LỜI NÓI ĐẦU
Kế toán có vai trò quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ một tổ chức,
doanh nghiệp nào. Việc tìm hiểu pháp luật nói chung và pháp luật về kế toán
doanh nghiệp nói riêng là một trong những yêu cầu cần thiết đối với Doanh
nghiệp. Để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật và hỗ trợ cho doanh
nghiệp các quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp, Sở Tư pháp tỉnh Bắc
Giang biên soạn cuốn “Hỏi - đáp pháp luật liên quan đến chế độ kế toán doanh
nghiệp”.
Cuốn tài liệu gồm 2 phần:
Phần I: Một số quy định pháp luật trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp.
Phần II: Một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh
vực kế toán doanh nghiệp.
Xin trân trọng giới thiệu!
SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẮC GIANG
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Phần I. Một số quy định pháp luật
trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp
Câu hỏi 1: Đơn vị tiền tệ trong kế toán được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 3 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài
chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp (sau đây viết tắt là Thông tư số
200/2014/TT-BTC) quy định đơn vị tiền tệ trong kế toán như sau:
Đơn vị tiền tệ trong kế toán” là Đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là “đ”;
ký hiệu quốc tế là “VND”) được dùng để ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo
cáo tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi
bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định về lựa chọn đơn vị tiền tệ
trong kế toán (được trả lời tại Câu hỏi 2) thì được chọn một loại ngoại tệ làm
đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán.
Câu hỏi 2: Lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế toán được quy định như
thế nào?
Trả lời:
Điều 4 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định lựa chọn đơn vị tiền tệ
trong kế toán như sau:
1. Doanh nghiệp có nghiệp vụ thu, chi chủ yếu bằng ngoại tệ căn cứ vào
quy định của Luật Kế toán, để xem xét, quyết định lựa chọn đơn vị tiền tệ trong
kế toán và chịu trách nhiệm về quyết định đó trước pháp luật. Khi lựa chọn đơn
vị tiền tệ trong kế toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý
trực tiếp.
2. Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ:
(i) Được sử dụng chủ yếu trong các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ
của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và
thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để niêm yết giá bán và được thanh toán; và
(ii) Được sử dụng chủ yếu trong việc mua hàng hóa, dịch vụ, có ảnh
hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí sản xuất, kinh
doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để thanh toán cho các chi
phí đó.
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3. Các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung cấp bằng chứng về
đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị:
(i) Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực tài chính (như phát
hành cổ phiếu, trái phiếu);
(ii) Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và
được tích trữ lại.
4. Đơn vị tiền tệ trong kế toán phản ánh các giao dịch, sự kiện, điều kiện
liên quan đến hoạt động của đơn vị. Sau khi xác định được đơn vị tiền tệ trong
kế toán thì đơn vị không được thay đổi trừ khi có sự thay đổi trọng yếu trong các
giao dịch, sự kiện và điều kiện đó.
Câu hỏi 3: Việc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ
trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 5 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định chuyển đổi Báo cáo tài
chính lập bằng đơn vị tiền tệ trong kế toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam như
sau:
1. Doanh nghiệp sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì
đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại
tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam khi công bố và
nộp Báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính lập bằng đơn vị tiền tệ kế
toán là ngoại tệ sang Đồng Việt Nam, trình bày thông tin so sánh được thực hiện
theo quy định tại Chương III Thông tư này.
3. Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ sang Đồng
Việt Nam, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài
chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi
Báo cáo tài chính từ đồng ngoại tệ sang Đồng Việt Nam.
Câu hỏi 4: Thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán được quy định như
thế nào?
Trả lời:
Điều 7 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định thay đổi đơn vị tiền tệ
trong kế toán như sau:
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Khi có sự thay đổi lớn về hoạt động quản lý và kinh doanh dẫn đến đơn
vị tiền tệ được sử dụng trong các giao dịch kinh tế không còn thoả mãn các tiêu
chuẩn: Đơn vị tiền tệ trong kế toán là đơn vị tiền tệ (được sử dụng chủ yếu trong
các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ của đơn vị, có ảnh hưởng lớn đến giá
bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ và thường chính là đơn vị tiền tệ dùng để
niêm yết giá bán và được thanh toán; và được sử dụng chủ yếu trong việc mua
hàng hóa, dịch vụ, có ảnh hưởng lớn đến chi phí nhân công, nguyên vật liệu và
các chi phí sản xuất, kinh doanh khác, thông thường chính là đơn vị tiền tệ dùng
để thanh toán cho các chi phí đó); các yếu tố sau đây cũng được xem xét và cung
cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán của đơn vị (đơn vị tiền tệ sử dụng
để huy động các nguồn lực tài chính như phát hành cổ phiếu, trái phiếu; đơn vị
tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt động kinh doanh và được tích trữ lại)
thì doanh nghiệp được thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán. Việc thay đổi từ một
đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán này sang một đơn vị tiền tệ ghi sổ kế toán khác chỉ
được thực hiện tại thời điểm bắt đầu niên độ kế toán mới. Doanh nghiệp phải
thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp về việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong
kế toán chậm nhất là sau 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.
Câu hỏi 5: Quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với việc tổ
chức kế toán tại các đơn vị trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch
toán phụ thuộc (sau đây viết tắt là đơn vị hạch toán phụ thuộc)?
Trả lời:
Điều 8 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định quyền và trách nhiệm
của doanh nghiệp đối với việc tổ chức kế toán tại các đơn vị hạch toán phụ thuộc
như sau:
1. Doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức bộ máy kế toán và phân cấp
hạch toán ở các đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với đặc điểm hoạt động,
yêu cầu quản lý của mình và không trái với quy định của pháp luật.
2. Doanh nghiệp quyết định việc kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc
có tổ chức bộ máy kế toán riêng đối với:
(i) Việc ghi nhận khoản vốn kinh doanh được doanh nghiệp cấp: Doanh
nghiệp quyết định đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận là nợ phải trả hoặc vốn
chủ sở hữu;
(ii) Đối với các giao dịch mua, bán, điều chuyển sản phẩm, hàng hóa,
dịch vụ nội bộ: Doanh thu, giá vốn chỉ được ghi nhận riêng tại từng đơn vị hạch
toán phụ thuộc nếu sự luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các khâu
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trong nội bộ về bản chất tạo ra giá trị gia tăng trong sản phẩm, hàng hóa, dịch
vụ. Việc ghi nhận doanh thu từ các giao dịch nội bộ để trình bày trên Báo cáo tài
chính của các đơn vị không phụ thuộc vào hình thức của chứng từ kế toán (hóa
đơn hay chứng từ luân chuyển nội bộ);
(iii) Việc phân cấp kế toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc: Tùy thuộc mô
hình tổ chức kế toán tập trung hay phân tán, doanh nghiệp có thể giao đơn vị
hạch toán phụ thuộc phản ánh đến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hoặc chỉ
phản ánh đến doanh thu, chi phí.
Câu hỏi 6: Đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán được quy định như thế
nào?
Trả lời:
Điều 9 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định đăng ký sửa đổi Chế độ
kế toán như sau:
1. Đối với hệ thống tài khoản kế toán
(i) Doanh nghiệp căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán của Chế độ kế
toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư này để vận dụng và chi tiết hoá
hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu
quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết
cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.
(ii) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc
sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch
toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn
bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
(iii) Doanh nghiệp có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản
cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3
tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp quy định tại phụ lục 1
Thông tư này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải
đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Đối với Báo cáo tài chính
(i) Doanh nghiệp căn cứ biểu mẫu và nội dung của các chỉ tiêu của Báo
cáo tài chính tại phụ lục 2 Thông tư này để chi tiết hoá các chỉ tiêu (có sẵn) của
hệ thống Báo cáo tài chính phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu
quản lý của từng ngành và từng đơn vị.
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(ii) Trường hợp doanh nghiệp cần bổ sung mới hoặc sửa đổi biểu mẫu,
tên và nội dung các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính phải được sự chấp thuận bằng
văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.
3. Đối với chứng từ và sổ kế toán
(i) Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc),
doanh nghiệp có thể lựa chọn áp dụng theo biểu mẫu ban hành kèm theo phụ lục
số 3 Thông tư này hoặc được tự thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu
cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm bảo cung cấp những thông tin theo quy
định của Luật Kế toán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
(ii) Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả các loại Sổ Cái, sổ Nhật ký)
đều thuộc loại không bắt buộc. Doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ theo
hướng dẫn tại phụ lục số 4 Thông tư này hoặc bổ sung, sửa đổi biểu mẫu sổ, thẻ
kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo
trình bày thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát.
Câu hỏi 7: Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài
được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 10 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định chế độ kế toán áp dụng
đối với nhà thầu nước ngoài như sau:
1. Nhà thầu nước ngoài có cơ sở thường trú hoặc cư trú tại Việt Nam mà
cơ sở thường trú hoặc cư trú không phải là đơn vị độc lập có tư cách pháp nhân
thực hiện Chế độ kế toán tại Việt Nam như sau:
(i) Các nhà thầu có đặc thù áp dụng theo Chế độ kế toán do Bộ Tài chính
ban hành riêng cho nhà thầu;
(ii) Các nhà thầu không có Chế độ kế toán do Bộ Tài chính ban hành
riêng thì được lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
hoặc vận dụng một số nội dung của Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam phù
hợp với đặc điểm hoạt động, yêu cầu quản lý của mình.
(iii) Trường hợp nhà thầu lựa chọn áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán doanh
nghiệp Việt Nam thì phải thực hiện nhất quán cho cả niên độ kế toán.
