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TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG 

BAN CÑTH - TCCN 

 

HÖÔÙNG DAÃN OÂN TAÄP TOÁT NGHIEÄP 

THÖÏC HAØNH CHUYEÂN NGAØNH 
 
A. HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN NHAÄT KYÙ CHUNG 
1. Caùc loaïi soå 

Hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung goàm caùc loaïi soå chuû yeáu sau: 
* Soå toång hôïp: 

- Soå Nhaät kyù chung, Soå Nhaät kyù ñaëc bieät. 
- Soå Caùi. 

* Soå chi tieát: 
Caùc soå, theû keá toaùn chi tieát. 

2.  Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc keá toaùn Nhaät kyù chung  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chuù : 
 

Ghi haøng ngaøy 

Ghi cuoái thaùng, hoaëc ñònh kyø  

Quan heä ñoái chieáu, kieåm tra 
 

Sổ, thẻ kế toán           
chi tiết  

Sổ Nhật ký            
đặc biệt 

Chứng từ kế toán 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

SỔ CÁI   

Bảng cân đối  

số phát sinh 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng hợp            
chi tiết  
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Veà nguyeân taéc, Toång soá phaùt sinh Nôï vaø Toång soá phaùt sinh Coù treân Baûng caân ñoái 
soá phaùt sinh phaûi baèng Toång soá phaùt sinh Nôï vaø Toång soá phaùt sinh Coù treân soå Nhaät kyù 
chung (hoaëc soå Nhaät kyù chung vaø caùc soå Nhaät kyù ñaëc bieät sau khi ñaõ loaïi tröø soá truøng 
laëp treân caùc soå Nhaät kyù ñaëc bieät) cuøng kyø. 

 
3. Maãu soå vaø phöông phaùp ghi  

• Soå Nhaät kyù chung  
 

Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03a-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
 

SỔ  NHẬT KÝ CHUNG  
Năm...          

 

Chứng từ  
 

Đã ghi 

 
 

STT 

 
 

Số hiệu 

 
Số phát sinh Ngày, 

tháng 
ghi sổ Số 

hiệu 
Ngày, 
tháng 

Diễn giải 
Sổ Cái dòng 

 
TK 

 đối ứng  
Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   Số trang trước chuyển sang       

    

 

 

 

 

 

     

         

   Cộng chuyển sang trang sau x x x   

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

 
Ng−êi ghi sæ 

(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 
Gi¸m ®èc  

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 
 
+ Nội dung: 
Sổ Nhật ký chung là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh theo trình tự thời gian đồng thời phản ánh theo quan hệ đối ứng tài khoản 
(Định khoản kế toán) để phục vụ việc ghi Sổ Cái. Số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung được 
dùng làm căn cứ để ghi vào Sổ Cái. 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ 

ghi sổ. 
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh của chứng từ kế 

toán.  
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- Cột E: Đánh dấu các nghiệp vụ ghi sổ Nhật ký chung đã được ghi vào Sổ Cái. 
- Cột G: Ghi số thứ tự dòng của Nhật ký chung 
- Cột H: Ghi số hiệu các tài khoản ghi Nợ, ghi Có theo định khoản kế toán các 

nghiệp vụ phát sinh. Tài khoản ghi Nợ được ghi trước, Tài khoản ghi Có được ghi sau, 
mỗi tài khoản được ghi một dòng riêng. 

- Cột 1: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Nợ. 
- Cột 2: Ghi số tiền phát sinh các Tài khoản ghi Có. 
Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi 

số cộng trang trước chuyển sang. 
Về nguyên tắc tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải ghi vào sổ Nhật 

ký chung. Tuy nhiên, trong trường hợp một hoặc một số đối tượng kế toán có số lượng phát 
sinh lớn, để đơn giản và giảm bớt khối lượng ghi Sổ Cái, doanh nghiệp có thể mở các sổ 
Nhật ký đặc biệt để ghi riêng các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán đó. 

Các sổ Nhật ký đặc biệt là một phần của sổ Nhật ký chung nên phương pháp ghi 
chép tương tự như sổ Nhật ký chung. Song để tránh sự trùng lặp các nghiệp vụ đã ghi vào 
sổ Nhật ký đặc biệt thì không ghi vào sổ Nhật ký chung. Trường hợp này, căn cứ để ghi 
Sổ Cái là Sổ Nhật ký chung và các Sổ Nhật ký đặc biệt. 
 

• •Soå Nhaät kyù ñaëc bieät  
 

Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03a1-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ nhËt ký thu tiÒn 
N¨m... 

 
Chøng tõ Ghi Cã c¸c TK 

Tµi kho¶n kh¸c 
Ngµy, 
th¸ng  
ghi sæ 

Sè 
hiệu 

Ngµy 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 

Ghi 
Nî 
TK 
... 

… … … … 
Sè tiÒn Sè hiÖu 

A B C D 1 2 3 4 5 6 E 
   Sè trang tr−íc 

chuyÓn sang 
       

   

 

 

 

 

 

 

 

       

   Céng chuyÓn 
sang trang sau 

       

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

 
Ng−êi ghi sæ 

(Ký, hä tªn) 
 
 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 
Gi¸m ®èc  

  (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 
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+ Nội dung:  
Là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ thu tiền của doanh nghiệp. Mẫu 

sổ này được mở riêng cho thu tiền mặt, thu qua ngân hàng, cho từng loại tiền (đồng Việt 
Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi thu tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...). 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
- Cột B,C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi 

sổ.  
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh của chứng từ kế toán. 
- Cột 1: Ghi số tiền thu được vào bên Nợ của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ 

này như: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.. . 
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi số tiền phát sinh bên Có của các tài khoản đối ứng. 
Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. 
Đầu trang sổ, ghi số cộng trang trước chuyển sang. 

 
Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03a2-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ nhËt ký chi tiÒn 
N¨m... 

 

Chøng tõ Ghi Nî c¸c TK 
Tµi kho¶n kh¸c 

Ngµy, 
th¸ng 
ghi sæ 

Sè 
hiệu 

Ngµy 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 
Ghi Cã 
TK...     Sè 

tiÒn 
Sè 

hiÖu 
A B C D 1 2 3 4 5 6 E 

   Sè trang tr−íc 
chuyÓn sang 

       

    

 

 

 

 

 

       

   Céng chuyÓn 
sang trang sau 

       

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

 
     Ng−êi ghi sæ 

    (Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

       Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 
  Gi¸m ®èc  

          (Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 

 
+ Nội dung:  
Là sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ chi tiền của doanh nghiệp. 

Mẫu sổ này được mở riêng cho chi tiền mặt, chi tiền qua ngân hàng, cho từng loại tiền 
(đồng Việt Nam, ngoại tệ) hoặc cho từng nơi chi tiền (Ngân hàng A, Ngân hàng B...). 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
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- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ. 
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán. 
- Cột 1: Ghi số tiền chi ra vào bên Có của tài khoản tiền được theo dõi trên sổ này, 

như: Tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng... 
- Cột 2, 3, 4, 5, 6 : Ghi số tiền phát sinh bên Nợ của các tài khoản đối ứng. 
Cuối trang sổ, cộng số phát sinh luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi 

số cộng trang trước chuyển sang. 
 

 
Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03a3-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ nhËt ký mua hµng 
N¨m... 

