CÔNG TY CỔ PHẦN MISA

GIÁO TRÌNH
KẾ TOÁN SỐ
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)

NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA - THÔNG TIN
HÀ NỘI – 2021

Mục lục

MỤC LỤC
MỤC LỤC ....................................................................................................................2
LỜI MỞ ĐẦU ..............................................................................................................6
QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ ....................................9
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT............................................................................10
CHƯƠNG 1................................................................................................................11
TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ............................................................11
1.1. Khái niệm phần mềm kế toán .............................................................................12
1.2. Mô hình hoạt động căn bản của phần mềm kế toán ..........................................12
1.3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công ............................14
1.4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán....................................................15
1.5. Phân loại phần mềm kế toán...............................................................................17
1.6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán...................................20
1.7. Điều kiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán ..................................................21
1.8. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy.......................................22
1.9. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng? ....................................23
1.10. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất ..............................24
1.11. Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài. .........31
1.12. Câu hỏi ôn tập ...................................................................................................34
CHƯƠNG 2................................................................................................................35
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN BẰNG PHẦN
MỀM AMIS KẾ TOÁN ...........................................................................................35
2.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm AMIS Kế toán: ..........................................36
2.2. Cấu hình máy tính để sử dụng phần mềm AMIS Kế toán ................................36
2.3. Đăng ký sử dụng AMIS Kế toán.........................................................................42
2.4. Các bước tiến hành mở sổ kế toán......................................................................47
2.5. Mô hình công ty đa chi nhánh ............................................................................51
2.6. Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán ...................................54
2

Bản quyền của MISA JSC

Mục lục
2.7. Thiết lập thông tin ban đầu ................................................................................64
2.8. Khai báo danh mục và nhập số dư .....................................................................72
2.9. Một số chức năng khác ..................................................................................... 107
2.10. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành: ............................................................. 121
CHƯƠNG 3.............................................................................................................. 128
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN ................................................................................. 128
3.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................................ 129
3.2. Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt .......................................................... 129
3.3. Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi ........................................................... 130
3.4. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 131
3.5. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành ................................................................ 174
CHƯƠNG 4.............................................................................................................. 177
QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN ..................................................................... 177
4.1. Quy trình thủ tục hành chính để một doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn
điện tử....................................................................................................................... 178
4.2. Mô hình hóa hoạt động quản lý phát hành hóa đơn ........................................ 179
4.3. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 179
4.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành ................................................................ 210
CHƯƠNG 5.............................................................................................................. 212
K Ế TOÁN M UA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ ........................................ 212
5.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................................ 213
5.2. Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả ................................... 213
5.3. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 213
5.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành ................................................................ 245
CHƯƠNG 6.............................................................................................................. 248
K Ế TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU ............................................ 248
6.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................................ 249
6.2. Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu.................................... 249
6.3. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 250
Bản quyền của MISA JSC

3

Mục lục
6.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành ................................................................ 286
CHƯƠNG 7.............................................................................................................. 289
KẾ TOÁN KHO....................................................................................................... 289
7.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................................ 290
7.2. Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho............................................................ 290
7.3. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 291
7.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành: ............................................................... 316
CHƯƠNG 8.............................................................................................................. 318
K Ế TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC................................. 318
8.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................................ 319
8.2. Mô hình hóa hoạt động quản lý công cụ dụng cụ ............................................ 319
8.3. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 320
8.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành: ............................................................... 359
CHƯƠNG 9.............................................................................................................. 361
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH .............................................................................. 361
9.1. Nguyên tắc hạch toán ........................................................................................ 362
9.2. Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định .......................................... 362
9.3. Thực hành trên phần mềm kế toán .................................................................. 363
9.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành ................................................................ 387
CHƯƠNG 10 ............................................................................................................ 390
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG ....................................................................................... 390
10.1. Nguyên tắc hạch toán ...................................................................................... 391
10.2. Mô hình hóa hoạt động tiền lương và các khoản trích theo lương ................ 391
10.3. Hướng dẫn hạch toán tiền lương trên phần mềm. ......................................... 391
10.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành .............................................................. 405
CHƯƠNG 11 ............................................................................................................ 407
K Ế TOÁN GIÁ THÀ NH ..................................................................................... 407
11.1. Nguyên tắc hạch toán ...................................................................................... 408
11.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành ...................................................... 408
4

Bản quyền của MISA JSC

Mục lục
11.3. Thực hành trên phần mềm kế toán ................................................................ 409
11.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành: ............................................................. 457
CHƯƠNG 12 ............................................................................................................ 460
K Ế TOÁN THUẾ .................................................................................................... 460
12.1. Các khái niệm .................................................................................................. 461
12.2. Nguyên tắc hạch toán ...................................................................................... 464
12.3. Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế .............................................................. 464
12.4. Thực hành trên phần mềm kế toán ................................................................ 465
12.5. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành .............................................................. 506
CHƯƠNG 13 ............................................................................................................ 509
K Ế TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ........................................... 509
13.1. Nhiệm vụ kế toán tổng hợp ............................................................................. 510
13.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp....................................................... 510
13.3. Thực hành trên phần mềm kế toán ................................................................ 510
13.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành .............................................................. 545
CHƯƠNG 14 ............................................................................................................ 558
MỘT SỐ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA ........................ 558
DOANH NGHIỆP .................................................................................................... 558
14.1. Quản lý hợp đồng ............................................................................................ 559
14.2. Phân tích tài chính .......................................................................................... 582
14.3. Ngân sách......................................................................................................... 591
TÀI LIỆU THAM KHẢO ....................................................................................... 601

Bản quyền của MISA JSC

5

Lời mở đầu
LỜI MỞ ĐẦU

Trong các hoạt động kinh tế, chất lượng hệ thống thông tin kế toán có ảnh
hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Vì thế một hệ thống quản lý
tài chính kế toán nhanh, mạnh, cung cấp một cách chính xác và kịp thời thông
tin, làm cơ sở cho nhà lãnh đạo ra các quyết định quản trị một cách nhanh
chóng, hiệu quả là vô cùng cần thiết. Ngày nay, do tính đa dạng và phức tạp
của các hoạt động kinh doanh, cùng với sự phát triển đột phá của công nghệ,
đặc biệt là điện toán đám mây (Cloud Computing) và các công nghệ 4.0 như
trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý dữ liệu lớn (Big Data), các nền tảng và phần
mềm tài chính, kế toán trở thành công cụ hỗ trợ hiệu quả và chính xác nhất,
giúp các doanh nghiệp xử lý thông tin nhanh, an toàn và cung cấp các báo
cáo kế toán kịp thời, hiệu quả.
Kế thừa những nội dung cơ bản của Giáo trình Kế toán máy doanh nghiệp
xuất bản năm 2010, sau hơn mười năm triển khai, cho đến nay đã có hơn 600
trường đại học, cao đẳng và cơ sở đào tạo trên cả nước đưa giáo trình và phần
mềm kế toán của MISA SME cài đặt trên máy tính vào giảng dạy.
Với lần tái bản năm 2021, bộ Giáo trình này được biên soạn với tên gọi Kế
toán số doanh nghiệp, nhằm giúp người đọc có cái nhìn hiện đại nhất về phần
mềm kế toán trong kỷ nguyên Internet và chuyển đổi số. Trong giáo trình
này, phần thực hành MISA thay thế phần mềm kế toán MISA SME bằng
MISA AMIS Kế toán mới, là phần mềm kế toán trên nền tảng điện toán đám
mây áp dụng những công nghệ tiên tiến nhất hiện nay, giúp người làm kế
toán chỉ cần kết nối Internet là có thể sử dụng và làm kế toán ở bất cứ đâu,
trên mọi loại thiết bị, bao gồm cả điện thoại thông minh hay máy tính bảng.
Đối tượng của Giáo trình kế toán số doanh nghiệp là các sinh viên đã và đang
theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên
ngành kế toán tài chính và các chuyên ngành về kinh tế khác, đã có kiến thức
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sơ đẳng về nguyên lý kế toán và những người muốn học kế toán số khác.
Mục tiêu chính của giáo trình là:
•

Cung cấp cho sinh viên những khái niệm cơ bản về hệ thống phần mềm
kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm
và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường.

•

Cung cấp cho sinh viên quy trình xử lý của phần mềm kế toán nói chung
trên nền tảng Internet nên tận dụng được rất nhiều lợi thế của việc kết nối
và tự động hoá việc nhập dữ liệu thông minh; giúp sinh viên sau khi tốt
nghiệp ra trường có thể tiếp cận và sử dụng thành thạo mọi phần mềm kế
toán. Đặc biệt, AMIS Kế toán là một phần hành nằm trong Hệ thống quản
trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS, nên cho phép người học có điều
kiện để thực hành phần mềm này với nhiều phần mềm tiện ích khác như
hoá đơn điện tử, thuế điện tử, phần mềm bán hàng, kết nối ngân hàng
điện tử, chữ ký số, kế toán dịch vụ và nhiều mảng nghiệp vụ khác như
Bán hàng - Marketing, Nhân sự, Điều hành doanh nghiệp, giúp mang lại
hiệu quả, năng suất lao động cho doanh nghiệp.

Nội dung của giáo trình gồm 14 chương sau:
Chương 1: Trình bày tổng quan về phần mềm kế toán. Với chương này,
người học sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về phần mềm kế toán,
các loại phần mềm kế toán trên thị trường và cách lựa chọn phần mềm phù
hợp.
Chương 2: Giới thiệu về phần mềm AMIS Kế toán. Hướng dẫn cách sử dụng,
mở sổ kế toán của doanh nghiệp bằng phần mềm AMIS Kế toán, một số chức
năng khác của phần mềm.
Từ chương 3 đến chương 12: Mỗi chương là một phần hành kế toán cụ thể,
hướng dẫn người học từ các nguyên tắc hạch toán chung, quy trình hóa hoạt
động của phần hành đó, cho đến việc thực hành trên phần mềm AMIS Kế
toán. Cuối mỗi chương đều có câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành giúp người
Bản quyền của MISA JSC
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học hoàn thiện kiến thức của mình.
Chương 13: Hướng dẫn thực hiện các nghiệp vụ kế toán khác và các nghiệp
vụ cần thực hiện cuối kỳ kế toán trước khi xác định kết quả kinh doanh và
cách thiết lập các báo cáo tài chính.
Chương 14: Giới thiệu một số chức năng hỗ trợ công tác quản lý của doanh
nghiệp như: quản lý hợp đồng, phân tích tài chính, ngân sách
Tuy nhóm biên soạn đã có nhiều cố gắng song giáo trình không tránh khỏi
những khiếm khuyết nhất định. Tập thể tác giả rất mong nhận được nhiều ý
kiến đóng góp chân thành của các đồng nghiệp và bạn đọc gần xa để giáo
trình ngày càng hoàn thiện hơn. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:
bizdev@misa.com.vn
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Quy ước về ký hiệu sử dụng trong các sơ đồ mô hình hóa hoạt động kế toán
t
QUY ƯỚC VỀ KÝ HIỆU SỬ DỤNG TRONG CÁC SƠ ĐỒ
MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN

Ký hiệu

Ý nghĩa
Initial - Điểm bắt đầu một luồng sự kiện
Final - Điểm kết thúc luồng sự kiện
Action - Diễn tả một hành động nhỏ nhất
trong đặc tả hành vi. Có nhiều đầu vào, đầu ra
hoặc không có
Control Flow - Diễn tả việc bắt đầu một hoạt
động sau một hoạt động đã hoàn thành => giúp
mô hình hóa chuỗi hoạt động không liên
quan đến đối tượng cụ thể
Fork - Diễn tả hoạt động có nhiều luồng ra và
các luồng đồng thời xảy ra
Join - Diễn tả hoạt động có nhiều đầu vào và
các đầu vào xảy ra đồng thời
Decision - Diễn tả hoạt động có một đầu vào
và nhiều đầu ra. Sử dụng cho chọn lựa kiểu
đúng, sai

Note - Ghi chú
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Danh mục các từ viết tắt
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết
tắt
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Ý
nghĩa

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

CCDC

Công cụ dụng cụ

BH

Bán hàng

CĐKT

Cân đối kế toán

CĐTK

Cân đối tài khoản

ĐGCT

Đơn giá chưa thuế

GTGT

Giá trị gia tăng

HMLK

Hao mòn lũy kế

KQHĐKD

Kết quả hoạt động kinh doanh

NSD

Người sử dụng

NVL

Nguyên vật liệu

QLDN

Quản lý doanh nghiệp

SXKD

Sản xuất kinh doanh

THCP

Tập hợp chi phí

TK

Tài khoản

TNDN

Thu nhập doanh nghiệp

TTĐB

Tiêu thụ đặc biệt

TSCĐ

Tài sản cố định

XDCB

Xây dựng cơ bản

NLĐ

Người lao động
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Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán

CHƯƠNG 1
TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Khái niệm phần mềm kế toán
Ü Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán
Ü Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công
Ü Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán
Ü Phân loại phần mềm kế toán
Ü Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán
ÜĐiều kiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán
Ü Quy định của Bộ tài chính về hình thức kế toán máy
Ü Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng
Ü Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất
Ü Ưu, nhược điểm của phần mềm kế toán trong và ngoài nước

Bản quyền của MISA JSC
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Chương 1: Tổng quan về phần mềm kế toán

1.1. Khái niệm phần mềm kế toán
Phần mềm kế toán: Là hệ thống các chương trình máy tính dùng để tự động
xử lý các thông tin kế toán trên máy vi tính, bắt đầu từ khâu lập chứng từ
gốc, phân loại chứng từ, ghi chép sổ sách, xử lý thông tin trên các chứng từ,
sổ sách theo quy định của chế độ kế toán đến khâu in ra sổ kế toán và báo
cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị và các báo cáo thống kê phân tích tài
chính khác. Tóm lại:
•

Phần mềm kế toán đơn thuần là một công cụ ghi chép, lưu trữ, tính toán,
tổng hợp trên cơ sở các dữ liệu đầu vào là các chứng từ gốc.

