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Mục tiêu môn họcMục tiêu môn học

Giới thiệu và nắm bắt nội dung một số phần hành kếệ ộ g ộ p
toán trong doanh nghiệp và hiểu quy trình cách thức
hạch toán các phần hành kế toán vào thực tiễn
d h hiệdoanh nghiệp
Gồm: kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, kế
t á tài ả ố đị h kế t á tiề lươ kế t á hitoán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán chi 
phí sản xuất và tính giá thành, kế toán thành phẩm -
hàng hoá và tiêu thụ sản phẩm xác định kết quảhàng hoá và tiêu thụ sản phẩm, xác định kết quả
kinh doanh



Kết cấu môn họcKết cấu môn học

0. Kiểm tra kiến thức, Giới thiệu và ôn tập NLKT, ệ ập
1. Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
2. Kế toán tài sản cố địnhế toá tà sả cố đị
3. Kế toán tiền lương và các khoản trích
4 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
5. Kế toán thành phẩm-hàng hóa và tiêu thụ
thành phẩm – hàng hóathành phẩm hàng hóa
6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh



Tài liệ h khảTài liệu tham khảo

Tài liệu tóm tắt bài giảng do giảng viên phát
Kế toán tài chính, PGS.TS. Võ Văn Nhị và , ị
nhóm tác giả, NXB lao động 2009.
Sách bài tập kế toán tài chính (Bài tập, bài 
iải â hỏi ắ hiệ PGS TS Võ Văgiải, câu hỏi trắc nghiệm, PGS.TS.Võ Văn 
Nhị, Ths.Hoàng Cẩm Trang, Ths.Lê Thị Mỹ 
Hạnh NXB Thanh Niên 2009)Hạnh…, NXB Thanh Niên 2009)
Trang web Bộ Tài chính : www.mof.gov.vn
Sách và tài liệu tham khảo khác
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Sách và tài liệu tham khảo khác



BÀI 1BÀI 1
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ÊMỤC TIÊU

Nắm bắt được nguyên vật liệu và CCDC 
trong doanh nghiệp g g ệp
Các phương pháp tính giá nhập và xuất 
của Nguyên vật liệu – CCDCcủa Nguyên vật liệu CCDC
Quá trình ghi nhận NVL và CCDC trong kế 
toántoán
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A KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆUA. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LiỆU

1. Khái niệm
a) Đặc điểma) Đặc điểm
Tham gia vào 1 chu kỳ sản xuất
Thay đổi hình dáng ban đầu
Chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm làm raChuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm làm ra

77



b) Phân loạib) Phân loại

Nguyên vật liệu chính
N ê ật liệ hNguyên vật liệu phụ
Nhiên liệuNhiên liệu
Phụ tùng thay thếPhụ tùng thay thế
Vật liệu khác
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c)c) Ppháp ghi nhận hàng tồn khoPpháp ghi nhận hàng tồn kho

Ppháp ghi nhậnPpháp ghi nhậnPpháp ghi nhậnPpháp ghi nhận
hàng tồn khohàng tồn kho

Kê khaiKê khai Kiểm kêKiểm kêKê khai Kê khai 
thường xuyênthường xuyên

Kiểm kê Kiểm kê 
định kỳđịnh kỳ

99



(1) Phương pháp kê khai thường(1) Phương pháp kê khai thường
xuyên

TG VL
CUỐIKỲ

= TGVL
ĐẦUKỲ

+ TGVL NHẬP
TRONG KỲ

- TGVL XUẤT 
TRONG KỲCUỐIKỲ ĐẦUKỲ TRONG KỲ TRONG KỲ
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(2)Phương pháp kiểm kê định kỳ(2)Phương pháp kiểm kê định kỳ

TGVL XUẤT 
TRONG KỲ

= TGVL
ĐẦUKỲ

+ TGVL NHẬP
TRONG KỲ

- TG VL
CUỐIK
ỲỲ
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2. Kế toán nhập xuất tồn vật liệu2. Kế toán nhập xuất tồn vật liệu
2.1 Tính giá vật liệu nhập kho

Mua ngoài:

GIÁ Giá mua hi hí
Chiết
khấGIÁ 

NHẬP 
KHO

=
Giá mua

(chưa
VAT)

+ Chi phí
mua - khấu, 

giảm giáKHO VAT)
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b) Tính giá vật liệu xuất kho

NHẬP TRƯỚC 
XuẤT TRƯỚC

NHẬP SAU

XuẤT TRƯỚC
(FIFO)

NHẬP SAU
XUẤT TRƯỚC

(LIFO) THỰC TẾ(LIFO) THỰC TẾ 
ĐÍCH DANH

BÌNH QUÂN
GIA QUYỀN
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BÌNH QUÂN GIA QUYỀNBÌNH QUÂN GIA QUYỀN

BÌNH QUÂN
BÌNH QUÂN 

BÌNH QUÂN 
CUỐI KỲ

Q
LIÊN HOÀN
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ÍVÍ DỤ

Tại một DN có tài liệu sau:
Vật liệu tồn kho đầu tháng 10/X: 200 kg, 
đơn giá 3.000đ/kg
Ngày 6/10 nhập kho 500 kg, ĐG 3.280 đ/kg
Ngày 15/10 xuất kho 400 kgNgày 15/10 xuất kho 400 kg
Ngày 20/10 nhập kho 300 kg, ĐG 3.300đ/kg
N à 30/10 ất kh 400 k

1515

Ngày 30/10 xuất kho 400 kg
Yêu cầu: Tính giá trị vật liệu xuất trong tháng



3. Kế toán tình hình nhập xuất VL3. Kế toán tình hình nhập xuất VL
3.1 Tài khoản sử dụng

Tài khoản 151 “Hàng mua đangTài khoản 151 Hàng mua đang 
đi đường”

Tài khoản 152 “Nguyên vật liệu”
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TK 152
SDĐK: TGVL tồn ĐK

SDCK: TGVL còn Cuối kỳSDCK: TGVL còn Cuối kỳ
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TK 151

SDĐK: TGVL đang đi
đường ĐẦU KỲg

SDCK: TGVL đang đi 
đường CUỐI KỲ
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3.2 Trình tự hạch toán

a) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về 

nhập kho, kế toán phản ánh như sau:
Că ứ à iá h ế G G à ốCăn cứ vào giá mua, thuế GTGT và số 
tiền thanh toán, ghi:

Nợ152 (giá mua)
Nợ 133 (thuế VAT)
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Có 111, 112, 141, 331 (Số tiền thanh toán)



3.2 Trình tự hạch toán

) Kế t á ật liệ hậ kha) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về nhập 

kho, kế toán phản ánh như sau:
Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình p p g q
mua VL như chi phí vận chuyển, bốc dỡ, … 
được tính vào giá nhập VL và ghi:ợ g ập g

Nợ 152
Có 111 112 331
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Có 111, 112, 331



3.2 Trình tự hạch toán

) Kế t á ật liệ hậ kha) Kế toán vật liệu nhập kho
(1) Khi doanh nghiệp mua vật liệu (VL) về 

nhập kho, kế toán phản ánh như sau:
Nếu mua VL mà đuợc hưởng chiết khấu hoặc ợ g ặ
giảm giá, phải ghi giảm giá nhập kho:

Nợ 111, 112, 331Nợ 111, 112, 331
Có 152  
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3.2 Trình tự hạch toán
a)Kế toán vật liệu nhập kho
(3) Nếu VL đã mua nhưng cuối tháng chưa về(3) Nếu VL đã mua nhưng cuối tháng chưa về 

và chưa được nhập kho, 
Nợ 151 (giá mua)Nợ 151 (giá mua)
Nợ 133 (thuế VAT)

Có 111, 112, 331 (Số tiền thanh toán)
Sau đó khi xuất VL về & được nhập kho, ghi:ợ ập , g

Nợ 152
Có 151
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Có 151
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b) Kế toán VL xuất kho

Khi xuất kho VL để sử dụng cho hoạt động SXKD
Nợ 621 “CPNVL trực tiếp” (dùng để SXSP)Nợ 621 CPNVL trực tiếp  (dùng để SXSP)
Nợ 627 “CPSX chung” (dùng ở Phân xưởng)
Nợ 641”Chi phí bán hàng” (dùng cho bánNợ 641”Chi phí bán hàng” (dùng cho bán
hàng)

í ù ở ộ ậ ảNợ 642 “Chi phí QLDN” (dùng ở bộ phận quản
lý, ở văn phòng)
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Có 152 (Trị giá VL xuất dùng)
23



Ví dụ
Tại một doanh nghiệp có các tài liệu như sau:

VL tồn kho đầu tháng: 200kg 4 000đ/kgVL tồn kho đầu tháng: 200kg, 4.000đ/kg
Tình hình phát sinh trong tháng:

Nhậ kh 800k VL hư t ả tiề ười bá iáNhập kho 800kg VL chưa trả tiền người bán: giá mua
là 3.500đ/kg, Thuế VAT 10%. Chi phí vận chuyển bốc
dỡ số VL này được chi trả bằng tiền mặt là 300 000đdỡ số VL này được chi trả bằng tiền mặt là 300.000đ

Xuất kho 700kg VL sử dụng cho:
Trực tiếp sản xuất sản phẩm 600kgTrực tiếp sản xuất sản phẩm 600kg
Phục vụ ở phân xưởng 100kg

Biết VL ất kh th hươ há ĐGBQ
24

Biết VL xuất kho theo phương pháp ĐGBQ.
Yêu cầu: Tính toán, định khoản



B. Kế toán công cụ dụng cụB. Kế toán công cụ dụng cụ

1 Khái niệm1. Khái niệm 
Công cụ dụng cụ là những tài sản có giá trị 
hỏ hư ử d hiề lầ (khô đủ tiênhỏ nhưng sử dụng nhiều lần (không đủ tiêu 

chuẩn xếp vào TSCĐ theo quy định)
Thông thường công cụ dụng cụ gồm: công 
cụ, bao bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê

2. Tài khoản sử dụng
Tk 153 “công cụ dụng cụ”.

25

Tk 153 công cụ dụng cụ . 
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Nguyên tắc ghi chép

TK 153
SDĐK

SDCK 
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3. Trình tự hạch toán
Ờ Ậ ÔTRƯỜNG HỢP NHẬP CÔNG CỤ DỤNG CỤ

(1) Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho, căn cứ(1) Khi mua công cụ dụng cụ nhập kho, căn cứ 
vào giá nhập kho, thuế VAT và số tiền thanh 
toán để ghi:toá để g

Nợ 153 (giá nhập kho)
Nợ 133 (thuế VAT)Nợ 133 (thuế VAT)

Có 111, 112, 141, 331 (Số tiền thanh 
t á )
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toán)



3. Trình tự hạch toán

TRƯỜNG HỢP XUẤT CCDC
(1) Khi xuất kho CCDC để sử dụng cho các đối(1) Khi xuất kho CCDC để sử dụng cho các đối 

tượng, kế toán phản ảnh như sau:
a) Nếu CCDC có giá trị nhỏ sử dụng trong thờia) Nếu CCDC có giá trị nhỏ sử dụng trong thời 

gian ngắn (phân bổ 100%)
Nợ 627 (dùng cho sản xuất)Nợ 627 (dùng cho sản xuất)
Nợ 641 (dùng cho hoạt động BH)
Nợ 642 (dùng cho QLDN)
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Nợ 642 (dùng cho QLDN)
Có 153 (trị giá CCDC xuất dùng)



TRƯỜNG HỢP XUẤT CCDCTRƯỜNG HỢP XUẤT CCDC

b) Nếu CCDC có giá trị lớn và thời gian sử dụng
dài thì phân bổ CCDC vào đối tượng sử dụng. 