 
 

Chøng tõ Tµi kho¶n ghi Nî 
Tµi kho¶n 

kh¸c 
Ngµy, 
th¸ng 
ghi sæ 

Sè 
hiÖu 

Ngµy 
th¸ng 

DiÔn gi¶i Hµng 
ho¸ 

Nguyªn  
liệu, 

vËt liÖu Sè 
hiÖu 

Sè 
tiÒn 

Ph¶i tr¶ 
ng−êi b¸n 
 (ghi Cã) 

A B C D 1 2 E 3 4 

   Sè trang tr−íc 
chuyÓn sang 

     

    

 

 

 

 

 

     

   Céng chuyÓn 
sang trang sau 

     

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

 
 

Ng−êi ghi sæ 

(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 
Gi¸m ®èc 

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 

 
+ Nội dung:  
Là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo từng loại 

hàng tồn kho của đơn vị, như: Nguyên liệu, vật liệu; công cụ, dụng cụ; hàng hoá;... 
Sổ Nhật ký mua hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ mua hàng theo hình thức trả 

tiền sau (mua chịu). Trường hợp trả tiền trước cho người bán thì khi phát sinh nghiệp vụ 
mua hàng cũng ghi vào sổ này. 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ. 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ 

ghi sổ. 
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán. 
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- Cột 1, 2, 3 : Ghi Nợ các tài khoản hàng tồn kho như: Hàng hoá, nguyên liệu vật liệu, 
công cụ, dụng cụ... Trường hợp đơn vị mở sổ này cho từng loại hàng tồn kho thì các cột 
này có thể dùng để ghi chi tiết cho loại hàng tồn kho đó như: Hàng hoá A, hàng hoá B... 

- Cột 4: Ghi số tiền phải trả người bán tương ứng với số hàng đã mua. 
Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng 

trang trước chuyển sang. 
 

Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03a4-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ nhËt ký b¸n hµng 
N¨m... 

 

 
Chøng tõ Ghi Cã tµi kho¶n doanh thu 

Ngµy, th¸ng 
ghi sæ Số 

hiệu 
Ngµy 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 
Ph¶i thu tõ 
ng−êi mua 
(Ghi Nî) 

Hµng  
ho¸ 

Thµnh 
phÈm 

DÞch 
vô 

A B C D 1 2 3 4 

   Sè trang tr−íc 
chuyÓn sang 

    

    

 

 

 

 

    

   Céng chuyÓn 
sang trang sau 

    

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

 
Ng−êi ghi sæ 

(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 
Gi¸m ®èc  

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 

 
+ Nội dung:  
Là Sổ Nhật ký đặc biệt dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng của doanh nghiệp 

như: Bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán dịch vụ. 
Sổ Nhật ký bán hàng dùng để ghi chép các nghiệp vụ bán hàng theo hình thức thu 

tiền sau (bán chịu). Trường hợp người mua trả tiền trước thì khi phát sinh nghiệp vụ bán 
hàng cũng ghi vào sổ này. 

+ Kết cấu và cách ghi sổ: 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ dùng làm căn cứ ghi sổ. 
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh của chứng từ kế toán. 
- Cột 1: Ghi số tiền phải thu từ người mua theo doanh thu bán hàng. 
- Cột 2, 3, 4: Mở theo yêu cầu của doanh nghiệp để ghi doanh thu theo từng loại nghiệp 

vụ: Bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán bất động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ... Trường hợp 
doanh nghiệp mở sổ này cho từng loại doanh thu: Bán hàng hoá, bán thành phẩm, bán bất 
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động sản đầu tư, cung cấp dịch vụ... thì các cột này có thể dùng để ghi chi tiết cho từng loại 
hàng hoá, thành phẩm, bất động sản đầu tư, dịch vụ. Trường hợp không cần thiết, doanh 
nghiệp có thể gộp 3 cột này thành 1 cột để ghi doanh thu bán hàng chung. 

Cuối trang sổ, cộng số luỹ kế để chuyển sang trang sau. Đầu trang sổ, ghi số cộng 
trang trước chuyển sang. 

Doanh nghiệp có thể mở một hoặc một số sổ Nhật ký đặc biệt như đã nêu trên để 
ghi chép. 

 
• Soå Caùi 

 
Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S03b-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ CÁI 
(Dïng cho h×nh thøc kÕ to¸n NhËt ký chung) 

Năm... 
Tên tài khoản ..............        

  Số hiệu......... 
 

Chứng từ Nhật ký chung 
 

Số hiệu  
Số tiền Ngày, 

tháng 
ghi sổ Số 

hiệu 
Ngày 
tháng 

Diễn giải 
Trang 

sổ 
STT 
dòng 

TK  
đối ứng 

Nợ Có 

A B C D E G H 1 2 

   - Số dư đầu năm 
- Số phát sinh trong tháng 

     

         

    
 
 
 
 

     

   - Cộng số phát sinh tháng 
- Số dư cuối tháng 
- Cộng luỹ kế từ đầu quý 

     

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

 
 

Ng−êi ghi sæ 

(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 
Gi¸m ®èc 

(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 
 
+ Nội dung:  
Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản 
kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên 
tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán. 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
Sổ Cái được quy định thống nhất theo mẫu ban hành trong chế độ này. 
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Cách ghi Sổ Cái được quy định như sau: 
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
- Cột B, C: Ghi số hiệu và ngày, tháng lập của chứng từ kế toán được dùng làm căn 

cứ ghi sổ. 
- Cột D: Ghi tóm tắt nội dung nghiệp vụ phát sinh. 
- Cột E: Ghi số trang của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này. 
- Cột G: Ghi số dòng của sổ Nhật ký chung đã ghi nghiệp vụ này. 
- Cột H: Ghi số hiệu của các tài khoản đối ứng liên quan đến nghiệp vụ phát sinh 

với tài khoản trang Sổ Cái này (Tài khoản ghi Nợ trước, tài khoản ghi Có sau). 
- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có của Tài khoản theo từng nghiệp 

vụ kinh tế. 
Đầu tháng, ghi số dư đầu kỳ của tài khoản vào dòng đầu tiên, cột số dư (Nợ hoặc Có). 
Cuối tháng, cộng số phát sinh Nợ, số phát sinh Có, tính ra số dư và cộng luỹ kế số phát 
sinh từ đầu quý của từng tài khoản để làm căn cứ lập Bảng Cân đối số phát sinh và báo 
cáo tài chính. 
 
• Soå chi tieát 

 
  Đơn vị: ..................                        Mẫu số S07-DN 
  Địa chỉ: .................                                  (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

                                  ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ QUỸ TI ỀN MẶT  
Loại quỹ: ... 

 
Ngày, Ngày,  Số hiệu chứng từ  Số tiền  
tháng  tháng    Diễn giải     Ghi  
ghi sổ  chứng từ Thu Chi  Thu Chi Tồn chú 

A B   E 1 2 3 G 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

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

 
  Ngày ... tháng ... năm... 

  Thủ quỹ  Kế toán trưởng Giám đốc 
  (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
+ Nội dung: 
Sổ này dùng cho thủ quỹ để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt bằng tiền 

Việt Nam của đơn vị. 
+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
- Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền mặt là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện 

nhập, xuất quỹ. 
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- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ. 
- Cột B: Ghi ngày tháng của Phiếu thu, Phiếu chi. 
- Cột C, D: Ghi số hiệu của Phiếu thu, số hiệu Phiếu chi liên tục từ nhỏ đến lớn. 
- Cột E: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của Phiếu thu, Phiếu chi. 
- Cột 1: Số tiền nhập quỹ. 
- Cột 2: Số tiền xuất quỹ. 
- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày. Số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với số tiền 

mặt trong két. 
Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” với “Sổ 

quỹ tiền mặt”, ký xác nhận vào cột G.   
 * Chú ý: Để theo dõi quỹ tiền mặt, kế toán quỹ tiền mặt phải mở “Sổ kế toán chi 
tiết quỹ tiền mặt” (M ẫu số S07a-DN). Sổ này có thêm cột F “Tài khoản đối ứng” để phản 
ánh số hiệu Tài khoản đối ứng với từng nghiệp vụ ghi Nợ, từng nghiệp vụ ghi Có của Tài 
khoản 111 “Tiền mặt”. 
 

Đơn vị: ..................                      Mẫu số S07a-DN 
Địa chỉ: ..............                       (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

                      ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

SỔ KẾ TOÁN CHI TI ẾT QUỸ TI ỀN MẶT 
Tài khoản:... 
Loại quỹ: ... 

Năm ... 
                                                                                                          Đơn vị tính... 