•

Quá trình xử lý phải tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ ban hành.

•

Độ chính xác của đầu ra báo cáo phụ thuộc vào yếu tố con người như kế
toán thủ công.

1.2. Mô hình hoạt động căn bản của phần mềm kế toán
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Thông thường hoạt động của một phần mềm kế toán được chia làm 3 công
đoạn:
Công đoạn 1: Nhận dữ liệu đầu vào
•

Trong công đoạn này NSD phải tự thu thập, phân loại các chứng từ phát
sinh từ quá trình hoạt động kinh tế, sau đó nhập số liệu bằng tay vào hệ
thống tùy theo đặc điểm của từng phần mềm cụ thể.

•

Các chứng từ sau khi được nhập vào phần mềm sẽ được lưu trữ vào trong
máy tính dưới dạng một hoặc nhiều tệp dữ liệu.

Công đoạn 2: Xử lý
•

Công đoạn này thực hiện việc lưu trữ, tổ chức thông tin, tính toán các
thông tin tài chính kế toán dựa trên thông tin của các chứng từ đã nhập ở
công đoạn 1 để làm căn cứ kết xuất báo cáo, sổ sách, thống kê cho công
đoạn sau.

•

Trong công đoạn này sau khi NSD quyết định ghi thông tin chứng từ đã
nhập vào nhật ký (đưa chứng từ vào hạch toán) phần mềm sẽ tiến hành
trích lọc các thông tin cốt lõi trên chứng từ để ghi vào các nhật ký, sổ chi
tiết liên quan, đồng thời ghi các bút toán hạch toán lên sổ cái và tính toán,
lưu giữ kết quả cân đối của từng tài khoản.

Công đoạn 3: Kết xuất dữ liệu đầu ra
•

Căn cứ trên kết quả xử lý dữ liệu kế toán trong công đoạn 2, phần mềm
tự động kết xuất báo cáo tài chính, báo cáo thuế, sổ chi tiết, báo cáo thống
kê, phân tích,... Từ đó, NSD có thể xem, lưu trữ, in ấn hoặc xuất khẩu dữ
liệu,… để phục vụ cho các mục đích phân tích, thống kê, quản trị hoặc
kết nối với các hệ thống phần mềm khác.

Bản quyền của MISA JSC
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•

Tùy theo nhu cầu của NSD thực tế cũng như khả năng của từng phần
mềm kế toán, NSD có thể thêm, bớt hoặc chỉnh sửa các báo cáo nhằm
đáp ứng được yêu cầu quản trị của đơn vị.

Tóm lại, mô hình hoạt động trên cho thấy các chứng từ mặc dù có thể được
nhập vào hệ thống nhưng có được đưa vào hạch toán hay không hoàn toàn là
do con người quyết định. Điều này dường như đã mô phỏng lại được khá sát
với quy trình ghi chép của kế toán thủ công.
1.3. Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công
1.3.1. Tính chính xác
Nếu như trước đây khi kế toán viên cộng sổ kế toán sai thì toàn bộ các báo
cáo tài chính, quản trị có liên quan đều phải được lập lại từ đầu và thời gian
tiêu tốn cho việc này có thể mất vài ngày, thậm chí còn lâu hơn để hoàn
thành; thì nay với sự hỗ trợ của phần mềm, NSD có thể giảm tối đa thời gian
lãng phí vào việc chỉnh sửa dữ liệu, sổ sách, báo cáo từ vài ngày xuống còn
vài phút.
Do dữ liệu tính toán kết xuất ra báo cáo đều căn cứ vào một nguồn duy nhất
là các chứng từ gốc được nhập vào nên dữ liệu được cung cấp bằng phần
mềm kế toán mang tính nhất quán cao. Trong khi đó, với công tác kế toán
thủ công, thông tin trên một chứng từ có thể do nhiều kế toán viên ghi chép
trên nhiều sổ sách theo bản chất nghiệp vụ mà mình phụ trách, nên dễ dẫn tới
tình trạng sai lệch dữ liệu trên các sổ khi tổng hợp, kéo theo công tác kế toán
tổng hợp bị sai lệch.
1.3.2. Tính hiệu quả
Trong xã hội cạnh tranh hiện nay thông tin chính là sức mạnh, ai có thông tin
nhanh hơn thì người đó có khả năng chiến thắng nhanh hơn. Với khả năng
cung cấp thông tin tài chính và quản trị một cách đa chiều và nhanh chóng,
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phần mềm kế toán giúp cho chủ doanh nghiệp ra quyết định nhanh hơn, chính
xác hơn và hiệu quả hơn.
Mặt khác, công tác kế toán thủ công đòi hỏi cần nhiều nhân sự làm kế toán.
Trong khi phần mềm kế toán, do tự động hóa hoàn toàn các công đoạn tính
toán, lưu trữ, tìm kiếm và kết xuất báo cáo nên tiết kiệm được nhân sự và
thời gian, chính điều này đã góp phần tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
1.3.3. Tính chuyên nghiệp
Bằng việc sử dụng phần mềm kế toán, toàn bộ hệ thống sổ sách của doanh
nghiệp được in ấn sạch sẽ (không bị tẩy xóa), đẹp và nhất quán theo các
chuẩn mực quy định. Điều này giúp doanh nghiệp thể hiện được tính chuyên
nghiệp của mình với các khách hàng, đối tác và đặc biệt là các nhà tài chính,
kiểm toán và đầu tư. Đây là một yếu tố có giá trị khi xây dựng một thương
hiệu cho riêng mình.
1.3.4 Tính cộng tác
Các phần mềm kế toán ngày nay đều cung cấp đầy đủ các phần hành kế toán
từ mua hàng, bán hàng,... cho tới lương, tài sản cố định và cho phép nhiều
người làm kế toán cùng làm việc với nhau trên cùng một dữ liệu kế toán. Như
vậy, trong môi trường làm việc này số liệu đầu ra của người này có thể là số
liệu đầu vào của người khác và toàn bộ hệ thống tích hợp chặt chẽ với nhau
tạo ra một môi trường làm việc cộng tác và cũng biến đổi cả văn hóa làm việc
của doanh nghiệp theo chiều hướng chuyên nghiệp và tích cực hơn.
1.4. Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán
1.4.1. Đối với doanh nghiệp
Đối với Kế toán viên:
•

Không phải thực hiện việc tính toán bằng tay.

Bản quyền của MISA JSC
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•

Ở mức tối thiểu là nắm vững quy trình hạch toán là kế toán viên đã có
thể cho ra được báo cáo chính xác. Điều này rất hữu ích đối với các kế
toán viên mới ra trường chưa có kinh nghiệm về nghiệp vụ.

•

Tiết kiệm thời gian trong việc tổng hợp, đối chiếu các sổ sách, báo cáo.

•

Cho phép kế thừa thông tin quản trị để tự động sinh chứng từ, giảm thời
gian nhập liệu và giảm sai sót.

•

Cho phép tra cứu, phục hồi dữ liệu, chứng từ đã bị xóa.

Đối với Kế toán trưởng:
•

Cung cấp tức thì được bất kỳ số liệu kế toán nào, tại bất kỳ thời điểm nào
cho người quản lý khi được yêu cầu.

Đối với Giám đốc tài chính:
•

Cung cấp các phân tích về hoạt động tài chính của doanh nghiệp theo
nhiều chiều khác nhau một cách nhanh chóng.

•

Hoạch định và điều chỉnh các kế hoạch hoạt động tài chính của doanh
nghiệp một cách chính xác và nhanh chóng.

•

Cung cấp các cảnh báo hỗ trợ thông minh như cảnh báo hàng tồn kho,
công nợ, thuế đến hạn hay các công việc phát sinh cuối các kỳ kế toán để
giám đốc tài chính có các quyết định kịp thời tham mưu cho ban giám
đốc.

Đối với Giám đốc điều hành:
•

Có được đầy đủ thông tin tài chính kế toán của doanh nghiệp mọi lúc,
mọi nơi để phục vụ cho việc ra quyết định đầu tư, điều chỉnh hoạt động
sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, nhanh chóng và hiệu quả.

•

Tiết kiệm được nhân lực, chi phí và tăng cường được tính chuyên nghiệp
của đội ngũ, làm gia tăng giá trị thương hiệu trong con mắt của đối tác,
khách hàng và nhà đầu tư.
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1.4.2. Đối với cơ quan thuế và kiểm toán

Dễ dàng trong công tác kiểm tra chứng từ kế toán tại doanh nghiệp.
1.5. Phân loại phần mềm kế toán
1.5.1. Phân loại theo bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh
1.5.1.2. Phần mềm kế toán bán lẻ
Phần mềm kế toán bán lẻ (còn gọi là hệ thống POS - Point Of Sales hoặc hệ
thống kế toán giao dịch trực tiếp với khách hàng - Front Office Accounting)
là các phần mềm hỗ trợ cho công tác lập hóa đơn, biên lai kiêm phiếu xuất
bán và giao hàng cho khách hàng. Tùy từng lĩnh vực và phần mềm cụ thể mà
phần mềm này có thể hỗ trợ thêm phần kiểm tra hàng tồn kho. Nhìn chung
phần mềm này có tính năng đơn giản và các báo cáo do phần mềm cung cấp
chỉ là các báo cáo tổng hợp tình hình bán hàng và báo cáo tồn kho.
Loại phần mềm này chủ yếu phục vụ cho các doanh nghiệp có siêu thị, nhà
hàng hoặc kinh doanh trực tuyến trên Internet. Kết quả đầu ra của phần mềm
này sẽ là đầu vào cho phần mềm kế toán tài chính quản trị.
1.5.1.2. Phần mềm kế toán tài chính quản trị
Phần mềm kế toán tài chính quản trị (hay phần mềm kế toán phía sau văn
phòng - Back Office Accounting) dùng để nhập các chứng từ kế toán, lưu
trữ, tìm kiếm, xử lý và kết xuất báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và báo cáo
phân tích thống kê tài chính.
1.5.2. Phân loại theo hình thức sản phẩm

1.5.2.1. Phần mềm đóng gói
Phần mềm đóng gói là các phần mềm được nhà cung cấp thiết kế sẵn theo
nhu cầu thực tế các nghiệp vụ của doanh nghiệp. Loại phần mềm kế toán này
thường được bán rộng rãi và phổ biến trên thị trường. Phần mềm đóng gói có
thể được cung cấp theo một trong hai mô hình sau:
•

Phần mềm như một dịch vụ (Software as a Service – SaaS, hoặc phần
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mềm Cloud/Online): là các phần mềm do các công ty phát triển và triển

khai trên các Trung tâm dữ liệu và cung cấp cho khách hàng dưới dạng
dịch vụ. Khách hàng sử dụng phần mềm bằng cách truy cập từ xa thông
qua Internet sau khi có thể phải trả một khoản phí đăng ký định kỳ (hàng
tháng, quý, năm). Phần mềm dạng dịch vụ cho phép người dùng có thể
sử dụng mọi lúc, mọi nơi và dễ dàng kết nối với các dịch vụ bên ngoài
các khác nên tỏ rõ ưu việt hơn so với phần mềm tự cài đặt và lữu trữ tại
chỗ.
•

Phần mềm tự cài đặt và lưu trữ tại chỗ (On-Premises/Desktop software):
là phần mềm được triển khai cài đặt và hoạt động từ chính máy chủ và
hệ thống máy tính của doanh nghiệp. Do thường được cài đặt trên máy
tính cá nhân hoặc mạng nội bộ của doanh nghiệp nên phần mềm tự cài
đặt sẽ không tận dụng được khả năng làm việc mọi lúc mọi nơi qua
Internet cũng như việc kết nối với các sản phẩm, dịch vụ khác bên ngoài.

Ưu điểm của phần mềm đóng gói:
•

Tiết kiệm chi phí: Do được bán và sử dụng rộng rãi cho nhiều doanh
nghiệp nên chi phí phát triển được chia đều cho số lượng người dùng.

•

Tính ổn định của phần mềm cao.

•

Nâng cấp, cập nhật nhanh chóng: Do nhà cung cấp phần mềm đóng gói
chỉ quản lý một bộ mã nguồn duy nhất nên việc cập nhật sửa lỗi hoặc cập
nhật, nâng cấp khi có sự thay đổi của chế độ kế toán sẽ rất nhanh chóng
và đồng loạt cho các công ty đang sử dụng tại một thời điểm.

•

Chi phí triển khai rẻ: Phần mềm đóng gói bao giờ cũng có đầy đủ tài liệu
hướng dẫn, tài liệu giảng dạy và rất nhiều các tài liệu khác kèm theo giúp
người dùng có thể tự cài đặt và đưa vào sử dụng mà không cần phải qua
đào tạo từ phía nhà cung cấp, nên sẽ giảm thiểu được chi phí triển khai
cho NSD.
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Thời gian triển khai ngắn và dễ dàng.

