
1. TSCĐ mua bằng nguồn NSNN dùng cho hoạt động HCSN
a) Tăng TSCĐ

(1a) 
Khi mua TSCĐ 

(1b)
Đồng thời

(2b) Đồng thời

(2a)
Cuối năm tính hao mòn

Kế toán Ngân sách:
10111, 10461, 10462

(1c) (1d)
Trường hợp mua bằng dự toán 

KP hoạt động, KP dự án

HẠCH TOÁN TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

211, 213111, 112,  3393, 511, 512,... 

466 911

214 611, 612, 613

10661, 10662 008, 009



b) Giảm TSCĐ

111, 112

(2)  Chi thanh lý (5) Kết chuyển chi thanh lý (4) Kết chuyển thu thanh lý (3) Thu thanh lý
 

111, 112

(1) Ghi giảm TSCĐ

214

71119118111

211, 213 466



2. TSCĐ mua bằng nguồn NSNN dùng cho hoạt động HCSN và hoạt động SXKD (30% HCSN; 70% SXKD)
a) Tăng TSCĐ

(1a) 
Khi mua TSCĐ bằng dự toán

(1b)
Đồng thời, phản ánh tăng nguồn KP

 đã hình thành TSCĐ

(2b), (3b) Đồng thời

(2a)
Cuối năm tính hao mòn

(3a)
Hàng tháng trích khấu hao

Kế toán ngân sách
10661, 10662

(1d)

111, 112, 511, 512… 211, 213

466 911

214 611, 612, 613

154

008, 009 10111, 10461, 10462

(1c)
Đồng thời, kế toán ngân sách



b) Giảm TSCĐ

111, 112

(2)  Chi thanh lý (5) Kết chuyển chi thanh lý (4) Kết chuyển thu thanh lý (3) Thu thanh lý

211, 213 466

(1) Ghi giảm TSCĐ

214

111, 112 8111 911 7111



3. TSCĐ mua bằng nguồn quỹ  dùng cho hoạt động HCSN và hoạt động SXKD (30% HCSN; 70% SXKD)
a) Tăng TSCĐ

(1a) 
Khi mua TSCĐ bằng 

(1b)
Đồng thời, phản ánh tăng nguồn KP

 đã hình thành TSCĐ

(2b)(3b) Đồng thời

(2a) Cuối năm tính hao mòn

(3a)
Hàng tháng trích khấu hao

111, 112… 211, 213

466 431

214 611

154



b) Giảm TSCĐ

111, 112

(2) Chi thanh lý (5) Kết chuyển chi thanh lý (4) Kết chuyển thu thanh lý (3) Thu thanh lý

211, 213 466

(1) Ghi giảm TSCĐ

214

111, 112 8111 911 7111



4. TSCĐ được tặng, biếu, cho  dùng cho hoạt động HCSN và hoạt động SXKD (30% HCSN; 70% SXKD)
a) Tăng TSCĐ

(1a) 
Khi được tặng, biếu, cho TSCĐ 

(1b)
Đồng thời, phản ánh tăng nguồn KP

 đã hình thành TSCĐ

(2b)(3b) Đồng thời

(2a) Cuối năm tính hao mòn

(3a)
Hàng tháng trích khấu hao

711 211, 213

466 911

214 611, 612….

154



b) Giảm TSCĐ

111, 112

(2) Chi thanh lý (5) Kết chuyển chi thanh lý (4) Kết chuyển thu thanh lý (3) Thu thanh lý

211, 213 466

(1) Ghi giảm TSCĐ

214

111, 112 8111 911 7111



5. TSCĐ mua bằng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị dùng cho hoạt động SXKD
a) Tăng TSCĐ

(1a) 
Khi mua TSCĐ bằng quỹ   PTHĐSN

Thuế GTGT

(1b)
Đồng thời

(2b) Đồng thời 

(2a)
Hàng tháng trích khấu hao

111, 112 211, 213

1332

466 4314

214 154



b) Giảm TSCĐ

111, 112

(2) Chi thanh lý (5) Kết chuyển chi thanh lý (4) Kết chuyển thu thanh lý (3) Thu thanh lý