 
Ngày, Ngày,  Số hiệu chứng từ  TK  Số   
tháng  tháng    Diễn giải  đối   phát sinh Số tồn Ghi  
ghi sổ  chứng từ Thu Chi  ứng Nợ Có  chú 

A B C D E F 1 2 3 G 
    - Số tồn đầu kỳ      
    - Số phát sinh trong kỳ      
     

 
 
 

     

    - Cộng số phát sinh 
trong kỳ 

x   x x 

    - Số tồn cuối kỳ x x x  x 

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

  Ngày ... tháng ... năm... 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Đơn vị: .............. Mẫu số: S08- DN 
Địa chỉ: ............. (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  

 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 
SỔ TI ỀN GỬI NGÂN HÀNG 

Nơi mở tài khoản giao dịch: ................ 
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: .............. 

 

Chứng từ  
Diễn 

Tài 
khoản  

Số tiền  
Ghi  

 
Ngày, 
tháng 
ghi sổ  

Số 
hiệu 

Ngày, 
tháng 

giải đối 
ứng 

Thu 
 (gửi vào) 

Chi 
 (rút ra) 

Còn 
lại 

chú 

A B C D E 1 2 3 F 
   - Số dư đầu kỳ      
   - Số phát sinh 

trong kỳ 
     

    
 
 
 

     

   - Cộng số phát 
sinh trong kỳ 

x   x x 

   - Số dư cuối kỳ x x x  x 
 

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

  Ngày ... tháng ... năm... 
Người ghi sổ Kế toán trưởng  Giám đốc 
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
+ Nội dung: 
Sổ này dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại 

Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một 
quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch. 
 + Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
 Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ, báo Có hoặc sổ phụ của ngân hàng.  
 Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8. 
 Hàng ngày: 
 Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 
 Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có) dùng để 
ghi sổ. 
 Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ. 
 Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. 
 Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi. 
 Cột 3: Ghi số tiền hiện còn gửi tại Ngân hàng. 

Cuối tháng: 
 Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân 
hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân 
hàng nơi mở tài khoản. 
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  Đơn vị:…………………… 
  Địa chỉ:………………….. 

                                           Mẫu số S10-DN 
                                                   (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
                                                    ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ chi tiÕt vËt liÖu, DôNG Cô (s¶n phÈm, hµng ho¸) 
N¨m...... 

Tµi kho¶n:............Tªn kho:.............. 
Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (s¶n phÈm, hµng ho¸)........................................... 

                                                                                                 
§¬n vÞ tÝnh:........................ 

 
Chøng tõ NhËp XuÊt Tån 

Sè 
hiÖu 

Ngµy, 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 

Tµi 
kho¶n 

®èi 
øng 

§¬n 
gi¸ Sè 

l−îng 
Thµnh 

tiÒn 
Sè 

l−îng 
Thµnh 

tiÒn 
Sè 

l−îng 
Thµnh 
tiiÒn 

Ghi 
chó 

A B C D 1 2 3=1x2 4 5=(1x4) 6 7=(1x6) 8   

  

Sè d− ®Çu kỳ 

 

 

 

 

         

  Céng th¸ng x x        

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

  Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... 

Ng−êi ghi sæ 
(Ký, hä tªn) 

KÕ to¸n tr−ëng 
(Ký, hä tªn) 

Gi¸m ®èc 
(Ký, hä tªn, ®ãng dÊu) 

 
+ Nội dung: 

Dùng để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho cả về số lượng và giá trị 
của từng thứ nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hàng hoá ở từng kho làm căn cứ 
đối chiếu với việc ghi chép của thủ kho. 
+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 

Sổ này được mở theo từng tài khoản (Nguyên liệu, vật liệu; Công cụ, dụng cụ; 
Thành phẩm; Hàng hoá: 152, 153, 155, 156) theo từng kho và theo từng thứ vật liệu, 
dụng cụ, thành phẩm, hàng hoá. 

Cột A, B: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ nhập, xuất kho vật liệu, dụng cụ, 
thành phẩm, hàng hoá. 

- Cột C: Ghi diễn giải nội dung của chứng từ dùng để ghi sổ. 

- Cột D: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. 

- Cột 1: Ghi đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập, 
xuất kho. 

- Cột 2: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá nhập kho. 
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- Cột 3: Căn cứ vào hoá đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị (số tiền) vật liệu, dụng cụ, 
sản phẩm, hàng hoá nhập kho (Cột 3 = cột 1 x cột 2). 

- Cột 4: Ghi số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu, hàng hoá xuất kho. 
- Cột 5: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá xuất kho (Cột 5 = cột 1 x Cột 4). 

- Cột 6: Ghi số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho. 
- Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá tồn kho (Cột 7 = cột 1 x cột 6). 

 
Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

           Mẫu số S11-DN 
            (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
              ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

BẢNG TỔNG HỢP CHI TI ẾT  
VẬT LI ỆU, DỤNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ 

Tài khoản: ... 
Tháng ..... năm....... 

 
 Tên, qui cách vật liệu,  Số tiền  

STT dụng cụ, sản phẩm  Tồn  Nhập Xuất Tồn  
 hàng hoá   đầu kỳ trong kỳ trong kỳ cuối kỳ 

A B 1 2 3 4 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  

Cộng  
    

 
 

Ng−êi lập 

(Ký, hä tªn) 

 

 
Ngµy..... th¸ng.... n¨m ..... 

KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 
 
 

+ Nội dung: 
Dùng để tổng hợp phần giá trị từ các trang sổ, thẻ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, 

công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá, nhằm đối chiếu với số liệu Tài khoản 152, 153, 
155, 156, 158 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký - Sổ Cái. 
+ Kết cấu và phương pháp lập: 
 Mỗi tài khoản vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá  được lập một bảng riêng. 
Bảng này được lập vào cuối tháng, căn cứ vào số liệu dòng cộng trên sổ chi tiết vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá  để lập.  
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 - Cột A: Ghi số thứ tự vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá. 
 - Cột B: Ghi tên, qui cách vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo Sổ chi tiết 
vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá  (Mỗi thứ ghi 1 dòng).  
 - Cột 1: Ghi giá trị tồn đầu kỳ (Số liệu dòng tồn đầu kỳ ở cột 7 trên Sổ vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ).  
 - Cột 2: Ghi giá trị nhập trong kỳ (Số liệu dòng cộng cột 3 trên Sổ chi tiết vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ).  
 - Cột 3: Giá trị xuất trong kỳ (Lấy số liệu dòng cộng cột 5 trên Sổ chi tiết vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ).  
 - Cột 4: Giá trị tồn cuối kỳ (Lấy số liệu tồn cuối kỳ ở cột 7 trên Sổ chi tiết vật liệu, 
dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ).  
 Sau khi ghi xong tiến hành cộng Bảng tổng hợp. Số liệu trên dòng tổng cộng được 
đối chiếu với số liệu trên Nhật ký - Sổ Cái hoặc trên Sổ Cái của các Tài khoản 152, 153, 
155, 156 và 158.    
 + Số liệu cột 1: Được đối chiếu số dư đầu kỳ. 
 + Số liệu cột 2: Được đối chiếu với số phát sinh Nợ. 
 + Số liệu cột 3: Đối chiếu với số phát sinh Có.  

+ Số liệu cột 4: Đối chiếu với số dư cuối kỳ. 
 

Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S31-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ chi tiÕt thanh to¸n víi ng−êi mua (ng−êi b¸n) 
(Dïng cho TK: 131, 331) 
Tµi kho¶n:........................ 
§èi t−îng:........................ 

Lo¹i tiÒn: VN§ 
 

Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d− Ngµy, 
th¸ng 
 ghi sæ 

Sè 
hiÖu 

Ngµy, 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 

 

TK 

®èi øng 

Thêi h¹n 
®−îc            
chiÕt 
khÊu 

Nî Cã Nî Cã 

A B C D E 1 2 3 4 5 

   - Sè d− ®Çu kú 

- Sè ph¸t sinh trong kú 

.......... 

.......... 

 

 

      

   - Céng sè ph¸t sinh x x   x x 

   - Sè d− cuèi kú x x x x   

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

  Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... 