ểCụ thể, khi xuất kho CCDC:
Nợ 142 “Chi phí trả trước ngắn hạn”
Nợ 242 “Chi phí trả trước ngắn hạn”

Có 153 “CCDC xuất dùng”
Hằng tháng sẽ tiến hành phân bổ dần vào chi 
phí các đối tượng sử dụng

29

Nợ 627, 641, 642…
Có 1421 (mức phân bổ) 29



Ỏ À Ả ỜHỎI VÀ TRẢ LỜI
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KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 
TRONG DOANH NGHIỆPTRONG DOANH NGHIỆP

MỤC TIÊU HỌC TẬPMỤC TIÊU HỌC TẬP
Nắm bắt được khi nào KT ghi nhận một 
TS là TSCĐ
Đo lường giá trị của TSCĐ
Hiểu được bản chất của việc khấu hao 
TSCĐ
Cách thức ghi nhận những NVKT phát 

ê ế
31

sinh liên quan đến TSCĐ 



À Ệ ẢTÀI LIỆU THAM KHẢO

Chương Kế toán TSCĐ sách Kế toán tài 
chínhchính
Thông tư: 203/2009/TT-BTC ngày 
20/10/200920/10/2009
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A  KẾ TOÁN TSCĐA. KẾ TOÁN TSCĐ
1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. 1 Khái niệm
TSCĐ làTSCĐ là 

Những tư liệu lao động chủ yếu,
hữ ài ả Có iá ị lớ à hời i ửnhững tài sản Có giá trị lớn và thời gian sử 

dụng dài, 
th i à á t ì h SXKDtham gia vào quá trình SXKD

Lưu ý: Căn cứ để gọi là TSCĐ hay tài sản 
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khác là do “mục đích” sử dụng !!!



1.2. Phân loại
Căn cứ vào dạng tồn tại, hình thái vật chất, TSCĐ
được chia làm TSCĐ hữu hình & TSCĐ vô hình

TSCĐ hữu hình bao gồm
Những tài sản có hình thái vật chất cụ thể
Ví dụ: nhà xưởng, máy móc, trang thiết bị…

TSCĐ vô hình bao gồm
Những TSCĐ chỉ tồn tại về mặt giá trị. 
Ví dụ: bằng phát minh sáng chế, nhãn hiệu, …
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Â ỎCÂU HỎI ???

(1) Đất đai là TSCĐ hữu hình hay vô hình???

(1) Đối với các doanh nghiệp Việt Nam thì( ) g ệp ệ
TSCĐ vô hình thông thường là những tài
sản gì?g
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1.3. TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TSCĐ

a. Thời gian sử dụng > 1 năm
b Giá trị >= 10 000 000 đồng vàb. Giá trị >= 10.000.000 đồng và

Nguyên giá tài sản được xác định
một cách tin cậymột cách tin cậy

c. Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế
từ việc sử dụng tài sản đó;

36

từ việc sử dụng tài sản đó;



1.3 TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT TSCĐ (tt)

à ả ô ộ ủ ề ệ

Ậ ( )

Những tài sản không hội đủ 4 điều kiện 
trên được ghi nhận là công cụ, dụng cụ.

Mọi tài sản cố định trong doanh nghiệpMọi tài sản cố định trong doanh nghiệp 
phải có bộ hồ sơ riêng (bộ hồ sơ gồm 
có biên bản giao nhận tài sản cố định,có biên bản giao nhận tài sản cố định, 
hợp đồng, hoá đơn mua tài sản cố định 
và các chứng từ khác có liên quan).
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và các chứng từ khác có liên quan).



2. ĐÁNH GIÁ TSCĐ

Đánh giá TSCĐ: xác định giá của TSCĐ để
ghi sổghi sổ

Nguyên giá TSCĐ là toàn bộ chi phí
thực tế ban đầu đã chi ra để có TSCĐthực tế ban đầu đã chi ra để có TSCĐ
cho tới khi đưa TSCĐ vào hoạt động
Ví dụ: giá mua thực tế của TSCĐ chi phíVí dụ: giá mua thực tế của TSCĐ, chi phí
vận chuyển bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, chỉnh
lý kiểm nhận

38

lý, kiểm nhận, …



2.1. XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ TSCĐỊ
Mua sắm: 

NGUYÊN 
GIÁ = GIÁ 

MUA +
CHI PHÍ 

TRƯỚC SỬ 

đó

GIÁ MUA DỤNG

Trong đó: 
Giá mua là giá ghi trên chứng từ mua lúc ban 
đầ (khô ó th ế đượ h à l i)đầu (không có thuế được hoàn lại)
Chi phí trước sử dụng bao gồm chi phí vận 
chuyển chi phí lắp đặt chi phí chạy thử sửa
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chuyển, chi phí lắp đặt, chi phí chạy thử, sửa 
chửa tân trang…



TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI 
NGUYÊN GIÁ TSCĐ

Đánh giá lại giá trị tài sản cố định theog ạ g ị ị
quy định của pháp luật;
Nâng cấp tài sản cố định;Nâng cấp tài sản cố định;
Tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài
sản cố địnhsản cố định.
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2.2 ĐÁNH GIÁ THEO GIÁ TRỊ CÒN LẠI

GIÁ TRỊ = NGUYÊN GIÁ GIÁ TRỊ 
CÒN LẠI = NGUYÊN GIÁ - HAO MÒN

Giá trị còn lại cũng có thể thay đổi như các 
trường hợp thay đổi Nguyên giá 
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3  KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP 3. KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG HỢP 
TĂNG GIẢM TSCĐ

3.1.  Tài khoản sử dụng
TK 211 “TSCĐ hữu hình”TK 211 TSCĐ hữu hình ,
TK 213 “TSCĐ vô hình”, 
TK 214 “Hao mòn TSCĐ”
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2. Nguyên tắc ghi chép

TK 211(213)

- NGTSCĐ tăng lên do i dNGTSCĐ tăng lên do
các nguyên nhân.
- SD:NGTSCĐ hiện có.

- NGTSCĐ giảm do các 
nguyên nhân.SD:NGTSCĐ hiện có.
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3. NỘI DUNG PHẢN ÁNH3. NỘI DUNG PHẢN ÁNH
3.1) Kế toán tăng TSCĐ
Khi mua TSCĐ, phản ảnh các nội dung sau:

Căn cứ vào giá mua, thuế VAT và số tiền thanh
toán cho bên bán kế toán ghi:toán cho bên bán, kế toán ghi:
Nợ 211       Giá mua – chưa có thuế VAT 
Nợ 133 VAT được khấu trừ của TSCĐNợ 133    VAT được khấu trừ của TSCĐ

Có 111, 112, 331     Số tiền thanh toán
Các khoản chi phí phát sinh trước khi sửCác khoản chi phí phát sinh trước khi sử

dụng
Nợ 211 Chi phí trước khi sử dụng TSCĐ

33 đ khấ ừ
44

Nợ 133 VAT được khấu trừ
Có 111, 112, 331… Số tiền thanh toán



3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)

Đồng thời, Nếu TSCĐ được mua từ các
quỹ chuyên dùng thì kế toán ghi (căn cứ
vào NG để chuyển các quỹ này thành
NVKD)

Nợ 414 Quỹ đầu tư phát triển
Nợ 441 Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

Có 411 Nguồn vốn kinh doanh
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Lưu ý
ế ằ ồ ốNếu TSCĐ mua bằng nguồn vốn kinh 

doanh hay nguồn vốn vay thì khi TSCĐ 
à à à ử ỉhoàn thành đưa vào sử dụng chỉ ghi 

tăng TSCĐ, không ghi tăng nguồn vốn.
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Ví dụ 1

Mua sắm mới 1 máy phát điện. Giá mua chưa
có thuế VAT là 10.000.000đ, VAT là 1.000.000,
đượ t ả bằ TGNH CP t ướ khi ử d làđược trả bằng TGNH, CP trước khi sử dụng là
100.000đ trả bằng tiền mặt.
Mua bằng sáng chế của một nhà nghiên cứuMua bằng sáng chế của một nhà nghiên cứu
với giá là 10.000.000, thuế VAT là 10%; đã chi
tiền mặt thanh toán đầy đủ. TSCĐ được mua

ểtừ quỹ đầu tư phát triển.
Yêu cầu: Định khoản
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3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)
(2)  Xây dựng: 
Khi tiế hà h â dự TSCĐKhi tiến hành xây dựng TSCĐ:

Nợ 2412 “XD cơ bản dở dang”
Nợ 133 “VAT được khấu trừ”Nợ 133 VAT được khấu trừ

Có 111, 112, 152, 331, 334…
Khi nhận được TSCĐ do công tác xây dựng hoàn ậ ợ g y ự g
thành bàn giao và đưa vào sử dụng kế toán ghi:

Nợ TK211
ó â ảCó TK2412 “Xây dựng cơ bản”

(3)  Nhận vốn góp
Nợ 211
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Nợ 211
Có 411



3.1) Kế toán tăng TSCĐ (tt)

(4) Trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu 
tặng TSCĐ hữu hình đưa vào sử dụng ngay 
cho hoạt động SXKD, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 711 - Thu nhập khác.

Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ 
hữu hình được tài trợ, biếu tặng tính vào 
nguyên giá, ghi:

2 SC hữ hì h
49

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình 
Có TK 111, 112, 331,...



Ví d 2Ví dụ 2
Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau về TSCĐ:

ắ1. Mua sắm mới TSCĐ hữu hình, giá mua chưa
thuế VAT ghi trên hoá đơn là 80.000.000đ,
thuế VAT là 8 000 000 đã được doanh nghiệpthuế VAT là 8.000.000 đã được doanh nghiệp
trả bằng TGNH, chi phí vận chuyển lắp đặt và
chạy thử được chi trả bằng tiền mặt là

à ả à ừ ỹ2.000.000đ. Tài sản này được mua từ quỹ
đầu tư phát triển.

2 Mua lại một TSCĐ hữu hình giá mua chưa2. Mua lại một TSCĐ hữu hình, giá mua chưa
thuế VAT là 70.000.000đ, thuế VAT là
7.000.000đ, chưa thanh toán tiền cho đơn vị

ể ắ
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, ị
bán. Chi phí vận chuyển lắp đặt và chạy thử
được chi trả bằng tiền mặt là 1.800.000đ.