211, 213 466

(1) Ghi giảm TSCĐ

214

111, 112 8111 911 7111



6. TSCĐ mua bằng nguồn vốn góp, nguồn vốn vay…. của đơn vị dùng cho hoạt động SXKD
a) Tăng TSCĐ

(1a) 
Khi mua TSCĐ bằng tiền

Thuế GTGT

(2a)
Hàng tháng trích khấu hao

 

b) Giảm TSCĐ

NG HMLK

GTCL
911 111, 112

(2) Chi thanh lý 

(5) K/chuyển thu > chi (thặng dư) (5) K/chuyển chi > thu (thâm hụt)

111, 112 211, 213

1332

214 154

211, 213 214
(1) Ghi giảm TSCĐ

8111

111, 112 7111

(4a) Kết chuyển chi phí           (4b) K/chuyển doanh thu (3) Thu thanh lý 
liên quan đến TSCĐ

421 421



TK 242- Chi phí trả trước 

(1) Khi phát sinh các khoản (2) Cuối kỳ, phân bổ chi phí trả trước 
chi phí trả trước vào các tài khoản chi phí 

HẠCH TOÁN CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

111, 112, 331… 154



TK 248- Đặt cọc, ký quỹ, ký cược 

                 (1a) Số tiền đi đặt (3) Trường hợp đơn vị không  
cọc, ký quỹ, ký cược thực hiện đúng cam kết bị 

phạt vi phạm hợp đồng 
trừ vào tiền đặt cọc

(4) Trường hợp dùng tiền đặt 
cọc thanh toán cho người bán 

(2) Nhận lại tiền đã đặt cọc,
ký quỹ, ký cược 

Đồng thời, nếu dùng tiền ngân sách đặt cọc, ghi:
10111, 10461, 10462

(1b) Đồng thời, nếu dùng tiền
ngân sách đặt cọc 

(1c)

HẠCH TOÁN ĐẶT CỌC, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC

111, 112, 511, 512 8118

331

10141

008, 009



TK 348- Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược 

   (2) Trường hợp bên đặt cọc   (1) Nhận đặt cọc, ký quỹ, 
    không hoàn tất nghĩa vụ theo              ký cược 
 hợp đồng, và đơn vị có quyền phạt
  số tiền phạt trừ vào tiền đặt cọc

(3) Khi kết thúc hợp đồng, đơn 
vị hoàn trả lại đặt cọc, ký quỹ…

ký cược,…

(4) trường hợp bên đặt cọc, ký quỹ 
không thanh toán đúng hạn cho HH, 
dịch vụ đã nhận và đơn vị có quyền
trừ vào số tiền đặt cọc 

HẠCH TOÁN NHẬN ĐẶT CỌC, KÝ QUỸ, KÝ CƯỢC 

7118 111, 112

111, 112

131



1- Kinh phí hoạt động từ dự toán tạm cấp
1.1- Kế toán tài chính

511 3391 111 611

(4a) Khi được (1a) Rút kinh phí từ dự toán tạm cấp (2a) Chi bằng tiền 
giao dự toán về quỹ tiền mặt 
chính thức

(3a) Trường hợp chi trực tiếp dự toán tạm cấp 

1.2- Kế toán ngân sách
104612 10111 106612

(1b) (2b) 

(3b)

Khi quyết toán được duyệt 

          (4b) Dự toán (4c) Số dự 
             được giao toán đã sử dụng

HẠCH TOÁN TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

0 0 8



2- Kinh phí hoạt động từ dự toán ứng trước
2.1- Kế toán tài chính

511 3395 111 1302 611

(4a) Khi được (1a) Nhận tạm ứng kinh phí từ (3a) Chi bằng tiền (4b) 
giao dự toán  dự toán ứng trước Khi được giao 
chính thức dự toán chính thức

 (Nếu đơn vị đủ

(2a) Trường hợp chi KP từ KBNN từ kinh phí ứng trước  hồ sơ thanh toán)