(iv) Nhà thầu phải thông báo cho cơ quan thuế về Chế độ kế toán áp
dụng không chậm hơn 90 ngày kể từ thời điểm bắt đầu chính thức hoạt động tại
Việt Nam. Khi thay đổi thể thức áp dụng Chế độ kế toán, nhà thầu phải thông
báo cho cơ quan thuế không chậm hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi.
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2. Nhà thầu nước ngoài phải kế toán chi tiết theo từng Hợp đồng nhận
thầu (từng Giấy phép nhận thầu), từng giao dịch làm cơ sở để quyết toán hợp
đồng và quyết toán thuế.
3. Trường hợp Nhà thầu nước ngoài áp dụng đầy đủ Chế độ kế toán
doanh nghiệp Việt Nam nhưng có nhu cầu bổ sung, sửa đổi thì phải đăng ký
theo quy định về đăng ký sửa đổi Chế độ kế toán và chỉ được thực hiện khi có ý
kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính. Trong vòng 15 ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Tài chính có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho
nhà thầu nước ngoài về việc đăng ký nội dung sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán.
Câu hỏi 8: Nguyên tắc kế toán tiền được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 11 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán tiền
như sau:
1. Kế toán phải mở sổ kế toán ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự
phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập tiền, ngoại tệ và tính ra số tồn tại quỹ và
từng tài khoản ở Ngân hàng tại mọi thời điểm để tiện cho việc kiểm tra, đối
chiếu.
2. Các khoản tiền do doanh nghiệp khác và cá nhân ký cược, ký quỹ tại
doanh nghiệp được quản lý và hạch toán như tiền của doanh nghiệp.
3. Khi thu, chi phải có phiếu thu, phiếu chi và có đủ chữ ký theo quy
định của chế độ chứng từ kế toán.
4. Kế toán phải theo dõi chi tiết tiền theo nguyên tệ. Khi phát sinh các
giao dịch bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng Việt Nam theo
nguyên tắc:
(i) Bên Nợ các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế;
(ii) Bên Có các tài khoản tiền áp dụng tỷ giá ghi sổ bình quân gia quyền.
5. Tại thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật,
doanh nghiệp phải đánh giá lại số dư ngoại tệ và vàng tiền tệ theo tỷ giá giao
dịch thực tế.
Câu hỏi 9: Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt
được quy định như thế nào?
Trả lời:
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Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định kết cấu, nội
dung phản ánh của tài khoản 111 - Tiền mặt như sau:
1. Bên Nợ:
(i) Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ nhập quỹ;
(ii) Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê;
(iii) Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời
điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam);
(iv) Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo.
2. Bên Có:
(i) Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ xuất quỹ;
(ii) Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm
kê;
(iii) Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ báo cáo
(trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam);
(iv) Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo.
3. Số dư bên Nợ:
Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng tiền tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời
điểm báo cáo.
4. Tài khoản 111 - Tiền mặt, có 3 tài khoản cấp 2:
(i) Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ
tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt.
(ii) Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ
giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.
(iii) Tài khoản 1113 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá
trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.
Câu hỏi 10: Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi
ngân hàng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 13 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định kết cấu, nội
dung phản ánh của tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng như sau:
1. Bên Nợ:
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(i) Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng;
(ii) Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời
điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).
(iii) Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo
2. Bên Có:
(i) Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng;
(ii) Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ
(trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
(iii) Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo
3. Số dư bên Nợ:
Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng tại
thời điểm báo cáo.
4. Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:
(i) Tài khoản 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và
hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.
(ii) Tài khoản 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện
đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
(iii) Tài khoản 1123 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá
trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.
Câu hỏi 11: Kết cấu, nội dung phản ánh của Tài khoản 153 - Công
cụ, dụng cụ được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định kết cấu, nội
dung phản ánh của Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ như sau:
1. Bên Nợ:
(i)Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ nhập kho do mua ngoài, tự chế,
thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn;
(ii) Trị giá công cụ, dụng cụ cho thuê nhập lại kho;
(iii) Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ thừa phát hiện khi kiểm kê;
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(iv) Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho cuối kỳ
(trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
kỳ).
2. Bên Có:
(i) Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ xuất kho sử dụng cho sản xuất,
kinh doanh, cho thuê hoặc góp vốn;
(ii) Chiết khấu thương mại khi mua công cụ, dụng cụ được hưởng;
(iii) Trị giá công cụ, dụng cụ trả lại cho người bán hoặc được người bán
giảm giá;
(iv) Trị giá công cụ, dụng cụ thiếu phát hiện trong kiểm kê;
(v) Kết chuyển trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho đầu kỳ
(trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
kỳ).
3. Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế của công cụ, dụng cụ tồn kho.
4. Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ, có 4 tài khoản cấp 2:
(i) Tài khoản 1531 - Công cụ, dụng cụ: Phản ánh trị giá hiện có và tình
hình biến động các loại công cụ, dụng cụ.
(ii) Tài khoản 1532 - Bao bì luân chuyển: Phản ánh trị giá hiện có và tình
hình biến động các loại bao bì luân chuyển sử dụng cho sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp. Bao bì luân chuyển là các loại bao bì sử dụng nhiều lần, cho
nhiều chu kỳ sản xuất, kinh doanh. Trị giá của bao bì luân chuyển khi xuất dùng
được phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh của nhiều kỳ hạch toán.
(iii) Tài khoản 1533 - Đồ dùng cho thuê : Phản ánh giá trị hiện có và tình
hình biến động các loại công cụ, dụng cụ doanh nghiệp chuyên dùng để cho
thuê. Chỉ hạch toán vào tài khoản này những công cụ, dụng cụ doanh nghiệp
mua vào với mục đích cho thuê, trường hợp không phân biệt được thì hạch toán
vào tài khoản 1531. Trường hợp cho thuê công cụ, dụng cụ dùng trong sản xuất,
kinh doanh của doanh nghiệp thì ngoài việc hạch toán trên tài khoản cấp 1 còn
phải hạch toán chuyển công cụ, dụng cụ trên tài khoản cấp 2.
(iv) Tài khoản 1534 - Thiết bị, phụ tùng thay thế: Phản ánh trị giá hiện
có và tình hình biến động các loại thiết bị, phụ tùng thay thế không đủ tiêu
chuẩn của TSCĐ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Trị giá
của thiết bị, phụ tùng thay thế khi xuất dùng được ngay một lần vào chi phí sản
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xuất kinh doanh hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất, kinh doanh nếu được sử
dụng như công cụ, dụng cụ.
Câu hỏi 12: Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 141 - Tạm
ứng được quy định hư thế nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 22 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định kết cấu và nội
dung phản ánh của tài khoản 141 - Tạm ứng như sau:
1. Bên Nợ:
Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của doanh nghiệp.
2. Bên Có:
(i) Các khoản tạm ứng đã được thanh toán;
(ii) Số tiền tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào
lương;
(iii) Các khoản vật tư sử dụng không hết nhập lại kho.
3. Số dư bên Nợ:
Số tạm ứng chưa thanh toán.
Câu hỏi 13: Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 152 Nguyên liệu, vật liệu được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định kết cấu và nội
dung phản ánh của tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu như sau:
1. Bên Nợ:
(i) Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho do mua ngoài, tự
chế, thuê ngoài gia công, chế biến, nhận góp vốn hoặc từ các nguồn khác;
(ii) Trị giá nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiểm kê;
(iii) Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ
(trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
kỳ).
2. Bên Có:
(i) Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho dùng vào sản xuất,
kinh doanh, để bán, thuê ngoài gia công chế biến, hoặc đưa đi góp vốn;
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(ii) Trị giá nguyên liệu, vật liệu trả lại người bán hoặc được giảm giá
hàng mua;
(iii) Chiết khấu thương mại nguyên liệu, vật liệu khi mua được hưởng;
(iv) Trị giá nguyên liệu, vật liệu hao hụt, mất mát phát hiện khi kiểm kê;
(v) Kết chuyển trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho đầu kỳ
(trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định
kỳ).
3. Số dư bên Nợ:
Trị giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối kỳ.
Câu hỏi 14: Nguyên tắc kế toán các khoản phải thu được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 17 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán các
khoản phải thu như sau:
1. Các khoản phải thu được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải thu, đối
tượng phải thu, loại nguyên tệ phải thu và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý
của doanh nghiệp.
2. Việc phân loại các khoản phải thu là phải thu khách hàng, phải thu nội
bộ, phải thu khác được thực hiện theo nguyên tắc:
(i) Phải thu của khách hàng gồm các khoản phải thu mang tính chất
thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua – bán, như: Phải thu về bán
hàng, cung cấp dịch vụ, thanh lý, nhượng bán tài sản (TSCĐ, BĐSĐT, các
khoản đầu tư tài chính) giữa doanh nghiệp và người mua (là đơn vị độc lập với
người bán, gồm cả các khoản phải thu giữa công ty mẹ và công ty con, liên
doanh, liên kết). Khoản phải thu này gồm cả các khoản phải thu về tiền bán hàng
xuất khẩu của bên giao ủy thác thông qua bên nhận ủy thác;
(ii) Phải thu nội bộ gồm các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn
vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;
(iii) Phải thu khác gồm các khoản phải thu không có tính thương mại,
không liên quan đến giao dịch mua - bán, như:
- Các khoản phải thu tạo ra doanh thu hoạt động tài chính, như: khoản
phải thu về lãi cho vay, tiền gửi, cổ tức và lợi nhuận được chia;

12

- Các khoản chi hộ bên thứ ba được quyền nhận lại; Các khoản bên nhận
ủy thác xuất khẩu phải thu hộ cho bên giao ủy thác;
- Các khoản phải thu không mang tính thương mại như cho mượn tài
sản, phải thu về tiền phạt, bồi thường, tài sản thiếu chờ xử lý…
3. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản
phải thu để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn. Các chỉ tiêu phải thu của Bảng
cân đối kế toán có thể bao gồm cả các khoản được phản ánh ở các tài khoản
khác ngoài các tài khoản phải thu, như: Khoản cho vay được phản ánh ở TK
1283; Khoản ký quỹ, ký cược phản ánh ở TK 244, khoản tạm ứng ở TK 141…
Việc xác định các khoản cần lập dự phòng phải thu khó đòi được căn cứ vào các
khoản mục được phân loại là phải thu ngắn hạn, dài hạn của Bảng cân đối kế
toán.