Ví dụ 2 (tt)

3. Mua sắm mới một TSCĐ hữu hình, giá
ghi trên hoá đơn là 16.500.000đ, trongghi trên hoá đơn là 16.500.000đ, trong
đó thuế VAT là 1.500.000đ, chi phí trước
khi sử dụng là 200.000đ. Toàn bộ số tiềnkhi sử dụng là 200.000đ. Toàn bộ số tiền
này được doanh nghiệp chi trả bằng tiền
vay dài hạn ngân hàng.vay dài hạn ngân hàng.
Yêu cầu : Định khoản và xác định nguyên giá
của các TSCĐ trên Phản ánh tình hình trên
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của các TSCĐ trên. Phản ánh tình hình trên
vào sơ đồ tài khoản.



3 2) Kế toán các trường hợp giảm TSCĐ3.2) Kế toán các trường hợp giảm TSCĐ

a) Nguyên nhân: :
Nhượng bán TSCĐ: đối với những TSCĐ không cầnNhượng bán TSCĐ: đối với những TSCĐ không cần
dùng hay xét thấy sử dụng không hiệu quả, DN chủ
động nhượng bán TSCĐ để thu hồi vốn dùng cho
mục đích kinh doanh hiệu quả hơn.
Thanh lý TSCĐ: đối vối những TSCĐ hư hỏng không
ểthể tiếp tục sử dụng được và không có khả năng

phục hồi hay lạc hậu về mặt kỹ thuật không phù
hợp yêu cầu sản xuất
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hợp yêu cầu sản xuất.



b) Trình tự hạch toánb) Trình tự hạch toán

Khi bán hoặc thanh lý TSCĐ, kế toán phản ảnh nội dung
sau:
a) Ghi giảm TSCĐa) Ghi giảm TSCĐ

Nợ 214 “Hao mòn TSCĐ” (Giá trị hao mòn)
Nợ 811 “Chi phí khác”  (Giá trị còn lại)

Có 211 N ê iáCó 211   Nguyên giá
b) Phản ánh khoản thu do bán/thanh lý TSCĐ:

Nợ 111, 112, 131 – Tiền bán TSCĐ
Có 711 “Thu nhập khác” – Giá bán

Có 3331 “Thuế VAT phải nộp”
c) Chi phí liên quan đến việc nhượng bán:
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c) Chi phí liên quan đến việc nhượng bán:
Nợ 811 “Chi phí khác”

Có 111, 112 – chi phí phát sinh.



Các trường hợp khác

TSCĐ bị mất mát phát hiện thiếu khi kiểm kê :
Nợ 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”Nợ 1381 Tài sản thiếu chờ xử lý  

- Giá trị còn lại của TSCĐ thiếu
Nợ 214 - Giá trị hao mònNợ 214  - Giá trị hao mòn

Có 211 – Nguyên giá
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Ví dụ 3

1.Thanh lý một TSCĐ đang dùng ở PXSX 
chính NG 50 triệu đồng đã khấu hao đủ đãchính, NG 50 triệu đồng, đã khấu hao đủ, đã
thu tiền bán TSCĐ bằng tiền mặt 1 triệu

2 Nhượng bán một TSCĐ, NG 80 triệu đồng,2. Nhượng bán một TSCĐ, NG 80 triệu đồng, 
đã khấu hao 40 triệu. Giá bán chưa có thuế
là của TSCĐ 50 triệu, thuế VAT 10% và
đượ th t à bộ bằ TGNH Chi hí hđược thu toàn bộ bằng TGNH. Chi phí phục
vụ cho việc nhượng bán được chi trả bằng
tiền mặt là 3.000.000đ.
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tiền mặt là 3.000.000đ.
Yêu cầu: Định khoản



4. Kế toán khấu hao TSCĐ

ò ả dầ á ủHao mòn TSCĐ: sự giảm dần giá trị của 
TSCĐ do tham gia kinh doanh, bào mòn 

h ê d ế bộ kỹ h ậtự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật 
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4 1 Phương pháp t ích khấ hao4.1 Phương pháp trích khấu hao

Hiện nay có 3 phương pháp trích khấu 
hao TSCĐ:hao TSCĐ:
-Khấu hao theo đường thẳng
Khấ hao theo số lượng sản phẩm-Khấu hao theo số lượng sản phẩm 

-Khấu hao theo số dư giảm dần
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Khấu hao đường thẳng

Để xác định mức khấu hao hàng tháng 
cho 1 TSCĐ tăng hoặc giảm thì công thứccho 1 TSCĐ tăng hoặc giảm thì công thức 
xác định như sau:

NG TSCĐ
Mức KH hàng tháng

=
Số năm sử dụng * 12

Khấu hao năm = khấu hao tháng * 12 
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g



Khấu hao đường thẳng

Ví dụ: Khấu hao một tài sản nhà xưởngVí dụ: Khấu hao một tài sản nhà xưởng 
có nguyên giá là 10 triệu đồng, không 
có giá trị còn lại và có thời gian hữu íchcó giá trị còn lại, và có thời gian hữu ích 
là 5 năm, có thể có đồ thị như sau:
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Khấu hao đường thẳng (tt)
Trị giá tiền chưa khấu hao

12000
Khấu hao hàng năm

6000

8000

10000

12000

ệu
 đ
ồn

g

0
500

1000
1500
2000Triệu 

đồng

0

2000

4000

0 1 2 3 4 5

Tr
iệ 0

1 2 3 4 5

Trong năm

Đường chỉ chi phí khấu hao có dạng hàm số theo thời 
i là ột đườ thẳ /đườ

Cuối năm thứ

gian là một đường thẳng/đường cong.
Lưu ý: Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được 
thực hiện từ ngày (theo số ngày của tháng) mà tài 
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t ực ệ từ gày (t eo số gày của t á g) à tà
sản cố định tăng, giảm, hoặc ngừng tham gia vào 
hoạt động kinh doanh.



4.2. Tài khoản sử dụng

214: hao mòn TSCĐ;214: hao mòn TSCĐ; 
Chi tiết: -

21 1 ò SC hữ hì h2141: Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142: Hao mòn TSCĐ đi thuê tài chính
2143: Hao mòn TSCĐ vô hình
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3 Nguyên tắc ghi chép3. Nguyên tắc ghi chép
TK 214

- Hao mòn - Hao mòn TSCĐ 
TSCĐ do giảm
TSCĐ…

tăng do trích KH …
- SD: hao mòn 

Lưu ý: SD TK211(213) – SD TK214 = GT còn lại
TSCĐ hiện có ở DN

Lưu ý: SD TK211(213) SD TK214   GT còn lại
(NG hiện có)     (GT hao mòn hiện có)

Chỉ tiêu hao mòn TSCĐ làm giảm giá trị TSCĐ
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Chỉ tiêu hao mòn TSCĐ làm giảm giá trị TSCĐ
nên khi lên BCĐKT được ghi bên TS & ghi số âm



4. Trình tự hạch toán

Hàng tháng khi tiến hành trích khấu hao TSCĐ 
để tính vào chi phí SXKD kế toán ghi:để tính vào chi phí SXKD, kế toán ghi:
Nợ 627 “Chi phí SXC” – KH dùng cho PXSX
Nợ 641 “Chi phí BH” KH dùng cho bánNợ 641 Chi phí BH  – KH dùng cho bán 
hàng
Nợ 642 “Chi phí QLDN” – KH dùng cho QLDNNợ 642 Chi phí QLDN  – KH dùng cho QLDN

Có 214 “Hao mòn TSCĐ”– Số KH phải trích
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Ví dụ 5

Lập định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau:
hấ h hải í h há làKhấu hao TSCĐ phải trích trong tháng là 
3.000.000đ, phân bổ cho các đối tượng:
Phân xưởng sản xuất chính: 1 700 000Phân xưởng sản xuất chính: 1.700.000
Phân xưởng sản xuất phụ: 300.000
Hoạt động bán hàng: 700.000Hoạt động bán hàng: 700.000
Quản lý doanh nghiệp: 300.000
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Ví dụ 6
Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:Tại một doanh nghiệp có tài liệu sau:

1. Bán TSCĐ chưa thu tiền, có nguyên giá là 24 triệu, đã
khấu hao 4 triệu, giá nhượng bán là 16 triệu, VAT 10%

2. Thanh lý 1 TSCĐ có NG là 20 triệu, đã khấu hao đầy đủ,2. Thanh lý 1 TSCĐ có NG là 20 triệu, đã khấu hao đầy đủ,
chi phí thanh lý bao gồm:
Tiền lương phải trả cho công nhân: 100.000đ
Khoản chi khác được trả bằng TGNH: 200 000đKhoản chi khác được trả bằng TGNH: 200.000đ
Kết quả thanh lý thu được phế liệu nhập kho trị giá:

300.000đ
3. Nhượng bán một TSCĐ có nguyên giá 40 triệu, đã khấu

hao 10 triệu. Giá nhượng bán TSCĐ này là 34 triệu, VAT
10% và thu bằng TGNH Chi phí phục vụ cho việc
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10% và thu bằng TGNH. Chi phí phục vụ cho việc
nhượng bán được chi trả bằng tiền mặt là 600.000đ.
Yêu cầu: Lập định khoản



5. Kế toán sửa chữa TSCĐ

5.1Sửa chữa thường xuyên (sửa chữa nhỏ)

a) Đặc điểm:a) Đặc điểm:
Mức độ hư hỏng nhẹ 
Kỹ thuật sửa chữa đơn giảnKỹ thuật sửa chữa đơn giản
Thời gian sửa chữa ngắn, 
Chi phí sửa chữa phát sinh ít nên được tínhChi phí sửa chữa phát sinh ít nên được tính 
hết một lần vào chi phí của đối tượng sử 
dụng TSCĐ

66

dụng TSCĐ.



b) Nội dung phản ánh

Khi tiến hành sửa chữa nhỏ TSCĐ, kế 
toán căn cứ vào chi phí sửa chữa thựctoán căn cứ vào chi phí sửa chữa thực 
tế phát sinh để ghi:
Nợ 627 TSCĐ dùng cho sản ấtNợ 627 – TSCĐ dùng cho sản xuất
Nợ 641 – TSCĐ dùng cho bán hàng
Nợ 642 – TSCD dùng cho QLDN

Có 111, 152, 112,…  Chi phí sửa chữa 
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, , , p
phát sinh



5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ5.2. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ

a) Đặc điểm
Mức độ hư hỏng nặng ộ g ặ g
Kỹ thuật sửa chữa phức tạp
Thời gian sửa chữa kéo dàiThời gian sửa chữa kéo dài
TSCĐ phải ngưng hoạt động
Chi phí sửa chữa phát sinh nhiềuChi phí sửa chữa phát sinh nhiều 
nên không thể tính hết một lần vào 
chi phí của đối tượng sử dụng.
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chi phí của đối tượng sử dụng.



b) Tài khoản sử dụng 

Tài khoản 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ”

Tài khoản 142, 242 “Chi phí trả trướcTài khoản 142, 242 Chi phí trả trước 
ngắn hạn, dài hạn”
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c) Nguyên tắc ghi chép

TK 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ”