2.2- Kế toán ngân sách

104612 10111 106613 106612

(1b) (3b)
(4c) (4d) 

(2b)

(4e) Số DT được giao  (4f) Số đã chi từ DT ứng trước

104613

0 0 8



a) Kế toán tài chính
511 3391 111 141 611

(3a) Xuất quỹ tạm ứng (4a) Khi thanh 
(1a) Tạm ứng dự toán toán các khoản 

(4b, 9b) Thanh toán các KP hoạt động về quỹ tạm ứng
khoản tạm ứng đã chi   (5a) Các khoản chi hoạt động bằng tiền 

112 652
(2a) Tạm ứng kinh phí         (6a) Chi chưa xác (7a) Khi xác định 
hoạt động bằng LCT được nguồn

141
(17a) Khi có quyết định trích quỹ do chênh lệch tiết kiệm (8a) Rút TG tạm ứng (9a) Khi thanh 

 chi, rút dự toán về TK tiền gửi các quỹ hoặc các trường hợp toán các khoản 
 rút dự toán chuyển về TKTG khác nếu được phép tạm ứng

334
(11a) Rút dự toán thanh toán cho NLĐ     (10) Phản ánh các khoản phải trả NLĐ

152, 153, 211, 213 
(12a) Rút dự toán mua vật tư, công cụ, TSCĐ    (13) Xuất vật tư cho cho hoạt động TX

331
(15a) Rút dự toán thanh toán các dịch vụ mua ngoài         (14) Phải trả các dịch vụ mua ngoài 

hoặc các khoản ứng trước cho nhà cung cấp
214

(18a) Cuối năm, tính hao mòn TSCĐ của hoạt 
(16a) Rút dự toán chi trực tiếp đồng HCSN

 thu
466 911 (20) Kết chuyển chi phí 

(12b) Trường hợp mua TSCĐ, đồng thời 
ghi tăng nguồn KP đã hình thành TSCĐ 421

(18b)
431, 353 421 (21) Kết chuyển thâm hụt

HẠCH TOÁN TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

cho NLĐ trong đơn vị 

định nguồn

cho NLĐ trong đơn vị 

(19) K/c doanh



(22a) Trích quỹ (21) K/chuyển thặng dư

b) Kế toán ngân sách
(20) Trường hợp số thu hồi phải nộp NSNN

104612 10111 106612

(17b) (22b) 

(5b)

10141 10131

(1b), (2b)  (3b), (6b), (8b)  thanh toán tạm  ứng
 của KBNN hoặc xác 

(18) Ttường hợp 
phát sinh các 

Trường hợp chưa đủ hồ Khi đủ hồ sơ thanh toán khoản đã chi
   sơ, chứng từ thanh toán và có xác nhận của KB  nhưng không được 

duyệt phải thu hồi
(11b), (12b), (15b), (16b)

Trường hợp đủ hồ sơ, 
chứng từ thanh toán 

0 0 8
Dự toán (1c), (2c), (11c), (12c), 
được giao (15c), (16c) (18c)

Khi có xác nhận

định được nguồn

(19) Khi thu được 



1- Kế toán chương trình, dự án, đề tài do NSNN cấp
a) Kế 512 3392 111 141 612
toán (3a) Xuất quỹ tạm ứng (4a) Khi NLĐ thanh 
tài (1a) Tạm ứng dự toán toán tạm ứng
chính (4b, 9b) Thanh toán các KP CT, DA, đề tài 

khoản tạm ứng đã chi   (5a) Các khoản chi CT, DA, ĐT bằng tiền 
112 652

        (6a) Chi chưa xác (7a) Khi xác định 
(2a) Tạm ứng kinh phí được nguồn
CT, DA, ĐT bằng LCT 141

(8a) Rút TG tạm ứng (9a) Khi NLĐ thanh 
toán tạm ứng

334
(11a) Rút dự toán thanh toán cho NLĐ tgia CT, DA, ĐT     (10) Phản ánh các khoản phải trả NLĐ