4. Kế toán phải xác định các khoản phải thu thỏa mãn định nghĩa của các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (được hướng dẫn chi tiết ở tài khoản 413 –
Chênh lệch tỷ giá hối đoái) để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.
Câu hỏi 15: Nguyên tắc kế toán các khoản doanh thu được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 78 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán các
khoản doanh thu như sau:
1. Doanh thu là lợi ích kinh tế thu được làm tăng vốn chủ sở hữu của
doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được
ghi nhận tại thời điểm giao dịch phát sinh, khi chắc chắn thu được lợi ích kinh
tế, được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản được quyền nhận, không
phân biệt đã thu tiền hay sẽ thu được tiền.
2. Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó phải được ghi nhận
đồng thời theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên
tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán
phải căn cứ vào chất bản chất và các Chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch
một cách trung thực, hợp lý.
(i) Một hợp đồng kinh tế có thể bao gồm nhiều giao dịch. Kế toán phải
nhận biết các giao dịch để áp dụng các điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp
với quy định của Chuẩn mực kế toán “Doanh thu”.
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(ii) Doanh thu phải được ghi nhận phù hợp với bản chất hơn là hình thức
hoặc tên gọi của giao dịch và phải được phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng
hóa, dịch vụ.
- Ví dụ khách hàng chỉ được nhận hàng khuyến mại khi mua sản phẩm
hàng hóa của đơn vị (như mua 2 sản phẩm được tặng thêm một sản phẩm) thì
bản chất giao dịch là giảm giá hàng bán, sản phẩm tặng miễn phí cho khách
hàng về hình thức được gọi là khuyến mại nhưng về bản chất là bán vì khách
hàng sẽ không được hưởng nếu không mua sản phẩm. Trường hợp này giá trị
sản phẩm tặng cho khách hàng được phản ánh vào giá vốn và doanh thu tương
ứng với giá trị hợp lý của sản phẩm đó phải được ghi nhận.
- Ví dụ: Trường hợp bán sản phẩm, hàng hóa kèm theo sản phẩm, hàng
hóa, thiết bị thay thế (phòng ngừa trong những trường hợp sản phẩm, hàng hóa
bị hỏng hóc) thì phải phân bổ doanh thu cho sản phẩm, hàng hóa được bán và
sản phẩm hàng hóa, thiết bị giao cho khách hàng để thay thế phòng ngừa hỏng
hóc. Giá trị của sản phảm, hàng hóa, thiết bị thay thế được ghi nhận vào giá vốn
hàng bán.
(iii)- Đối với các giao dịch làm phát sinh nghĩa vụ của người bán ở thời
điểm hiện tại và trong tương lai, doanh thu phải được phân bổ theo giá trị hợp lý
của từng nghĩa vụ và được ghi nhận khi nghĩa vụ đã được thực hiện.
3. Doanh thu, lãi hoặc lỗ chỉ được coi là chưa thực hiện nếu doanh
nghiệp còn có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ trong tương lai (trừ nghĩa vụ
bảo hành thông thường) và chưa chắc chắn thu được lợi ích kinh tế; Việc phân
loại các khoản lãi, lỗ là thực hiện hoặc chưa thực hiện không phụ thuộc vào việc
đã phát sinh dòng tiền hay chưa.
Các khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản, nợ phải trả không
được coi là chưa thực hiện do tại thời điểm đánh giá lại, đơn vị đã có quyền đối
với tài sản và đã có nghĩa vụ nợ hiện tại đối với các khoản nợ phải trả, ví dụ:
Các khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn đầu tư vào
đơn vị khác, đánh giá lại các tài sản tài chính theo giá trị hợp lý, chênh lệch tỷ
giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ… đều được coi là đã
thực hiện.
4. Doanh thu không bao gồm các khoản thu hộ bên thứ ba, ví dụ;
(i) Các loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc
biệt, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp;
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(ii) Số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng do bán hàng đại
lý;
(iii) Các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán đơn vị không được
hưởng;
(iv) Các trường hợp khác.
Trường hợp các khoản thuế gián thu phải nộp mà không tách riêng ngay
được tại thời điểm phát sinh giao dịch thì để thuận lợi cho công tác kế toán, có
thể ghi nhận doanh thu trên sổ kế toán bao gồm cả số thuế gián thu nhưng định
kỳ kế toán phải ghi giảm doanh thu đối với số thuế gián thu phải nộp. Tuy nhiên,
khi lập Báo cáo tài chính kế toán bắt buộc phải xác định và loại bỏ toàn bộ số
thuế gián thu phải nộp ra khỏi các chỉ tiêu phản ánh doanh thu gộp.
5. Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kế toán và doanh thu tính thuế
có thể khác nhau tùy vào từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuế chỉ được sử
dụng để xác định số thuế phải nộp theo luật định; Doanh thu ghi nhận trên sổ kế
toán để lập Báo cáo tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc kế toán và tùy theo
từng trường hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên hóa đơn bán hàng.
6. Khi luân chuyển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ giữa các đơn vị hạch
toán phụ thuộc trong nội bộ doanh nghiệp, tùy theo đặc điểm hoạt động, phân
cấp quản lý của từng đơn vị, doanh nghiệp có thể quyết định việc ghi nhận
doanh thu tại các đơn vị nếu có sự gia tăng trong giá trị sản phẩm, hàng hóa giữa
các khâu mà không phụ thuộc vào chứng từ kèm theo (xuất hóa đơn hay chứng
từ nội bộ). Khi lập Báo cáo tài chính tổng hợp, tất cả các khoản doanh thu giữa
các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp đều phải được loại trừ.
7. Doanh thu được ghi nhận chỉ bao gồm doanh thu của kỳ báo cáo. Các
tài khoản phản ánh doanh thu không có số dư, cuối kỳ kế toán phải kết chuyển
doanh thu để xác định kết quả kinh doanh.
Câu hỏi 16: Nguyên tắc kế toán các khoản chi phí được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Điều 82 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán các
khoản chi phí như sau:
1. Chi phí là những khoản làm giảm lợi ích kinh tế, được ghi nhận tại
thời điểm giao dịch phát sinh hoặc khi có khả năng tương đối chắc chắn sẽ phát
sinh trong tương lai không phân biệt đã chi tiền hay chưa.
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2. Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ hạn thanh toán nhưng
có khả năng chắc chắn sẽ phát sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo
toàn vốn. Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra phải được ghi nhận đồng thời
theo nguyên tắc phù hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc phù
hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn
cứ vào bản chất và các Chuẩn mực kế toán để phản ánh giao dịch một cách trung
thực, hợp lý.
3. Mỗi doanh nghiệp chỉ có thể áp dụng một trong hai phương pháp kế
toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định kỳ. Doanh nghiệp
khi đã lựa chọn phương pháp kế toán thì phải áp dụng nhất quán trong một năm
tài chính. Trường hợp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kế toán
phải kiểm kê để xác định giá trị hàng tồn kho cuối kỳ.
4. Kế toán phải theo dõi chi tiết các khoản chi phí phát sinh theo yếu tố,
tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí mua ngoài, khấu hao TSCĐ...
5. Các khoản chi phí không được coi là chi phí tính thuế TNDN theo quy
định của Luật thuế nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã hạch toán đúng
theo Chế độ kế toán thì không được ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh
trong quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN phải nộp.
6. Các tài khoản phản ánh chi phí không có số dư, cuối kỳ kế toán phải
kết chuyển tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh
doanh.
Câu hỏi 17: Nguyên tắc kế toán của Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật
liệu được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế
toán của Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu như sau:
1. Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá hiện có và tình hình biến động
tăng, giảm của các loại nguyên liệu, vật liệu trong kho của doanh nghiệp.
Nguyên liệu, vật liệu của doanh nghiệp là những đối tượng lao động mua ngoài
hoặc tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Nguyên liệu, vật liệu phản ánh vào tài khoản này được phân loại như sau:
(i) Nguyên liệu, vật liệu chính: Là những loại nguyên liệu và vật liệu khi
tham gia vào quá trình sản xuất thì cấu thành thực thể vật chất, thực thể chính
của sản phẩm. Vì vậy khái niệm nguyên liệu, vật liệu chính gắn liền với từng
doanh nghiệp sản xuất cụ thể. Trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại,
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dịch vụ... không đặt ra khái niệm vật liệu chính, vật liệu phụ. Nguyên liệu, vật
liệu chính cũng bao gồm cả nửa thành phẩm mua ngoài với mục đích tiếp tục
quá trình sản xuất, chế tạo ra thành phẩm.
(ii) Vật liệu phụ: Là những loại vật liệu khi tham gia vào quá trình sản
xuất, không cấu thành thực thể chính của sản phẩm nhưng có thể kết hợp với vật
liệu chính làm thay đổi màu sắc, mùi vị, hình dáng bề ngoài, tăng thêm chất
lượng của sản phẩm hoặc tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm được
thực hiện bình thường, hoặc phục vụ cho nhu cầu công nghệ, kỹ thuật, bảo quản
đóng gói; phục vụ cho quá trình lao động.