Nhược điểm của phần mềm đóng gói:
Do được phát triển với mục đích sử dụng cho nhiều doanh nghiệp hoạt động
trong nhiều loại hình khác nhau mà vẫn bảo đảm được tính đơn giản, nhỏ
gọn và dễ sử dụng nên một số các yêu cầu nhỏ, đặc thù của doanh nghiệp sẽ
không có trong phần mềm.
1.5.2.2. Phần mềm đặt hàng (customize)
Phần mềm kế toán đặt hàng là phần mềm được nhà cung cấp phần mềm thiết
kế riêng biệt cho một doanh nghiệp hoặc một số nhỏ các doanh nghiệp trong
cùng một tập đoàn theo đơn đặt hàng, dựa trên các yêu cầu cụ thể. Đặc điểm
chung của loại phần mềm này là không phổ biến và có giá thành rất cao.
Ưu điểm của phần mềm đặt hàng:
Đáp ứng được yêu cầu đặc thù, cụ thể của doanh nghiệp.
Nhược điểm của phần mềm đặt hàng:
•

Chi phí cao: Do toàn bộ chi phí đầu tư và phát triển phần mềm đều đổ
dồn vào một doanh nghiệp nên giá thành của phần mềm sẽ rất cao. Ngoài
chi phí lớn đầu tư ban đầu, loại phần mềm này còn phải chịu thêm các
chi phí khác như chi phí bảo hành, bảo trì, nâng cấp phát triển sau này.

•

Khó cập nhật và nâng cấp: Khi chế độ kế toán thay đổi, do nhà cung cấp
phần mềm theo đơn đặt hàng phải tiến hành cập nhật nâng cấp cho hàng
trăm và thậm chí cả ngàn khách hàng một cách tuần tự, lần lượt, nên
doanh nghiệp đầu tư sử dụng phần mềm đặt hàng phải chờ đợi rất lâu mới
tới mình.

•

Tính ổn định của phần mềm kém.

•

Tính rủi ro cao: Không thể kiểm chứng được lịch sử về uy tín chất lượng
đối với các sản phẩm phần mềm kế toán theo đơn đặt hàng một cách dễ

dàng, nên rất có thể là sau khi nhận bàn giao không như ý. Không thể đưa
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vào sử dụng hoặc đưa vào sử dụng nhưng không hiệu quả.

1.6. Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán
Phần này trích yếu một số nội dung thông tin cốt lõi của Thông tư
103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ký ngày 24 tháng 11 năm 2005 về việc
"Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán".
1.6.1. Tiêu chuẩn của phần mềm kế toán
•

Phần mềm kế toán phải hỗ trợ cho NSD tuân thủ các quy định của Nhà
nước về kế toán. Khi sử dụng phần mềm kế toán không làm thay đổi bản
chất, nguyên tắc và phương pháp kế toán được quy định tại các văn bản
pháp luật hiện hành về kế toán.

•

Phần mềm kế toán phải có khả năng nâng cấp, có thể sửa đổi, bổ sung
phù hợp với những thay đổi nhất định của chế độ kế toán và chính sách
tài chính mà không ảnh hưởng đến dữ liệu đã có.

•

Phần mềm kế toán phải tự động xử lý và đảm bảo sự chính xác về số liệu
kế toán.

•

Phần mềm kế toán phải đảm bảo tính bảo mật thông tin và an toàn dữ
liệu.

1.6.2. Điều kiện của phần mềm kế toán
•

Phần mềm kế toán trước khi đưa vào sử dụng phải được đặt tên, thuyết
minh rõ xuất xứ, tính năng kỹ thuật, mức độ đạt các tiêu chuẩn hướng dẫn
tại Thông tư 103/2005/TT-BTC và các quy định hiện hành về kế toán.

•

Phần mềm kế toán khi đưa vào sử dụng phải có tài liệu hướng dẫn cụ thể
kèm theo để giúp NSD vận hành an toàn, có khả năng xử lý các sự cố đơn
giản.

•

Phần mềm kế toán do tổ chức, cá nhân ngoài đơn vị kế toán cung cấp
phải được bảo hành trong thời hạn do hai bên thỏa thuận, ít nhất phải
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1.7. Điều kiện cho việc áp dụng phần mềm kế toán

1.7.1. Đảm bảo điều kiện kỹ thuật
•

Lựa chọn phần mềm phù hợp với hoạt động kinh doanh sản xuất của
doanh nghiệp.

•

Trang bị hệ thống thiết bị về tin học phù hợp với yêu cầu, trình độ quản
lý, trình độ tin học của cán bộ quản lý, đội ngũ nhân viên kế toán.

•

Sử dụng thử nghiệm phần mềm mới. Sau quá trình thử nghiệm, nếu phần
mềm đáp ứng được tiêu chuẩn của phần mềm kế toán và yêu cầu kế toán
của đơn vị thì đơn vị mới triển khai áp dụng chính thức.

•

Xây dựng quy chế sử dụng phần mềm kế toán như: quản lý máy chủ (nếu
có); quản lý dữ liệu; kiểm tra, kiểm soát việc đưa thông tin từ ngoài vào
hệ thống; thực hiện công việc sao lưu dữ liệu định kỳ; phân quyền đối với
các máy nhập và xử lý số liệu…

•

Tổ chức trang bị và sử dụng các thiết bị lưu trữ an toàn cho hệ thống, bố
trí và vận hành theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

1.7.2. Đảm bảo điều kiện về con người và tổ chức bộ máy kế toán
•

Lựa chọn hoặc tổ chức đào tạo cán bộ kế toán có đủ trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ về kế toán và tin học.

•

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các khâu công việc: lập chứng từ vào
phần mềm; kiểm tra việc nhập số liệu vào phần mềm; thực hiện các thao
tác trên máy theo yêu cầu của phần mềm kế toán; phân tích các số liệu
trên sổ kế toán và báo cáo tài chính, quản trị mạng và quản trị thông tin
kế toán.

•

Quy định rõ trách nhiệm, yêu cầu bảo mật dữ liệu trên phần mềm; chức
năng, nhiệm vụ của từng NSD trong hệ thống; ban hành quy chế quản lý
dữ liệu, quy định chức năng, quyền hạn của từng nhân viên; quy định
danh mục thông tin không được phép lưu chuyển.
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1.7.3. Đảm bảo tính thống nhất trong công tác kế toán
Đối với các đơn vị kế toán có các đơn vị kế toán trực thuộc (Tổng Công ty,
Công ty mẹ,…) phải lập báo cáo tài chính tổng hợp hoặc báo cáo tài chính
hợp nhất, thì cần chỉ đạo cho các đơn vị kế toán trực thuộc sử dụng phần
mềm kế toán sao cho thuận tiện trong việc kết nối thông tin, số liệu báo cáo.
1.8. Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy
1.8.1. Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán máy
Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế toán
được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính.
Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức
kế toán theo quy định của Bộ Tài chính hoặc kết hợp các hình thức kế toán
đó với nhau. Phần mềm kế toán phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài
chính theo quy định.
Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính: Phần mềm kế toán được
thiết kế theo hình thức kế toán nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó
nhưng không bắt buộc hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.
1.8.2. Trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán máy
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1.9. Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng?
•

Bước 1: Đặt mua phần mềm

•

Bước 2: Cài đặt phần mềm vào hệ thống máy tính (với phần mềm lưu trữ
tại chỗ) hoặc Đăng ký và đăng nhập vào tài khoản để sử dụng (với phần
mềm dạng dịch vụ)

•

Bước 3: Tiến hành khởi tạo hệ thống
§

Tạo dữ liệu kế toán

§

Thiết lập một số thông tin ban đầu như: chế độ sổ, hình thức ghi sổ,
phương pháp tính giá xuất kho,…

§

Lập danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, tài sản,...

§

Tiến hành thiết lập chế độ an ninh cho hệ thống, khai báo người dùng
phần mềm và định nghĩa các quyền hạn cho người dùng hoặc nhóm
người dùng, ...

§

Nhập số dư đầu năm cho các tài khoản, các đối tượng như khách hàng,
nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, tài sản...

•

Bước 4: Thực hiện hạch toán, ghi chép nghiệp vụ phát sinh trên phần
mềm

•

Bước 5: Sao lưu dữ liệu sau khi sử dụng
§

Với dạng phần mềm lưu trữ tại chỗ, doanh nghiệp cần chủ động thực
hiện chế độ sao lưu dữ liệu hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng và chế
độ bảo hành, bảo trì hệ thống theo yêu cầu của nhà cung cấp phần
mềm và nhu cầu của đơn vị.

§

Với dạng phần mềm như một dịch vụ (SaaS), việc an toàn, an ninh
dữ liệu và bảo trì hệ thống sẽ được thực hiện bởi nhà cung cấp dịch
vụ phần mềm.
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1.10. Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất
1.10.1. Nguồn gốc xuất xứ
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các phần mềm kế toán khác nhau. Chúng
có thể được viết ra bởi một nhóm lập trình viên trong nước, một công ty trong
nước hay một công ty nước ngoài. Mỗi một phần mềm có thể đáp ứng cho
một số doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau có quy mô từ
thấp đến cao. Tuy nhiên, dù có xuất xứ từ đâu thì khi chọn mua một phần
mềm kế toán, NSD nên hướng tới những sản phẩm đã có thương hiệu với
xuất xứ rõ ràng, điều này rất có ích cho NSD trong suốt quá trình sử dụng,
cũng như nâng cấp và bảo trì sản phẩm.
1.10.2. Các vấn đề liên quan tới quá trình sử dụng
1.10.2.1. Các khoản chi phí đầu tư liên quan
•

Chi phí cho giấy phép sử dụng (đối với phần mềm dạng onpremises): Là chi phí phải trả cho quyền được sử dụng phần mềm. Chi
phí này thường được tính dựa trên căn cứ của số mô đun sử dụng trong
phần mềm, hoặc số lượng NSD phần mềm đồng thời tại công ty khách
hàng. Thông thường, các phần mềm đóng gói rẻ hơn nhiều so với các
phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng, bởi vì chi phí phát triển phần mềm
có thể được san sẻ cho hàng trăm hoặc hàng ngàn NSD.

•

Chi phí thuê bao (đối với phần mềm dạng SaaS): Chi phí được trả cho
đơn vị cung cấp phần mềm hàng năm hoặc hàng tháng để được tiếp tục
sử dụng phần mềm.

•

Chi phí đào tạo: Là chi phí phải trả cho đơn vị cung cấp dịch vụ, nhà
phân phối để thực hiện công tác đào tạo hướng dẫn sử dụng. Đối với các
dự án phức tạp, chi phí đào tạo có thể cao gấp 5 lần chi phí cho giấy phép
sử dụng.
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Chi phí tư vấn triển khai: Đối với doanh nghiệp có tổ chức phức tạp,

quy mô lớn, nhiều hóa đơn chứng từ, cần sự tư vấn để thiết lập bộ máy
để doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng phần mềm được nhanh nhất.
•

Chi phí bảo trì: Là chi phí cập nhật các thay đổi nhỏ về biểu mẫu và chế
độ theo Bộ Tài chính. Chi phí bảo trì hàng năm thường nằm trong khoảng
từ 8% đến 30% của chi phí giấy phép sử dụng, mức tiêu biểu là 20%.

•

Chi phí nâng cấp cơ sở hạ tầng CNTT (Với phần mềm dạng onpremises): Là các chi phí phải trả cho việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công
nghệ thông tin của công ty như: nâng cấp phần cứng, cấu hình máy, máy
trạm, máy chủ,... Các chi phí này tuỳ thuộc vào nhu cầu của công ty và
tình trạng hạ tầng hiện có.
1.10.2.2. Tính năng thông minh

•

Tự động nhập liệu chứng từ: Hóa đơn, Bill bán hàng, Bảng kê ngân hàng,
thông tin doanh nghiệp… giúp rút ngắn thời gian nhập liệu, tránh sai sót.

•

Cảnh báo thông minh: Nhắc nhở hạn kê khai, nộp thuế; Tồn kho vật tư,
hàng hóa; Thu hồi nợ, thanh toán hóa đơn; Tình trạng hoạt động của
KH/NCC…

•

Làm việc mọi lúc mọi nơi (với phần mềm dạng dịch vụ - SaaS): Giám
đốc, Kế toán có thể truy cập làm việc từ mọi thiết bị thông minh không
bị gián đoạn công việc, kịp thời ra quyết định điều hành

•

Kết nối ngân hàng điện tử: Kết nối với ngân hàng để chuyển tiền, đối
chiếu sổ phụ, nắm bắt số dư theo thời gian thực giúp tiết kiệm thời gian,
công sức.

•

Kết nối cơ quan Thuế: Kế toán dễ dàng kê khai đầy đủ các loại thuế theo
quy định và nộp thuế thuế điện tử ngay trên phần mềm kế toán.

•

Kết nối hệ thống quản trị bán hàng, nhân sự: Kế thừa thông tin: Báo giá,
Đơn hàng, Đề nghị xuất hóa đơn… từ bộ phận bán hàng; Tiền lương, Bảo
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hiểm, Thuế TNCN… từ bộ phận nhân sự giúp tiết kiệm thời gian nhập

liệu.
•

Kết nối với các phần mềm: Hóa đơn điện tử, Chữ ký số điện tử, Bán
hàng… giảm thiểu nhập liệu chồng chéo, sai lệch dữ liệu.

•

Tự động hóa việc lập báo cáo: Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế,
báo cáo tài chính và các sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời,
chính xác.
1.10.2.3. Tài liệu dành cho NSD

Chất lượng và sự đầy đủ của các tài liệu hỗ trợ là một công cụ rất quan trọng
đối với NSD, nó giúp họ có thể sử dụng phần mềm một cách hiệu quả. Có
thể có các tài liệu sau:
•

Hướng dẫn cài đặt phần mềm.

•

Hướng dẫn sử dụng phần mềm.

•

Hướng dẫn tác nghiệp thông qua bài tập thực hành.

•

Tài liệu trợ giúp trực tuyến.