152, 153, 211, 213 
(12a) Rút dự toán CT, DA, ĐT mua vật tư, công cụ    (13) Xuất vật tư chi cho CT, DA, ĐT

331
(15a) Rút dự toán thanh toán các dịch vụ mua ngoài         (14) Phải trả các dịch vụ mua ngoài 

214
(17a) Cuối năm, tính hao mòn TSCĐ dùng cho CT, DA, ĐT

(18) Kết chuyển (16a) Rút dự toán chương trình, dự án, đề tài chi trực tiếp (kể cả rút tạm ứng và rút thực chi)
doạnh
thu 466 911 (19) Kết chuyển chi phí 

(12b) Trường hợp, mua TSCĐ 

HẠCH TOÁN TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KP CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN, ĐỀ TÀI 

cho NLĐ trong đơn vị 

về quỹ tiền mặt

định nguồn

(17a) Trường hợp rút dự toán về TK tiền gửi cho NLĐ trong đơn vị 

TSCĐ phục vụ cho CT, DA, ĐT

hoặc đơn vị ứng trước cho nhà cung cấp



đồng thời ghi tăng nguồn KP đã hình thành TSCĐ

(17b)

b) Kế toán ngân sách
(20) Trường hợp phải nộp trả NSNN số đã không được duyệt đã thu hồi 

104622 10111 106622 10131

(17b) (5b)

(18) Các khoản 
đã chi nhưng 

10141 không được 
duyệt phải 

(1b), (2b)  (3b), (6b), (8b)  thanh toán tạm  ứng thu hồi
 của KBNN hoặc xác 

Trường hợp chưa đủ hồ Khi đủ hồ sơ thanh toán
sơ, chứng từ thanh toán và có xác nhận của KB

(11b), (12b), (15b), (16b)
Trường hợp đủ hồ sơ, 
chứng từ thanh toán 

0 0 9
Dự toán (1c), (2c), (11c), (12c), 
được giao (15c), (16c) (17c)

Khi có xác nhận 

định được nguồn

(19) Khi thu được 



2- Chương trình, dự án do nhận viện trợ
a) Kế toán tài chính

512 3101 112  141, 152, 331, 612..

(3a) Chuyển khoản chi cho các hoạt động của DA
111

(5) Khi đơn vị làm thủ (1) Nhà tài trợ chuyển (2) Khi đơn vị rút tiền (4a) Chi từ quỹ 
tục thanh toán với nhà tài tiền về TK của đơn vị từ TK tiền gửi về quỹ cho các hoạt động 
trợ của dự án 

b) Kế toán ngân sách

0 0 4 10462 10662

(3b) (6a)
(4b) Khi có xác nhận ghi thu- ghi chi 

(6b)



a) Kế toán tài chính
513 3393 111, 112 141 613

(3a) Xuất quỹ, hoặc (4a) Khi NLĐ thanh 
(1a) Rút dự toán đơn đặt hàng Nhà nước về quỹ tiền mặt toán T.Ư
hoặc trường hợp được phép rút dự toán về TK tiền gửi cho NLĐ trong đơn vị

  (5a) Các khoản chi đơn đặt hàng NN bằng
 tiền hoặc chuyển khoản 

652
        (6a) Chi chưa xác (7a) Khi xác định 

được nguồn
334

(11a) Rút dự toán thanh toán cho NLĐ     (10) Phản ánh các khoản phải trả NLĐ

152, 153, 211, 213 
(12a) Rút dự toán đơn đặt hàng mua vật tư, công cụ    (13) Xuất vật tư chi thực hiện đơn đặt hàng

331
(15a) Rút dự toán thanh toán các dịch vụ mua ngoài         (14) Phải trả các dịch vụ mua ngoài 

214
(18a) Cuối năm, tính hao mòn TSCĐ dùng cho đơn đặt hàng 

(16a) Rút dự toán đơn đặt hàng chi trực tiếp (kể cả rút tạm ứng và rút thực chi)
(20) Kết chuyển chi phí 