(iii) Nhiên liệu: Là những thứ có tác dụng cung cấp nhiệt lượng trong
quá trình sản xuất, kinh doanh tạo điều kiện cho quá trình chế tạo sản phẩm diễn
ra bình thường. Nhiên liệu có thể tồn tại ở thể lỏng, thể rắn và thể khí.
(iv) Vật tư thay thế: Là những vật tư dùng để thay thế, sửa chữa máy
móc thiết bị, phương tiện vận tải, công cụ, dụng cụ sản xuất...
(v) Vật liệu và thiết bị xây dựng cơ bản: Là những loại vật liệu và thiết bị
được sử dụng cho công việc xây dựng cơ bản. Đối với thiết bị xây dựng cơ bản
bao gồm cả thiết bị cần lắp, không cần lắp, công cụ, khí cụ và vật kết cấu dùng
để lắp đặt vào công trình xây dựng cơ bản.
2. Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu trên tài khoản 152
phải được thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong chuẩn mực “Hàng
tồn kho”. Nội dung giá gốc của nguyên liệu, vật liệu được xác định tuỳ theo
từng nguồn nhập.
(i) Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu mua ngoài, bao gồm: Giá mua ghi
trên hóa đơn, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT hàng nhập
khẩu, thuế bảo vệ môi trường phải nộp (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp,
bảo quản, phân loại, bảo hiểm,... nguyên liệu, vật liệu từ nơi mua về đến kho của
doanh nghiệp, công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc
lập, các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc thu mua nguyên vật liệu và
số hao hụt tự nhiên trong định mức (nếu có):
- Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ thì giá trị của
nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT.
Nếu thuế GTGT hàng nhập khẩu không được khấu trừ thì giá trị của nguyên
liệu, vật liệu mua vào bao gồm cả thuế GTGT.
- Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng ngoại tệ được thực hiện theo
quy định về hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái.
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(ii) Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu tự chế biến, bao gồm: Giá thực tế
của nguyên liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.
(iii) Giá gốc của nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến, bao
gồm: Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến, chi
phí vận chuyển vật liệu đến nơi chế biến và từ nơi chế biến về doanh nghiệp,
tiền thuê ngoài gia công chế biến.
(iv) Giá gốc của nguyên liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần là giá trị
được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.
3. Việc tính trị giá của nguyên liệu, vật liệu tồn kho, được thực hiện theo
một trong các phương pháp sau:
(i) Phương pháp giá đích danh;
(ii) Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ;
(iii) Phương pháp nhập trước, xuất trước.
Doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá nào thì phải đảm bảo tính
nhất quán trong cả niên độ kế toán.
4. Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải thực hiện theo từng kho,
từng loại, từng nhóm, thứ nguyên liệu, vật liệu. Trường hợp doanh nghiệp sử
dụng giá hạch toán trong kế toán chi tiết nhập, xuất nguyên liệu, vật liệu, thì
cuối kỳ kế toán phải tính hệ số chênh lệch giữa giá thực tế và giá hạch toán của
nguyên liệu, vật liệu để tính giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất dùng trong
kỳ theo công thức:
Hệ số chênh lệch
giữa giá thực tế
=
và giá hạch toán
của NVL (1)

Giá thực tế của
NVL xuất dùng
trong kỳ

=

Giá thực tế của NVL tồn
kho đầu kỳ
Giá hạch toán của NVL
tồn kho đầu kỳ

Giá hạch toán của
NVL xuất dùng
trong kỳ

x

+

Giá thực tế của NVL
nhập kho trong kỳ

+

Giá hạch toán của
NVL nhập kho trong
kỳ

Hệ số chênh lệch
giữa giá thực tế và
giá hạch toán của
NVL (1)

5. Không phản ánh vào tài khoản này đối với nguyên vật liệu không
thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp như nguyên vật liệu nhận giữ hộ, nguyên
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vật liệu nhận để gia công, nguyên vật liệu nhận từ bên giao ủy thác xuất-nhập
khẩu...
Câu hỏi 18: Nguyên tắc kế toán tài sản cố định (sau đây viết tắt là
TSCĐ), bất động sản đầu tư (sau đây viết tắt là BĐSĐT) và chi phí đầu tư
xây dựng cơ bản dở dang được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 34 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán
TSCĐ, BĐSĐT và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang như sau:
1. TSCĐ, BĐSĐT và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang phải được
theo dõi, quyết toán, quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật hiện
hành.
2. Kế toán phải theo dõi chi tiết nguồn hình thành TSCĐ để phân bổ hao
mòn một cách phù hợp theo nguyên tắc:
(i) Đối với TSCĐ hình thành từ nguồn vốn vay hoặc vốn chủ sở hữu
phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thì hao mòn được tính vào chi phí sản xuất,
kinh doanh;
(ii) Đối với TSCĐ hình thành từ các Quỹ phúc lợi, Quỹ phát triển khoa
học và công nghệ hoặc nguồn kinh phí thì hao mòn được ghi giảm các quỹ,
nguồn kinh phí hình thành TSCĐ đó.
3. Kế toán phân loại TSCĐ và BĐSĐT theo mục đích sử dụng. Trường
hợp một tài sản được sử dụng cho nhiều mục đích, ví dụ một tòa nhà hỗn hợp
vừa dùng để làm văn phòng làm việc, vừa để cho thuê và một phần để bán thì kế
toán phải thực hiện ước tính giá trị hợp lý của từng bộ phận để ghi nhận một
cách phù hợp với mục đích sử dụng.
(i) Trường hợp một bộ phận trọng yếu của tài sản được sử dụng cho một
mục đích cụ thể nào đó khác với mục đích sử dụng của các bộ phận còn lại thì
kế toán căn cứ vào mức độ trọng yếu có thể phân loại toàn bộ tài sản theo bộ
phận trọng yếu đó;
(ii) Trường hợp có sự thay đổi về chức năng sử dụng của các bộ phận
của tài sản thì kế toán được tái phân loại tài sản theo mục đích sử dụng theo quy
định của các Chuẩn mực kế toán có liên quan.
4. Khi mua TSCĐ nếu được nhận kèm thêm thiết bị, phụ tùng thay thế
(phòng ngừa trường hợp hỏng hóc) thì kế toán phải xác định và ghi nhận riêng
sản phẩm, phụ tùng thiết bị thay thế theo giá trị hợp lý. Nếu thiết bị, phụ tùng
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thay thế đủ tiêu chuẩn là TSCĐ thì được ghi nhận là TSCĐ, nếu không đủ tiêu
chuẩn của TSCĐ thì ghi nhận là hàng tồn kho. Nguyên giá TSCĐ mua được xác
định bằng tổng giá trị của tài sản được mua trừ đi giá trị sản phẩm, thiết bị, phụ
tùng thay thế.
5. Kế toán TSCĐ, BĐSĐT và chi phí đầu tư XDCB liên quan đến ngoại
tệ được thực hiện theo quy định về hướng dẫn phương pháp kế toán chênh lệch
tỷ giá hối đoái.
Câu hỏi 19: Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị
khác được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 40 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán các
khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác như sau:
1. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty
con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với
mục đích nắm giữ lâu dài. Việc đầu tư có thể thực hiện dưới các hình thức:
(i) Đầu tư dưới hình thức góp vốn vào đơn vị khác (do bên được đầu tư
huy động vốn): Theo hình thức này, tài sản của bên góp vốn được ghi nhận vào
Bảng cân đối kế toán của bên nhận vốn góp;
(ii) Đầu tư dưới hình thức mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác (mua lại
phần vốn của chủ sở hữu): Theo hình thức này, tài sản của bên mua (bên đầu tư,
nhận chuyển nhượng vốn góp) được chuyển cho bên bán (bên chuyển nhượng
vốn góp) mà không được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán của đơn vị phát
hành công cụ vốn (bên được đầu tư).
2. Khi thực hiện đầu tư bằng tài sản phi tiền tệ, nhà đầu tư phải căn cứ
vào hình thức đầu tư để áp dụng phương pháp kế toán một cách phù hợp, cụ thể:
(i) Nếu đầu tư dưới hình thức góp vốn bằng tài sản phi tiền tệ, nhà đầu tư
phải đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn trên cơ sở thỏa thuận. Phần chênh lệch
giữa giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại và giá trị đánh giá lại của tài sản mang đi
góp vốn được kế toán là thu nhập khác hoặc chi phí khác;
(ii) Nếu đầu tư dưới hình thức mua lại phần vốn góp của đơn vị khác và
thanh toán cho bên chuyển nhượng vốn bằng tài sản phi tiền tệ:
- Nếu tài sản phi tiền tệ dùng để thanh toán là hàng tồn kho, nhà đầu tư
phải kế toán như giao dịch bán hàng tồn kho dưới hình thức hàng đổi hàng (ghi
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nhận doanh thu, giá vốn của hàng tồn kho mang đi trao đổi lấy phần vốn được
mua);
- Nếu tài sản phi tiền tệ dùng để thanh toán là TSCĐ, BĐSĐT, nhà đầu
tư phải kế toán như giao dịch nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT (ghi nhận doanh thu,
thu nhập khác, chi phí khác....);
- Nếu tài sản phi tiền tệ dùng để thanh toán là các công cụ vốn (cổ phiếu)
hoặc công cụ nợ (trái phiếu, các khoản phải thu...), nhà đầu tư phải kế toán như
giao dịch thanh lý nhượng bán các khoản đầu tư (ghi nhận lãi, lỗ vào doanh thu
hoạt động tài chính hoặc chi phí tài chính).