•

Phim hướng dẫn sử dụng dùng để tự học cài đặt, tự học sử dụng.
1.10.2.4. Bản địa hóa

Một số phần mềm nước ngoài chỉ có bản tiếng Anh và đây có thể là một vấn
đề khó khăn cho một số công ty.
Một thuận lợi của các phần mềm kế toán trong nước nằm ở chỗ các phần
mềm này được thiết kế phù hợp với các quy định và hệ thống kế toán Việt
Nam và có thể sử dụng bằng tiếng Việt. Các chương trình này có thể được
cập nhật thường xuyên khi các quy định và tiêu chuẩn có liên quan thay đổi.
1.10.2.5. Các chức năng liên quan tới hoạt động kinh doanh
Khả năng thích ứng với quy trình kinh doanh của phần mềm
Với các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau thì quy trình
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sản xuất kinh doanh cũng khác nhau, trong khi đó một phần mềm kế toán

thông thường chỉ đáp ứng được một số lĩnh vực nhất định. Chẳng hạn như
một số phần mềm phù hợp với ngành công nghiệp dệt may trong khi một số
khác lại phù hợp với ngành sản xuất dược phẩm hơn,… Vì vậy để đánh giá
tốt một phần mềm, NSD có thể căn cứ vào khả năng đáp ứng của phần mềm
với những lĩnh vực hoạt động, tìm hiểu xem có bao nhiêu công ty cùng ngành
đã sử dụng phần mềm và nói chuyện với nhân viên của các đơn vị đó về mức
độ hài lòng của họ khi sử dụng các phần mềm này.
Khả năng phân tích tài chính và báo cáo
Thông thường các phần mềm kế toán thường được xây dựng dựa trên các
hoạt động kế toán như: kế toán tiền mặt, tiền gửi, vật tư hàng hóa, mua hàng,
bán hàng, tiền lương, tài sản cố định,… Việc phân chia theo các hoạt động
sẽ giúp cho NSD trong quá trình nhập liệu và kiểm soát chứng từ đầu vào
cũng như việc kiểm tra đối chiếu sổ sách báo cáo đầu ra theo từng hoạt động.
Việc này rất thuận tiện cho NSD, nó giúp giảm thiểu thời gian cho công tác
kế toán cũng như hoạt động quản trị của các nhà quản trị doanh nghiệp. Chỉ
cần xem các báo cáo tài chính cuối kỳ NSD có thể nắm bắt được tình hình
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ như: doanh thu, lợi nhuận
đạt được,…
1.10.2.6. Những vấn đề cần quan tâm trong công tác triển khai và kỹ
thuật:
Thời gian và sự dễ dàng trong triển khai
Người mua cần xem xét phần mềm có thể được cài đặt một cách nhanh chóng
và dễ dàng như thế nào. Thông thường các phần mềm có thể sử dụng ngay
sau khi cài đặt, tuy nhiên cũng có những phần mềm cài đặt xong không sử
dụng được ngay hoặc không dùng được. Việc triển khai các phần mềm đóng
gói thường diễn ra nhanh hơn so với các phần mềm theo đơn đặt hàng. Vì so
với các phần mềm đóng gói, các phần mềm đặt hàng cần có nhiều thời gian
Bản quyền của MISA JSC
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để hoàn chỉnh cho phù hợp với quy trình hoạt động của đơn vị đặt hàng. Mặt

khác, chi phí cho việc triển khai các phần mềm đóng gói thường thấp hơn so
với phần mềm theo đơn đặt hàng.
Với phần mềm đóng gói dạng dịch vụ SaaS, người sử dụng có thể sử dụng
được ngay sau khi được cấp tài khoản mà không cần tiến hành các thao tác
cài đặt trên máy tính.
Các phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng cũng cần nhiều thời gian hơn để
hoàn chỉnh hay dễ bị chậm trễ ngoài dự kiến và tăng chi phí viết phần mềm.
Mặt khác, so với các phần mềm nước ngoài thì phần mềm trong nước có thời
gian triển khai nhanh hơn, vì những phần mềm được cung cấp từ nước ngoài
thường phức tạp hơn.
Khả năng tùy biến theo yêu cầu của khách hàng
Khi lựa chọn phần mềm, NSD nên xem xét đến khả năng tùy biến theo yêu
cầu của các phần mềm có thể dễ dàng được đáp ứng hay không. Khả năng
tùy biến cho phép NSD có thể tùy chỉnh phần mềm với những thay đổi đơn
giản mà hệ thống có thể cho phép. Khả năng tùy biến có thể thực hiện trong
những trường hợp như sau:
•

Cho phép ẩn hiện một số thông tin nhập liệu.

•

Triển khai những thay đổi cho một người hay một nhóm NSD hoặc cho
tất cả NSD.

•

Di chuyển một số trường nhằm tạo chỗ trống cho các trường mới, hoặc
cung cấp cách bố trí giống với tài liệu gốc hơn nhằm làm tăng năng suất
nhập dữ liệu.
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•

Thêm một số trường vào màn hình nhập dữ liệu.

•

Thiết lập và thay đổi giá trị mặc định cho một số trường trong hệ thống.

•

Tạo ra hoặc chỉnh sửa cho những mục như số điện thoại, mã số thuế.
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•

Chỉ cho phép một số người có quyền bảo mật thích hợp được phép sử
dụng chức năng tuỳ biến này.

Khả năng triển khai linh hoạt và công nghệ của phần mềm
Khi lựa chọn phần mềm, NSD cần xem xét đến việc phần mềm chạy trên môi
trường nào, hệ điều hành nào, trình duyệt nào. Có thể chạy trên máy tính,
điện thoại thông minh hay cả hai… để đánh giá mức độ đáp ứng của phần
mềm với cơ sở hạ tầng, thiết bị mà NSD đang có.
Một yếu tố nữa mà NSD cần cân nhắc, đó là phần mềm có sử dụng những
công nghệ mới nhất không. Trong thời đại CNTT đóng vai trò quan trọng tác
động trực tiếp tới hiệu suất lao động của NSD, các công nghệ mà phần mềm
sử dụng có thể giúp ổn định quy trình làm việc, gia tăng năng suất đáng kể.
Lỗi lập trình
Không thể nói có một phần mềm nào hoàn thiện 100% mà không có bất cứ
lỗi nào. Các phần mềm vẫn có thể có lỗi, nhưng NSD nên lựa chọn những
phần mềm mà nhà cung cấp có khả năng khắc phục sửa chữa lỗi một cách
kịp thời, nhanh chóng và chính xác. Nói chung, phần mềm nào càng nhiều
NSD thì càng dễ phát hiện lỗi và sửa chữa chúng.
Thông thường các nhà cung cấp phần mềm nước ngoài có những tiêu chuẩn
kiểm soát sản phẩm trước khi phát hành cao hơn rất nhiều so với các đơn vị
phát triển phần mềm trong nước. Điều này cũng có nghĩa là các nhà cung cấp
phần mềm nước ngoài có khả năng phát hiện lỗi trước khi đưa sản phẩm ra
thị trường, và có khả năng có một quy trình được tổ chức tốt để theo dõi và
sữa chữa các lỗi lập trình do khách hàng thông báo.
Khả năng hỗ trợ thích hợp cho các cải tiến trong tương lai
Khả năng phát triển
Khả năng phát triển có nghĩa là phần mềm có thể được phát triển một cách
Bản quyền của MISA JSC
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dễ dàng, cả về số lượng dữ liệu và số NSD khi một công ty phát triển.

Phần mềm có thể hỗ trợ nhiều NSD cùng lúc thường dễ mở rộng hơn các
phần mềm khác.
Thiết kế và khả năng nâng cấp
Thực tế các phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng thường gặp khó khăn trong
việc nâng cấp so với các phần mềm đóng gói. Bởi vì rất có nhiều khả năng là
mã nguồn không được lưu giữ hoặc những nhân viên trước đây thiết kế phần
mềm không còn công tác tại công ty nữa hoặc không còn làm việc sau một
vài năm. Do đó, việc nâng cấp các phần mềm thiết kế theo đơn đặt hàng
thường gây ra nhiều gián đoạn đáng kể và chi phí cao cho công ty.
Khả năng kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba
Doanh nghiệp nên xem xét liệu phần mềm mà mình lựa chọn có thể kết nối
với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba hay không. Có những dịch vụ liên
quan mật thiết đến công tác kế toán mà nếu có thể kết nối liên thông, NSD
sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và hạn chế được rủi ro sai sót. Ví dụ:
Ngân hàng, thuế, bảo hiểm xã hội, sàn TMĐT, đơn vị giao vận, hệ thống tổng
đài, hệ thống thanh toán…
Khả năng an toàn và an ninh thông tin
Khi lựa chọn phần mềm, NSD nên chú ý đến tính bảo mật của sản phẩm. Có
thể căn cứ vào vào các tiêu thức sau:
•

Nhà cung cấp phải có trung tâm dữ liệu và trung tâm dữ liệu dự phòng
đạt chuẩn và thường xuyên tiến hành sao lưu dữ liệu: Để đảm báo tính
liên tục của việc sử dụng phần mềm và an toàn cho dữ liệu của NSD.

•

Nhà cung cấp cần đạt các tiêu chuẩn quốc tế về an ninh thông tin: Nhà
cung cấp phần mềm cần công bố tuân thủ các tiêu chuẩn về an toàn và an
ninh thông tin uy tín như ISO 27000, CSA-Star, DCMA…
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•

Khả năng phân quyền sử dụng cho người dùng: Phần mềm nên có chức
năng cho phép những NSD khác nhau chỉ được truy cập những chức năng
cụ thể hoặc những thông tin cần thiết cho công việc của mình.

•

Nhật ký sử dụng: Cho phép nhà quản trị cao nhất có thể theo dõi được
các hoạt động của NSD một cách chi tiết. Có thể biết được hoạt động
chỉnh sửa số liệu của NSD tại đâu, tại thời điểm nào. Ngoài người quản
lý hệ thống ra, NSD không được phép sửa đổi những thông tin về nhật
ký này.

•

Mã hóa dữ liệu sử dụng: Phần mềm nên hỗ trợ các dữ liệu có thể được
lưu giữ dưới dạng mã hóa để các chương trình khác không thể truy cập
được những dữ liệu đó.

1.11. Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài.
1.11.1. Phần mềm nước ngoài
•

Ưu điểm: chất lượng tốt, mang tính chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại.

•

Nhược điểm:
§

Giá thành cao: Không thể cạnh tranh về giá với các phần mềm nội địa.

§

Bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn: Do một số công ty sản
xuất phần mềm nước ngoài không có trụ sở tại Việt Nam.

§

Vấn đề địa phương hóa:

Ø Ngôn ngữ: Giao diện, tài liệu hướng dẫn bằng tiếng nước ngoài
(phần lớn là tiếng Anh) gây nhiều khó khăn cho người Việt Nam
chưa thông thạo ngoại ngữ sử dụng. Việc dịch ngôn ngữ phần
mềm và các tài liệu gặp nhiều khó khăn.

Ø Hệ thống kế toán Việt Nam: Chưa theo hệ thống kế toán chuẩn
quốc tế, trong khi các phần mềm nước ngoài được xây dựng trên
các chuẩn mực quốc tế. Điều này dẫn đến việc có nhiều thông tin
Bản quyền của MISA JSC
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không phù hợp, gây khó khăn cho NSD là những người đang theo

hệ thống Kế toán Việt Nam.

Ø Hệ thống máy tính: Phần mềm nước ngoài thường đòi hỏi hệ
thống máy tính có cấu hình cao, nhiều doanh nghiệp Việt Nam
chưa thể đáp ứng.
•

Giới thiệu một số phần mềm nước ngoài:

QuickBooks (website: http://quickbooks.intuit.com): là phần mềm kế toán
của Tập đoàn Intuit của Mỹ. Phần mềm này có nhiều gói khác nhau phù hợp
với quy mô doanh nghiệp theo giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.
Xero (website: https://www.xero.com) Xero là một công ty công nghệ đại
chúng có trụ sở tại New Zealand, sản phẩm chính - Xero là một nền tảng
phần mềm kế toán hoạt động trên mô hình đám mây dành cho các doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
FreshBook (website: https://www.freshbooks.com) là phần mềm kế toán
được vận hành bởi 2ndSite Inc, chủ yếu dành cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ. Nó là một phần mềm dựa trên web như một mô hình dịch vụ, có thể
được truy cập thông qua máy tính để bàn hoặc thiết bị di động. Công ty được
thành lập vào năm 2003 và có trụ sở tại Toronto, Canada.
1.11.2. Phần mềm trong nước
•

Ưu điểm:
§

Giá thành thấp.

§

Bảo hành, bảo trì nhanh chóng, kịp thời.

§

Phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam: Do được xây dựng theo hệ
thống kế toán Việt Nam; ngôn ngữ tiếng Việt, dễ hiểu đối với người
Việt Nam; và yêu cầu cấu hình của hệ thống máy tính không cao.

•
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phần lớn là chưa đáp ứng được các chế độ kế toán quốc tế.

