu 

Đầu tư dài hạn khác 

 

34 229  Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn  

35 241  Xây dựng cơ bản dở dang   

  2411 Mua sắm TSCĐ  

  2412 Xây dựng cơ bản  

  2413 Sửa chữa lớn TSCĐ  

36 242  Chi phí trả trước dài hạn  

37 243  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  

38 244  Ký quỹ, ký cược dài hạn  

   LOẠI TK 3  

   NỢ PHẢI TRẢ  

39 311  Vay ngắn hạn  

40 315  Nợ dài hạn đến hạn trả  

41 331  Phải trả cho người bán Chi tiết theo đối 

tượng 
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42 333  Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  

  3331 Thuế giá trị gia tăng phải nộp  

  33311 Thuế GTGT đầu ra  

  33312 Thuế GTGT hàng nhập khẩu  

  3332 Thuế tiêu thụ đặc biệt   

  3333 Thuế xuất, nhập khẩu  

  3334 Thuế thu nhập doanh nghiệp   

  3335 Thuế thu nhập cá nhân  

  3336 Thuế tài nguyên  

  3337 Thuế nhà đất, tiền thuê đất  

  3338 

3339 

Các loại thuế khác 

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác 

 

43 334  Phải trả người lao động  

  3341 Phải trả công nhân viên  

  3348 Phải trả người lao động khác  

44 335  Chi phí phải trả  

45 336  Phải trả nội bộ  

46 337  Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây 

dựng 

DN xây lắp có 

thanh toán theo 

tiến độ kế hoạch 

47 338  Phải trả, phải nộp khác  

  3381 Tài sản thừa chờ giải quyết  

  3382 Kinh phí công đoàn  

  3383 Bảo hiểm xã hội  

  3384 Bảo hiểm y tế  

  3385 Phải trả về cổ phần hoá  

  3386 Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn  

  3387 Doanh thu chưa thực hiện  

  3388 Phải trả, phải nộp khác   

  3389 Bảo hiểm thất nghiệp  

48 341  Vay dài hạn  

49 

50 

342 

343 

 

 

3431 

3432 

3433 

Nợ dài hạn 

Trái phiếu phát hành 

Mệnh giá trái phiếu 

Chiết khấu trái phiếu 

Phụ trội trái phiếu 

 

51 344  Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn  

52 347  Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  

53 351  Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm  

54 352  Dự phòng phải trả  

 353  Quỹ khen thưởng, phúc lợi  

  3531 Quỹ khen thưởng  

  3532 Quỹ phúc lợi  

  3533 Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCD0  

  3534 Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty  

 356  Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  

  3561 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ  

  3562 Quỹ phát triển KH&CN đã hình thành TSCĐ  

   LOẠI TK 4  

   VỐN CHỦ SỞ HỮU  

     

55 411  Nguồn vốn kinh doanh  

  4111 Vốn đầu tư của chủ sở hữu  

  4112 Thặng dư vốn cổ phần C.ty cổ phần 

  4118 Vốn khác   

56 412  Chênh lệch đánh giá lại tài sản  

57 413  Chênh lệch tỷ giá hối đoái  
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  4131 Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài 

chính 

 

  4132 Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư 

XDCB 

 