- Tập hợp chi phí
ử hữ lớ th

- Kết chuyển chi phí sửa 
hữ lớ à á đốisửa chữa lớn thực

tế phát sinh
SD Chi hí ử

chữa lớn vào các đối 
tượng có liên quan

- SD: Chi phí sửa
chữa lớn chưa
h à thà h
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hoàn thành



d) Trình tự hạch toán

(1) Khi tiến hành sửa chữa lớn TSCĐ kế
toán phải tập hợp chi phí sửa chữa lớnp ập ợp p
trực tiếp phát sinh

Nợ 2413 “Sửa chữa lớn TSCĐ”
Có 111, 112, 334, 152,… (Chi phí sửa

chữa phát sinh)
(2) ế ô iệ ử hữ lớ h à(2) Nếu công việc sửa chữa lớn hoàn

thành thì chi phí sửa chữa thực tế phát
sinh có thể được xử lý như sau:
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sinh có thể được xử lý như sau:



d) Trình tự hạch toán

(2a) Nếu chi phí sửa chữa phát sinh lớn & 
phải phân bổ dần trong nhiều tháng:p p g g

Nợ 142, 242 “Chi phí trả trước”
Có 2413 “SCL TSCĐ”

(2b) Hàng tháng tiến hành phân bổ dần chi 
hí ử hữ à á đối tượ ử dphí sửa chữa vào các đối tượng sử dụng

Nợ 627, 641, 642 – Chi phí …
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Có 142, 242 – mức phân bổ



Nội dung bài học kết thúc tại đâyNội dung bài học kết thúc tại đây

Cảm ơn đã chú ý lắng nghe!
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BÀI 3BÀI 3BÀI 3BÀI 3

KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG TRONG 
DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP

Ế Á À Í

DOANH NGHIỆPDOANH NGHIỆP

Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH B
Giảng viên:Giảng viên:
THS. LÊ THỊ MỸ HẠNH
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3.1 KHÁI NIỆM3.1 KHÁI NIỆMỆỆ

)) TiềTiề lla) a) TiềnTiền lươnglương
TiềnTiền lươnglương làlà giágiá cảcả sứcsức laolao độngđộnggg gg ộ gộ g

b)b) CácCác khoảnkhoản tríchtrích theotheo lươnglương
BênBên cạnhcạnh tiềntiền lươnglương thìthì DNDN phảiphải tríchtríchBênBên cạnhcạnh tiềntiền lươnglương thìthì DN DN phảiphải tríchtrích
mộtmột sốsố khoảnkhoản tríchtrích đểđể chămchăm lo lo đờiđời
sốngsống vậtvật chấtchất tinhtinh thầnthần chocho côngcôngsốngsống vậtvật chấtchất, , tinhtinh thầnthần chocho côngcông
nhânnhân. . ĐâyĐây gọigọi làlà cáccác khoảnkhoản tríchtrích theotheo
lươnglương
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lươnglương..



CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNGCÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

BẢO BẢO HIỂM 
Doanh nghiệp nộp

/tiền lươngBẢO 
HIỂM 

XÃ HỘI

Y TẾ
……../tiền lương

XÃ HỘI

KINH PHÍBẢO HIỂM KINH PHÍ 
CÔNG 
ĐOÀN

Người lao động nộp
………/tiền lương

BẢO HIỂM 
THẤT 

NGHIỆP
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ĐOÀNNGHIỆP



3.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG3.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNGỤỤ

TàiTài khoảnkhoản 334 “334 “PhảiPhải trảtrả ngườingười laolao
độngđộng””
TàiTài khoảnkhoản 338 “338 “PhảiPhải trảtrả kháckhác””TàiTài khoảnkhoản 338 338 PhảiPhải trảtrả kháckhác

3382: 3382: KinhKinh phíphí côngcông đoànđoàn
ảả hiểhiể ãã hộihội3383: 3383: BảoBảo hiểmhiểm xãxã hộihội

3384: 3384: BảoBảo hiểmhiểm y y tếtế
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3389: 3389: BảoBảo hiểmhiểm thấtthất nghiệpnghiệp



3.3 NGUYÊN TẮC GHI CHÉP3.3 NGUYÊN TẮC GHI CHÉP

TK 334
SDĐK: Phải trả          
CNV ĐK

SDCK: Phải trả 
CNV CK
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CNV CK



Nguyên tắc ghi chépg y g p

TK 338
SDĐK  Phải t ả          SDĐK: Phải trả          
khác ĐK

SDCK: Phải trả 
khác CK
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khác CK



3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN3.4 NỘI DUNG HẠCH TOÁN

(1) Khi doanh nghiệp ứng trước tiền lương
h CN kế t á ẽ hicho CN, kế toán sẽ ghi:

Nợ 334
Có 111

(2)(2) KhiKhi xácxác địnhđịnh tiềntiền lươnglương phảiphải thanhthanh toántoán
ểể ếếCNV CNV đểđể tínhtính vàovào CPCP, , kếkế toántoán ghighi::

NợNợ 622 “CP 622 “CP nhânnhân côngcông trựctrực tiếptiếp””––lươnglương CNSXCNSX
NợNợ 627 “CPSX 627 “CPSX chungchung” ” –– lươnglương nhânnhân viênviên PXPX
NợNợ 641 “CP 641 “CP bánbán hànghàng” ” –– lươnglương nhânnhân viênviên BHBH

80

NợNợ 642 “CP QLDN” 642 “CP QLDN” –– lươnglương nhânnhân viênviên QLDNQLDN
CóCó 334 334 –– LươngLương phảiphải thanhthanh toántoán CNVCNV



NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)Ộ Ạ ( )Ộ Ạ ( )

(3)(3) KhiKhi tí htí h áá kh ảkh ả t í ht í h thth ll(3)  (3)  KhiKhi tínhtính cáccác khoảnkhoản tríchtrích theotheo lươnglương
DN DN nộpnộp::

NN 622 627 641 642 “622 627 641 642 “CáCá kh ảkh ả t í ht í hNợNợ 622, 627, 641, 642 “622, 627, 641, 642 “CácCác khoảnkhoản tríchtrích
theotheo lươnglương màmà doanhdoanh nghiệpnghiệp nộpnộp””

CóCó 338 (2 3 4 9) (338 (2 3 4 9) (TríchTrích //tiềntiềnCóCó 338  (2,3,4,9) (338  (2,3,4,9) (TríchTrích …………/…………/tiềntiền
lươnglương))

PhầnPhần ngườingười laolao độngđộng nộpnộp::PhầnPhần ngườingười laolao độngđộng nộpnộp: : 
NợNợ 334334

CóCó 338 “338 “PhảiPhải trảtrả && phảiphải nộpnộp kháckhác””
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CóCó 338 338 PhảiPhải trảtrả & & phảiphải nộpnộp kháckhác



NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)Ộ Ạ ( )Ộ Ạ ( )

ấ ề(4) Khi doanh nghiệp khấu trừ vào tiền lương
các khoản mà công nhân phải chịu kế toán:

N 334Nợ 334
Có 3335 “Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân”
Có 338 “Phải t ả & hải ộ khá ”Có 338 “Phải trả & phải nộp khác”
Có 141 “tạm ứng còn thừa chưa hoàn trả”

ấ ồCó 1388 “khấu trừ khoản bồi thường”
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NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)NỘI DUNG HẠCH TOÁN (TT)Ộ Ạ ( )Ộ Ạ ( )

(5)(5) KhiKhi doanhdoanh nghiệpnghiệp thanhthanh toántoán lươnglương CNVCNV
NợNợ 334 (334 (ThanhThanh toántoán lươnglương chocho CNV)CNV)NợNợ 334 (334 (ThanhThanh toántoán lươnglương chocho CNV)CNV)

CóCó 111111

VíVí dụdụ minhminh hoạhoạVíVí dụdụ minh minh hoạhoạ

83



KẾT THÚC BÀI HỌC!

Ỏ Ả Ờ

Ọ

HỎI – TRẢ LỜI

BÀI TẬP ÁP DỤNG
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BÀI 5BÀI 5BÀI 5BÀI 5

KẾ TOÁN THÀNH PHẨM KẾ TOÁN THÀNH PHẨM –– HÀNG HÀNG 
HÓA VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨMHÓA VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM

Ế Á À Í

HÓA VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM HÓA VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM ––
HÀNG HÓA HÀNG HÓA 

Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH B
Giảng viên:Giảng viên:
THS. LÊ THỊ MỸ HẠNH
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TÀI LiỆU THAM KHẢOTÀI LiỆU THAM KHẢO

1. Chương kế toán thành phẩm, tiêu thụ 
và xác định kết quả kinh doanh, Kếvà xác định kết quả kinh doanh, Kế 
toán tài chính, PGS.TS Võ Văn Nhị, 
NXB lao động 2009ộ g

2. Chương kế toán hàng hóa trong 
DNTM, Kế toán tài chính, PGS.TS Võ , ,
Văn Nhị, NXB lao động 2009

3. Bài tập chương KT thành phẩm – hàng 
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ập g p g
hóa



KEÁ TOAÙN THAØNH PHAÅM, HAØNG HOÙA, TIEÂU 
ÁTHUÏ & XAÙC ÑÒNH KEÁT QUAÛ TIEÂU THUÏ

Nhaéc lai DNSX vaø DNTM1. Nhac laïi DNSX va DNTM

DN Thöông 
Mai

DN saûn xuaát
Maïi

Baùn Mua 
ø

Yeáu toá 
ñaàu vaøo

Thaønh 
phaåmravaøo ñau vao pham
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DÒNG LUÂN CHUYỂN CHI PHÍDÒNG LUÂN CHUYỂN CHI PHÍDÒNG LUÂN CHUYỂN CHI PHÍ DÒNG LUÂN CHUYỂN CHI PHÍ 
SẢN XuẤT TRONG DNSX SẢN XuẤT TRONG DNSX 

BẢNG CĐKTBẢNG CĐKT BC KQKDBC KQKD

Nguyên Sản phẩm dở Sản phẩm Giá vốn g y
vật liệu

p
dang

p
hoàn 
thành

hàng bán

CPSX chung CPNCTT
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1 KEÁ TOAÙN THAØNH PHAÅM - HAØNG HOÙA1. KE TOAN THANH PHAM - HANG HOA

1.1  Khaùi nieäm

å(1) Thaønh phaåm:
saûn phaåm hoaøn thaønh töø quaù trình saûn
xuaátxuat.