466 911
(12b) Trường hợp mua TSCĐ, đồng 421
thời ghi tăng nguồn KP đã hình thành TSCĐ (21) Kết chuyển thâm hụt

431, 353 421
(22a) Trích lập các quỹ (21) K/c 

thặng dư 

HẠCH TOÁN TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN KP ĐƠN ĐẶT HÀNG

chuyển TG tạm ứng

(17) Khi được 

nghiệm thu

ĐĐH theo 

giá thanh toán 

x KL thực tế định nguồn
hoàn thành

tham gia trực tiếp thực hiện đơn đặt hàng tham gia thực hiện đơn đặt hàng

TSCĐ phục vụ cho đơn đặt hàng

hoặc đơn vị ứng trước tiền cho nhà CC



(18b) 
(19) Kết chuyển doanh thu

b) Kế toán ngân sách
(19) Trường hợp số thu hồi phải nộp NSNN

104612 10111 106612 10131

(1b), (2b) (5b) (17) Các khoản 
đã chi nhưng 

10141 không được 
duyệt phải 

 (3b), (6b), (8b) nhận thanh toán tạm  ứng thu hồi
 của KBNN hoặc xác 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ, Khi đủ hồ sơ thanh toán
     chứng từ thanh toán và có xác nhận của KB

(11b), (12b), (15b), (16b)
Trường hợp đủ hồ sơ, 
chứng từ thanh toán 

(18) Khi thu được tiền

0 0 8

Dự toán (1c), (2c), (11c), 
được giao (12c), (15c), (16c) 

Khi có xác

định được nguồn



1- Kế toán tài chính
(12) Phần KP sử dụng không hết nộp trả NSNN

511, 512 111, 112 241 211

   (1a) Khi đơn vị rút   (2a) Khi phát sinh các khoản chi 
   dự toán về quỹ TM đầu tư XDCB

(13a) Khi hoàn 
141 thành bàn giao

           (3a) Chi tạm ứng (4a) Khi thanh toán TSCĐ
bằng tiền tạm ứng

(5a) Các khoản chi trực tiếp 
334

(7a) Rút dự toán đầu tư XDCB (6) Phản ánh các khoản 
trả tiền lương cho NLĐ phải trả NLĐ

152, 153 
    (8a) Rút dự toán mua NVL (9) Xuất NVL cho 

đầu tư XDCB
331

(11a) Rút dự toán thanh toán dịch (10) Phản ánh các khoản 
vụ mua ngoài phải trả dịch vụ mua ngoài

(16) Cuối năm kết chuyển doanh thu trong kỳ  
611, 612 911

(14a) Cuối năm tính hao mòn (15) Cuối năm, kết 
chuyển chi phí trong kỳ 

431, 353
(18a) Trích lập các quỹ 

HẠCH TOÁN TIẾP NHẬN VÀ SỬ DỤNG NGUỒN ĐẦU TƯ XDCB

3394

hoặc TKTG
(13b) Đồng thời

214

421
(17) Kết chuyển thặng dư 

466



(13c) 

(14b) 
2- Kế toán ngân sách

(5b) Phần KP sử dụng không hết nộp trả NSNN

10111
009'

 Dự      (1c), (5c)    (1b) Khi đơn vị rút  (2b) Khi phát sinh các khoản chi thực tế
toán     (7c), (8c), (11c)         dự toán để chi 
được        hoặc lệnh chi tiền
giao

(5b), (7b), (8b), (11b)

(12) Khi quyết toán được duyệt

10241
10441



511 112 334
(6b)

(2a) Khi rút dự toán về (3a) Khi chi (1b) Khi có QĐ trả TN tăng (7) Trường hợp không 
TKTG để chi trả TNTT  trả TNTT  thêm trong năm có quỹ BSTN

khi k/c số đã chi TN
tăng thêm trong năm

K/C K/C
CP DT

('5') (4) K/C
Trích lập các quỹ  Thặng dư
(Trừ quỹ BSTN)

1302 4313
(6b)

K/c số tạm chi Kế toán ngân sách ghi:
bổ sung thu nhập (6a) Trích lập 10461 10111 10661