Ng−êi ghi sæ 
(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 
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+ Nội dung: 
Sổ này dùng để theo dõi việc thanh toán với người mua (người bán) theo từng đối 

tượng, từng thời hạn thanh toán. 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 
Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) được mở theo từng tài khoản, theo 

từng đối tượng thanh toán. 

- Cột A: Ghi ngày, tháng năm kế toán ghi sổ. 

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ. 

- Cột D: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. 

- Cột 1: Ghi thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán trên hoá đơn mua (bán) 
hàng hoặc các chứng từ liên quan đến việc mua (bán) hàng. 

- Cột 2, 3: Ghi số phát sinh bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản. 
- Cột 4, 5: Ghi số dư bên Nợ (hoặc bên Có) của tài khoản sau từng nghiệp vụ thanh toán. 

 
 

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TOÁN 

Tháng : …… 

Tài khỏan: …… 

     ĐVT : đồng.  

Số dư đầu kỳ Số phát sinh Số dư cuối kỳ 
Tên đối tượng 

Nợ Có Nợ Có Nợ Có 

       

       

       

CỘNG :        
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Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

Mẫu số S38-DN 
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
 ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n 
(Dïng cho c¸c TK: 136, 138, 141, 144, 221, 222, 223, 242, 244, 333, 334, 

335, 336, 338, 344, 352, 353, 411, 421, 441, ...) 
Tµi kho¶n:........................ 
§èi t−îng:........................ 

Lo¹i tiÒn: VN§ 
 

Chøng tõ Sè ph¸t sinh Sè d− Ngµy, 
th¸ng 
ghi sæ 

Sè 
hiÖu 

Ngµy, 
th¸ng 

DiÔn gi¶i 
TK 

®èi 
øng Nî Cã Nî Cã 

A B C D E 1 2 3 4 

   - Sè d− ®Çu kú 

- Sè ph¸t sinh trong kú 

.......... 

.......... 

 

      

   - Céng sè ph¸t sinh x   x x 

   - Sè d− cuèi kú x x x   
 

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

  Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... 

Ng−êi ghi sæ 
(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 
 

+ Nội dung: 

Sổ này dùng cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán nguồn vốn mà chưa có mẫu 
sổ riêng. 

+ Kết cấu và phương pháp ghi sổ: 

Sổ chi tiết các tài khoản được mở theo từng tài khoản, theo từng đối tượng thanh 
toán (theo từng nội dung chi phí, nguồn vốn...). 

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ. 

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ. 

- Cột D: Ghi diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. 

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng. 

- Cột 1, 2: Ghi số tiền phát sinh bên Nợ hoặc bên Có. 

- Cột 3, 4: Ghi số dư bên Nợ hoặc bên Có sau mỗi nghiệp vụ phát sinh. 

- Dòng Số dư đầu kỳ: Được lấy số liệu từ sổ chi tiết theo dõi thanh toán của kỳ 
trước (dòng “Số dư cuối kỳ”) để ghi vào Cột 3 hoặc Cột 4 phù hợp. 
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4. Öu, nhöôïc ñieåm cuûa hình thöùc soå keá toaùn Nhaät kyù chung  

- Öu ñieåm 
- Nhöôïc ñieåm 

 
B. MOÄT SOÁ MAÃU BAÙO CAÙO TAØI CHÍNH 
 
Đơn vị:…………………… 
Địa chỉ:………………….. 

                                       Mẫu số S06-DN 
                                               (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC  
                                                   ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC) 

B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh 
Th¸ng... n¨m ... 

 

 
  Ngµy ..... th¸ng ..... n¨m ..... 

Ng−êi lËp 
(Ký, hä tªn) 

 
KÕ to¸n tr−ëng 

(Ký, hä tªn) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sè hiÖu Tªn Sè d− ®Çu th¸ng 
Sè ph¸t sinh 
trong th¸ng 

Sè d− cuèi th¸ng 

tµi kho¶n tµi kho¶n kÕ to¸n Nî Cã Nî Cã Nî Cã 
A B 1 2 3 4 5 6 

  
 
 
 
 
 
 
 

      

 Tæng céng       
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Đơn vị báo cáo: .................                                  Mẫu số B 02 – DN 
Địa chỉ:…………...............        (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO K ẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  
            Năm……… 

Đơn vị tính:............ 
 

CHỈ TIÊU 
Mã  
số 
 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
tr ước 

1 2 3 4 5 
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01    
2. Các khoản giảm tr ừ doanh thu 02    
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (10= 01-02) 
10    

4. Giá vốn hàng bán 11    
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp 

dịch vụ (20=10 - 11) 
20    

6. Doanh thu hoạt động tài chính 21    
7. Chi phí tài chính 22    
  - Trong đó: Chi phí lãi vay  23    
8. Chi phí bán hàng 25    
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26    
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 
     {30 = 20 + (21 - 22) - (25 + 26)} 

30   
 

 

11. Thu nhập khác 31    
12. Chi phí khác 32    
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40    
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 
+ 40) 

50    

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 

51 
52 

   

17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh 
nghiệp (60=50 – 51 - 52) 

60    

18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70    
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71    

 
(*) Chỉ áp dụng tại công ty cổ phần             Lập, ngày ... tháng ... năm ... 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 
(Ký, họ tên) 

      - Số chứng chỉ hành nghề; 
- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành 
nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi 
rõ Số chứng chỉ hành nghề. 
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Đơn vị báo cáo:………………....                                           Mẫu số B 01 – DN 
Địa chỉ:………………………….       (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
 
BẢNG CÂN ĐỐI K Ế TOÁN  
 Tại ngày ... tháng ... năm ...(1) 

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục) 
 

  Đơn vị tính:............. 
 
 

TÀI SẢN 

 
Mã 
số 
 

 
Thuyết 
minh 

Số 
cuối 
năm 
(3) 

Số 
đầu  
năm  
(3) 

1 2 3 4 5 
 

a - tµi s¶n ng¾n h¹n 
 

 
100 

   

I. Ti ền và các khoản tương đương tiền 110    
1. Tiền  111    
2. Các khoản tương đương tiền 
 

112    

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120    
1. Chứng khoán kinh doanh 121    
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)  122  (…) (…) 
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 
 

123 
 

   

III. Các kho ản phải thu ngắn hạn 130    
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  131    
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132    
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133    
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134    
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135    
6. Phải thu ngắn hạn khác 136    
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137    
8. Tài sản thiếu chờ xử lý 
 

139    

IV. Hàng tồn kho 140    
1. Hàng tồn kho 141    
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149  (…) (…) 
     
V. Tài sản ngắn hạn khác 150    
1. Chi phí trả trước ngắn hạn  151    
2. Thuế GTGT được khấu trừ 152    
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153    
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154    
5. Tài sản ngắn hạn khác 155    
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B - TÀI SẢN DÀI H ẠN 
 

200 

I. Các khoản phải thu dài hạn  210    
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211    
2. Trả trước cho người bán dài hạn 212    
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213    
4. Phải thu nội bộ dài hạn 214    
5. Phải thu về cho vay dài hạn 215    
6. Phải thu dài hạn khác 216    
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 
 

219  (...) (...) 