(2)  Haøng hoùa:g
Saûn phaåm ñöôïc mua veà (hoaëc hình thaønh töø
caùc nguoàn khaùc) nhaèm muïc ñích ñeå baùn
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1.2 Tính giaù 

a)  Giaù nhaäp kho
(1) Thaønh phaåmp

Thaønh phaåm do ñôn vò saûn xuaát
Giaù thaønh saûn xuaát 

Thaønh phaåm thueâ ngoaøi gia coâng: goàm: 
chi phí vaät lieäu tröc tieápchi phí vaät lieäu tröïc tiep
chi phí thueâ ngoaøi gia coâng
chi phí vaän chuyeån khi giao vaø nhaän

90

chi phí vaän chuyen khi giao va nhaän  



a) Gi ù h ä kha)  Giaù nhaäp kho

(2) Haøng hoùa
- Giaù mua:

Giaù nhaäp
kho = giaù mua thöïc teá 

(ghi treân hoùa ñôn) + Thueá nhaäp
khaåu (neáu coù)kho (ghi tren hoa ñôn) khau (neu co)

- Chi phí thu mua: chi phí phaùt sinh trong quaù 
trình mua haøng hoùa

í d h å b á d h h à h ø
91

Ví duï: vaän chuyeån, boác dôõ, hoa hoàng mua haøng



Giaù nhaäp kho haøng hoùa
Löu yù:

Giaù nhaäp kho haøng hoùa bao goàm Giaù muaGia nhaäp kho hang hoa bao gom Gia mua
vaø chi phí mua. Hai khoaûn naøy ñöôïc theo
doõi rieângdoi rieng.
Chi phí phaùt sinh mua haøng ñöôïc theo doõi
rieâng c oái thaùng phaân boå cho haøng baùn rarieng, cuoi thang phan bo cho hang ban ra
ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng baùn
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b) Giaù xuaát kho
Caên cöù vaøo giaù mua söû dung caùc phöôngCan cö vao gia mua sö duïng cac phöông
phaùp sau ñeå tính giaù xuaát kho:

Phöông phaùp nhaäp tröôùc xuaát tröôùc
Phöông phaùp nhaäp sau xuaát tröôùc
Phöông phaùp thöc teá ñích danhPhöông phap thöïc te ñích danh
Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn
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b) Giaù xuaát khob) Gia xuat kho
Phöông phaùp bình quaân gia quyeàn

Ñôn giaù Trò giaù sản phẩm 
t à ñ à k ø

+
Trò giaù saûn phaåm 

h ä t k ø
g

bình quaân 
sản phẩm 

át kh

=
toàn ñaàu ky nhaäp trong ky

Soá löông SP Soá löông SPxuaát kho So löôïng SP
toàn ñaàu kyø

+
So löôïng SP
nhaäp trong ky

Trò giaù
sản phẩm xuaát kho =

Ñôn giaù bình quaân
SP xuaát kho

*
Soá löôïng

SP xuaát kho
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VVÍÍ DDỤỤ MINH HMINH HỌỌAAVVÍÍ DDỤỤ MINH HMINH HỌỌAA
CCÁÁC PP TC PP TÍÍNH GINH GIÁÁ THTHÀÀNH PHNH PHẨẨMM

Công ty A trong năm X có tài liệu sau:
SL
TP Zđv ∑GTTP          Zđv    ∑GT

Ngày 25/1 200 10 2.000
Ngày 25/3 300 12 3.600
N à 25/4 500 11 5 500Ngày 25/4 500 11 5.500
Ngay 25/6 100 13 1.300

1.100 12.400

19

Trong năm bán 700 sản phẩm 
Yêu cầu: Tính trị giá sản phẩm xuất kho
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19Yêu cầu: Tính trị giá sản phẩm xuất kho



PHPHƯƠƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂNNG PHÁP BÌNH QUÂNPHPHƯƠƯƠNG PHÁP BÌNH QUÂNNG PHÁP BÌNH QUÂN
Zđơn vị sp = ∑Zspht trong kỳ

12.400
1 100

SLTP trong kỳ
=    11,27đ/sp

1.100

TG TP tồn khoTG TP tồn kho == 400sp x11 27400sp x11 27 == 4 5104 510TG TP tồn khoTG TP tồn kho = = 400sp x11,27400sp x11,27

TG TP xuất kho = 700sp x 11,27

=    =    4.5104.510

=  7.890

20

p ,

TG TP trong kho = 12.400
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20



FIFOFIFO
SLTP nhập kho TKSLTP nhập kho TK

1,100 1,100 spsp == SLTP tồn kho CKSLTP tồn kho CK
400 400 spsp ++

SLTP xuất bánSLTP xuất bán
700 700 spsp

100sp 13

1.3001.300

Nhậ
p kho

Nhậ
p kho

25/6

Tồ
n C
K

2.2002.200
Bá
n3.3003.300

100sp-13

500sp 11đ/sp

NhậNhậ100sp-13đ/sp

25/4
Nhậ

p kho

Nhậ
p kho

300sp-11
200sp-11đ/spTồ

n C
K

3.6003.600

300sp-12đ/sp

500sp-11đ/sp

25/3
Nhậ

p kho

Nhậ
p kho

300sp-11

300sp-12đ/sp
Bá
n

2.0002.000

200sp-10đ/sp

25/1

Nhậ
p kho

Nhậ
p kho

200sp-10đ/sp
Bá
n
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21

12.40012.400 = 4.6004.600 7.8007.800+



LIFOLIFO
SLTP nhập kho TKSLTP nhập kho TK

1.1001.100 spsp == SLTP tồn kho CKSLTP tồn kho CK
400 400 spsp ++

SLTP xuất bánSLTP xuất bán
700 700 spsp

1.3001.300
Bá
n

100sp 13đ/spkhokho
25/6

100sp-13đ/sp
5.5005.500

500sp-11đ/sp Bá
n

Nhậ
p k

Nhậ
p k

100sp-13đ/sp
25/4

Nhậ
p kho

Nhậ
p kho

1.0001.000
100sp-10đ/sp Bá

n

300sp-12đ/sp

500sp-11đ/sp
25/3

NhậNhậ

Nhậ
p kho

Nhậ
p kho

200sp-12đ/sp

2.4002.400

Tồ
n C
K

200sp-10đ/sp
25/1

Nhậ
p kho

Nhậ
p kho 2.0002.000

p p

200sp-10đ/sp
Tồ
n C
K
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2112.40012.400 = 4.4004.400 8.0008.000+



SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁPSO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁPSO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁPSO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP
SLTP Nhập kho

1 100 sp
TPtồn kho CK

400
TP bán TK

700 sp1.100 sp 400  sp 700 sp

12 400 = 4 600 7 800+F I F OF I F O 12.400 = 4.600 7.800+F I F OF I F O

L I F OL I F O = 4.400 8.00012.400
+

23
BÌNH BÌNH 

ÂQ Â
12.400 = +4.510 7.890
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QUÂNQUÂN



SO SÁNH CÁC PHƯƠNG PHÁP

FIFO
Thời kỳ giá tăng sẽ cho GVHB thấp hơn
LIFO (?)

LIFO:
Thời kỳ giá tăng có lợi khi đóng thuế ỳ g g g
TNDN (?)
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ÛCAÂU HOÛI ÑAËT RA???

LIFO ñem laïi lôïi ích cho DN 
trong vieäc noäp thueá thu nhaäp

?
trong vieäc noäp thue thu nhaäp 
(khi giaù caû taêng)

V ä i M ä á â ãVaäy taïi sao Moät soá coâng ty vaãn 
söû duïng FIFO ñeå tính giaù???

i ifi t
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Löu yù khi tính giaù xuaát kho haøng y g g
hoùa

T ò i ù C h øTrò gia
Giaù voán haøng

baùn
= Trò giaù xuaát

kho SP baùn ra +
Cp mua haøng
phaân boå cho
haøng ñaõ baùn

CP mua CP mua Cp mua

ban hang ña ban

CP mua 
haøng phaân 

boå cho =
Trò Gía 
haøng 
baùn ra

*

CP mua 
haøng Ñaàu 

Kyø

+ Cp mua 
haøng Trong 

KyøTrò giaù haøng Trò giaù haønghaøng baùn 
ra trong kyø

ban ra 
trong kyø

Ky KyTrò gia hang 
Ñaàu Kyø

+ Trò gia hang 
mua Trong Kyø
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Haøng mua Trong Kyø goàm: haøng mua ñaõ nhaäp
kho (1561) vaø haøng ñaõ mua ñang ñi ñöôøng (151)



Ví duï 2:Coâng ty A kinh doanh thöông maïi, trong 
thaùng 3/X coù taøi lieäu sau:thang 3/X co tai lieäu sau:

á à áSoá dö ñaàu thaùng: Haøng A: 1.000.000ñ (soá löôïng 
1.000m)
Tình hình nhaäp xuaát haøng A trong thaùngTình hình nhaäp xuat hang A trong thang

1. Ngaøy 5/3: xuaát kho 500m ñeå baùn
2 Ngaøy 8/3: nhaäp kho 2000m giaù mua 1020ñ/m thueá2. Ngay 8/3: nhaäp kho 2000m, gia mua 1020ñ/m, thue 

VAT laø 10%
Chi phí vaän chuyeån boác dôõ haøng 50.000ñChi phí vaän chuyen boc dô hang 50.000ñ

3. Ngaøy 10/3 nhaäp kho 1.000m, giaù mua 1.050ñ/m, 
thueá VAT laø 10%, chi phí vaän chuyeån boác dôõ 

ñ
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30.000ñ.
4. Ngaøy 15/3 xuaát kho 2.000m ñeå baùn.



Ví duï 2: Coâng ty A kinh doanh thöông maïi, 
trong thaùng 3/X coù taøi lieäu sau:trong thang 3/X co tai lieäu sau:

Yeâu caàu: 
ñ h á kh û h b h1. Xaùc ñònh trò giaù xuaát kho cuûa haøng baùn trong thaùng 

theo caùc phöông phaùp: Nhaäp tröùôc xuaát tröôùc 
(FIFO) Nhaäp sau xuaát tröùôc (LIFO) Bình quaân gia(FIFO), Nhaäp sau xuat tröôc (LIFO), Bình quan gia 
quyeàn (coá ñònh vaø lieân hoaøn).