3. Giá phí các khoản đầu tư được phản ánh theo giá gốc, bao gồm giá
mua cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp đến việc đầu tư (nếu có), như: Chi
phí giao dịch, môi giới, tư vấn, lệ phí, thuế và phí ngân hàng...Trường hợp đầu
tư bằng tài sản phi tiền tệ, giá phí khoản đầu tư được ghi nhận theo giá trị hợp lý
của tài sản phi tiền tệ tại thời điểm phát sinh.
4. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản đầu tư vào từng công ty
con, công ty liên doanh, liên kết và từng khoản đầu tư vào đơn vị khác. Thời
điểm ghi nhận các khoản đầu tư tài chính dài hạn là thời điểm chính thức có
quyền sở hữu, cụ thể như sau:
(i) Chứng khoán niêm yết được ghi nhận tại thời điểm khớp lệnh (T+0);
(ii) Chứng khoán chưa niêm yết, các khoản đầu tư dưới hình thức khác
được ghi nhận tại thời điểm chính thức có quyền sở hữu theo quy định của pháp
luật.
5. Phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các khoản cổ tức, lợi nhuận được chia
vào Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ tại thời điểm được quyền nhận. Cổ
tức, lợi nhuận được chia trong một số trường hợp được hạch toán như sau:
(i) Cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ cho giai
đoạn sau ngày đầu tư được hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính theo giá
trị hợp lý tại ngày được quyền nhận;
(ii) Cổ tức, lợi nhuận được chia bằng tiền hoặc tài sản phi tiền tệ cho giai
đoạn trước ngày đầu tư không hạch toán vào doanh thu hoạt động tài chính mà
hạch toán giảm giá trị khoản đầu tư.
(iii) Khi xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá, nếu các khoản
đầu tư vào đơn vị khác đã được đánh giá tăng tương ứng với phần sở hữu của
doanh nghiệp cổ phần hoá trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty
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con, công ty liên doanh, liên kết, doanh nghiệp cổ phần hoá phải ghi tăng vốn
Nhà nước theo quy định của pháp luật. Sau đó, khi nhận được phần cổ tức, lợi
nhuận đã dùng để đánh giá tăng vốn Nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hoá
không ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính mà ghi giảm giá trị khoản đầu tư.
(iv) Trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì thực hiện theo nguyên
tắc:
- Các đơn vị không do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ chỉ theo dõi
số lượng cổ phiếu được nhận trên thuyết minh Báo cáo tài chính, không ghi
nhận tăng giá trị khoản đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính.
- Doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ thực hiện theo
quy định của pháp luật áp dụng cho loại hình doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu
100% vốn điều lệ.
6. Giá vốn các khoản đầu tư tài chính khi thanh lý, nhượng bán được xác
định theo phương pháp bình quân gia quyền di động (bình quân gia quyền theo
từng lần mua).
7. Doanh nghiệp không được phân loại lại khoản đầu tư vào công ty con,
công ty liên doanh, liên kết thành chứng khoán kinh doanh trừ khi đã thực sự
thanh lý, nhượng bán khoản đầu tư, dẫn đến mất quyền kiểm soát đối với công
ty con, mất quyền đồng kiểm soát đối với công ty liên doanh, và không còn ảnh
hưởng đáng kể đối với công ty liên kết.
8. Việc xác định quyền kiểm soát, đồng kiểm soát, ảnh hưởng đáng kể là
tạm thời được thực hiện tại thời điểm ghi nhận ban đầu khoản đầu tư. Trong
trường hợp này, kế toán ghi nhận khoản đầu tư là đầu tư góp vốn vào đơn vị
khác hoặc chứng khoán kinh doanh, không ghi nhận khoản đầu tư vào công ty
con, công ty liên doanh, liên kết.
9. Khi lập Báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải xác định giá trị khoản
đầu tư bị tổn thất để trích lập dự phòng tổn thất đầu tư.
Câu hỏi 20: Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả được quy
định như thế nào?
Trả lời:
Điều 50 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định nguyên tắc kế toán các
khoản nợ phải trả như sau:
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1. Các khoản nợ phải trả được theo dõi chi tiết theo kỳ hạn phải trả, đối
tượng phải trả, loại nguyên tệ phải trả và các yếu tố khác theo nhu cầu quản lý
của doanh nghiệp.
2. Việc phân loại các khoản phải trả là phải trả người bán, phải trả nội
bộ, phải trả khác được thực hiện theo nguyên tắc:
(i) Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại
phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán (là đơn vị độc
lập với người mua, gồm cả các khoản phải trả giữa công ty mẹ và công ty con,
công ty liên doanh, liên kết). Khoản phải trả này gồm cả các khoản phải trả khi
nhập khẩu thông qua người nhận ủy thác (trong giao dịch nhập khẩu ủy thác);
(ii) Phải trả nội bộ gồm các khoản phải trả giữa đơn vị cấp trên và đơn vị
cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc;
(iii) Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại,
không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ:
- Các khoản phải trả liên quan đến chi phí tài chính, như: khoản phải trả
về lãi vay, cổ tức và lợi nhuận phải trả, chi phí hoạt động đầu tư tài chính phải
trả;
- Các khoản phải trả do bên thứ ba chi hộ; Các khoản tiền bên nhận ủy
thác nhận của các bên liên quan để thanh toán theo chỉ định trong giao dịch ủy
thác xuất nhập khẩu;
- Các khoản phải trả không mang tính thương mại như phải trả do mượn
tài sản, phải trả về tiền phạt, bồi thường, tài sản thừa chờ xử lý, phải trả về các
khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ…
3. Khi lập Báo cáo tài chính, kế toán căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản
phải trả để phân loại là dài hạn hoặc ngắn hạn.
4. Khi có các bằng chứng cho thấy một khoản tổn thất có khả năng chắc
chắn xảy ra, kế toán phải ghi nhận ngay một khoản phải trả theo nguyên tắc thận
trọng.
5. Kế toán phải xác định các khoản phải trả thỏa mãn định nghĩa của các
khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (được hướng dẫn chi tiết ở Tài khoản 413 –
Chênh lệch tỷ giá hối đoái) để đánh giá lại cuối kỳ khi lập Báo cáo tài chính.
Câu hỏi 21: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành công
nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
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Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định phương pháp
vận dụng tài khoản 154 trong ngành công nghiệp như sau:
1. Tài khoản 154 - “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong
ngành công nghiệp dùng để tập hợp, tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
sản phẩm của các phân xưởng, hoặc bộ phận sản xuất, chế tạo sản phẩm. Đối với
các doanh nghiệp sản xuất có thuê ngoài gia công, chế biến, cung cấp lao vụ,
dịch vụ cho bên ngoài hoặc phục vụ cho việc sản xuất sản phẩm thì chi phí của
những hoạt động này cũng được tập hợp vào tài khoản 154.
2. Chỉ được phản ánh vào tài khoản 154 những nội dung chi phí sau:
(i) Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản
phẩm;
(ii) Chi phí nhân công trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm;
(iii) Chi phí sản xuất chung phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo
sản phẩm.
3. Tài khoản 154 ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp được hạch
toán chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí (phân xưởng, bộ phận sản xuất),
theo loại, nhóm sản phẩm, sản phẩm, hoặc chi tiết bộ phận sản phẩm.
4. Đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có hoạt động thuê ngoài
gia công chế biến, cung cấp lao vụ, dịch vụ ra bên ngoài hoặc phục vụ cho việc
sản xuất sản phẩm thì những chi phí của hoạt động này cũng được tập hợp vào
tài khoản 154.
Câu hỏi 22: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành nông
nghiệp được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định phương pháp
vận dụng tài khoản 154 trong ngành nông nghiệp như sau:
1. Tài khoản 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong
ngành nông nghiệp dùng để tập hợp tổng chi phí sản xuất và tính giá thành sản
phẩm của các hoạt động nuôi trồng, chế biến sản phẩm hoặc dịch vụ nông
nghiệp. tài khoản này phải được hạch toán chi tiết theo ngành kinh doanh nông
nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, chế biến,...), theo địa điểm phát sinh chi phí (phân
xưởng, đội sản xuất,...), chi tiết theo từng loại cây con và từng loại sản phẩm,
từng sản phẩm hoặc dịch vụ.
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2. Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm nông nghiệp được xác định
vào cuối vụ thu hoạch, hoặc cuối năm. Sản phẩm thu hoạch năm nào thì tính giá
thành trong năm đó nghĩa là chi phí chi ra trong năm nay nhưng năm sau mới
thu hoạch sản phẩm thì năm sau mới tính giá thành.
3. Đối với ngành trồng trọt, chi phí phải được hạch toán chi tiết theo 3
loại cây:
(i) Cây ngắn ngày (lúa, khoai, sắn,...);
(ii) Cây trồng một lần thu hoạch nhiều lần (dứa, chuối,...);
(iii) Cây lâu năm (chè, cà phê, cao su, hồ tiêu, cây ăn quả,...).
Đối với các loại cây trồng 2, 3 vụ trong một năm, hoặc trồng năm nay,
năm sau mới thu hoạch, hoặc loại cây vừa có diện tích trồng mới, vừa có diện
tích chăm sóc thu hoạch trong cùng một năm,... thì phải căn cứ vào tình hình
thực tế để ghi chép, phản ánh rõ ràng chi phí của vụ này với vụ khác, của diện
tích này với diện tích khác, của năm trước với năm nay và năm sau,...
4. Không phản ánh vào tài khoản này chi phí khai hoang, trồng mới và
chăm sóc cây lâu năm đang trong thời kỳ xây dựng cơ bản, chi phí bán hàng, chi
phí quản lý doanh nghiệp, chi phí hoạt động tài chính, chi phí khác.