II. Tài sản cố định 220    
1. Tài sản cố định hữu hình 221    
      - Nguyên giá 222    
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223  (…) (…) 
2. Tài sản cố định thuê tài chính 224    
      - Nguyên giá 225    
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226  (…) (…) 
3. Tài sản cố định vô hình 227    
      - Nguyên giá 228    
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 
 

229  (…) (…) 

III. B ất động sản đầu tư 230    
      - Nguyên giá 231    
      - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232    
   (…) (…) 
IV. Tài sản dở dang dài hạn  
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn  
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 

240 
241 
242 

   

     
V. Đầu tư tài chính dài hạn 250    
1. Đầu tư vào công ty con  251    
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252    
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 

253 
254 

   

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255  (…) (…) 
VI. Tài sản dài hạn khác 260    
1. Chi phí trả trước dài hạn 261    
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262    
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263    
4. Tài sản dài hạn khác 268    

 
tæng céng tµI s¶n (270 = 100 + 200) 

 

 
270 

   

 
C - nî ph¶i tr¶ 

 

 
300 

   

I. Nợ ngắn hạn 310    
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1. Phải trả người bán ngắn hạn 311    
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312    
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313    
4. Phải trả người lao động 314    
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315    
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316    
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317    
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn  318    
9. Phải trả ngắn hạn khác 319    
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320    
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn  321    
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi  322    
13. Quỹ bình ổn giá 323    
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 
 

324    

II. N ợ dài hạn 330    
1. Phải trả người bán dài hạn 331    
2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332    
3. Chi phí phải trả dài hạn 333    
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334    
5. Phải trả nội bộ dài hạn 335    
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn  336    
7. Phải trả dài hạn khác 337    
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn  338    
9. Trái phiếu chuyển đổi 339    
10. Cổ phiếu ưu đãi 340    
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả  341    
12. Dự phòng phải trả dài hạn  342    
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
 

343    

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 
 

   

I. Vốn chủ sở hữu 410    
1. Vốn góp của chủ sở hữu 
    - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 
    - Cổ phiếu ưu đãi 

411 
411a 
411b 

   

2. Thặng dư vốn cổ phần 412    
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413    
4. Vốn khác của chủ sở hữu  414    
5. Cổ phiếu quỹ (*) 415  (...) (...) 
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416    
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417    
8. Quỹ đầu tư phát triển 418    
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419    
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420    
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 
     - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 
     - LNST chưa phân phối kỳ này 

421 
421a 
421b 
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12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 
 

422    

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430    
  1. Nguồn kinh phí  431    
  2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432    

 
Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 

 

 
440 

   

                                            Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
      - Số chứng chỉ hành nghề; 

- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 

 
Ghi chú: 

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại 
“Mã số” chỉ tiêu. 

(2) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi 
trong ngoặc đơn (...). 

(3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì “Số cuối năm“ 
có thể ghi là “31.12.X“; “Số đầu năm“ có thể ghi là “01.01.X“.  

(4) Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ 
hành nghề,  tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân 
ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề. 

 
 
 

Đơn vị báo cáo:......................                                            Mẫu số B 03 – DN 
Địa chỉ:…………...................        (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

          Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
 

BÁO CÁO L ƯU CHUYỂN TI ỀN TỆ 
(Theo phương pháp trực tiếp) (*) 

Năm….                        
Đơn vị tính: ........... 

Chỉ tiêu Mã 
số 

Thuyết 
minh 

Năm 
nay 

Năm 
tr ước 

1 2 3 4 5 
I. L ưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh     
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và 
doanh thu khác 

01    

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và 
dịch vụ 

02    

3. Tiền chi trả cho người lao động 03    
4. Tiền lãi vay đã trả 04    
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 05    
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06    
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh 07    
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Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh 
doanh 

20    

     
II. L ưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư     
1.Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các 

tài sản dài hạn khác 
21    

2.Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và 
các tài sản dài hạn khác 

22    

3.Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của 
đơn vị khác 

23    

4.Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ 
của đơn vị khác 

24    

5.Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 25    
6.Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 26    
7.Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được 
chia 

27    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30    
     
III. L ưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính     
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp 

của chủ sở hữu 
31 

 
   

2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua 
lại cổ phiếu  của doanh nghiệp đã phát hành    

32    

3. Tiền thu từ đi vay 33    
4. Tiền trả nợ gốc vay 34    
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính 35    
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 
 

36    

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 
 

40    

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 
20+30+40) 
 

50    

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 
 

60    

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi 
ngoại tệ 

61    

     
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 
50+60+61) 

70    

 
Ghi chú: Các chỉ tiêu không có số liệu thì doanh nghiệp không phải trình bày nhưng 
không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu 
   

 Lập, ngày ... tháng ... năm ... 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) 
      - Số chứng chỉ hành nghề; 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 
 

Đối với người lập biểu là các đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng chỉ hành 
nghề, tên và địa chỉ Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi 
rõ Số chứng chỉ hành nghề. 

 
C. BAØI TAÄP 
1. Hoïc sinh laøm baøi taäp trong saùch baøi taäp keá toaùn thuû coâng. Löu yù moät soá vaán ñeà sau: 
* Sổ tổng hợp 
Ñoái vôùi hình thöùc nhaät kyù chung, phaàn ghi soå toång hôïp (soå nhaät kyù vaø soå caùi) caàn phaân 
bieät hai tröôøng hôïp: 
- Coù söû duïng nhaät kyù ñaëc bieät 
- Chæ söû duïng nhaät kyù chung 
* M ối quan hệ giữa tổng hợp và chi tiết 
Bài tập có thể hướng đến kiểm tra kỹ năng ghi sổ tổng hợp, chi tiết 
- Ghi sổ tổng hợp, đồng thời ghi sổ chi tiết 
- Lập bảng tổng hợp chi tiết để đối chiếu với sổ cái 
* Báo cáo tài chính 
- Bảng cân đối số phát sinh 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
- Bảng cân đối kế toán 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 
2. Trong quaù trình oân taäp, Hoïc sinh neân thöïc haønh ghi soå baèng caùc baøi taäp sau ñaây: 
 
Baøi 01: 

Doanh nghieäp C thuoäc ñoái töôïng noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø 
thueá. Trong thaùng 01/N coù tình hình nhö sau: 

 
I. Soá dö ñaàu kyø cuûa caùc taøi khoaûn: 
 1. Haøng göûi ñi baùn : 50.000.000 
 2. Phaûi thu khaùch haøng : 125.000.000 (Trong ñoù khaùch haøng A: 100.000.000) 
 3. Thueá GTGT ñöôïc khaáu tröø : 15.500.000 
 
II.  Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng: 

1. Ngaøy 01/01, xuaát baùn haøng hoaù giaù voán : 200.000.000, giaù baùn 250.000.000, 
thueá GTGT 10%. Khaùch haøng A chöa thanh toaùn. 

2. Ngaøy 05/01, mua haøng hoaù veà nhaäp kho. Giaù mua chöa thueá 600.000.000, 
thueá GTGT 10%. Doanh nghieäp chöa thanh toaùn cho Cty X. 

3. Ngaøy 10/01, xuaát haøng hoaù giaù voán : 600.000.000, giaù baùn 700.000.000, thueá 
GTGT 70.000.000. Khaùch haøng A chöa thanh toaùn. 

4. Ngaøy 12/01, khaùch haøng A traû nôï 500.000.000 baèng TGNH 
5. Ngaøy 20/01, trích khaáu hao TSCÑ tính vaøo chi phí baùn haøng 25.000.000, chi 

phí quaûn lyù doanh nghieäp 7.000.000. 
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6. Ngaøy 24/01, soá haøng göûi ñi baùn kyø tröôùc ñaõ baùn heát, giaù baùn 55.000.000, thueá 
GTGT 5.500.000. Khaùch haøng B chöa thanh toaùn. 

7. Ngaøy 25/01, tính tieàn löông phaûi traû cho nhaân vieân laø 70.000.000. Trong ñoù 
löông nhaân vieân baùn haøng: 20.000.000, nhaân vieân quaûn lyù: 50.000.000. 

8. Trích caùc khoaûn theo löông ñuùng quy ñònh. 
9. Ngaøy 30/01, traû löông cho nhaân vieân baèng TGNH : 60.000.000 
10. Ngaøy 31/01, traû nôï Cty X baèng TGNH: 120.000.000 
11. Ngaøy 31/01, khaùch haøng A traû nôï baèng TGNH: 100.000.000 
12. Ngaøy 31/01, thöïc hieän caùc buùt toaùn keát chuyeån ñeå xaùc ñònh KQKD vaø khaáu 

tröø thueá GTGT. Cho biết thuế TNDN 20%. 
 
Yeâu caàu: 

1. Haõy phaûn aùnh tình hình treân vaøo soå: 
- Soå nhaät kyù chung. 
- Soå caùi taøi khoaûn 131. 
- Soå caùi taøi khoaûn 911. 
- Soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi mua laø coâng ty A. 

2. Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.  
 