2. Phaân boå chi phí mua haøng cho haøng ñaõ baùn theo soáp g g
löôïng vaø giaù trò. Tính giaù voán haøng baùn trong kyø (Söû
duïng pp FIFO)
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Ví duï 3:
Coâng ty XYZ hoaït ñoäng thöông maïi coù tình hình veà chi phí 

mua haøng phaùt sinh vaøo thaùng 4/X nhö sau:
1 Chi phí mua haøng hoaù ñaàu thaùng 4: 700 000ñ1. Chi phí mua hang hoa ñau thang 4: 700.000ñ
2. Chi phí mua haøng phaùt sinh trong thaùng 4 nhö sau:
3. Löông phaûi thanh toaùn cho nhaân vieân thu mua 1.000.000ñ
4. Trích BHXH, BHYT, KPCÑ theo quy ñònh
5. Khaáu hao TSCÑ 500.000

Nhieân lieäu xuaát duøng 300 0006. Nhien lieäu xuat dung 300.000
7. Khoaûn chi khaùc traû baèng tieàn maët 800.000
8. Cuoái thaùng keá toaùn phaân boå chi phí mua haøng cho haøng g p p g g

baùn ra trong thaùng. Cho bieát trò giaù haøng baùn ra trong 
thaùng 40.000.000, trò giaù haøng coøn cuoái thaùng 10.000.000

Yeâu caàu:
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Yeu cau:
1. Tính toaùn, ñònh khoaûn vaø ghi vaøo taøi khoaûn 
2. Xaùc ñònh giaù voán haøng ñaõ baùn ra trong thaùng 



1.3. Phöông phaùp keâ khai 
thaønh phaåm haøng hoaùthanh pham,hang hoa

1.3.1. Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeân

Trò giaù SP Trò giaù SP Trò giaù SP Trò giaù SPTrò gia SP 
toàn CK = Trò gia SP 

toàn ÑK +
Trò gia SP 
nhaäp TK - Trò gia SP 

xuaát TK

1.3.2 Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø

Trò giaù SP 
xuaát kho =

Trò giaù SP 
toàn ÑK

+
Trò giaù SP 

nhaäp trong kyø - Trò giaù SP 
toàn cuoái kyø
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Löïa choïn phöông phaùp

3.1. Phöông phaùp keâ khai thöôøng xuyeâng p p g y
Cung caáp thoâng tin kòp thôøi veà GVHB 
Kieåm soaùt chaët cheõ hôn haøng hoùa trong khoKiem soat chaët che hôn hang hoa trong kho

3 2 Phöông phaùp kieåm keâ ñònh kyø3.2 Phöông phap kiem ke ñònh ky
Toán ít chi phí hôn (Vì khoâng phaûi ghi cheùp nhieàu)
Khoâng cung caáp kòp thôøi thoâng tin veà GVHB khi caàn
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Khong cung cap kòp thôi thong tin ve GVHB khi can



1.4 Noäi dung keá toaùn thaønh phaåm –
haøng hoùahang hoa

a) Taøi khoaûn söû duïng: 155, 157, 154, …
TK 155 “Thaønh phaåm”p
TK 156 “Haøng hoùa”, trong ñoù:

1561 “Giaù mua haøng hoùa”g
1562 “Chi phí mua haøng”

TK 157 “Haøng göûi ñi baùnTK 157 Hang göi ñi ban
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b) Nguyeân taéc ghi cheùp

155 “Thaønh phaåm”, 156 “Haøng hoùa”

SDÑK: TP-HH ñaàu kyø
Trò giaù haøng hoùa- Trò giaù haøng hoùa-haønh 

phaåm nhaäp kho
- Trò gia hang hoa-
thaønh phaåm xuaát kho

Dö nôï: Trò giaù thaønh
phaåm, haøng hoùa toàn
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cuoái kyø



c) Chöùng töø söû duïngg ï g

Phieáu nhaäp kho (01.VT)
Phi á át kh (02 VT)Phieu xuat kho (02.VT)
Theû kho
Bi â b û ki å hi äBieân baûn kieåm nghieäm
Bieân baûn kieåm keâ vaät tö saûn phaåm haøng hoaù
h á á kh k h å bPhieáu xuaát kho kieâm vaän chuyeån noäi boä

(Maãu bieåu ñính keøm)
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COÂNG TY TNHH  NAM AÙ Maãu soá 2 -VT

Soá :

ÁPHIEÁU NHAÄP KHO
Ngaøy      th aùng      naêm    

Nhaän cuûa :     Maõ soá  :ä
Ñòa chæ    :      ................................................................. Maõ soá thueá : 
03567893 

-1
Theo HÑKT ( Hoùa ñôn , Phieáu xuaát ) soá  ................. ngaøy  ......./......./.......
Bieân baûn kieåm nghieäm soá ................... ngaøy ....../...../........
Nhaäp taïi kho : .....................................................................

Maõ
VTHH

Teân nhaõn hieäu 
qui caùch vaät tö

Ñôn vò 
tính

Soá
löôïng

Ñôn
giaù

Thaønh 
tieàn

-

Coäng

Coäng thaønh tieàn ( vieát baèng chöõ ) : 
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THUÛ KHO PT.VAÄT TÖ KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG GIAÙM ÑOÁC



COÂNG TY TNHH  NAM  A Ù     M aãu so á 3 -VT

á   So á :

PHIE ÁU XUAÁT KHO 
Ngaøy      thaùng      naêm     

      
 Xuaát cho :        M aõ so á :  
 Bo ä phaän söû duïng : ..............................................................................  
 M uïc ñích sö û duïng :  ............................................................................  
 Theo LXK(Döï tru ø , KHSX ,Giaáy ñe à nghò ) so á  .................. ngaøy  ......./......./............ 

Xuaát tai kho : Xuat taïi kho : .................................................................
      

M aõ 
VTHH 

Teân nhaõn hie äu  
 qui caùch vaät tö 

Ñôn vò  
tính 

So á 
löô ïng 

Ñôn 
 giaù 

Thaønh  
tie àn 

      
            
            
            

  Coäng         
      

 
Co äng thaønh tie àn ( vieát baèng chö õ ) 
:       
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   THUÛ KHO                PT.VA ÄT TÖ KEÁ TOAÙN TRÖÔÛNG  G IAÙM  ÑOÁC 

 



THEÛ KHO
Ngaøy laäp theû…g y äp

Tôø soá …

Teân, nhaõn hieäu, quy caùch vaät tö:………………………………………
ò í h

STT Chöùng töø Dieãn Ngaøy Soá löông Kyù xaùc

Ñôn vò tính: ………………………………………………………………
Maõ soá:……………………………………………………………………

STT Chöng tö Dien 
giaûi

Ngay 
nhaäp 
xuaát

So löôïng Ky xac 
nhaän cuûa 
KTSoá 

hieäu
Ngaøy 
thaùng

Nhaäp Xuaát Toàn
hieäu thang

A B C D E 1 2 3 4

Thuû kho Keá toaùn Thuû tröôûng ñôn vò
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Thu kho Ke toan Thu tröông ñôn vò



Ñôn vò: Coâng ty TNHH Lang Thang
Ñòa chæ:……………………………………….

BIEÂN BAÛN KIEÅM NGHIEÄMBIEN BAN KIEM NGHIEÄM 
(Vaät tö, saûn phaåm, haøng hoaù)

Ngaøy 13 Thaùng 10 Naêm 2004, Soâ 11Caên cöù CV  soá 01/04LT ngaøy 11/10/2004
Cuûa: Ban giaùm ñoác

å àBan kieåm nghieäm goàm 
Oâng: Leâ Uy Tín Tröôûng ban
Baø:   Nguyeãn Thò Nheï Daï Uyû Vieân
Oâng: Ñoã Vaên Vui Tính Uyû VieânOng: Ño Van Vui Tính Uy Vien

Ñaõ kieåm nghieäm caùc loaïi

Teân,nhaõn Maõ 
á

Phöông 
ù

Ñôn SL Kq kieåm nghieäm Ghi 
S
T
T

hieäu, quy 
caùch sp

soá thöùc 
kieåm 

nghieäm

vò 
tính

theo 
chöùng 

töø

chu
ù

SL ñuùng SL ko ñuùng 
quy caùch quy caùch

A B C D E 1 2 3 F

114Yù kieán cuûa ban kieåm nghieäm:…………………………………………………………………



c) Trình töï haïch toaùn

Xem theâm taøi lieäu
1a) Thành phẩm:1a) Thành phẩm:

Cuối tháng khi tính được giá thực tế TP nhập 
kho, kế toán ghi sổ:, g

Nợ Tk 155 – Thành phẩm
Có Tk 154 – Chi phí SXKD dở dangCó Tk 154 Chi phí SXKD dở dang

115



1b) Haøng hoùa1b) Hang hoa

hi hKhi mua haøng:
Nôï TK 1561 (giaù mua haøng hoaù)
Nôï TK 133 (Thueá VAT ñöôïc khaáu tröø)

Coù TK 111, 112, 141, 331 (Toång tieàn thanh toaùn)

Caùc khoaûn chi phí phaùt sinh trong quaù trình mua 
haøng seõ ghi:hang se ghi:
Nôï TK 1562 (chi phí mua haøng)
Nô 133 (Thueá VAT ñöôc khaáu tröø)
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Nôï 133 (Thue VAT ñöôïc khau trö)
Coù TK 111, 112, 331,… (Toång tieàn thanh toaùn)



c) Trình töï haïch toaùn (tt)

(2) Khi xuất kho thành phẩm hoặc hàng hóa:

Nếu xuất gởi đi bán:- Nếu xuất gởi đi bán:

Nợ 157 “Hàng gởi đi bán”

Có 155, 156 “Trị giá thành phẩm - hàng hóa xuất ”

- Nếu xuất bán:
Nợ 632 “Giá vốn hàng bán”
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ợ g
Có 155, 156 “Trị giá thành phẩm - hàng hóa xuất ”



d) Ví duï

Cty Thaêng Long SX haøng tieâu duøng coù tình hình nhö sau:
SDĐK cuûa taøi khoaûn 155: 16.200.000, soá löôïng 5.000 SP 

AA
Tình hình nhaäp, xuaát kho thaønh phaåm trong thaùng:
1. Toång hôïp tình hình nhaäp kho töø saûn xuaát goàm 15.000 

A ôùi Z thö t á 3 350 ñ/ AspA vôi Zsx thöïc te 3.350 ñ/spA.
2. Toång hôïp caùc hoaù ñôn baùn haøng trong thaùng goàm: Xuaát 
baùn tröïc tieáp taïi kho cuûa coâng ty: 2.500 saûn phaåm; xuaát 

ûi h ñ i l ù û h ågöûi cho ñaïi lyù: 3.000 saûn phaåm.
3. Toång hôïp caùc phieáu xuaát kho thaønh phaåm ñeå bieáu taëng 
cho caùc ñôn vò tham döï hoäi nghò CNV chöùc cuûa coâng ty: 

å
118

ò ï ä g ò g y
300 saûn phaåm.
Yeâu caàu: Ñònh khoaûn caùc nghieäp vuï kinh teá ñaõ phaùt sinh. 



2. Keá toaùn tieâu thuï thaønh phaåm 
h ø h ù- haøng hoaù

2.1 Moät soá khaùi nieäm
(1) Tieâu thuï 

- Vieäc cung caáp saûn phaåm haøng hoaù cho khaùch haøng 
- Vaø ñaõ ñöôïc khaùch haøng traû tieàn hay chaáp nhaän traû 

ti àtieàn 
(2) Doanh thu baùn haøng:
L ø t å í t ò ù lôi í h ki h t á th ñöô khi ti â- La tong gía trò cac lôïi ích kinh te thu ñöôïc khi tieu 
thu saûn phaåm

- Phaùt sinh töø caùc hoat ñoäng saûn xuaát, kinh doanh
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- Phat sinh tö cac hoaït ñoäng san xuat, kinh doanh 
thoâng thöôøng cuûa doanh nghieäp



Ví duï về thời điểm xaùc ñònh 
d h thdoanh thu

Trong thaùng 6/2001, coâng ty may maëc A&T saûn xuaát xong moät
loâ haøng quaàn aùo trò giaù 20 trieäu ñoàng vaø ñem nhaäp kho chôø baùn.
1 N ø 15/7/2001 â t k ù h ñ à á 43/HÑ b ù l â1. Ngaøy 15/7/2001, coâng ty kyù hôïp ñoàng soá 43/HÑ, baùn loâ
haøng quaàn aùo treân cho cöûa haøng thôøi trang TT theo giaù thoaû
thuaän laø 26 trieäu.ä ä
2. Ngaøy 6/8/2001, loâ haøng ñöôïc giao cho cöûa haøng TT, cöûa
haøng ñoàng yù mua nhöng nôï laïi vôùi thôøi haïn laø 1 thaùng.