Giới thiệu một số phần mềm trong nước:
Hiện tại có rất nhiều các nhà cung cấp giải pháp phần mềm kế toán dành cho
doanh nghiệp, trong đó, một số nhà cung cấp được doanh nghiệp nhỏ và vừa
lựa chọn nhiều nhất là: MISA, Fast, Bravo, FTS, Asoft, 1C. Smartpro…,
trong đó, AMIS Kế toán và MISA SME của MISA được người dùng đặc biệt
đánh giá cao tiện ích sử dụng: thân thiện, thao tác đơn giản, có cảnh báo khi
nhập sai số liệu nằm ngoài phạm vi cho phép. AMIS Accounting cũng được
đánh giá cao về giải pháp, khả năng triển khai dễ dàng, công nghệ tân tiến và
khả năng kết nối đa dạng…
CÔNG TY CỔ PHẦN MISA (website: http://www.misa.vn): Được thành lập
từ năm 1994, hiện là một trong những thương hiệu mạnh nhất trên thị trường
phần mềm Việt Nam về các giải pháp phần mềm quản lý trong doanh nghiệp.
Các dòng sản phẩm của MISA đều là các phần mềm đóng gói, mang tính phổ
biến, phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa với chi phí thấp.
Ưu điểm của các dòng sản phẩm phần mềm MISA nói chung là đơn giản, dễ
học, dể sử dụng, hình ảnh giao diện thân thiện. Phần mềm kế toán AMIS Kế
toán nằm trong bộ sản phẩm quản trị doanh nghiệp hợp nhất AMIS
(https://amis.misa.vn) (có nhiều gói sản phẩm khác nhau, đáp ứng tối đa nhu
cầu của các doanh nghiệp mà vẫn tiết kiệm được chi phí.
Công

ty

Cổ

phần

phần

mềm Kế toán

BRAVO:

(website:

http://www.bravo.com.vn): Được thành lập từ năm 1999, chuyên sâu trong lĩnh
vực sản xuất phần mềm và cung cấp các giải pháp về hệ thống Quản trị - Tài
chính - Kế toán. Giải pháp Phần mềm quản trị tài chính BRAVO thuộc nhóm
phần mềm "may đo" theo đặt hàng (customize), thường cho các doanh nghiệp lớn.
BRAVO cũng xây dựng sẵn các giải pháp cho các lĩnh vực đặc thù như xây dựng,
dệt may, sản xuất thép, dịch vụ khách sạn, vận tải và nhiều ngành nghề khác.
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Công ty Cổ phần Phần mềm Quản lý Doanh nghiệp FAST (website:

http://fast.com.vn): Thành lập từ năm 1997, là một trong những thương hiệu
mạnh trên thị trường Việt Nam. Phần mềm kế toán của Fast gồm các giải
pháp Fast Accounting cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và Fast Business cho
doanh nghiệp lớn.
1.12. Câu hỏi ôn tập
1. Trình bày khái niệm và mô hình hoạt động của phần mềm kế toán?
2. Trình bày tính ưu việt của phần mềm kế toán? Ưu việt của phần mềm kế
toán online?
3. Trình bày lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán?
4. Phân loại phần mềm kế toán? Nêu rõ ưu nhược điểm của phần mềm đóng
gói và phần mềm đặt hàng?
5. Trình bày các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán?
6. Trình bày quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy?
7. Quy trình ứng dụng một phần mềm kế toán?
8. Trình bày các tiêu chuẩn để lựa chọn một phần mềm kế toán?
9. Trình bày ưu nhược điểm của các phần mềm kế toán trong nước và phần
mềm kế toán nước ngoài?
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CHƯƠNG 2
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG VÀ MỞ SỔ KẾ TOÁN BẰNG PHẦN
MỀM AMIS KẾ TOÁN

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Giới thiệu tổng quan về phần mềm AMIS Kế toán
Ü Cấu hình máy tính để sử dụng phần mềm AMIS Kế toán
Ü Đăng ký sử dụng AMIS Kế toán
ÜCác bước tiến hành mở sổ kế toán
ÜMô hình công ty đa chi nhánh
Ü Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán
Ü Thiết lập thông tin ban đầu
Ü Nhập số dư ban đầu
Ü Một số chức năng khác
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2.1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm AMIS Kế toán:
AMIS Kế toán là phần mềm kế toán được thiết kế phù hợp với tất cả các loại
hình doanh nghiệp, gồm 15 phân hệ chính liên quan đến các hoạt động kế
toán của doanh nghiệp, đó là các phân hệ nghiệp vụ như: tiền mặt, tiền gửi,
mua hàng, bán hàng, kho, tài sản cố định…
AMIS Kế toán được vận hành hoàn toàn trên nền tảng web, người dùng có
thể truy cập mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị mà không cần phải cài đặt,
đồng thời tự động nâng cấp lên phiên bản mới. Tốc độ xử lý được tăng lên
gấp đôi trên AMIS Kế toán sẽ giúp người dùng tiết kiệm một nửa thời gian
thao tác, nhập liệu thủ công. Với hàng loạt các tính năng ưu việt, AMIS Kế
toán giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán
viên, trở thành công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp.
Với quy trình hạch toán bằng hình ảnh, AMIS Kế toán giúp người dùng dễ
dàng nắm bắt được trình tự công việc cần làm, phù hợp với sự đa dạng về
trình độ kế toán của người dùng.
2.2. Cấu hình máy tính để sử dụng phần mềm AMIS Kế toán
Để có thể sử dụng phần mềm AMIS Kế toán, hệ thống máy tính của người
dùng phải đáp ứng các điều kiện sau:
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Yêu cầu hệ thống máy tính:

Yêu cầu đường truyền mạng Internet:

Trước khi sử dụng AMIS Kế toán, người sử dụng cần kiểm tra cấu hình máy
tính của mình có đáp ứng yêu cầu về hệ thống không? Sau đây là cách kiểm
Bản quyền của MISA JSC
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tra một số yêu cầu thiết yếu:
Kiểm tra phiên bản trình duyệt:

38

•

Mở trình duyện bạn đang sử dụng, ví dụ trình duyệt Google Chorme:

•

Nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm, chọn Help\About Google Chorme:

•

Chương trình hiển thị phiên bản trình duyệt bạn đang sử dụng:
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Kiểm tra cấu hình máy tính:
•

Vào Control Pannel, chọn System and Security:

•

Chọn mục System:

Bản quyền của MISA JSC
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•

Chương trình hiển thị thông tin về cấu hình máy tính:

Kiểm tra kích thước màn hình:
•
40

Trên màn hình Desktop, nhấn chuột phải chọn Display Settings.
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•

Tại mục Display resolution, chương trình sẽ hiển thị kích cỡ màn hình
máy tính của người dùng:

Kiểm tra đường truyền mạng:
•

Vào trang Speedtest.net, chọn Go:

•

Máy tính sẽ tự động đưa ra kết quả đường truyền mạng:

Bản quyền của MISA JSC
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2.3. Đăng ký sử dụng AMIS Kế toán
Bước 1: Đăng ký tài khoản MISA AMIS
Để sử dụng AMIS Kế toán NSD cần đăng ký tài khoản và tạo thông tin công
ty trên MISA AMIS
•

Truy cập vào website http://amis.misa.vn , nhấn Đăng ký\Trải nghiệm
miễn phí

•

Giao diện đăng ký trải nghiệm MISA AMIS hiển thị, NSD khai báo các
thông tin:

42
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Khi điền đầy đủ các thông tin và nhấn đăng ký thì có thể xảy ra các trường
hợp sau:
•

Trường hợp 1: Email đã được sử dụng để đăng ký và tạo thông tin công
ty trên MISA AMIS thì chương trình sẽ hiển thị thông báo:

Bản quyền của MISA JSC
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§

Nếu nhấn Đăng nhập thì chương trình sẽ hiển thị màn hình đăng
nhập vào tài khoản công ty đã được tạo từ trước tương ứng với email:

§

Nếu nhấn Tạo công ty mới thì chương trình tự động tạo thông tin
công ty mới và đăng nhập vào chợ ứng dụng:

§
44

Trường hợp 2: Email chưa sử dụng để đăng ký, chưa tạo tài khoản
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trên MISA AMIS thì chương trình mở ra màn hình thông báo và yêu
cầu kích hoạt tài khoản:

§

Mở email và nhấn Kích hoạt ngay:

§

Tạo mật khẩu cho tài khoản đăng nhập:

§

Sau khi NSD xác nhận mật khẩu thì chương trình sẽ tự động đăng

Bản quyền của MISA JSC
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nhập vào chợ ứng dụng của MISA.
Bước 2: Cài đặt ứng dụng AMIS Kế toán:
•

Trên giao diện chợ ứng dụng MISA, kích chọn Dùng ngay AMIS Kế
toán 2020:

•
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Giao diện khai báo thông tin công ty hiển thị:
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•

Sau khi điền đầy đủ các thông tin thì nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự
động cài đặt AMIS kế toán theo thông tin khai báo:

•

NSD có thể truy cập vào ứng dụng AMIS và khai báo các thông tin cơ
bản để tạo dữ liệu kế toán:

2.4. Các bước tiến hành mở sổ kế toán
Thông thường đối với một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một doanh nghiệp
đã hoạt động lâu năm nhưng bắt đầu một năm tài chính mới thì phải tiến hành
mở sổ kế toán mới tương ứng với năm tài chính đó. Việc mở sổ kế toán (hay
còn gọi là tạo dữ liệu kế toán) được thực hiện ngay lần đầu tiên khi NSD bắt
đầu sử dụng phần mềm.
Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập hoặc mới bắt đầu sử dụng AMIS Kế
Bản quyền của MISA JSC
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toán cho năm tài chính đầu tiên thì cần thực hiện Thiết lập dữ liệu kế toán:
• AMIS Kế toán đã tích hợp với nền tảng AMIS Platform. Để thực hiện Thiết
lập dữ liệu kế toán người dùng cần đăng nhập vào AMIS Platform theo
đường dẫn: https://amisapp.misa.vn/login:

• Sau đó tích chọn ứng dụng AMIS Kế toán:

•

Chương trình sẽ lấy lên thông tin công ty tương ứng đã được thiết lập trên
AMIS Platform. Khi đó, NSD thực hiện thiết lập thông tin công ty theo các
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bước như sau:
§ Chọn Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

§

Nhấn Tiếp tục. Khai báo các thông tin của dữ liệu kế toán như: Chế
độ kế toán, đồng tiền hạch toán, Ngày bắt đầu dữ liệu, Phương pháp
tính giá xuất kho, Phương pháp tính thuế GTGT:

Bản quyền của MISA JSC
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§ Nhấn Bắt đầu sử dụng để bắt đầu làm việc với AMIS Kế toán.
Trường hợp doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm và muốn tạo mới dữ liệu kế
toán cho năm tài chính hiện tại thì cần thực hiện Tạo mới dữ liệu kế toán
như sau:
•

Đăng nhập vào phần mềm AMIS Kế toán, vào Thiết lập\Quản lý dữ
liệu:

•

Chọn Thêm dữ liệu hoặc nhấn vào biểu tượng dấu cộng trên danh
sách dữ liệu của doanh nghiệp:

•

Thực hiện khai báo các thông tin của dữ liệu kế toán đang được thêm
mới:
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•

Kiểm tra lại các thông tin về dữ liệu đã khai báo, Nhấn Thêm dữ liệu.

2.5. Mô hình công ty đa chi nhánh
Hiện nay nhiều doanh nghiệp không chỉ có một trụ sở kinh doanh duy nhất
mà có thể có 2 hoặc nhiều chi nhánh. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của DN,
có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức
năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải
phù hợp với ngành nghề kinh doanh của DN. Chi nhánh có mã số thuế riêng
gồm 2 phần: phần 1 là mã số thuế của DN và phần 2 là mã số của chi nhánh
Trong trường hợp các chi nhánh khác nhau hạch toán độc lập với tổng công
ty, thì cuối kỳ kế toán các chi nhánh chỉ cần gửi các báo cáo tài chính cho
tổng công ty. Còn trường hợp các chi nhánh hạch toán phụ thuộc, các kế toán
hạch toán thủ công phải mang toàn bộ chứng từ, sổ sách từ chi nhánh về trụ
sở chính để hạch toán.
Để giúp cho công tác này của kế toán được đơn giản, NSD có thể sử dụng
Bản quyền của MISA JSC
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chức năng làm việc với mô hình đa chi nhánh trên phần mềm AMIS Kế toán.
Với chức năng này dữ liệu đặt tại một nơi và các chi nhánh có thể cùng làm
việc trên 1 dữ liệu, tổng công ty có thể kiểm soát số liệu, báo cáo của các chi
nhánh trực tuyến tại bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào.
•

Đối với Công ty đa chi nhánh thì ngay từ khi tạo dữ liệu: Thông tin doanh
nghiệp, NSD tích chọn Đa chi nhánh:

•

Trường hợp NSD chưa chọn khi tạo dữ liệu thì có thể thay đổi bằng cách:
Tại hộp hội thoại Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung, tích chọn Đa
chi nhánh, phần mềm sẽ tự mặc định 1 cơ cấu có cấp tổ chức là Tổng
công ty/Công ty.

•

NSD thực hiện thêm chi nhánh như sau:
§

Thêm Cơ cấu tổ chức trên AMIS Hệ thống: Vào mục Cơ cấu tổ chức,
chọn Thêm cơ cấu:
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§

Khai báo thông tin chi nhánh sau đó nhấn Lưu:
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•

Khi vào dữ liệu làm việc, NSD có thể chọn làm việc với chi nhánh nào
được phân quyền:

2.6. Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán
Trong một doanh nghiệp phòng kế toán thường được phân công thành nhiều
vai trò và đảm nhận công việc khác nhau. Ví dụ: vai trò kế toán thuế thường
đảm nhận công việc liên quan đến công tác báo cáo thuế, không quản lý các
chứng từ sổ sách liên quan đến phần hành kế toán khác. Vì vậy, việc phân
quyền cho các vai trò là điều rất cần thiết, đảm bảo các vai trò có thể thực
hiện được các chức năng trong quyền hạn của mình và không thực hiện được
các chức năng khác ngoài quyền hạn, ngăn chặn sai sót trong quá trình hoạt
động.
Bước 1: Thêm người dùng từ ứng dụng AMIS Platform:
•
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Truy cập web AMIS Platform và đăng nhập vào chương trình:
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•

Nhấn vào AMIS Hệ thống:

•

Chọn phân hệ Thành viên sau đó nhấn Thêm thành viên:
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•
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Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết về người dùng sau đó nhấn Lưu:
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•

Khi đó NSD cần kiểm tra email mà hệ thống tự động gửi về để kích hoạt
tài khoản AMIS và bắt đầu sử dụng phần mềm AMIS Kế toán.