Baøi 02: 

Doanh nghiệp Y sản xuất sản phẩm A theo qui trình giaûn ñôn, thuoäc ñoái töôïng 
noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá, tính giaù xuaát kho theo phöông phaùp 
FIFO. Trong thaùng 01, coù taøi lieäu keá toaùn sau: 
 
I. Soá dö ñaàu thaùng 01: 
 TK 111 : 86.000.000 TK 311 :  35.000.000  
 TK 112 : 1.500.000.000  TK 331 : 15.630.000 
 TK 133 : 25.000.000  TK 334 : 2.000.000 
 TK 152 :      1.003.250.000 (10.000 kg) TK 138 : 18.950.000 (dö coù) 
 TK 153 : 61.200.000 TK 411 : 4.916.334.000 
 TK 338 : 1.536.000 TK 2141 : 56.000.000 
 TK 155 :         790.000.000 (1.000 sp A) TK 211 :  1.580.000.000 
II. Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong thaùng 01: 

(1) Ngaøy 03/01, mua nguyeân vaät lieäu nhaäp kho, soá löôïng 7.000 kg, giaù mua 
100.000 ñ/kg, thueá GTGT 10%. Thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn. 

(2) Ngaøy 10/01, mua nguyeân vaät lieäu nhaäp kho, soá löôïng 7.000 kg, giaù mua 
100.000 ñ/kg, thueá GTGT 10%. Doanh nghieäp chöa traû tieàn ngöôøi baùn. 

(3) Ngaøy 21/01, xuaát kho nguyeân vaät lieäu tröïc tieáp saûn xuaát saûn phaåm A, soá löôïng 
10.000 kg. 

(4) Ngaøy 30/01, löông boä phaân tröïc tieáp saûn xuaát 1.150.000.000 ñ, boä phaän quaûn lyù 
phaân xöôûng 25.000.000 ñ. Trích caùc khoaûn theo löông ñuùng quy ñònh. 

(5) Ngaøy 30/01, trích khaáu hao TSCÑ ôû phaân xöôûng 11.900.000 ñ. 
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(6) Ngaøy 30/01, keát chuyeån chi phí saûn xuaát ñeå tính giaù thaønh saûn phaåm, soá löôïng 
saûn phaåm hoaøn thaønh nhaäp kho laø 1.000 saûn phaåm. Cho bieát khoâng coù saûn 
phaåm dôû dang cuoái kyø. 

(7) Ngaøy 31/01, xuaát baùn 1.000 saûn phaåm A, giaù baùn 2.700.000 ñ/saûn phaåm, thueá 
GTGT 10%. Doanh nghieäp ñaõ thu baèng tieàn maët. 

(8) Ngaøy 31/01, laõi tieàn göûi ngaân haøng 20.000.000 ñ. 
(9) Ngaøy 31/01, chi phí quaûn lyù DN 40.000.000 ñ, thanh toaùn baèng tieàn maët. Chi 

phí  baùn haøng 47.750.000 ñ, thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn. 
(10) Ngaøy 31/01, keá toaùn thöïc hieän caùc buùt toaùn keát chuyeån cuoái kyø ñeå xaùc ñònh keát 

quaû kinh doanh vaø khaáu tröø thueá GTGT. 
 
Yeâu caàu: 

1) Keõ soå, ghi soå, khoùa soå:  
 - Soå nhaät kyù chung. 
 - Soå caùi taøi khoaûn 155. 
 - Soå chi tieát vaät lieäu, duïng cuï, saûn phaåm, haøng hoaù ( ñoái töôïng saûn phaåm A). 

2) Laäp baûng caân ñoái soá phaùt sinh. 
 
Baøi 03: 

Coâng ty A, trong thaùng 08 coù taøi lieäu keá toaùn sau: 
 
I. Soá dö ñaàu thaùng: 

- Taøi khoaûn “tieàn maët”: 250.000 
- Taøi khoaûn “haøng hoùa”: 400.000 
- Taøi khoaûn “phaûi thu khaùch haøng”: 125.000 (trong ñoù coâng ty X 100.000) 
- Taøi khoaûn “phaûi traû cho ngöôøi baùn”: 60.000 (trong ñoù coâng ty N 55.000) 
- Taøi khoaûn “vay ngaén haïn”: 120.000 
- Taøi khoaûn “lôïi nhuaän chöa phaân phoái”: 145.000 
- Taøi khoaûn “nguoàn voán kinh doanh”: 450.000 

 
II. Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: 
1) Ngaøy 02/08, mua loâ haøng A theo hoùa ñôn GTGT HÑ02 coù toång thanh toaùn laø 

330.000, trong ñoù thueá GTGT: 30.000. Kieåm nhaän nhaäp kho phaùt hieän thöøa moät soá 
haøng trò giaù 4.000, soá haøng thöøa coâng ty baûo quaûn rieâng. Coâng ty chöa thanh toaùn 
tieàn haøng cho ngöôøi baùn N. 

2) Ngaøy 03/08, nhaän ñöôïc chöùng töø soá VN03, vay ngaén haïn ngaân haøng 150.000 traû nôï 
ngöôøi baùn N. 

3) Ngaøy 05/08, keá toaùn laäp phieáu xuaát kho XK05/08, xuaát kho haøng hoùa göûi ñi baùn 
cho coâng ty X theo phöông thöùc chuyeån haøng, giaù thöïc teá xuaát kho 500.000, giaù 
baùn chöa thueá 600.000, thueá GTGT 10%. Coâng ty X baùo chöa nhaän haøng. 

4) Ngaøy 09/08, Coâng ty X thanh toaùn tieàn loâ haøng göûi ñi ngaøy 05/08 theo phieáu thu 
PT01/08. 
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5) Ngaøy 12/08, coâng ty X traû laïi 1 phaàn loâ haøng: giaù baùn 120.000, thueá GTGT 10%, 
giaù voán 100.000. Coâng ty ñaõ ñoàng yù nhaäp laïi kho vaø chi tieàn maët thanh toaùn laïi cho 
coâng ty X theo phieáu chi PC01/08. 

6) Ngaøy 14/08, phieáu thu soá PT14/08, coâng ty B öùng tröôùc tieàn haøng cho doanh 
nghieäp 17.000. 

7) Ngaøy 18/08, nhaän ñöôïc hoùa ñôn GTGT soá 0518 cuûa Coâng ty N, mua loâ haøng E: giaù 
mua 66.000, thueá GTGT 10%. Doanh nghieäp ñaõ nhaäp kho theo phieáu nhaäp kho 
NK18/08, chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. 

8) Ngaøy 20/08, nhaän ñöôïc hoùa ñôn GTGT soá 0530 cuûa Coâng ty M, mua loâ haøng F: giaù 
mua 5.000, thueá GTGT 10%. Doanh nghieäp ñaõ nhaäp kho theo phieáu nhaäp kho 
NK20/08, chöa thanh toaùn tieàn cho ngöôøi baùn. 

9) Ngaøy 31/08, phaân boå chi phí thu mua haøng hoaù cho haøng ñaõ baùn ra 50.000 theo 
chöùng töø PB31. 

10) Ngaøy 31/08, keá toaùn thöïc hieän caùc buùt toaùn keát chuyeån cuoái kyø ñeå xaùc ñònh keát 
quaû kinh doanh vaø khaáu tröø thueá GTGT. 

 
Yeâu caàu:  

1) Keõ soå, ghi soå, khoùa soå: 
- Soå nhaät kyù chung. 
- Soå caùi caùc taøi khoaûn 131, 331, 911. 
- Soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn laø coâng ty N. 

2) Laäp baûng caân ñoái soá phaùt sinh. 
3) Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh. 

 
Baøi 04:  

Coâng ty A noäp thueá GTGT theo phöông phaùp khaáu tröø thueá. 
Soá dö ñaàu thaùng 02 cuûa taøi khoaûn 112: 350.000.000ñ. 
 