N ø / / 1 â A&T h ä ñ “Gi á b ù ù” û3. Ngaøy 6/9/2001, coâng ty A&T nhaän ñöôïc “Giaáy baùo coù” cuûa
ngaân haøng ACB – nôi coâng ty môû taøi khoaûn ñeå giao dòch, soá tieàn
26 trieäu ñoàng vôùi noäi dung “Cöûa haøng TT” thanh toaùn tieàn haøng
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ä g ä g g g
theo hôïp ñoàng soá 43/HÑ”.
Yeâu caàu: Xaùc ñònh thôøi ñieåm ghi nhaän DT cuûa coâng ty A&T



Thôøi ñieåm ghi nhaän doanh thu:Thôi ñiem ghi nhaän doanh thu:

Doanh nghieäp ñaõ chuyeån giao quyeàn sôû
höõu haøng hoaù,
Hoaëc hoaøn thaønh coâng vieäc theo hôïp
ñoàng
Ñ kh ù h h ø h á h ä h h ùÑöôïc khaùch haøng chaáp nhaän thanh toaùn
khoâng phuï thuoäc laø ñaõ thu tieàn hay chöa
thu tieànthu tien
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Doanh thu khaùc vôùi thu:

Thu tieàn nôï töø khaùch haøng: khoâng phaûi DT
Taêng tieàn maët
Gi û kh û h ûi thGiaûm khoaûn phaûi thu
Khoâng taêng voán CSH

Thu tieàn phaùt haønh coå phaàn: khoâng phaûi DTThu tien phat hanh co phan: khong phai DT
Taêng tieàn maët vaø taêng voán CSH
Khoâng phaûi keát quaû giao dòch vôùi khaùch haøngg p q g ò g

“ Khi coù nghi ngôø, quay laïi xem ñònh nghóa!!!”
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2.2 Chöùng töø söû duïng

Hoaù ñôn giaù trò gia taêng (2 maãu)
Baûng keâ haøng göûi baùn ñaõ tieâu thug g g ï
Caùc chöùng töø thanh toaùn: phieáu thu, giaáy baùo 
Ngaân haøng…g g
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Maãu bieåu hoaù ñônMau bieu hoa ñôn
PHIEÁU THUPHIEU THU

Ngaøy Thaùg Naêm

TK Nô :TK Nôï :

Hoï teân ngöôøi noäp tieàn : TK Coù :

Ñòa chæ    :      

Lyù do  : 

Soá tieàn vieát baèng soá  : Ñoàng   

àSoá tieàn vieát baèng chöõ  : 

Soá löôïng chöùng töø goác keøm theo  : ............. Chöùng töø
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Ngöôøi noäp Thuû quó Keá toaùn tröôûng Giaùm Ñoác



2.3 Noäi dung Keá toaùn tieâu thu2.3 Noäi dung Ke toan tieu thuï

2.3.1 Keá toaùn doanh thu baùn haøng
a) Taøi khoaûn söû duïngï g
511 “DTBH & cung caáp dòch vuï”
632 ”Giaù  voán haøng baùn”g
333 – Thueá vaø caùc khoaûn phaûi noäp Nhaø nöôùc
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b) Nguyên tắc ghi chép) g y g p

TK 632 “Giá vốn hàng bán”

Không có SDCKg
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b) Nguyên tắc ghi chép (tt)

TK 511 “Doanh thu bán hàng”

Không có SDCKg
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b) Nguyên tắc ghi chép (tt)

TK 3331 “Thuế GTGT phải nộp”

SDĐK

SDCK Số th ế GTGTSDCK: Số thuế GTGT 
còn phải nộp cuối kỳ
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d) Trình tự hạch toán

(1) Trong tháng khi xuất kho sản phẩm để bán :
ố ẩ ấNợ 632 – Giá vốn sản phẩm xuất bán

Có 155 – Xuất bán sản phẩm
Có 156 – Xuất bán hàng hóa

- Đồng thời phản ánh doanh thu BH và thuế- Đồng thời phản ánh doanh thu BH và thuế 
VAT phải nộp
Nợ 111 112 131 “Tổng giá thanh toán”Nợ 111, 112, 131 “Tổng giá thanh toán”

Có 511 “Giá bán chưa thuế”
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Có 3331 “Thuế VAT phải nộp”



d) Trình tự hạch toán (tt)

(2) Ñoái vôùi haøng hoùa, Cuoái kyø khi tieán haønh 
phaân boå chi phí mua haøng cho haøng ñaõ p p g g
baùn trong kyø (Xaùc ñònh theo CT treân), keá 
toaùn keát chuyeån ñeå xaùc ñònh giaù voán haøng 
baùn:ban:
Nôï TK 632 “Giaù voán haøng baùn”

Coù 1562Co 1562
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(3) Tröôøng hôïp phaùt hieän thöøa thieáu, thaønh phaåm-
haøng hoùa khi kieåm keâ chöa xaùc ñònh ñöôc nguyeânhang hoa khi kiem ke chöa xac ñònh ñöôïc nguyen 

nhaân, caên cöù vaøo bieân baûn kieåm keâ, ghi:

Neáu thieáu chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân 
Nôï 1381 – Giaù trò taøi saûn thieáu chôø xöû lyùy

Coù 155,156,157–Thaønh phaåm,haøng hoùa,haøng 
göûi ñi baùn

á h h ñò h ñNeáu thöøa chöa xaùc ñònh ñöôïc nguyeân
Nôï 155,156,157–Thaønh phaåm,haøng hoùa,haøng göûi 
baùnban

Coù 3381 – Giaù trò taøi saûn thöøa chôø xöû lyù
Khi coù quyeát ñònh cuûa caáp coù thaåm quyeàn caên cöù vaøo
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Khi co quyet ñònh cua cap co tham quyen, can cö vao 
bieân baûn xöû lyù keá toaùn seõ ghi soå cho phuø hôïp. 



Ví duï 1
a) Xuaát 100sp, ñôn giaù 500.000ñ/saûn phaåm gôûi
baùn cho coâng ty A, giaù baùn chöa thueá 600.000ñ,

áthueá GTGT 10%, sau ñoù coâng ty A baùo nhaän ñuû
haøng vaø chaáp nhaän thanh toaùn. Ñònh khoaûn
nghieäp vu kinh teá treânnghieäp vuï kinh te tren
b) Giaû söû coâng ty A nhaän ñöôïc haøng nhöng chæ
chaáp nhaän thanh toaùn 50sp 50sp khoâng ñuùngchap nhaän thanh toan 50sp, 50sp khong ñung
phaåm chaát traû veà. Doanh nghieäp ñoàng yù vaø nhaäp
lai kho haøng bò traû lai.
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aï o a g bò t a aï .
Yeâu caàu: Ñònh khoaûn nghieäp vuï kinh teá treân.



3. Keá toaùn caùc khoaûn laøm 
giaûm doanh thu

3.1  Khaùi nieäm
Giaûm giaù haøng baùn

Laø soá tieàn ngöôøi baùn giaûm tröø cho ngöôøi mua treân giaù baùn 
ñaõ thoaû thuaänña thoa thuaän 
Do haøng baùn keùm phaåm chaát, laïc haäu thò hieáu, hoaëc sai 
quy caùch vaø thôøi haïn ñaõ quy ñònh trong hôïp ñoàng.g g

Chieát khaáu thöông maïi:
Laø khoaûn tieàn maø ngöøôi mua haøng ñöôïc höôûng 

à áÑieàu kieän laø mua haøng vôùi soá löôïng lôùn 
Giaù trò haøng baùn bò traû laïi: 

L ø i ù t ò kh ái löô h ø b ù ñ õ ù ñò h l ø ti â th bò
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La gia trò khoi löôïng hang ban ña xac ñònh la tieu thuï bò 
khaùch haøng traû laïi vaø töø choái thanh toaùn.



3.2 Taøi khoaûn söû duïng

521 “chieát khaáu thöông mai”521 chiet khau thöông maïi
531 “haøng baùn bò traû laïi”
532 “giaûm giaù haøng baùn”532 giam gia hang ban . 
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3.3 Nguyeân taéc ghi cheùp
Beân Nô: Khoaûn Haøng baùn bò traû lai giaûm giaù haøngBen Nôï: Khoan Hang ban bò tra laïi, giam gia hang 
baùn, chieát khaáu TM phaùt sinh trong kyø
Beân Coù: Keát chuyeån ñeå giaûm DTBen Co: Ket chuyen ñe giam DT
Soá dö: Khoâng coù soá dö cuoái kyø

531 532 521531,532,521

Gi ù t ò h ø b ù bò t û K/ Gi ù t ò h ø b ù bò t û-Gia trò hang ban bò traû
laïi, giaûm giaù haøng baùn,
chieát khaáu TM phaùt sinh

- K/c Gia trò hang ban bò traû
laïi , giaûm giaù haøng baùn,
chieát khaáu TM vaøo DT ø

135

chiet khau TM phat sinh
trong kyø

chiet khau TM vao DT
*



3.3 Nguyên tắc ghi chép

TK 531 “Hàng bán bị trả lại”

g y g p

TK 531 Hàng bán bị trả lại
TK 532 “Giảm giá hàng bán”
TK 521 “Chiết khấu thương mại”TK 521 “Chiết khấu thương mại”

Không có SDCK
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Không có SDCK



BÀI 6BÀI 6BÀI 6BÀI 6

KẾ TOÁN XÁC KẾ TOÁN XÁC ĐịNHĐịNH KẾT QUẢ KẾT QUẢ 
KINH DOANHKINH DOANH

Ế Á À Í

KINH DOANHKINH DOANH

Môn: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH B
Giảng viên:Giảng viên:
THS. LÊ THỊ MỸ HẠNH
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ỘNỘI DUNG

Keá toaùn caùc khoaûn thu nhaäp
Keá toaùn caùc khoaûn chi phí
K á t ù ù ñò h k át û ki h d hKe toan xac ñònh ket qua kinh doanh
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1 KEÁ TOAÙN CAÙC KHOAÛN 
DOANH THU VAØ THU NHAÄP

1.1 Moät soá khaùi nieäm
(1)(1) DoanhDoanh thuthu baùnbaùn haønghaøng: khoaûn thu ñöôc töø(1)(1) DoanhDoanh thuthu banban hanghang: khoan thu ñöôïc tö

hoaït ñoäng kinh doanh chính cuûa doanh
nghieäpnghieäp

(2)(2) Thu Thu nhaäpnhaäp taøitaøi chínhchính: : KhoaûnKhoaûn thuthu töøtöø hoaïthoaït
ñ äñ ä ñ àñ à tötö t øit øi hí hhí h thth l õil õi ti àti à ûiûiñoängñoäng ñaàuñaàu tötö taøitaøi chínhchính, , thuthu laõilaõi tieàntieàn gôûigôûi
ngaânngaân haønghaøng……