5. Về nguyên tắc, chi phí sản xuất ngành trồng trọt được hạch toán chi
tiết vào bên Nợ tài khoản 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" theo từng
đối tượng tập hợp chi phí. Đối với một số loại chi phí có liên quan đến nhiều đối
tượng hạch toán, hoặc liên quan đến nhiều vụ, nhiều thời kỳ thì phải phản ánh
trên các tài khoản riêng, sau đó phân bổ vào giá thành của các loại sản phẩm liên
quan như: Chi phí tưới tiêu nước, chi phí chuẩn bị đất và trồng mới năm đầu của
những cây trồng một lần, thu hoạch nhiều lần (chi phí này không thuộc vốn đầu
tư XDCB),...
6. Trên cùng một diện tích canh tác, nếu trồng xen từ hai loại cây nông
nghiệp ngắn ngày trở lên thì những chi phí phát sinh có liên quan trực tiếp đến
loại cây nào thì tập hợp riêng cho loại cây đó (như: Hạt giống, chi phí gieo
trồng, thu hoạch,...), chi phí phát sinh chung cho nhiều loại cây (chi phí cày bừa,
tưới tiêu nước,...) thì được tập hợp riêng và phân bổ cho từng loại cây theo diện
tích gieo trồng, hoặc theo một tiêu thức phù hợp.
7. Đối với cây lâu năm, quá trình từ khi làm đất, gieo trồng, chăm sóc
đến khi bắt đầu có sản phẩm (thu, bói) thì được hạch toán như quá trình đầu tư
xây dựng cơ bản để hình thành nên TSCĐ được tập hợp chi phí ở TK 241 “xây
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dựng cơ bản dở dang". Chi phí cho vườn cây lâu năm trong quá trình sản xuất,
kinh doanh bao gồm các chi phí cho khâu chăm sóc, khâu thu hoạch.
8. Khi hạch toán chi phí ngành chăn nuôi trên tài khoản 154 cần chú ý
một số điểm sau:
(i) Hạch toán chi phí chăn nuôi phải chi tiết cho từng loại hoạt động chăn
nuôi (như chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn,...), theo từng nhóm hoặc từng loại
gia súc, gia cầm;
(ii) Súc vật con của đàn súc vật cơ bản hay nuôi béo đẻ ra sau khi tách
mẹ được mở sổ chi tiết theo dõi riêng theo giá thành thực tế;
(iii) Đối với súc vật cơ bản khi đào thải chuyển thành súc vật nuôi lớn,
nuôi béo được hạch toán vào tài khoản 154 theo giá trị còn lại của súc vật cơ
bản;
(iv) Đối tượng tính giá thành trong ngành chăn nuôi là: 1 kg sữa tươi, 1
con bò con tiêu chuẩn, giá thành 1 kg thịt tăng, giá thành 1 kg thịt hơi, giá thành
1 ngày/con chăn nuôi,...
9. Phần chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt trên
mức bình thường, chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được
tính vào giá thành sản phẩm mà được hạch toán vào giá vốn hàng bán của kỳ kế
toán.
Câu hỏi 23: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch
vụ được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 4 Điều 27 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định phương pháp
vận dụng tài khoản 154 trong ngành dịch vụ như sau:
1. Tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" áp dụng trong
các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ như: Giao thông vận tải, bưu điện, du lịch,
dịch vụ,... Tài khoản này dùng để tập hợp tổng chi phí (nguyên liệu, vật liệu trực
tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) và tính giá thành của khối
lượng dịch vụ đã thực hiện.
2. Đối với ngành giao thông vận tải, tài khoản này dùng để tập hợp chi
phí và tính giá thành về vận tải đường bộ (ô tô, tàu điện, vận tải bằng phương
tiện thô sơ khác...) vận tải đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không, vận tải
đường ống,... Tài khoản 154 áp dụng cho ngành giao thông vận tải phải được
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mở chi tiết cho từng loại hoạt động (vận tải hành khách, vận tải hàng hoá,...)
theo từng doanh nghiệp hoặc bộ phận kinh doanh dịch vụ.
3. Trong quá trình vận tải, săm lốp bị hao mòn với mức độ nhanh hơn
mức khấu hao đầu xe nên thường phải thay thế nhiều lần nhưng giá trị săm lốp
thay thế không tính vào giá thành vận tải ngay một lúc khi xuất dùng thay thế,
mà phải chuyển dần từng tháng. Vì vậy, hàng tháng các doanh nghiệp vận tải ôtô
được trích trước chi phí săm lốp vào giá thành vận tải (chi phí phải trả) theo quy
định của chế độ tài chính hiện hành.
4. Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp vượt
trên mức bình thường và phần chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ
không được tính vào giá thành sản phẩm mà được hạch toán vào giá vốn hàng
bán của kỳ kế toán.
5. Đối với hoạt động kinh doanh du lịch, tài khoản này được mở chi tiết
theo từng loại hoạt động như: Hướng dẫn du lịch, kinh doanh khách sạn, kinh
doanh vận tải du lịch,...
6. Trong hoạt động kinh doanh khách sạn, tài khoản 154 phải mở chi tiết
theo từng loại dịch vụ như: Hoạt động ăn, uống, dịch vụ buồng nghỉ, dịch vụ vui
chơi giải trí, phục vụ khác (giặt, là, cắt tóc, điện tín, thể thao,...).
Câu hỏi 24: Phương pháp vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây
dựng được quy định như thế nào?
Trả lời:
Khoản 5 Điều 27 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định phương pháp
vận dụng tài khoản 154 trong ngành xây dựng như sau:
1. Đối với hoạt động kinh doanh xây lắp quy định chỉ áp dụng phương
pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, không áp
dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
nên tài khoản 154 dùng để tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho
việc tính giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp công nghiệp, dịch vụ của doanh
nghiệp xây lắp.
2. Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp
vượt trên mức bình thường và phần chi phí sản xuất chung cố định không phân
bổ không được tính vào giá thành công trình xây lắp mà được hạch toán vào giá
vốn hàng bán của kỳ kế toán.
3. Tài khoản này trong ngành Xây lắp có 4 tài khoản cấp 2:
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(i) Tài khoản 1541 - Xây lắp: Dùng để tập hợp chi phí, tính giá thành sản
xuất sản phẩm xây lắp và phản ánh giá trị sản phẩm xây lắp dở dang cuối kỳ;
(ii) Tài khoản 1542 - Sản phẩm khác: Dùng để tập hợp chi phí, tính giá
thành sản xuất sản phẩm khác và phản ánh giá trị sản phẩm khác dở dang cuối
kỳ (thành phẩm, cấu kiện xây lắp,...);
(iii) Tài khoản 1543 - Dịch vụ: Dùng để tập hợp chi phí, tính giá thành
dịch vụ và phản ánh chi phí dịch vụ dở dang cuối kỳ;
(iv) Tài khoản 1544 - Chi phí bảo hành xây lắp: Dùng để tập hợp chi phí
bảo hành công trình xây dựng, lắp đặt thực tế phát sinh trong kỳ và giá trị công
trình bảo hành xây lắp còn dở dang cuối kỳ.
4. Việc tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm xây lắp phải
theo từng công trình, hạng mục công trình và theo khoản mục giá thành quy
định trong giá trị dự toán xây lắp, gồm:
(i) Chi phí vật liệu;
(ii) Chi phí nhân công;
(iii) Chi phí sử dụng máy thi công;
(iv) Chí phí chung.
Riêng chi phí chung được tập hợp bên Nợ tài khoản 1541 "Xây lắp": Chỉ
bao gồm chi phí chung phát sinh ở đội nhận thầu hoặc công trường xây lắp. Còn
chi phí quản lý doanh nghiệp xây lắp (là một bộ phận của chi phí chung) được
tập hợp bên Nợ tài khoản 642 "Chi phí quản lý doanh nghiệp". Chi phí này sẽ
được kết chuyển vào bên Nợ tài khoản 911 "Xác định kết quả kinh doanh" tham
gia vào giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp hoàn thành và bán ra trong kỳ.
5. Chủ đầu tư xây dựng bất động sản sử dụng tài khoản này để tập hợp
chi phí xây dựng thành phẩm bất động sản. Trường hợp bất động sản xây dựng
sử dụng cho nhiều mục đích (làm văn phòng, cho thuê hoặc để bán, ví dụ như
tòa nhà chung cư hỗn hợp) thì thực hiện theo nguyên tắc:
(i) Nếu đủ căn cứ để hạch toán riêng hoặc xác định được tỷ trọng của
phần chi phí xây dựng bất động sản để bán (thành phẩm bất động sản) và phần
chi phí xây dựng bất động sản để cho thuê hoặc làm văn phòng (TSCĐ hoặc
BĐSĐT) thì phải hạch toán riêng trên TK 154 phần chi phí xây dựng thành
phẩm bất động sản. Phần chi phí xây dựng TSCĐ hoặc BĐSĐT được phản ánh
riêng trên TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang.
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(ii) Trường hợp không hạch toán riêng hoặc xác định được tỷ trọng chi
phí xây dựng cho các cấu phần thành phẩm bất động sản, TSCĐ hoặc BĐSĐT
thì kế toán tập hợp chi phí phát sinh liên quan trực tiếp tới việc đầu tư xây dựng
trên TK 241. Khi công trình, dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, kế
toán căn cứ cách thức sử dụng tài sản trong thực tế để kết chuyển chi phí đầu tư
xây dựng phù hợp với bản chất của từng loại tài sản.
Câu hỏi 25: Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu
đối với Tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ được quy định như thế nào?
Trả lời:
1. Khoản 3 Điều 38 Thông tư số 200/2014/TT-BTC quy định phương
pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu đối với Tài khoản 214 - Hao mòn
TSCĐ như sau:
(i) Định kỳ tính, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí sản xuất, kinh doanh,
chi phí khác, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 811
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).