Trong thaùng 02, coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh sau: 
1. Ngaøy 03/02, giaáy baùo coù soá BC01/02, coâng ty X chuyeån khoaûn thanh toaùn tieàn 

mua haøng thaùng tröôùc soá tieàn : 40.000.000ñ. 
2. Ngaøy 06/02, xuaát kho baùn haøng, giaù thöïc teá xuaát kho 60.000.000ñ, giaù baùn 

80.000.000ñ, thueá GTGT 10%. Thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn, doanh nghieäp 
ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo coù soá BC02/02. 

3. Ngaøy 10/02, phieáu thu soá PT01/02 keøm theo giaáy baùo Nôï soá BN01/02, ruùt tieàn 
göûi ngaân haøng veà nhaäp quyõ, soá tieàn 100.000.000ñ. 

4. Ngaøy 15/02, giaáy baùo nôï soá BN02/02, chuyeån khoaûn thanh toaùn tieàn mua haøng 
thaùng tröôùc, soá tieàn 160.000.000ñ. 

5. Ngaøy 18/02, giaáy baùo Nôï soá BN03/02, duøng tieàn göûi ngaân haøng goùp voán lieân 
doanh soá tieàn 100.000.000ñ. 
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6. Ngaøy 22/02, giaáy baùo Nôï soá BN04/02, chuyeån tieàn göûi ngaân haøng thanh toaùn 
tieàn mua haøng hoaù nhaäp kho, soá tieàn 33.000.000ñ, trong ñoù thueá GTGT: 
3.000.000ñ. 

7. Ngaøy 23/02, giaáy baùo Coù soá BC03/02, xuaát quyõ tieàn maët 100.000.000ñ noäp vaøo 
taøi khoaûn tieàn göûi ngaân haøng. 

8. Ngaøy 25/02, giaáy baùo coù soá BC04/02, ngöôøi mua haøng chuyeån khoaûn thanh 
toaùn cho coâng ty soá tieàn mua haøng ôû thaùng tröôùc 77.000.000ñ. 

9. Ngaøy 26/02, giaáy baùo Nôï soá BN05/02, chi tieàn göûi ngaân haøng mua coå phieáu daøi 
haïn, soá tieàn 50.000.000ñ. 

10. Ngaøy 28/02, nhöôïng baùn moät soá coå phieáu (ñaàu tö ngaén haïn), giaù baùn 
110.000.000ñ, giaù trò theo soå saùch keá toaùn 100.000.000ñ, thanh toaùn baèng 
chuyeån khoaûn. Doanh nghieäp ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo coù soá BC05/02. 

 
Yeâu caàu: 

Keõ soå, ghi soå, khoùa soå: 
1) Soå nhaät kyù chung. 
2) Soå caùi taøi khoaûn 112. 
3) Soå tieàn göûi ngaân haøng. 

Baøi 05: 
Doanh nghieäp Q keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, 

tính giaù xuaát kho saûn phaåm theo phöông phaùp FIFO, noäp thueá GTGT theo phöông 
phaùp khaáu tröø thueá. Trong thaùng 03/N coù taøi lieäu keá toaùn sau: 

 
1) Soá dö ñaàu kyø cuûa moät soá taøi khoaûn:  

Soá hieäu taøi khoaûn Soá tieàn  
1211 10.000.000 ñoàng (100 coå phieáu M) 
133 500.000 ñoàng  

155(A) 2.000.000 ñoàng (20 saûn phaåm A) 
Caùc taøi khoaûn khaùc giaû ñònh coù soá dö hôïp lyù. 

 
2) Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø:  

(2.1) Ngaøy 04/03, saûn phaåm saûn xuaát hoaøn thaønh laø: 100 saûn phaåm A. Giaù thaønh 
98.000 ñoàng/ñôn vò saûn phaåm. Doanh nghieäp ñaõ nhaäp kho 50 saûn phaåm, 
göûi ñi baùn cho coâng ty N 50 saûn phaåm. 

(2.2) Ngaøy 06/03, xuaát kho baùn chòu cho coâng ty X 20 saûn phaåm A, giaù baùn 
400.000 ñoàng/saûn phaåm. Thueá GTGT 10%. 

(2.3) Ngaøy 07/03, nhöôïng baùn 100 coå phieáu M. Giaù baùn 150.000 ñoàng/coå phieáu, 
thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn. Chi phí moâi giôùi 500.000 ñoàng, doanh 
nghieäp ñaõ chi baèng tieàn maët. 

(2.4) Ngaøy 16/03, doanh nghieäp ñöôïc giaûm thueá GTGT 1.000.000 ñoàng. Soá thueá 
giaûm ñöôïc tröø vaøo soá thueá phaûi noäp cuûa thaùng naøy. 
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(2.5) Ngaøy 19/03, coâng ty X traû laïi 10 saûn phaåm A do keùm chaát löôïng, doanh 
nghieäp ñaõ ñoàng yù nhaäp laïi kho. Chi phí vaän chuyeån haøng veà nhaäp kho 
200.000 ñoàng, thueá GTGT 10%, doanh nghieäp ñaõ chi baèng tieàn maët. 

(2.6) Ngaøy 28/03, tieàn laõi tham gia lieân doanh thaùng naøy laø 60.000.000 ñoàng. 
Doanh nghieäp ñaõ nhaän baèng tieàn maët 20.000.000 ñoàng, soá coøn laïi duøng ñeå 
boå sung voán goùp. 

(2.7) Ngaøy 29/03, soá saûn phaåm göûi baùn cho coâng ty N ñaõ ñöôïc xaùc ñònh laø tieâu 
thuï. Giaù baùn 400.000 ñoàng/saûn phaåm, thueá GTGT 10%, thanh toaùn baèng 
chuyeån khoaûn. 

(2.8) Chi phí hoaït ñoäng phaùt sinh trong kyø: 
ÑVT : ñoàng. 

Khoaûn muïc 
Boä phaän  
baùn haøng 

Boä phaän quaûn lyù 
doanh nghieäp 

+ Coâng cuï xuaát duøng loaïi phaân boå 1 laàn 
+ Coâng cuï xuaát duøng loaïi phaân boå 2 laàn  
+ Tieàn löông phaûi traû  
+ Khaáu hao maùy moùc thieát bò 
+ Chi phí khaùc chi baèng tieàn maët 

x 
200.000 

2.000.000 
60.000 

100.000 

50.000 
x 

1.000.000 
20.000 
80.000 

Trích caùc khoaûn theo löông ñuùng quy ñònh. 
(2.9) Ngaøy 30/03, Keá toaùn thöïc hieän caùc buùt toaùn keát chuyeån cuoái kyø ñeå xaùc 

ñònh keát quaû kinh doanh vaø khaáu tröø thueá GTGT. Cho biết thuế suaát thueá 
TNDN 20%. 

 
Yeâu caàu: 

1. Keõ soå, ghi soå, khoùa soå: 
- Soå nhaät kyù chung. 
- Soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi mua laø coâng ty X. 
- Soå caùi taøi khoaûn 911. 
- Soå chi tieát vaät lieäu, duïng cuï (saûn phaåm, haøng hoùa), ñoái töôïng saûn phaåm A. 

2. Laäp baùo caùo keát quaû hoaït ñoäng kinh doanh.  
 
Baøi 06:  

Coù soá lieäu taïi moät doanh nghieäp trong thaùng 01 nhö sau: (ñôn vò tính 1.000 
ñoàng) 

- Soá dö ñaàu thaùng cuûa taøi khoaûn tieàn maët 10.000. 
- Trong thaùng coù caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh: 

1. Ngaøy 05/01, phieáu thu soá PT01/01, thu tieàn baùn haøng: 70.000. 
2. Ngaøy 07/01, phieáu chi soá PC01/01, chi tieàn maët traû löông cho caùn boä coâng nhaân 

vieân 40.000. 
3. Ngaøy 10/01, phieáu thu soá PT02/01, ruùt tieàn göûi ngaân haøng veà nhaäp quyõ tieàn 

maët: 40.000. 
4. Ngaøy 15/01, phieáu thu soá PT03/01, khaùch haøng traû nôï baèng tieàn maët: 25.000. 
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5. Ngaøy 17/01, phieáu chi soá PC02/01, chi tieàn maët mua nguyeân vaät lieäu nhaäp kho: 
40.000. 