KHAÙI NIEÄMKHAÙI NIEÄM
(3)(3) Thu nhaäp khaùc: Thu nhaäp khaùc: Khoaûn thu töø caùc hoaït Khoaûn thu töø caùc hoaït 

ñoäng baát thöôøng, khoâng thöôøng xuyeân, ñoäng baát thöôøng, khoâng thöôøng xuyeân, 
àà… goàm:… goàm:

Thu do baùn TSCÑThu do baùn TSCÑ
ààThu do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàngThu do khaùch haøng vi phaïm hôïp ñoàng

Thu nhaäp do ñöôïc bieáu taëngThu nhaäp do ñöôïc bieáu taëng
Nhöõng khoaûn thu boû soùt töø nhöõng Nhöõng khoaûn thu boû soùt töø nhöõng 
naêm tröôùc nay phaùt hieän ranaêm tröôùc nay phaùt hieän ra
……



1.2 TAØI KHOAÛN SÖÛ DUÏNG

TK 511: TK 511: DoanhDoanh thuthu baùnbaùn haønghaøng vaø cung caáp dòch vuï
TK 512: Doanh thu noäi boäTK 512: Doanh thu noäi boä
TK 515: TK 515: Thu Thu nhaäpnhaäp taøitaøi chínhchính
TK 711: TK 711: Thu Thu nhaäpnhaäp khaùckhaùc



1.3 Noäi dung haïch toaùn
(1) Khi phaùt sinh  caùc khoaûn doanh thu baùn haøng:

Nôï 111, 112, 131
Coù 511, 512
Coù 3331

Cuoái kyø keát chuyeån caùc khoaûn laøm giaûm doanh thu 
ñeå xaùc ñònh doanh thu thuaàn:

Nôï 511
Coù 531, 532, 521



(2) Khi phaùt sinh  caùc khoaûn doanh thu taøi chính:
Nô 111 112 131 138Nôï 111, 112, 131, 138…

Coù 515
( ) hi h ù i h ù kh û h h kh ù(3) Khi phaùt sinh caùc khoaûn thu nhaäp khaùc:

Nôï 111, 112, 131, …
Coù 711



2 Keá toaùn caùc khoaûn chi phí2. Ke toan cac khoan chi phí

2.1 Moät soá khaùi nieäm
Caùc khoaûn chi phí bao goàm:Cac khoan chi phí bao gom:

Giaù voán haøng baùn
Chi phí taøi chínhChi phí tai chính
Chi phí baùn haøng

hi h û l d h hiChi phí quaûn lyù doanh nghieäp
Chi phí khaùc
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Chi phí thueá TNDN



2 1 Khaùi nieäm2.1 Khai nieäm

á á û û(1) Giaù voán haøng baùn: Trò giaù voán cuûa saûn
phaåm ñaõ baùn

(2) Chi phí taøi chính: Chi phí phuc vu cho(2) Chi phí tai chính: Chi phí phuïc vuï cho
hoaït ñoäng taøi chính. Ví duï: Chi phí laõi
vay, chi phí ñaàu tö taøi chính…vay, chi phí ñau tö tai chính…
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(3) Chi phí baùn haøng(3) Chi phí ban hang

Chi phí boû ra trong quaù trình tieâu thuï 
saûn phaåm nhö:p

Tieàn löông cuûa nhaân vieân baùn haøng,
Chi phí vaän chuyeån boác dôõ haøngChi phí vaän chuyen boc dô hang 
baùn, 
Chi phí quaûng caùo tieáp thòChi phí quang cao, tiep thò, 
…
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(4) Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp(4) Chi phí quaûn lyù doanh nghieäp
å å à ûChi phí ñeå toå chöùc vaø ñieàu haønh quaûn

lyù chung trong toaøn doanh nghieäp,
àgoàm:

Löông giaùm ñoác, nhaân vieân caùcg g
phoøng ban
Chi phí hoäi nghò, chi phí tieápChi phí hoäi nghò, chi phí tiep
khaùch
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…



(5)  Chi phí khaùc(5)  Chi phí khaùc
Chi hí h ùt i h kh â th ø âChi phí phaùt sinh khoâng thöôøng xuyeân,
baát thöôøng, goàm:

Chi hí th h l ù TSCDChi phí thanh lyù TSCD,
Chi phí do vi phaïm hôïp ñoàng, caùc
kh û h t th ákhoaûn phaït thueá,…
Chi phí cuûa nhöõng naêm tröôùc bò boû

ùtsoùt
…
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(6) Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp(6) Chi phí thueá thu nhaäp doanh nghieäp(6)  Chi phí thue thu nhaäp doanh nghieäp(6)  Chi phí thue thu nhaäp doanh nghieäp

Chi phí phaùt sinh do noäp thueá thu nhaäp
d h hi ä á ki h d h ù l õidoanh nghieäp neu kinh doanh co lai
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Û Û2.2  TAØI KHOAÛN SÖÛ DUÏNG

TK 635: Chi phí taøi chínhTK 635: Chi phí tai chính
TK 641: TK 641: Chi Chi phíphí baùnbaùn haønghaøng

hihi híhí ûû l ùl ù d hd h hihiTK 642: TK 642: Chi Chi phíphí quaûnquaûn lyùlyù doanhdoanh nghieäpnghieäp
TK 811: TK 811: Chi Chi phíphí khaùckhaùcpp
TK 821: TK 821: Chi Chi phíphí thueáthueá TNDNTNDN



2.3 2.3 NoäiNoäi dung dung haïchhaïch toaùntoaùn
(1) Khi phaùt sinh  giaù voán haøng baùn:

Nô 632ï
Coù 155, 156, 157

(2) Khi phaùt sinh chi phí taøi chính:(2) Khi phat sinh  chi phí tai chính:
Nôï 635

Coù 111, 112, 331, 338…



2.3 2.3 NoäiNoäi dung dung haïchhaïch toaùntoaùn
(3) Khi phaùt sinh  chi phí baùn haøng:

Nô 641ï
Coù 111, 112, 331… (chi phí traû baèng 
tieàn maët TGNH phaûi traû ngöôøi baùn )tien maët, TGNH, phai tra ngöôi ban…)
Coù 214 (Trích khaáu hao TSCÑ duøng BH)
C ù ( i à l ø kh û í h)Coù 334, 338 (Tieàn löông vaø khoaûn trích)
…



2.3 2.3 NoäiNoäi dung dung haïchhaïch toaùntoaùn
(4) Khi phaùt sinh  chi phí quaûn lyù doanh 

nghieäp:g p
Nôï 642

Coù 111 112 331 (chi phí traû baèngCo 111, 112, 331… (chi phí tra bang 
tieàn maët, TGNH, phaûi traû ngöôøi baùn…)
Coù 214 (Trích KH TSCÑ duøng QLDN)Co 214 (Trích KH TSCÑ dung QLDN)
Coù 334, 338 (Tieàn löông vaø khoaûn trích)
…



2.3 2.3 NoäiNoäi dung dung haïchhaïch toaùntoaùn
(5) Khi phaùt sinh chi phí khaùc:

Nô 811ï
Coù 111, 112, 331
…



3. Keá toaùn xaùc ñònh keát quaû 
kinh doanh

Keát quaû kinh doanh:
Cheânh leäch giöõa toaøn boä thu

nhaäp thu ñöôc trong kyø vaø chinhaäp thu ñöôïc trong ky va chi
phí lieân quan ñeán thu nhaäp trong
kyøky
KQKD = TỔNG DT – TỔNG CP
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3.1 Taøi khoaûn söû duïng
Taøi khoaûn 911 “Xaùc ñònh keát quaû kinh doanh”
Nguyeân taéc ghi cheùp Tk911

TK 911

- Giaù voán haøng baùn, chi
phí baùn haøng, CPQLDN,

- Doanh thu thuaàn, doanh
thu hoaït ñoäng taøi chính, thup g, Q ,

Chi phí taøi chính keát
chuyeån trong kyø

á h å l

ï ä g ,
nhaäp khaùc keát chuyeån trong
kyø

á h å l ã
*
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- Keát chuyeån laõi - Keát chuyeån loã



3.2 Xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ kết chuyển ñể xaùc ñịnh KQKD:
(1) Keát chuyeån caùc khoaûn doanh thu vaø thu nhaäp:( ) y äp

Nợ 511: Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ
Nợ 515: Kết chuyển doanh thu hoạt ñộng taøi chínhNợ 515: Kết chuyển doanh thu hoạt ñộng tai chính
Nợ 711: Kết chuyển thu nhập khaùc

Coù 911: Toång thu nhaäp phaùt sinhCo 911: Tong thu nhaäp phat sinh
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Xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ kết chuyển để xác định KQKD:
(2) Keát chuyeån caùc khoaûn Chi phí:(2) Ket chuyen cac khoan Chi phí:

Nợ 911: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ
Có 632 Kết h ể iá ố hà đã báCó 632: Kết chuyển giá vốn hàng đã bán 
Có 635: Kết chuyển chi phí tài chính

ế ểCó 641: Kết chuyển chi phí bán hàng
Có 642: Kết chuyển chi phí QLDN
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Có 811: Kết chuyển chi phí khác



Xác định kết quả kinh doanhị q
(3) Xác định lợi nhuận trước thuế TNDN:

LNKT
TRƯỚC 
THUẾ

= DT 
THUẦN

+ DT 
TÀI 

CHÍNH

+ THU 
NHẬP 
KHÁC

- GÍA 
VỐN
HB

- CP 
TÀI 

CHIN

- CP
BH

- CP
QL
DN

- CP 
KHÁCKQKD

= DT 
THUẦN

+ DT 
TÀI 

CHÍNH

+ THU 
NHẬP 
KHÁC

- GÍA 
VỐN
HB

- CP 
TÀI 

CHIN

- CP
BH

- CP
QL
DN

- CP 
KHÁC

Hay KQKD (LNKT TRƯỚC THUẾ) = ∑Có 911 – ∑Nợ 911
Nếu KQKD < 0: Lỗ Kết chuyển lỗ sẽ ghi:

HH

Nếu KQKD < 0: Lỗ, Kết chuyển lỗ, sẽ ghi:
Nợ 421

Có 911Có 911 
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Xác định kết quả kinh doanhị q

ế ÃNếu KQKD > 0: LÃI
a) Xác định chi phí thuế TNDN:

Nợ 821 LN trước thuế * Thuế suấtNợ 821 LN trước thuế  Thuế suất
Có 3334

b) Kết chuyển chi phí thuế TNDN
N 911Nợ 911

Có 821
c) Xác định lợi nhuận sau thuế = LN trước thuế - Cp thuếc) Xác định lợi nhuận sau thuế  LN trước thuế Cp thuế
d) Kết chuyển lợi nhuận sau thuế:

Nợ 421
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Có 911 



KẾT THÚC BÀI HỌC!Ọ

VÍ DỤ MINH HỌA
HỎI – TRẢ LỜIHỎI TRẢ LỜI

BÀI TẬP ÁP DỤNG

161