(ii) TSCĐ đã sử dụng, nhận được do điều chuyển trong nội bộ doanh
nghiệp giữa các đơn vị không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
Có các TK 336, 411 (giá trị còn lại)
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (giá trị hao mòn).
(iii) Định kỳ tính, trích khấu hao BĐSĐT đang cho thuê hoạt động, ghi:
Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư)
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2147).
(iv) Trường hợp giảm TSCĐ, BĐS đầu tư thì đồng thời với việc ghi
giảm nguyên giá TSCĐ phải ghi giảm giá trị đã hao mòn của TSCĐ, BĐSĐT
(xem hướng dẫn hạch toán các TK 211, 213, 217).
(v) Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, khi tính hao
mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:
Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
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(vi) Đối với TSCĐ dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi, khi tính hao
mòn vào thời điểm cuối năm tài chính, ghi:
Nợ TK 3533 - Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.
(vii) Trường hợp vào cuối năm tài chính doanh nghiệp xem xét lại thời
gian trích khấu hao và phương pháp khấu hao TSCĐ, nếu có sự thay đổi mức
khấu hao cần phải điều chỉnh số khấu hao ghi trên sổ kế toán như sau:
- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao
TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ tăng lên so với số đã trích trong năm, số chênh
lệch khấu hao tăng, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao tăng)
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp).
- Nếu do thay đổi phương pháp khấu hao và thời gian trích khấu hao
TSCĐ, mà mức khấu hao TSCĐ giảm so với số đã trích trong năm, số chênh
lệch khấu hao giảm, ghi:
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (TK cấp 2 phù hợp)
Có các TK 623, 627, 641, 642 (số chênh lệch khấu hao giảm).
(viii) Kế toán giá trị TSCĐ hữu hình được đánh giá lại khi xác định giá
trị doanh nghiệp: Căn cứ vào hồ sơ xác định lại giá trị doanh nghiệp, doanh
nghiệp điều chỉnh lại giá trị TSCĐ hữu hình theo nguyên tắc sau: Chênh lệch
tăng giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận vào bên Có TK 412 - Chênh lệch
đánh giá lại tài sản; Chênh lệch giảm giá trị còn lại của TSCĐ được ghi nhận
vào bên Nợ của TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản và phải chi tiết khoản
chênh lệch này theo từng TSCĐ. Cụ thể cho từng trường hợp ghi sổ như sau:
- Trường hợp TSCĐ đánh giá lại có giá trị cao hơn giá trị ghi sổ kế toán
và nguyên giá TSCĐ, hao mòn luỹ kế đánh giá tăng so với giá trị ghi sổ, kế toán
ghi:
Nợ TK 211 - Nguyên giá TSCĐ (phần đánh giá tăng)
Có TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (giá trị tài sản tăng thêm)
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần đánh giá tăng).
- Trường hợp TSCĐ đánh giá lại có giá trị thấp hơn giá trị ghi sổ kế toán
và nguyên giá TSCĐ, hao mòn luỹ kế đánh giá lại giảm so với giá trị ghi sổ, kế
toán ghi:
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Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần đánh giá giảm)
Nợ TK 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản (phần giá trị tài sản giảm)
Có TK 211 - Nguyên giá TSCĐ (phần đánh giá giảm).
Doanh nghiệp trích khấu hao TSCĐ theo nguyên giá mới sau khi đã điều
chỉnh giá trị do đánh giá lại. Thời điểm trích khấu hao của TSCĐ được đánh giá
lại khi xác định giá trị doanh nghiệp của công ty cổ phần là thời điểm doanh
nghiệp cổ phần hóa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành công
ty cổ phần.
(ix) Trường hợp cổ phần hóa đơn vị hạch toán phụ thuộc của Công ty
Nhà nước độc lập, Tập đoàn, Tổng công ty, công ty mẹ, công ty thành viên hạch
toán độc lập của Tổng công ty:
Khi bàn giao TSCĐ cho công ty cổ phần, căn cứ vào biên bản bàn giao
tài sản, các phụ lục chi tiết về tài sản bàn giao cho công ty cổ phần và các chứng
từ, sổ kế toán có liên quan, kế toán phản ánh giảm giá trị tài sản bàn giao cho
công ty cổ phần, ghi:
Nợ TK 411 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu (giá trị còn lại)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (phần đã hao mòn)
Có các TK 211,213 (nguyên giá).
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Phần II. Một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán doanh nghiệp
Câu hỏi 26: Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính được quy
định như thế nào?
Trả lời:
Điều 4 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập (sau
đây viết tắt là Nghị định số 41/2018/NĐ-CP) quy định về các hình thức xử phạt
vi phạm hành chính như sau:
1. Các hình thức xử phạt chính:
Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, cá nhân,
tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
(i) Cảnh cáo;
(ii) Phạt tiền.
2. Các hình thức xử phạt bổ sung:
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm
hành chính trong lĩnh vực kế toán còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình
thức xử phạt bổ sung sau đây:
(i) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế
toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng;
(ii) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch
vụ kế toán trong thời gian từ 01 tháng đến 12 tháng;
(iii) Đình chỉ việc tổ chức cập nhật kiến thức trong thời gian từ 01 tháng
đến 03 tháng;
(iv) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.
Câu hỏi 27: Xử phạt hành vi vi phạm quy định chung về pháp luật
kế toán được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 7 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định chung về pháp luật kế toán như sau:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
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(i) Áp dụng sai quy định về chữ viết; chữ số trong kế toán;
(ii) Áp dụng sai quy định về đơn vị tiền tệ trong kế toán;
(iii) Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán;
(iv) Áp dụng sai chế độ kế toán mà đơn vị thuộc đối tượng áp dụng.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức
thực hiện hành vi ban hành, công bố chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán không
đúng thẩm quyền.
Câu hỏi 28: Vi phạm quy định về chứng từ kế toán bị xử lý như thế
nào?
Trả lời:
Điều 8 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi
phạm quy định về chứng từ kế toán như sau:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
(i) Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy
định;
(ii) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
(iii) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
(iv) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
(v) Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại
chứng từ kế toán;
(ii) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách
nhiệm của người ký;
(iii) Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
(iv) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ
đăng ký mẫu chữ ký;
(v) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên
chứng từ;
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(vi) Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt
theo quy định;
(vii) Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình
sử dụng.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu
trách nhiệm hình sự;
(ii) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế
toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
(iii) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong
trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế,
tài chính phát sinh;
(iv) Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát
sinh;
(v) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính
phát sinh;
(vi) Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của
người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
(i) Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi Mẫu
chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
(ii) Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi
giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự;
(iii) Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài
chính phát sinh đối với hành vi không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh
tế, tài chính phát sinh;
(iv) Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một
nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi lập nhiều lần chứng từ kế
toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Câu hỏi 29: Vi phạm quy định về sổ kế toán bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
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Điều 9 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về sổ kế toán như sau:
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
(i) Lập sổ kế toán không ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ, ngày, tháng,
năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán
trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang;
không đóng dấu giáp lai giữa các trang của số kế toán trên giấy;
(ii) Sổ kế toán không ghi bằng bút mực (trừ trường hợp đơn vị lựa chọn
ghi sổ kế toán bằng phương tiện điện tử), ghi xen thêm vào phía trên hoặc phía
dưới, ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không
ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ, không
thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp;
(iii) Không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán hoặc không
có đầy đủ chữ ký và đóng dấu theo quy định sau khi in ra giấy (trừ các loại sổ
không bắt buộc phải in theo quy định đối với trường hợp đơn vị lựa chọn lưu trữ
sổ kế toán trên phương tiện điện tử);
(iv) Mẫu sổ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy
định.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
(i) Sổ kế toán không được ghi đầy đủ theo các nội dung chủ yếu theo quy
định;
(ii) Sửa chữa sai sót trên sổ kế toán không theo đúng phương pháp quy
định;
(iii) Không in sổ kế toán ra giấy sau khi khóa sổ trên phương tiện điện tử
đối với các loại sổ kế toán phải in ra giấy theo quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau đây:
(i) Không thực hiện việc mở sổ kế toán vào đầu kỳ kế toán năm hoặc từ
ngày thành lập đơn vị kế toán;
(ii) Không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin, số liệu ghi trên
sổ kế toán hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
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(iii) Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế
tiếp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán năm trước liền kề hoặc sổ kế toán ghi
không liên tục từ khi mở sổ đến khi khóa sổ;
(iv) Không thực hiện việc khóa sổ kế toán trong các trường hợp mà pháp
luật quy định phải khóa sổ kế toán.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Hủy bỏ trước hạn hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;
(ii) Để ngoài sổ kế toán tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan
đến đơn vị nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
(i) Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán theo quy định;
(ii) Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường
hợp không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán
hoặc số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
(iii) Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường
hợp thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông
tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề;
(iv) Buộc khôi phục lại sổ kế toán đối với các hành vi hủy bỏ trước hạn
hoặc cố ý làm hư hỏng sổ kế toán;
(v) Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán
tài sản, nợ phải trả của đơn vị hoặc có liên quan đến đơn vị nhưng chưa đến mức
truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu hỏi 30: Vi phạm quy định về tài khoản kế toán bị xử lý như thế
nào?
Trả lời:
Điều 10 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về tài khoản kế toán như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán;
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(ii) Thực hiện sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế
toán hoặc mở thêm tài khoản kế toán thuộc nội dung phải được Bộ Tài chính
chấp thuận mà chưa được chấp thuận.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi
không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính ban hành
hoặc chấp thuận.