được duyệt Quỹ BSTN
(2b) (3b) 

Khi quyết toán được duyệt

NOTE: Nếu cơ chế tài chính cho phép tạm trả thu nhập tăng thêm trong kỳ thì hạch toán theo PA trên. Nếu có chế tài chính chỉ 
cho phép chi trả TNTT khi đã trích lập quỹ thì không có bút toán tạm trả (Nợ TK 122/Có TK 511) mà khi nào XĐ được KQ hoạt 
động trích lập Quỹ 41430 thì mới chi từ quỹ (Thảo luận với Vụ HCSN)

HẠCH TOÁN TRẢ THU NHẬP TĂNG THÊM DO TIẾT KIỆM CHI HOẠT ĐỘNG (TK511)

1301 421

911
4311, 4312, 4314 421



1- Thu phí, lệ phí 
Khi nộp cho NSNN

5141 3332
111, 112, 1314 611

            (1b) Phản ánh số 
    phí phải nộp NN

   (1a) Khi thu phí, lệ phí phí (khoản thu này (3) Các khoản chi bằng
(1c) Khoản đơn vị được khấu trừ và để lại       đơn vị được khấu trừ và để lại toàn  tiền từ nguồn phí  để lại 

      bộ hoặc 1 phần, phần còn lại phải 
(2b) Kết chuyển số thu đơn vị 331, 336

được để lại toàn bộ sang TK thu khác (4) Số thu phí 
phải nộp cấp trên 

331, 336  (2a) Thu phí, lệ phí đơn vị được để lại (nếu có)

          đơn vị khác (Đơn vị cấp dưới ghi)

(9) Khi nộp

(6) Cấp trên khi nhận được thông báo số (7) Khi cấp dưới nộp
thu phí cấp dưới phải nộp (nếu có)

HẠCH TOÁN THU PHÍ, LỆ PHÍ VÀ CẤP BÙ HỌC PHÍ

3102- Phí, lệ phí

nộp NSNN)

(8) Trường hợp số phí thu được toàn bộ 
phải nộp cấp trên hoặc các (5) Khi

nộp

131, 136



2- Hạch toán cấp bù học phí
2.1- Kế toán tài chính  

511 112 611

    (1a) Khi đơn vị rút dự toán cấp bù miễn, giảm học   (2a) Khi đơn vị chi tiền từ số tiền NSNN
    phí chuyển sang TKTG thu học phí mở tại KBNN               cấp bù miễn, giảm học phí 

(Căn cứ chứng từ chi tiền)

2.2- Kế toán ngân sách 
10461

 Dự toán (1c)
giao

(1b) Phản ánh chi phí vào Mục
theo quy định của MLNSNN  

Khi quyết toán được duyệt

0 0 810111 10661



911 1312, 1313 111, 112

  (1) Đối với lãi nhận sau, khi có bằng chứng (3) Khi thu 
chắc chắn thu được lãi tiền gửi, lãi cho vay…. được tiền 

hoặc khi được 
(6) Cuối kỳ, kế toán tính toán kết chuyển (2) Đối với cổ tức, lợi nhuận được chia, khi chia cổ tức, lợi 
doanh thu hoạt động tài chính  nhận được thông báo về quyền nhận được nhuận 

      cổ tức,  lợi nhuận từ hoạt động đầu tư
3314

(4) Đối với lãi nhận trước, định kỳ tính và 
phân bổ số lãi nhận trước vào thu tài chính

(5) Khi kết thúc hợp đồng góp vốn, đơn vị nhận lại vốn đã góp, 
phần chênh lệch giữa giá trị vốn góp được thu hồi > giá trị vốn 
góp ban đầu  hoặc đơn vị nhượng lại phần vốn góp  cho cho đơn vị 
khác, phần chênh lệch giữa gốc khoản vốn góp < giá nhượng lại

được phản ánh vào thu tài chính

HẠCH TOÁN THU TÀI CHÍNH

515- Thu tài chính



111, 112 911

           (1) Khi phát sinh các khoản chi phí 
     liên quan đến hoạt động bán chứng khoán,
 cho vay vốn, mua bán ngoại tệ, ….