•

Để vào hệ thống AMIS Kế toán, nhấn vào biếu tượng

, chọn ứng

dụng Kế toán:
Bước 2: Thiết lập vai trò và phân quyền cho người dùng:
•

Nhấn vào chức năng Thiết lập, chọn Vai trò quyền hạn:

•

Chọn Thêm vai trò:
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Lưu ý: Tại giao diện Vai trò và quyền hạn, người dùng có thể thực hiện các
chức năng như: Sửa và chọn người dùng, Phân quyền, Nhân bản hoặc Xóa
người dùng khỏi hệ thống kế toán.

•

Thực hiện thêm vai trò kế toán và tích chọn người dùng trong danh sách
cho vai trò cần thêm:
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•

Sau khi khai báo xong, nhấn <<Cất>>. Trường hợp vai trò vừa được
thêm mới chưa được thiết lập quyền thì chương trình sẽ hiển thị cảnh
báo:

•

Nhấn <<Có>> để thực hiện phân quyền cho vai trò. Chương trình sẽ hiển
thị tất cả các chức năng, nghiệp vụ trên phần mềm, mỗi vai trò có thể có
quyền sử dụng một hay nhiều trong các hoạt động: sử dụng, thêm, sửa,

Bản quyền của MISA JSC

59

Chương 2: Đăng ký sử dụng phần mềm và mở sổ kế toán

xóa, in hoặc kết hợp nhiều chức năng hay tất cả các chức năng. Tùy thuộc
vào từng vai trò kế toán và nhu cầu quản lý để tích chọn phân quyền cho
người dùng trên hệ thống Danh mục, Nghiệp vụ, Báo cáo, Hệ thống, Tiện
ích.
Ví dụ: Thực hiện thiết lập quyền cho vai trò Kế toán bán hàng trên hệ thống
Danh mục, nếu muốn để người dùng có toàn quyền sử dụng Danh mục thì
nhấn bật chức năng Có toàn quyền trên tất cả danh mục:

•

Thực hiện thiết lập quyền tương tự đối với các mục Nghiệp vụ, Báo cáo,
Hệ thống, Tiện ích.

Bước 3: Thực hiện lấy người dùng từ AMIS Platform và chọn vai trò cho
người dùng:
•
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Nhấn vào chức năng Thiết lập, chọn Quản lý người dùng:
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•

Trên giao diện quản lý người dùng, nhấn Thêm người dùng:

•

Thực hiện chọn người dùng từ ứng dụng kế toán:
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•

Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin như Email, số điện thoại
của người dùng đã được khai báo trên AMIS Platform ở bước 1. Sau khi
chọn người dùng xong, tích chọn vai trò kế toán cho người dùng và nhấn
<<Cất>> để lưu lại thông tin:
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Lưu ý:
•

Trường hợp muốn chọn lại vai trò cho người dùng, nhấn Sửa và chọn
vai trò.

•

Đối với người dùng tạm thời không có nhu cầu sử dụng phần mềm
(trường hợp người dùng nghỉ phép/nghỉ không lương trong thời gian dài
hoặc nghỉ thai sản) thì tích chọn chức năng Ngừng hoạt động.
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•

Khi người dùng đó trở lại tiếp tục sử dụng phần mềm thì thực hiện Kích
hoạt lại để người dùng được phép đăng nhập và làm việc bình thường.

•

Đối với người dùng không có nhu cầu sử dụng nữa (trường hợp nhân
viên nghỉ việc) thì tích chọn chức năng Xóa để xóa người dùng đỏ khỏi
ứng dụng kế toán.

2.7. Thiết lập thông tin ban đầu
Đây là bước cần thiết để doanh nghiệp xác định các thông tin ban đầu, các
thông tin có ảnh hưởng chung đến toàn bộ hệ thống kế toán trong suốt quá
trình làm việc của NSD. Việc thiết lập các thông tin này sẽ giúp cho NSD
thực hiện các công việc kế toán một cách thuận lợi hơn
Một số thông tin ban đầu cần được thiết lập:
•

Thông tin công ty

•

Các quy tắc hạch toán và thông tin hiển thị dữ liệu, báo cáo
chứng từ

2.7.1. Thông tin công ty
•
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Trên giao diện chọn vào phần Thiết lập:
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•

Chọn Thông tin công ty:

•

Chương trình hiển thị màn hình thông tin chi tiết của Doanh nghiệp:

•

Nhấn

nếu muốn sửa lại thông tin:
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•

Kiểm tra lại thông tin trước khi nhấn <<Cất>> để lưu lại các thay đổi.

2.7.2. Các quy tắc hạch toán và hiển thị thông tin
Doanh nghiệp hạch toán dựa trên chế độ kế toán sử dụng và các nguyên tắc
kế toán theo quy định. Tuy nhiên tùy thuộc vào phương thức quản lý của
từng loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực sản xuất kinh doanh mà Doanh nghiệp
sẽ đề ra các quy tắc hạch toán nội bộ nhất định để kiểm soát và quản lý dữ
liệu kế toán.
AMIS Kế toán có chức năng Tùy chọn cho phép thiết lập một số tùy chọn
có tính ngầm định trong chương trình khi nhập liệu hoặc xem báo cáo kế
toán.
Cách thực hiện
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•

Trên giao diện của AMIS kế toán chọn chức năng Thiết lập:

•

Nhấn vào Tùy chọn:
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•

Chương trình hiển thị giao diện sau:

§

Tùy chọn chung: NSD có thể điều chỉnh các thông tin về chế độ kế
toán hoặc thay đổi các yêu cầu, tiện ích khi hạch toán chi tiết.
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§

Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ: Giúp KTT có thể ngầm định
các tài khoản được phép hạch toán trên các chứng từ như nhập xuất,
thu chi… để hạn chế sai sót khi nhập liệu của kế toán viên.

§

Các tùy chọn khác: NSD có thể đặt các cảnh báo khi lập hóa đơn
chứng từ.
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Ø Không cảnh báo: Chương trình sẽ không hiện lên màn hình cảnh
báo và cho phép Cất/Ghi sổ chứng từ ngay.

Ø Cảnh báo và có ghi sổ/có cho cất: Chương trình hiển thị cảnh
báo khi giá trị nhập của NSD không đúng với quy tắc đề ra nhưng
vẫn cho phép NSD bỏ qua cảnh báo để Cất/Ghi sổ chứng từ.

Ø Cảnh báo và không ghi sổ/không cho cất: Chương trình hiển thị
cảnh báo giá trị nhập liệu không đúng với quy tắc và không cho
phép NSD Cất/Ghi sổ chứng từ. NSD cần kiểm tra và điều chỉnh
lại số liệu.
§

Vật tư hàng hóa: NSD có thể thay đổi phương pháp tính giá xuất
kho, các tiện ích để kiểm soát nhập xuất tồn vật tư hàng hóa.
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§

Báo cáo chứng từ: NSD điều chỉnh các thông tin ẩn/hiện khi thao
tác in báo cáo hoặc chứng từ trên AMIS Kế toán.
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§

Định dạng số: NSD thiết lập các quy tắc hiển thị các giá trị trên
chứng từ hoặc báo cáo theo các định dạng chung tại đây:

§

Ẩn hiện nghiệp vụ: NSD sẽ lựa chọn ẩn/hiện các nghiệp vụ trên giao
diện chính của AMIS kế toán:

Bản quyền của MISA JSC

71

Chương 2: Đăng ký sử dụng phần mềm và mở sổ kế toán

§

Quy tắc đánh số chứng từ: NSD có tể tạo quy tắc đánh số cho từng
loại chứng từ hoặc danh mục để thuận tiện theo dõi quản lý:

2.8. Khai báo danh mục và nhập số dư
2.8.1. Khai báo danh mục
Sau khi tiến hành mở sổ kế toán, để nhập được số dư ban đầu và hạch toán
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên phần mềm kế toán trước hết kế toán phải
khai báo một số danh mục liên quan. Các danh mục cần khai báo trước khi
nhập số dư ban đầu như:
Danh mục Hệ thống tài khoản:
Mục đích: Danh mục Hệ thống tài khoản được sử dụng để quản lý hệ thống
các tài khoản, vì hầu hết mọi thông tin kế toán đều được phản ánh trên tài
khoản. Thông thường các phần mềm kế toán đã thiết lập sẵn hệ thống tài
khoản chuẩn theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, với mỗi doanh
nghiệp lại có một đặc thù sản xuất kinh doanh riêng vì thế mà yêu cầu quản
lý các tiết khoản trên cơ sở hệ thống tài khoản cũng khác nhau. Phần mềm
AMIS Kế toán cho phép NSD mở thêm các tiết khoản trên cơ sở hệ thống tài
khoản chuẩn. Hệ thống tài khoản này sẽ được sử dụng trong các bút toán
hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.
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Cách thực hiện:
•

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thêm mới hoặc chi tiết thêm
tài khoản cho phù hợp với yêu cầu quản lý, NSD vào mục Tính năng mở
rộng\Tất cả danh mục, chọn Hệ thống tài khoản:

•

Chọn Thêm trên thanh công cụ (hoặc kích chuột phải chọn Thêm):
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Lưu ý: Các tùy chọn “Theo dõi chi tiết theo” cho phép NSD có thể theo dõi
tài khoản chi tiết theo các tiêu chí khác nhau mà không cần phải mở nhiều
tiết khoản. VD: Để theo dõi TK131 theo công nợ của từng khách hàng, kế
toán chỉ cần tích chi tiết theo Đối tượng là khách hàng, mà không phải mở
TK131 chi tiết cho từng khách hàng.
Với các thông tin chi tiết cần theo dõi như: Đối tượng THCP, Công trình,
Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Khoản mục CP, Đơn vị và Mã thống kê, kế
toán có thể lựa chọn một trong hai giá trị sau:
•

Chỉ cảnh báo: nếu hạch toán chứng từ mà không chọn giá trị, khi ghi
sổ chứng từ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo nhưng vẫn cho ghi sổ.

•

Bắt buộc nhập: nếu hạch toán chứng từ mà không chọn giá trị, khi ghi
sổ chứng từ hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo và không cho ghi sổ.
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Danh mục Nhóm khách hàng, nhà cung cấp:
NSD khai báo danh mục Nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp để thiết lập các
khách hàng, nhà cung cấp khác nhau nhưng có cùng một tính chất vào cùng
1 nhóm như: cùng địa bàn hoạt động, cùng cung cấp một mặt hàng, nhóm
mặt hàng,… tiện cho công tác quản lý các đối tượng của đơn vị. Phương
pháp đặt mã hiệu sẽ được trình bày rõ hơn ở phần Danh mục Khách hàng,
Nhà cung cấp.
NSD vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Nhóm khách hàng, nhà
cung cấp để tiến hành khai báo các thông tin liên quan:

Danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp:
Danh mục này được NSD khai báo nhằm quản lý thống kê mua, bán hàng
hóa và theo dõi công nợ chi tiết đến từng khách hàng, nhà cung cấp. Mỗi
khách hàng, nhà cung cấp sẽ được nhận diện bằng mã khác nhau gọi là mã
khách hàng, nhà cung cấp. Mã này thông thường sẽ do NSD đặt sao cho phù
hợp với mô hình hoạt động và quản lý của doanh nghiệp. Có rất nhiều phương
pháp đặt mã khác nhau, các phương pháp này phụ thuộc vào yêu cầu tổ chức
quản lý đối tượng và phụ thuộc vào tính chất của từng đối tượng cụ thể.
Một số điểm lưu ý khi thiết lập mã khách hàng, nhà cung cấp trong các phần
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mềm kế toán:
•

Mỗi khách hàng hoặc nhà cung cấp phải được đặt một mã khác nhau.

•

Không nên đưa ra một mã mà thành phần thông tin trong mã đó lại là của
một mã khác. VD: Mã 1: CTY_NHATQUANG (Công ty Nhật Quang),
mã 2: CTY_NHAT (Công ty Nhật)

Để khai báo danh mục khách hàng, NSD tiến hành như sau:
•

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Khách hàng:

•

Chọn Thêm để thêm mới khách hàng:

•

Khai báo các thông tin liên quan về khách hàng sau đó nhấn <<Cất>> để
lưu thông tin khách hàng vừa nhập.

•

Tích chọn thông tin Là nhà cung cấp nếu khách hàng nào vừa là khách
hàng, vừa là nhà cung cấp.
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Để khai báo danh mục nhà cung cấp, NSD tiến hành như sau:
•

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Nhà cung cấp:

•

Chọn Thêm để thêm mới nhà cung cấp:
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•

Khai báo các thông tin liên quan về nhà cung cấp sau đó nhấn <<Cất>>
để lưu thông tin nhà cung cấp vừa nhập.

•

Tích chọn thông tin Là khách hàng nếu nhà cung cấp nào vừa là khách
hàng, vừa là nhà cung cấp.