Câu hỏi 31: Vi phạm quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính
bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Điều 11 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về lập và trình bày báo cáo tài chính như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu
mẫu theo quy định;
(ii) Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng,
phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định;
(ii) Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và
chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Không lập báo cáo tài chính theo quy định;
(ii) Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và
chứng từ kế toán;
(iii) Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế
toán và chuẩn mực kế toán.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
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(i) Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
(ii) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai
man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
hình sự;
(iii) Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông
tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
(i) Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và
chuẩn mực kế toán đối với các hành vi: Không lập báo cáo tài chính theo quy
định; Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ
kế toán; Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán
và chuẩn mực kế toán;
(ii) Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với các
hành vi: Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Thỏa thuận hoặc ép buộc
người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính
nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Cố ý, thỏa thuận hoặc ép
buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng
chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Câu hỏi 32: Vi phạm quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế
toán bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Điều 13 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về sao chụp, niêm phong tài liệu kế toán như sau:
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
1. Không thành lập Hội đồng và không lập “Biên bản để xác định các tài
liệu kế toán không thể sao chụp được” theo quy định.
2. Tài liệu kế toán sao chụp không có đầy đủ chữ ký, đóng dấu (nếu có)
của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.
3. Tạm giữ, tịch thu hoặc niêm phong tài liệu kế toán không đúng thẩm
quyền quy định.
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4. Không cung cấp tài liệu kế toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
thực hiện tạm giữ, tịch thu, niêm phong.
Câu hỏi 33: Vi phạm quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán
bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Điều 15 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán như sau:
1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành vi sau:
(i) Đưa tài liệu kế toán vào lưu trữ chậm từ 12 tháng trở lên so với thời
hạn quy định;
(ii) Không sắp xếp tài liệu kế toán đưa vào lưu trữ theo trình tự thời gian
phát sinh và theo kỳ kế toán năm.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Lưu trữ tài liệu kế toán không đầy đủ theo quy định;
(ii) Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, để hư hỏng, mất mát tài liệu
trong thời hạn lưu trữ;
(iii) Sử dụng tài liệu kế toán trong thời hạn lưu trữ không đúng quy định;
(iv) Không thực hiện việc tổ chức kiểm kê, phân loại, phục hồi tài liệu kế
toán bị mất mát hoặc bị hủy hoại.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Hủy bỏ tài liệu kế toán khi chưa hết thời hạn lưu trữ theo quy định
của Luật kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
(ii) Không thành lập Hội đồng tiêu hủy, không thực hiện đúng phương
pháp tiêu hủy và không lập biên bản tiêu hủy theo quy định khi thực hiện tiêu
hủy tài liệu kế toán.
Câu hỏi 34: Vi phạm quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí
người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
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Điều 17 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế
toán như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Thuê tổ chức, cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế
toán để làm dịch vụ kế toán cho đơn vị mình;
(ii) Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách kế toán theo
thời hạn quy định;
(iii) Không tổ chức bàn giao công tác kế toán khi có thay đổi về người
làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán;
(iv) Không thông báo theo quy định khi thay đổi kế toán trưởng hoặc
phụ trách kế toán.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Không tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán; không bố trí người
làm kế toán, làm kế toán trưởng hoặc không thuê tổ chức, cá nhân kinh doanh
dịch vụ kế toán làm kế toán, làm kế toán trưởng theo quy định;
(ii) Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định không được làm kế
toán;
(iii) Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng, phụ trách kế
toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
(iv) Bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán không đúng trình tự, thủ
tục theo quy định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Bố trí người có trách nhiệm quản lý, điều hành đơn vị kế toán kiêm
làm kế toán, thủ kho, thủ quỹ hoặc mua, bán tài sản trừ doanh nghiệp tư nhân,
công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp
thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo
quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
(ii) Bố trí người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy
định;
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(iii) Thuê người làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy
định.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế toán
có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định đối với các trường hợp: Thuê tổ chức,
cá nhân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề kế toán để làm dịch vụ kế
toán cho đơn vị mình; Không thực hiện bổ nhiệm lại kế toán trưởng, phụ trách
kế toán theo thời hạn quy định; Bố trí người làm kế toán mà pháp luật quy định
không được làm kế toán; Bố trí người làm kế toán, người làm kế toán trưởng,
phụ trách kế toán không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; Bố trí người
làm kế toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định; Thuê người làm kế
toán trưởng không đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định.
Câu hỏi 35: Vi phạm quy định về kiểm tra kế toán bị xử lý như thế
nào?
Trả lời:
Điều 14 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về kiểm tra kế toán như sau:
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
(i) Cung cấp không đầy đủ cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên
quan đến nội dung kiểm tra;
(ii) Thực hiện không đầy đủ kết luận của đoàn kiểm tra.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
(i) Không chấp hành quyết định kiểm tra kế toán của cơ quan có thẩm
quyền;
(ii) Không cung cấp cho đoàn kiểm tra các tài liệu kế toán liên quan đến
nội dung kiểm tra;
(iii) Không dịch các tài liệu kèm theo chứng từ kế toán bằng tiếng nước
ngoài ra tiếng Việt khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(iv) Không thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra.
Câu hỏi 36: Vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán bị xử
lý như thế nào?
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Trả lời:
Điều 28 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành vi vi phạm
quy định về kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với doanh
nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhưng không làm thủ tục
xóa cụm từ "dịch vụ kế toán" trong tên gọi theo quy định.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với doanh
nghiệp thực hiện một trong các hành vi sau:
(i) Cung cấp dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
(ii) Tiếp tục kinh doanh dịch vụ kế toán khi đã tạm ngừng kinh doanh
dịch vụ kế toán; bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán; bị chấm dứt kinh doanh
dịch vụ kế toán hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch
vụ kế toán.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
kế toán trong thời gian từ 03 tháng đến 06 tháng kể từ ngày quyết định xử phạt
có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp thực hiện hành vi: Tiếp tục kinh
doanh dịch vụ kế toán khi đã tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán; bị đình chỉ
kinh doanh dịch vụ kế toán; bị chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc bị thu
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện các hành vi: Cung
cấp dịch vụ kế toán khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dịch vụ kế toán; Tiếp tục kinh doanh dịch vụ kế toán khi đã tạm ngừng
kinh doanh dịch vụ kế toán; bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán; bị chấm dứt
kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh
doanh dịch vụ kế toán.
Câu hỏi 37: Các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định như
thế nào?
Trả lời:
Điều 5 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định các biện pháp khắc phục
hậu quả như sau:
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Cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán ngoài việc
bị áp dụng hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung còn có thể bị
áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:
1. Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ;
2. Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo;
3. Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài
chính phát sinh;
4. Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp
vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
5. Buộc bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của sổ kế toán;
6. Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp
không có chứng từ kế toán chứng minh các thông tin số liệu trên sổ kế toán hoặc
số liệu trên sổ kế toán không đúng với chứng từ kế toán;
7. Buộc sửa chữa sổ kế toán cho khớp đúng với thực tế trong trường hợp
thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm thực hiện không kế tiếp thông tin,
số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề;
8. Buộc bổ sung vào sổ kế toán đối với các hành vi để ngoài sổ kế toán
tài sản, nợ phải trả của đơn vị;
9. Buộc khôi phục lại sổ kế toán;
10. Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và
chuẩn mực kế toán;
11. Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài
chính;
12. Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;
13. Bổ nhiệm hoặc thuê người làm kế toán, kế toán trưởng, phụ trách kế
toán có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định;
14. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành
chính.
Câu hỏi 38: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra
tài chính được quy định như thế nào?
Trả lời:
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Điều 70 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính của Thanh tra tài chính như sau:
1. Thanh tra viên tài chính các cấp có quyền xử phạt cảnh cáo trong lĩnh
vực kế toán.
2. Chánh thanh tra Sở Tài chính có quyền xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán như sau:
(i) Phạt cảnh cáo;
(ii) Phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng;
(iii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức
tiền phạt tối đa 25.000.000 đồng.
(iv) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế
toán, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn.
(v) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được trả lời tại Câu hỏi 37
Cuốn Hỏi – đáp này.
3. Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán như sau:
(i) Phạt cảnh cáo;
(ii) Phạt tiền tối đa đến 50.000.000 đồng;
(iii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;
(iv) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế
toán, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
(v) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được trả lời tại Câu hỏi 37
Cuốn Hỏi – đáp này.
Câu hỏi 39: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban
nhân dân các cấp được quy định như thế nào?
Trả lời:
Điều 71 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp như sau:
1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có quyền xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:
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(i) Phạt cảnh cáo;
(ii) Phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng;
(iii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức
tiền phạt tối đa 5.000.000 đồng.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:
(i) Phạt cảnh cáo;
(ii) Phạt tiền tối đa đến 25.000.000 đồng;
(iii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức
tiền phạt tối đa 25.000.000 đồng;
(iv) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế
toán, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
(v) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được trả lời tại Câu hỏi 37
Cuốn Hỏi – đáp này.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán như sau:
(i) Phạt cảnh cáo;
(ii) Phạt tiền tối đa đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân;
(iii) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính;
(iv) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế
toán, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
(v) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được trả lời tại Câu hỏi 37
Cuốn Hỏi – đáp này.
Câu hỏi 40: Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định
như thế nào?
Trả lời:
Khoản 1, 3, 4, 5 Điều 3 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP quy định thời hiệu
xử phạt vi phạm hành chính như sau:
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán là 2 năm.
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2. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định
như sau:
(i) Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính
từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm;
(ii) Đối với hành vi vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu
được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm.
3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan
tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực kế toán là 2 năm; thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
được quy định như sau: Đối với hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời
hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; Đối với hành vi vi phạm
hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện
hành vi vi phạm. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét được tính
vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính.
4. Trong thời hạn được quy định về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực kế toán và thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính
theo quy định mà cá nhân, tổ chức cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì
thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt
hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.
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