6. Ngaøy 24/01, phieáu chi soá PC03/01, chi quyõ phuùc lôïi: 5.000. 
7. Ngaøy 25/01, phieáu thu soá PT04/01, thu tieàn nhöôïng baùn taøi saûn coá ñònh: 22.000. 
8. Ngaøy 26/01, phieáu chi soá PC04/01, chi coâng taùc xaây döïng cô baûn ôû ñôn vò: 

28.000. 
 
Yeâu caàu: 

Keõ soå, ghi soå, khoùa soå: 
1) Soå nhaät kyù chung. 
2) Soå caùi taøi khoaûn 111. 
3) Soå keá toaùn chi tieát quyõ tieàn maët. 
4) Soå quyõ tieàn maët. 

 
Baøi 07:  

Coâng ty N keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính 
giaù thöïc teá xuaát kho haøng hoaù theo phöông phaùp FIFO, noäp thueá GTGT theo 
phöông phaùp khaáu tröø thueá. Thaùng 10/N coù taøi lieäu keá toaùn sau : 

 
I. Soá dö ñaàu kyø: 

Taøi khoaûn Soá tieàn Chi tieát 
112 500.000.000 ñoàng  

1561 100.000.000 ñoàng 100 kg haøng A 
 
II. Caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø: 

1) Ngaøy 02/10, mua chòu coâng ty M 20 kg haøng A nhaäp kho, giaù mua 1.500.000 
ñoàng/kg. Thueá GTGT 10%. Coâng ty ñaõ nhaäp kho theo phieáu nhaäp kho 
NK01/10. 

2) Ngaøy 05/10, chuyeån khoaûn traû nôï coâng ty M 33.000.000 ñoàng. Coâng ty ñaõ 
nhaän ñöôïc giaáy baùo nôï BN01/10. 

3) Ngaøy 06/10, mua chòu coâng ty M 50 kg haøng A nhaäp kho, giaù mua 1.000.000 
ñoàng/kg. Thueá GTGT 10%. Coâng ty ñaõ nhaäp kho theo phieáu nhaäp kho 
NK02/10. 

4) Ngaøy 10/10, mua 1 phöông tieän vaän taûi, giaù mua 100.000.000 ñoàng, thueá 
GTGT 10%. Thanh toaùn baèng chuyeån khoaûn. Taøi saûn naøy ñöôïc ñaàu tö töø quyõ 
ñaàu tö phaùt trieån vaø ñöôïc duøng cho hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh. Coâng ty 
ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo nôï BN02/10. 

5) Ngaøy 12/10, chi tieàn maët traû nôï coâng ty M 20.000.000 ñoàng. Coâng ty ñaõ laäp 
phieáu chi PC01/10. 

6) Ngaøy 15/10, xuaát baùn chòu cho coâng ty Q 110kg haøng A. Giaù baùn 2.000.000 
ñoàng/kg, thueá GTGT 10%. Coâng ty ñaõ laäp phieáu xuaát kho XK01/10. 
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7) Ngaøy 17/10, coâng ty Q ñaõ chuyeån khoaûn thanh toaùn nôï 242.000.000 ñoàng. 
Coâng ty ñaõ nhaän ñöôïc giaáy baùo coù BC01/10. 

 
Yeâu caàu: 

Keõ soå, ghi soå vaø khoaù soå: 
1) Soå nhaät kyù chung. 
2) Soå caùi 112. 
3) Soå tieàn göûi ngaân haøng. 
4) Soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn laø coâng ty M. 
5) Soå chi tieát vaät lieäu, duïng cuï (saûn phaåm, haøng hoaù), ñoái töôïng haøng 

hoaù A. 
 

Baøi 08:NGAØNH KEÁ TOA 
ÙN Taïi moät DN keá toaùn haøng toàn kho theo phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân, tính giaù 
xuaát kho theo phöông phaùp FIFO, coù taøi lieäu keá toaùn sau: 
 
A. Soá dö ñaàu kyø moät soá taøi khoaûn: 
Taøi khoaûn 112: 900.000.000 
Taøi khoaûn 131: 600.000.000 
Taøi khoaûn 156: 800.000.000 
Taøi khoaûn 331: 700.000.000 
 
Chi tieát: 

Ngöôøi mua A: 400.000.000 
Ngöôøi baùn B: 300.000.000 
Haøng hoùa C: 200kg x 1.000.000 = 200.000.000 
 
B. Nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh trong kyø: 
1. Mua 50 kg haøng hoùa C nhaäp kho, giaù mua 800.000 ñoàng/kg, thueá GTGT 10%, thanh 
toaùn qua ngaân haøng. 
 2.  Xuaát baùn chòu coâng ty A, 10 kg haøng hoùa C, giaù baùn 2.000.000 ñoàng/kg thueá 
GTGT 10%.  
3. Mua chòu ngöôøi baùn B 20 kg haøng hoùa N. Giaù mua 1.500.000 ñoàng/kg. thueá GTGT 
10%. 
4. Chuyeån khoaûn thanh toaùn toaøn boä coâng nôï ôû nghieäp vuï 3 cho ngöôøi baùn B. 
5. Coâng ty A chuyeån khoaûn thanh toaùn toaøn boä coâng nôï ôû nghieäp vuï 2. 
6. Chuyeån khoaûn traû tröôùc tieàn thueâ cöûa haøng 3 thaùng. Giaù thueâ moãi thaùng 7.000.000 
ñoàng.  
7. Tieàn ñieän chöa thanh toaùn cho coâng ty ñieän löïc laø 400.000. Phaân boå cho boä phaän 
baùn haøng 100.000, boä phaän QLDN 300.000. Thueá GTGT 10%. 
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8. Mua coâng cuï duïng cuï ñöa vaøo söû duïng ngay cho boä phaän baùn haøng. Giaù mua 
600.000 ñoàng, thueá GTGT 10%. Chöa thanh toaùn cho coâng ty B. Keá toaùn phaân boå 2 
kyø. 
9. Khaùch haøng A traû laïi 5 kg haøng hoùa C. Coâng ty ñaõ nhaäp laïi kho vaø ñaõ chuyeån 
khoaûn thanh toaùn laïi cho khaùch haøng A. 
10. Chuyeån khoaûn taïm öùng cho nhaân vieân K 5.000.000 ñoàng 
11. Mua vaên phoøng phaåm söû duïng cho boä phaän quaûn lyù, giaù mua 2.000.000 ñoàng, thueá 
GTGT 10%. Thanh toaùn qua ngaân haøng. 
12. Nhaân vieân K thanh toaùn taïm öùng. Coâng taùc phí 4.000.000, thueá GTGT 10%. Soá 
tieàn thöøa ñaõ noäp laïi baèng tieàn maët. Nhaân vieân K thuoäc boä phaän QLDN. 
13. Xuaát kho traû laïi cho ngöôøi baùn B 10 kg haøng hoùa N. Ngöôøi baùn B ñaõ nhaän laïi haøng 
vaø chuyeån khoaûn thanh toaùn laïi cho coâng ty. 
14. Ruùt tieàn göûi ngaân haøng veà nhaäp quyõ tieàn maët 50.000.000 ñoàng. 
15. Xuaát baùn 30 kg haøng hoùa C thanh toaùn qua ngaân haøng. Giaù baùn 3.0000.000 
ñoàng/kg, thueá GTGT 10%. 
 
Yeâu caàu: 
 Keõ soå, ghi soå, khoùa soå: 
 1. Soå Nhaät kyù chung 
 2. Soå caùi caùc taøi khoaûn: 112, 131, 156, 331 
 3. Soå tieàn göûi ngaân haøng 
 4. Soå chi tieát thanh toaùn (ñoái töôïng ngöôøi mua A) 
 5. Soå chi tieát thanh toaùn (ñoái töôïng ngöôøi baùn B) 
 6. Soå chi tieát vaät lieäu, duïng cuï (saûn phaåm, haøng hoùa) ñoái töôïng haøng hoùa C 
 

 