Mỗi khách hàng, nhà cung cấp có thể liên quan đến mọi TK công nợ. Vì vậy,
thông qua mã khách hàng, nhà cung cấp NSD có thể xem được các báo cáo
công nợ không chỉ liên quan đến một TK công nợ mà liên quan đến mọi TK
công nợ của khách hàng, nhà cung cấp đó. Phần mềm sẽ tự động cộng gộp
theo danh mục khách hàng, nhà cung cấp các phát sinh, số dư TK để có các
sổ tổng hợp phát sinh, số dư các TK công nợ theo từng đối tượng.
Danh mục Nhóm vật tư hàng hóa dịch vụ và danh mục Vật tư hàng hóa
dịch vụ:
Danh mục nhóm vật tư hàng hóa, dịch vụ cho phép NSD thiết lập VTHH,
dịch vụ khác nhau nhưng có cùng 1 tính chất, 1 tiêu chí quản lý để phục vụ
cho công tác quản lý VTHH của doanh nghiệp. Ví dụ: Công ty kinh doanh
quần áo có thể chia nhóm quần áo trẻ em, nhóm quần áo phụ nữ hoặc Siêu
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thị chia hàng thành nhóm thực phẩm tươi sống, nhóm hàng gia dụng… tùy
vào đặc thù sản xuất kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.
Để khai báo danh mục nhóm VTHH, NSD tiến hành như sau:
•

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Nhóm vật tư, hàng hóa,
dịch vụ:

•

Nhấn Thêm để thêm mới nhóm vật tư hàng hóa:

•

Khai báo các thông tin về nhóm vật tư, hàng hóa, dịch vụ, sau đó nhấn
<<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Danh mục VTHH dùng để quản lý tình hình nhập, xuất, tồn của các VTHH.
Bản quyền của MISA JSC
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Mỗi vật tư, hàng hóa sẽ mang một mã riêng. Việc đặt mã hiệu cho VTHH
cũng giống như đặt mã hiệu cho đối tượng khách hàng, nhà cung cấp, nó do
NSD tự đặt sao cho thuận tiện nhất và dễ nhớ nhất phù hợp với công tác quản
lý vật tư, hàng hóa tại doanh nghiệp. Thông thường các doanh nghiệp hay
lựa chọn cách đặt mã theo tên của VTHH. Trong trường hợp cùng một vật tư
nhưng có nhiều loại khác nhau thì NSD có thể bổ sung thêm đặc trưng của
VTHH đó.
Việc đặt mã cho vật tư, hàng hóa trong bảng mã vật tư, hàng hóa tương ứng
với việc mở thẻ (sổ) chi tiết để theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên
quan đến vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong kế toán thủ công.
Để khai báo danh mục Vật tư hàng hóa, NSD tiến hành như sau:
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•

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Vật tư hàng hóa:

•

Nhấn Thêm, chọn tính chất hàng hóa dịch vụ:
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•

NSD khai báo các thông tin liên quan đến Vật tư hàng hóa sau đó nhấn
<<Cất >> để lưu thông tin vật tư hàng hóa vừa nhập:
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Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí:
Đối tượng tập hợp chi phí là phạm vi, giới hạn mà các chi phí phát sinh được
tập hợp theo phạm vi, giới hạn đó. Danh mục Đối tượng tập hợp chi phí được
thiết lập để tập hợp các yếu tố chi phí theo từng đối tượng tính giá thành khi
phát sinh các chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng đó, đối với các chi phí
chung sẽ được tập hợp chung và cuối kỳ phân bổ cho từng đối tượng tập hợp
chi phí theo từng tiêu thức nhất định.
Để khai báo danh mục đối tượng tập hợp chi phí, NSD tiến hành như sau:
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•

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí:

•

Nhấn Thêm để thêm mới đối tượng tập hợp chi phí:
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•

Khai báo các thông tin liên quan đến Đối tượng tập hợp chi phí sau đó
nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

•

Đối tượng tập hợp chi phí như phân xưởng, thành phẩm, quy trình sản
xuất phục vụ cho các đơn vị tính giá thành theo phương pháp sản xuất
liên tục - giản đơn; phương pháp hệ số-tỷ lệ.
Danh mục loại Tài sản cố định:

Danh mục loại Tài sản cố định cho phép thiết lập danh mục loại TSCĐ được
sử dụng cho doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hạch toán và trích khấu hao
TSCĐ. Hệ thống đã cập nhật sẵn một danh mục TSCĐ theo thống kê danh
mục TSCĐ của Bộ Tài chính tại Tất cả danh mục\Loại tài sản cố định:
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Tuy nhiên, NSD có thể thêm hoặc sửa đổi danh mục này cho phù hợp với
yêu cầu quản lý của doanh nghiệp:

Danh mục Cơ cấu tổ chức:
Danh mục Cơ cấu tổ chức cho phép NSD thiết lập danh sách toàn bộ quản lý
cơ cấu chi nhánh, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp.
•

Mỗi doanh nghiệp sẽ chỉ có một cơ cấu với cấp tổ chức là Tổng công
ty/Công ty. Cơ cấu này sẽ được phần mềm tự động sinh ra khi kế toán
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thực hiện tạo một dữ liệu kế toán mới và nó tương đương với cấp tổ chức
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lớn nhất của doanh nghiệp. Với trường hợp này kế toán sẽ chọn chức
năng Sửa trên thanh công cụ, nếu muốn bổ sung, thay đổi thông tin về
doanh nghiệp:
•

Danh mục phòng ban không chỉ phục vụ cho công việc tính lương nhân
viên mà còn sử dụng cho công việc theo dõi toàn bộ chi phí, TSCĐ,
CCDC…theo phòng ban, đơn vị.

Để tiến hành khai báo danh mục Cơ cấu tổ chức, NSD cần thực hiện thêm
cơ cấu tổ chức trên AMIS Hệ thống:
•

Đăng nhập vào AMIS Platform, chọn Hệ thống:

• Thực hiện thêm Cơ cấu tổ chức trên AMIS Hệ thống: Vào mục Cơ cấu
tổ chức, chọn Thêm cơ cấu:
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• Khai báo các thông tin về cơ cấu tổ chức:
Lưu ý: NSD có thể thêm cơ cấu tổ chức là Chi nhánh, phòng ban, văn phòng,
trung tâm, phân xướng, nhóm/tổ/đội,… tùy thuộc vào nhu cầu và đặc thù của
doanh nghiệp:

• Nhấn <<Lưu>> để lưu thông tin cơ cấu tổ chức vừa khai báo.
Danh mục Nhân viên:
Cho phép khai báo các thông tin liên quan đến nhân viên trong doanh nghiệp
phục vụ cho việc quản lý và trả lương. Để khai báo danh mục nhân viên, NSD
tiến hành như sau:
•
86

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Đối tượng\Nhân viên:
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•

Nhấn Thêm để tiến hành khai báo mới nhân viên:

•

Nhập đầy đủ các thông tin liên quan.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.
Danh mục Ngân hàng và tài khoản ngân hàng:

Danh mục ngân hàng dùng để khai báo thông tin về các ngân hàng mà doanh
nghiệp mở nhằm phục vụ cho việc giao dịch với ngân hàng, thanh toán với
Bản quyền của MISA JSC
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khách hàng, nhà cung cấp qua tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.
Danh mục tài khoản ngân hàng dùng để khai báo các tài khoản ngân hàng để
lấy thông tin về các tài khoản này lên các chứng từ giao dịch liên quan như
Nộp tiền vào tài khoản, Séc/Ủy nhiệm chi…
Để khai báo danh mục loại Tài khoản ngân hàng, NSD tiến hành như sau:
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•

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Tài khoản ngân hàng:

•

Nhấn Thêm để thêm mới Tài khoản ngân hàng:
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•

Khai báo các thông tin liên quan đến Tài khoản ngân hàng sau đó nhấn
<<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Lưu ý: NSD còn có thể khai báo các danh mục khác như: kho, định mức
nguyên vật liệu,… Việc khai báo các danh mục được thao tác tương tự các
danh mục trên.
2.8.2. Nhập số dư ban đầu
•

Sau khi khai báo xong danh mục như khách hàng, nhà cung cấp, vật tư,
hàng hóa, tài sản cố định,… NSD sẽ tiến hành nhập số dư ban đầu. Số dư
ở đây có thể là dư Nợ hoặc dư Có, là VND hay ngoại tệ.

•

Việc nhập số dư ban đầu được thực hiện sau khi khai báo xong các danh
mục và trước khi hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ.
Hướng dẫn chung

Để nhập số dư ban đầu, NSD vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu:

Chương trình sẽ hiển thị danh sách các loại số dư để người dùng thực
hiện nhập:
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Nhập số dư tài khoản:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Số dư tài
khoản:

•

Nhấn chức năng Nhập số dư và thực hiện nhập số dư cho các tài khoản
trên danh mục.
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Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập số dư ban đầu từ Excel nếu có sẵn số liệu
trên file Excel:

Nhập số dư Tồn kho Vật tư, hàng hóa:
•

Số dư tồn kho vật tư, hàng hóa giúp kế toán quản lý được số lượng, giá
trị tồn trên từng kho của Vật tư, hàng hóa đầu kỳ là bao nhiêu.

•

NSD vào phần Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục
Tồn kho vật tư, hàng hoá:

•

Chọn Nhập tồn kho:
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91

Chương 2: Đăng ký sử dụng phần mềm và mở sổ kế toán

•

Trên giao diện nhập chi tiết tồn kho, hàng hóa: Chọn Ngày nhập kho, số
phiếu nhập, kho, hàng hóa cần nhập tồn kho và khai báo các thông tin
khác của hàng hóa như: Đơn vị tính, Số lượng tồn, Đơn giá. Sau đó,
chương trình sẽ tự động tính toán được thông tin tại cột Giá trị tồn.

•

Sau khi khai báo xong tồn kho vật tư, hàng hoá, nhấn <<Cất>>.

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập tồn kho vật tư, hàng hóa từ Excel nếu có
sẵn số liệu trên file Excel:
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Nhập số dư TK ngân hàng:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Số dư TK
ngân hàng:

•

Chọn Nhập số dư:

•

Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.

•

Chọn tài khoản và nhập số dư cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh
số dư ban đầu.

•

Sau khi nhập xong, nhấn <<Cất>>.

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập số dư tài khoản ngân hàng từ Excel nếu
có sẵn số liệu trên file Excel:
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Khai báo công nợ khách hàng:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Công nợ
khách hàng:

•

Chọn Nhập số dư:

•

Khai báo các thông tin chi tiết về công nợ khách hàng sau đó nhấn
<<Cất>>.

•

NSD cũng có thể khai báo công nợ đầu kỳ của khách hàng Chi tiết theo
hóa đơn hoặc Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp
đồng tùy thuộc vào nhu cầu quản lý tại doanh nghiệp:
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Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập công nợ khách hàng từ Excel nếu có sẵn
số liệu trên file Excel:

Khai báo công nợ nhà cung cấp:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Công nợ nhà
cung cấp:

•

Chọn Nhập số dư:
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•

Khai báo các thông tin chi tiết về công nợ nhà cung cấp sau đó nhấn
<<Cất>>.

•

NSD cũng có thể khai báo công nợ đầu kỳ của nhà cung cấp Chi tiết theo
hóa đơn hoặc Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp
đồng tùy thuộc vào nhu cầu quản lý tại doanh nghiệp:

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập công nợ nhà cung cấp từ Excel nếu có sẵn
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số liệu trên file Excel:

Khai báo Công nợ nhân viên:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Công nợ nhân
viên.

•

Nhấn Nhập số dư. Khai báo các thông tin chi tiết về công nợ nhân viên
sau đó nhấn <<Cất>>.

•

NSD cũng có thể theo dõi chi tiết công nợ nhân viên theo đơn vị, công
trình, đơn hàng, hợp đồng:

Bản quyền của MISA JSC
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Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập công nợ nhân viên từ Excel nếu có sẵn số
liệu trên file Excel:

Khai báo doanh thu nhận trước đầu kỳ:
•

Doanh thu nhận trước đầu kỳ phản ảnh số hiện có và tình hình tăng giảm
doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán, bao gồm
các khoản doanh thu như: Số tiền của khách hàng đã trả trước cho một
kỳ hoặc nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản; khoản lãi nhận trước khi
cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ,…

•

Để thực hiện khai báo doanh thu chưa thực hiện đầu kỳ, trước hết NSD
cần tích chọn Có thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước trên Thiết
lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung:
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•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Doanh thu
nhận trước đầu kỳ:

•

Nhấn vào Khai báo doanh thu nhận trước đầu kỳ:

•

Chọn ngày hạch toán và nhập số chứng từ.

•

Chọn vật tư hàng hóa có phát sinh doanh thu nhận trước đầu kỳ sau đó
thiết lập phân bổ cho các vật tư hàng hóa đó.

Bản quyền của MISA JSC
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•

Sau khi thiết lập phân bổ xong, nhấn <<Cất>> để lưu lại thông tin.

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập doanh thu nhận trước đầu kỳ từ Excel nếu
có sẵn số liệu trên file Excel:

Khai báo Chi phí trả trước đầu kỳ:
Chi phí trả trước là một khoản chi phí của doanh nghiệp thực tế đã phát sinh
nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỳ
kế toán. Chi phí trả trước cần được phân bổ phù hợp với chi phí của từng kỳ.
Ví dụ về chi phí trả trước:
•
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Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê hoạt động tài sản cố định
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(quyền sử dụng đất, nhà xưởng, kho bãi, văn phòng làm việc, cửa hàng
và TSCĐ khác) phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều
kỳ kế toán.
•

Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo, quảng cáo phát sinh
trong giai đoạn trước hoạt động được phân bổ tối đa không quá 3 năm.

•

Chi phí mua bảo hiểm (bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự
chủ phương tiện vận tải, bảo hiểm than xe, bảo hiểm tài sản,…) và các
loại lệ phí mà doanh nghiệp mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán.

•

Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay khi phát
hành.

Để khai báo chi phí trả trước đầu kỳ, NSD thực hiện như sau:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Chi phí trả
trước đầu kỳ:

•

Nhấn vào Khai báo chi phí trả trước đầu kỳ:

•

Khai báo thông tin chi tiết về khoản chi phí trả trước đầu kỳ:

Bản quyền của MISA JSC
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu lại thông tin về khoản chi phí trả trước đầu kỳ vừa
khai báo.

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập chi phí trả trước đầu kỳ từ Excel nếu có
sẵn số liệu trên file Excel:

Nhập Chi phí dở dang:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Chi phí dở
dang, NSD chọn nhập dở dang đầu kỳ cho Đối tượng tập hợp chi phí,
cho công trình, đơn đặt hàng hay hợp đồng, sau đó chọn chức năng Nhập
chi phí.
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•

Nhập chi phí dở dang của từng khoản mục chi phí, tương ứng với từng
đối tượng tập hợp chi phí.