  (2) Đơn vị thanh toán định kỳ lãi tiền vay,
           lãi trái phiếu cho bên cho vay

           (3) Các chi phí bằng tiền liên quan
                trực tiếp đến khoản vay 

121

(4) Khi kết thúc hợp đồng góp vốn, khi (8) Cuối kỳ, kết chuyển toàn bộ chi phí tài 
đơn vị nhận lại vốn góp nếu bị lỗ chính phát sinh trong kỳ sang TK 911

(5) Trường hợp đơn vị nhượng lại vốn 
góp cho đơn vị khác nếu bị lỗ 

(6) Khi thu hồi các khoản đầu tư khác 
nếu bị lỗ 

331

(7) Khi phát sinh các khoản lãi vay phải trả 

CHI TÀI CHÍNH

TK 615- Chi tài chính



111, 112, 331, 334… 154- CPSXKD dở dang
111, 112, 131 531

Chi phí liên quan ttiếp đến SXKDDV Doanh thu bán hàng và CC

152, 153 dịch vụ (theo phương 

pháp khấu trừ)

Mua vật liệu Xuất vật liệu
   dụng cụ 911 33311

133 155
Thuế GTGT Nhập kho Xuất SP Thuế GTGT
được khấu trừ sản phẩm trong kho

214 (nếu SX) ra bán 
         Chi khấu hao TSCĐ

Doanh thu bán hàng 
242 632 và cung cấp dịch vụ 

(theo PP trực tiếp)
  Phân bổ dần  chi phí trả trước Xuất SP bán Cuối kỳ kết 

ko qua kho chuyển giá vốn
111, 112, 332, 334 (Gíá vốn) 421

642
652 Kết chuyển chênh lệch lỗ hoạt động

Các khoản chi phí K/c chi phí quản 
chưa XĐ được lý vào TK 911

 từng đối tượng Phân bổ chi phí quản lý 821
sử dụng (bao gồm của hoạt động SXKD
CP quản lý, CP NVL, 611

CPnhân công, CP P/bổ chi Qly của 
máy móc thiết bị…) bộ phận HC Kết chuyển chênh lệch lãi 

Chi phí tiền lương, BHXH, BHYT,…và các chi phí 
quản lý khác trực tiếp của hoạt động SXKD

HẠCH TOÁN DOANH THU SẢN XUẤT KINH DOANH, DỊCH VỤ 
                       111, 112, 131

Các khoản chiết 
khấu TM, giảm giá,
hàng bán bị trả lại

CP nhân công trực tiếp SXKD phát sinh

K/c 
thuế TNDN

đã nộp 



111, 112

(1)  Nhận vốn góp bằng tiền, 
hoặc vật tư 

(2) Nhận vốn góp bằng TSCĐ 

(6) Hoàn trả lại vốn góp cho các tổ chức,
 cá nhân góp vốn 

(3) Góp vốn bằng cổ phiếu, trái phiếu 

(4) Chuyển nợ vay, nợ phải trả thành vốn góp 

(5) Nếu được bổ sung nguồn vốn KD 
từ kết quả hoạt động SXKDDV 

HẠCH TOÁN NGUỒN VỐN KINH DOANH 

410 111, 112, 152, 153

211, 213

121

331

421



1. Thuế GTGT Khi nhận tiền hoàn thuế GTGT của NSNN (nếu có)

152, 153, 211, 631…

   Thuế GTGT Giá mua chưa
      phải nộp (1) Đơn vị bán HH, DV có thuế 

Tổng giá Tổng giá 
thanh toán thanh toán 133

Giá chưa Thuế GTGT 
có thuế được khấu trừ 631

Trường hợp 

thu thanh lý TSCĐ

(2) Trường hợp đơn vị nộp thuế GTGT 
theo phương pháp trực tiếp 

Khi nhập khẩu vật tư, hàng hóa, TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD, dịch vụ thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ khấu trừ

