PHẦN 7 : TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
1/ Bạn sẽ chuẩn bị các chứng từ nào sau đây cho một doanh nghiệp mới thành lập ?
 Hợp đồng kinh tế
 Hóa đơn bán hàng
 Hóa đơn mua hàng
 Bảng chấm công
 Thẻ chấm công
 Phiếu thu
 Phiếu chi
 Phiếu nhập kho
 Phiếu xuất kho
 Biên bản giao nhận
 Biên bản công nợ
 Sổ cái tài khoản
 Báo cáo thuế
 Báo cáo tài chính
 Mẫu đề nghị tạm ứng
2/ Bạn hãy tham khảo hệ thống chứng từ theo chế độ kế toán hiện hành đang quy định ở phần
phụ lục của Bài tập này.
Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản
1/ Bạn có thể vận dụng nhiều tài khoản khác nhau để mở ra theo dõi căn cứ tình hình thực tế
tại doanh nghiệp. Bạn được quyền tự mở tài khoản mới là TK 629 không?
 Được
 Phải xin Bộ Tài Chính
2/ Khi công ty chuyển sang Tỉnh Thành khác, phải đăng ký hệ thống tài khoản sử dụng với
Cơ Quan Thuế địa phương?
 Phải xin
 Không cần phải xin
3/ Có 2 chế độ kế toán. Thứ nhất là chế độ ban hành kèm theo Quyết Định 15 (được bổ sung
bởi Thông tư 244/2009) và chế độ ban hành kèm theo Quyết định 48. Hệ thống tài khoản 2
chế độ này có khác nhau không?
 Có
 Không
4/ Theo quy định, hệ thống tài khoản dành cho các DN nhỏ và vừa thì áp dụng theo QĐ 48.
Tuy nhiên, các DN Nhỏ và Vừa có thể áp dụng HTTK theo QĐ 15 sau khi :
 Tự quyết
 Phải thông báo các Cơ quan quản lý địa phương
Tổ chức vận dụng hình thức kế toán
1/ Hình thức kế toán trên máy tính là hình thức dễ áp dụng?
 Đúng
 Sai
2/ Doanh nghiệp Nhỏ áp dụng hình thức nào là phù hợp?
 NKC
 CTGS
 NKSC
 NKCT
 Máy tính
Tổ chức lập và phân tích Báo cáo Tài chính
1/ Tổ chức lập và phân tích báo cáo tài chính là trách nhiệm của Kế toán trưởng?
 Đúng
 Sai
2/ Việc phân tích báo cáo tài chính là để
 Thông báo cho cơ quan Thuế
 Ra quyết định nên kinh doanh tiếp như thế nào
Tổ chức Bộ máy kế toán và Người làm kế toán
1/ Người làm kế toán phải được học qua 1 khóa kế toán

 Đúng
 Sai
2/ Tuyển người làm kế toán phải có khả năng kế toán và bắt buộc phải có kinh nghiệm
 Đúng
 Sai
3/ Kế toán trưởng thì phải có kinh nghiệm
 Đúng
 Sai
4/ Công nhân cơ khi có thể làm kế toán với điều kiện được đào tạo qua 1 khóa kế toán
 Đúng
 Sai
5/ Doanh nghiệp nào cũng phải có kế toán
 Đúng
 Sai
6/ Kế toán trưởng bắt buộc phải được học qua một khóa Bồi Dưỡng Kế Toán Trưởng
 Đúng
 Sai