58 414  Quỹ đầu tư phát triển  

59 415  Quỹ dự phòng tài chính  

60 418  Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu  

61 419  Cổ phiếu quỹ C.ty cổ phần 

62 421  Lợi nhuận chưa phân phối  

  4211 Lợi nhuận chưa phân phối năm trước  

  4212 Lợi nhuận chưa phân phối năm nay  

64 441  Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Áp dụng cho 

DNNN 

65 461  Nguồn kinh phí sự nghiệp Dùng cho 

  4611 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước các công ty, TCty  

  4612 Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay có  nguồn kinh 

phí 

66 466  Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ  

   LOẠI TK 5  

   DOANH THU  

67 511  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

  5111 Doanh thu bán hàng hóa  

  5112 Doanh thu bán các thành phẩm Chi tiết theo 

  5113 Doanh thu cung cấp dịch vụ yêu cầu 

  5114 Doanh thu trợ cấp, trợ giá quản lý 

  5117 Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư  

  5118 Doanh thu khác  

68 512  Doanh thu bán hàng nội bộ Áp dụng khi  

  5121 Doanh thu bán hàng hóa có bán hàng  

  5122 Doanh thu bán các thành phẩm nội  bộ 

  5123 Doanh thu cung cấp dịch vụ  

69 515  Doanh thu hoạt động tài chính   

70 521  Chiết khấu thương mại  

71 531  Hàng bán bị trả lại  

72 532  Giảm giá hàng bán  

   LOẠI TK 6  

   CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH  

73 611  Mua hàng Áp dụng 

  6111 Mua nguyên liệu, vật liệu  phương 

  6112 Mua hàng hóa pháp kiểm 

    kê định kỳ 

74  621  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp  

75 622  Chi phí nhân công trực tiếp  

76 623  Chi phí sử dụng máy thi công Áp dụng cho 

  6231 Chi phí nhân công đơn vị xây lắp 

  6232 Chi phí vật liệu  

  6233 Chi phí dụng cụ sản xuất  

  6234 Chi phí khấu hao máy thi công  

  6237 Chi phí dịch vụ mua ngoài  

  6238 Chi phí bằng tiền khác  

77 627  Chi phí sản xuất chung  

  6271 Chi phí nhân viên phân xưởng  

  6272 Chi phí vật liệu  

  6273 Chi phí dụng cụ sản xuất  

  6274 Chi phí khấu hao TSCĐ  

  6277 Chi phí dịch vụ mua ngoài  

  6278 Chi phí bằng tiền khác  

78 631  Giá thành sản xuất PP.Kkê định kỳ 
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79 632  Giá vốn hàng bán  

80 635  Chi phí tài chính   

81 641  Chi phí bán hàng  

  6411 Chi phí nhân viên   

  6412 Chi phí vật liệu, bao bì  

  6413 Chi phí dụng cụ, đồ dùng  

  6414 Chi phí khấu hao TSCĐ  

  6415 Chi phí bảo hành  

  6417 Chi phí dịch vụ mua ngoài  

  6418 Chi phí bằng tiền khác  

82 642  Chi phí quản lý doanh nghiệp  

  6421 Chi phí nhân viên quản lý  

  6422 Chi phí vật liệu quản lý  

  6423 Chi phí đồ dùng văn phòng  

  6424 Chi phí khấu hao TSCĐ  

  6425 Thuế, phí và lệ phí  

  6426 Chi phí dự phòng  

  6427 Chi phí dịch vụ mua ngoài  

  6428 Chi phí bằng tiền khác  

   LOẠI TK 7  

   THU NHẬP KHÁC  

83 711  Thu nhập khác Chi tiết theo 

    hoạt động 

   LOẠI TK 8  

   CHI PHÍ KHÁC  

84 811  Chi phí khác Chi tiết theo 

    hoạt động 

85 821  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp  

  8211 Chi phí thuế TNDN hiện hành  

  8212 Chi phí thuế TNDN hoãn lại  

   LOẠI TK 9  

   XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 

 

 

86 911  Xác định kết quả kinh doanh  

     

   LOẠI TK 0   

   TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG  

     

 001  Tài sản thuê ngoài  

     

 002  Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận Chi tiết theo 

   gia công yêu cầu 

    quản lý 

 003  Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược  

     

 004  Nợ khó đòi đã xử lý  

     

 007  Ngoại tệ các loại  

     

 008  Dự toán chi sự nghiệp, dự án  

 

 

Vui loøng tham khaûo taøi lieäu Baøi taäp. 

   

 

? Caâu hoûi daønh cho baïn  