Cuối kỳ, kết chuyển số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra 

HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC (TK 333) 

3331 111, 112

Khi xuất hóa đơn Khi mua vật tư, HH
531 GTGT theo PP dịch vụ 

khấu trừ và đơn vị 
nôp thuế theo PP 

khấu trừ

7111 Số thuế 

GTGT 

không được 

khấu trừ 

531



2. Thuế thu nhập doanh nghiệp 

(4) Cuối năm, khi xác định số thuế TNDN phải nộp của năm tài chính
111, 112 trường hợp số thuế TNDN thực tế phải nộp < số thuế TNDN

đơn vị đã tạm nộp, phản ánh số chênh lệch 
821

(2) Khi nộp thuế TNDN vào NSNN (1) Căn cứ số thuế TNDN phải nộp NSNN
hàng quý theo quy định 

  (3) Cuối năm, khi xác định số thuế TNDN 
    phải nộp của năm tài chính trường hợp 
   số thuế TNDN thực tế phải nộp > số thuế 
  TNDN đã tạm nộp, phản ánh số chênh lệch 

3334



3. Thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn 

(5) Khi nộp cho NSNN
111, 112

334

(3) Khi nộp thuế TNCN vào NSNN (1) Hàng tháng, xác định số thuế TNCN phải 
 nộp tính trên thu nhập chịu thuế của CC, VC 

và người lao động trong đơn vị 

154, 241, 611, 612, 613
(2) Khi đơn vị chi trả thu nhập cho các cá nhân 
  bên ngoài phải xác định số thuế TNCN phải 
 nộp tính trên thu nhập chịu thuế của cá nhân 
hoặc nhà thầu theo từng lần phát sinh thu nhập 
Số thuế phải Tổng số phải
khấu trừ thanh toán 

Số tiền 
thực trả 

3335

111, 112, 



711, 3331(nếu có)

         (1) Thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ (9) Các khoản chi phí liên quan đến 
thanh lý, nhượng bán TSCĐ

   (2) Thu chênh lệch lãi do đánh giá lại TSCĐ,

(3) Các khoản thuế đã nộp nhưng sau đó được
 giảm, được hoàn 

(4) Tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng (11) Chi bị phạt do vi phạm hợp đồng 
kinh tế, phạt vi phạm hành chính 

         (5) Thu nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ 

(6) Thu các khoản nợ phải trả không xác định
 được chủ 

(7) Thu được tiền do bến thứ 3 bồi thường (12) Giá trị còn lại của TSCĐ hình thành bằng 
(Tiền bảo hiểm được bồi thường, tiền đề bù…) nguồn vốn kinh doanh giảm khi thanh lý

           (8) Các khoản thu nhập khác (13) Các chi phí khác 
như các khoản được biếu tặng, tài trợ của 
các tổ chức, cá nhân khác

(10) Thu tiền bán hồ sơ thầu liên quan 
đến hoạt động thanh lý, nhượng bán TSCĐ

HẠCH TOÁN THU NHẬP và CHI PHÍ KHÁC 

111, 112, 131, 
331, 333, 338 811



(1a) Kết chuyển doanh thu

(2) Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hóa 
dịch vụ đã bán 

(2) Kết chuyển chi phí thuế TNDN

    (3) Kết chuyển giá trị TSCĐ hình thành bằng 
      nguồn NSNN hoặc có nguồn gốc từ NSNN

336 421 (4) Kết chuyển lỗ của các 
hoạt động trong kỳ 

431
(5) Kết chuyển lãi của các hoạt 

(7) Trích các quỹ theo động trong kỳ 

353

(8) Trích quỹ đặc thù theo

466 421

HẠCH TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ 

611, 612, 613, 642, 811 911- Xác định kết quả hoạt động 511, 512, 513, 514, 531, 711 

(6) Các khoản phải nộp cấp trên, 
hoặc cấp cho cấp dưới (nếu có) 

quy chế tài chính 

quy chế tài chính 

(1b) Kết chuyển chi phí

632

821
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