•

Trường hợp muốn nhập chi phí dở dang chi tiết theo từng yếu tố chi phí,
kế toán tích chọn vào thông tin Nhập chi tiết theo các yếu tố chi phí:

•

Sau khi khai báo xong, nhấn <<Cất>>.
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Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập chi phí dở dang từ Excel nếu có sẵn số
liệu trên file Excel.

Khai báo Công cụ dụng cụ đầu kỳ:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục CCDC đầu
kỳ:

•

Chọn khai báo CCDC đầu kỳ:

•

Nhập các thông tin chi tiết cho công cụ dụng cụ năm trước như: Mã
CCDC, Tên CCDC, Giá trị đã phân bổ, Số kỳ phân bổ, TK chờ phân
bổ…
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•

Sau khi khai báo xong, nhấn <<Cất>>.

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập công cụ dụng cụ đầu kỳ từ Excel nếu có
sẵn số liệu trên file Excel.

Khai báo Tài sản cố định đầu kỳ:
•

Vào Tính năng mở rộng\Nhập số dư ban đầu, chọn mục Tài sản cố
định đầu kỳ, chọn Khai báo TSCĐ đầu kỳ:
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•

Nhập các thông tin chi tiết cho tài sản cố định năm trước như: Mã tài sản,
Tên tài sản, Ngày ghi tăng, Ngày bắt đầu sử dụng, Nguyên giá, Giá trị
tính khấu hao…

Lưu ý: NSD có thể thực hiện nhập tài sản cố định đầu kỳ từ Excel nếu có sẵn
số liệu trên file Excel.
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2.9. Một số chức năng khác
2.9.1. Nhập liệu nhanh bằng phím tắt
NSD có thể tiết kiệm thời gian thực hiện các thao tác thường xuyên khi hạch
toán bằng cách sử dụng các phím tắt trên chương trình như sau:
STT

Tên phân hệ/chức năng

Phím tắt

I. Phím tắt áp dụng tại mọi nơi trong phần mềm
1

Xem hướng dẫn trực tuyến trên màn hình

F1

2

Nạp

Ctrl + R

3

Sử dụng công cụ máy tính của Windows

F12

4

Thêm dòng

Ctrl + Insert

5

Xóa dòng

Ctrl + Delete

II. Phím tắt áp dụng tạo màn hình chứng từ/danh mục
1

Thêm mới danh mục/chứng từ

Ctrl + 1

2

Xem hoặc sửa danh mục/chứng từ

Ctrl + E

3

Cất chứng từ

Ctrl + S

4

Ghi sổ chứng từ

Ctrl + G

5

Mở tiện ích trong chứng từ

Ctrl + M

6

In chứng từ

Ctrl + P

7

Xem chứng từ ngay trước

Alt + B

8

Xem chứng từ ngay sau

Alt + N

9

Đóng chứng từ

Esc
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10

Nhân bản chứng từ hiện thời

Ctrl + Shift + C

11

Cất và thêm

Ctrl + Shift + S

III. Một số phim tắt đặc biệt
1

Xem số tồn vặt tư trên các giao diện Mua hang/Bán

Ctrl + F2

hàng/Nhập kho/Xuất kho…
2

Tìm kiếm nhanh vật tư hang hóa trong các giao diện

F3

nhập liệu
3

Nhập chi tiết mã quy cách của hàng hóa khi lựa

F6

chọn theo dõi VTHH theo mã quy cách tại các giao
diện Nhập kho/Xuất kho/Mua hang/Bán hàng
4

Chọn chứng từ nhập khi thực hiện xuất kho đối với

F8

dữ liệu sử dụng phương pháp tính giá đích danh
5

Thêm nhanh danh mục trong giao diện nhập liệu

F9

(Thêm nhanh Khách hang/VTHH/NCC…)
6

Sao chép số liệu xuống các dòng dưới

Ctrl + 2

7

Xem số dư tài khoản trên chứng từ

Ctrl + 3

8

Tính lại thành tiền theo đơn giá sau thuế

Ctrl + 4

9

Chọn dòng

Space

2.9.2. Tiện ích lấy chứng từ từ dữ liệu khác
Mục đích: Cho phép NSD thực hiện lấy chứng từ từ dữ liệu kế toán khác,
giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu chứng từ trên phần mềm và nâng cao hiệu
suất công việc.
Cách thực hiện:
•
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Vào Tính năng mở rộng, chọn Lấy chứng từ từ dữ liệu khác
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•

Chọn dữ liệu kế toán sau đó nhấn Đồng ý (NSD muốn lấy chứng từ từ
dữ liệu kế toán nào thì tích chọn dữ liệu kế toán đó):

•

Chương trình hiển thị giao diện Lấy chứng từ từ dữ liệu khác: Tại tab
Chứng từ khai báo khoảng thời gian cần lấy dữ liệu:
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§

Trường hợp tích chọn lấy chứng từ Theo loại chứng từ, chương trình
hiển thị giao diện:

§

Tích chọn các loại chứng từ cần lấy dữ liệu kế toán. Tích Chọn tất
cả các loại chứng từ để lấy lên tất cả các loại chứng từ trong danh
mục.

§

Trường hợp tích chọn lấy Chứng từ chi tiết, chương trình hiển thị
giao diện:
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§

Chọn loại chứng từ cần lấy sau đó nhấn Lấy dữ liệu và tích chọn lần
lượt các chứng từ cần lấy:

•

Tại tab Số dư ban đầu tích chọn các loại số dư cần lấy:
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•

Tại tab Danh mục chọn các loại danh mục cần lấy lên, tích Chọn tất cả
danh mục để lấy lên tất cả các danh mục:

•

Sau khi thiết lập xong các thông tin, nhấn Lấy dữ liệu/Lấy và ghi sổ thì
chương trình sẽ tự dộng lấy các chứng từ từ dữ liệu kế toán mà NSD đã
chọn sang dữ liệu khác.
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•

NSD sẽ nhận được thông báo từ chương trình sau khi quá trình lấy dữ
liệu hoàn tất:

2.9.3. Tiện ích nhập từ file excel
Mục đích: Hỗ trợ NSD có thể nhập nhanh các danh mục, chứng từ hàng loạt
để tiết kiệm thao tác trên phần mềm.
Cách thực hiện
Nhập danh mục từ Excel:
•

Chọn danh mục cần thực hiện khai báo:
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•
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Chọn tiện ích Nhập từ excel:
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•

Chương trình sẽ hiển thị giao diện:

Bước 1: Chọn tệp nguồn
•

NSD chọn file nhập khẩu từ các file dữ liệu sẵn có trên máy tính hoặc có
thể tải file mẫu về để tạo file dữ liệu nhập khẩu.

•

Chọn sheet có chứa dữ liệu cần nhập và lựa chọn dòng bắt đầu lấy dữ
liệu.

•

Có 3 lựa chọn nhập khẩu thông tin:
§

Thêm mới: NSD sẽ tạo mới các mã trong danh mục VTHH, NCC,
khách hang …

§

Cập nhật: NSD sẽ cập nhật, bổ sung thêm các thông tin của các mã
đã được tạo từ trước trên danh mục.

§

Ghi đè: Cập nhật dữ liệu theo thông tin mới của các mã đã được tạo
từ trước trên danh mục.

§

Sau khi đã lựa chọn xong, nhấn Tiếp tục để chuyển qua bước 2.

Bước 2: Ghép dữ liệu
•

Trường hợp lấy từ file mẫu thì chương trình sẽ tự động ghép các cột trên
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file dữ liệu và các cột thông tin trên chương trình:

•

Trường hợp là file do NSD tự tạo không theo mẫu chương trình thì NSD
có thể thực hiện ghép cột thủ công:

•

Trường hợp NSD mong muốn lấy thêm hoặc bỏ bớt các thông tin trên
các mã danh mục cần nhập khẩu thì có thể tích Ẩn/hiện thông tin:
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Bước 3: Kiểm tra dữ liệu
•

Chương trình sẽ kiểm tra toàn bộ dữ liệu trong các cột với dữ liệu đã tồn
tại trên chương trình và trả ra thông báo cho NSD được biết:

•

NSD có thể lựa chọn:
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§

Nhấn Nhập dữ liệu: chương trình sẽ bỏ qua các mã không hợp lệ và
chỉ nhập lên hệ thống các mã có tình trạng hợp lệ.

§

Kiểm tra thông tin chi tiết lỗi trên giao diện hoặc tải file kết quả để
kiểm tra lại. Sau đó NSD có thể quay lại bước 1 để cập nhật lại file
nhập khẩu.

Bước 4: Kết quả nhập khẩu dữ liệu
•

Chương trình sẽ trả về kết quả các mã đã nhập thành công hoặc không
thành công dựa theo kết quả kiểm tra ở bước 3.

•

Nhấn Đóng hoặc nhấn

để hoàn thành nhập khẩu danh mục.

Nhập khẩu chứng từ:
•
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Chọn phân hệ cần thực hiện nhập khẩu chứng từ:
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•

Trên chức năng Thêm chọn tiện ích Nhập từ excel:

•

Chương trình hiển thị giao diện tượng tự như nhập khẩu danh mục:
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Bước 1: Chọn tệp nguồn:
•

Chọn đúng loại chứng từ trước khi chọn file dữ liệu hoặc tải file mẫu để
tránh phát sinh lỗi ở các bước sau do sai định dang, thông tin dữ liệu cần
nhập khẩu của mỗi loại chứng từ.

•

Chỉ nhập khẩu thêm mới chứng từ.

Bước 2: Ghép dữ liệu: Tương tự như khi nhập khẩu danh mục NSD cần
ghép được các cột dữ liệu trên file nhập khẩu và trên chương trình.
Bước 3: Kiểm tra dữ liệu: Chương trình sẽ trả về kết quả dữ liệu hợp lệ
hoặc không hợp lệ trên file dữ liệu để NSD có thể điều chỉnh hoặc tiến hành
nhập dữ liệu luôn.
Bước 4: Thông báo kết quả nhập liệu.
Lưu ý: Sau khi nhập khẩu thành công thì chứng từ sẽ ở trạng thái chưa ghi
sổ. NSD cần thực hiện ghi sổ chứng từ để ghi nhận bút toán lên các báo cáo,
sổ sách kế toán.
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2.10. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành:
2.10.1. Câu hỏi ôn tập
1. Để sử dụng được phần mềm AMIS Kế toán thì hệ thống máy tính và
tốc độ đường truyền mạng của người dùng phải đáp ứng được những
yêu cầu nào?
2. Các bước tiến hành mở sổ kế toán trên AMIS Kế toán?
3. Tác dụng của việc phân công quyền hạn trong phần mềm kế toán?
4. Làm thế nào để lấy chứng từ từ dữ liệu này sang dữ liệu khác trên
AMIS Kế toán?
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2.10.2. Bài tập thực hành
Công ty TNHH ABC (đây là một công ty ví dụ, không phải là số liệu cụ thể
của bất kỳ công ty nào) bắt đầu sử dụng phần mềm AMIS Kế toán từ ngày
01/01/2021 có các thông tin sau:
Ngày bắt đầu hạch toán

01/01/2021

Tháng đầu tiên của năm tài chính Tháng 01
Đồng tiền hạch toán

VNĐ

Chế độ kế toán

Áp dụng theo TT200/2014/TT-BTC

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất; thương mại, dịch vụ

Chế độ ghi sổ

Cất đồng thời ghi sổ

Phương pháp tính giá xuất kho

Bình quân cuối kỳ

Phương pháp tính thuế GTGT Phương pháp khấu trừ
Giám đốc công ty

Nguyễn Mạnh Hùng

Số đăng ký kinh doanh

0125256893

Chi cục thuế quản lý

Chi cục thuế Cầu Giấy

STT
Số tài khoản
1
0540111197032
2

STT

711A16175235

Mã KH

Tên ngân hàng
Ngân hàng BIDV
Ngân hàng Công thương Việt Nam

Tên đơn vị

Địa chỉ
1756 Đội Cấn, Ba Đình,
Hà Nội
2689 Cổ Nhuế, Từ Liêm,
Hà Nội

1

TIENDAT

Công ty TNHH Tiến Đạt

2

TANHOA

Công ty TNHH Tân Hòa

5

TRAANH

Công ty TNHH Trà Anh

7533 Cầu Giấy, Hà Nội

4

PHUTHE

Công ty TNHH Phú Thế

5211 Cầu Đuống, Hà Nội

5

HOAANH

Công ty Cổ phần Hòa Anh

1798 Ngọc Lâm,
Long Biên, Hà Nội
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6

HUEHOA

Công ty Cổ phần Huệ Hoa

1399 Lê Lai, Hà Nội

7

HOANAM

Công ty Cổ phần Hoa Nam

831 Kim Ngưu, Hà Nội

8

THAILAN

Công ty Cổ phần Thái Lan

599 Thanh Nhàn, Hà Nội

STT

Mã NCC

Tên nhà cung cấp

1

LANTAN

Công ty TNHH Lan Tân

1633 Lê Lai, Ba Đình,
Hà Nội

2

HALIEN

Công ty TNHH Hà Liên

513 Gò Vấp, Hà Nội

3

HONGHA

Công ty TNHH Hồng Hà

4

HATHANH Công ty Cổ phần Hà
Thành

5

TANVAN

Công ty Cổ phần Tân Văn

6

PHUTHAI

Công ty Cổ phần Phú Thái

9241 Nguyễn Văn Cừ,
Hà Nội
7212 Trần Cung, Từ
Liêm, Hà Nội.
9556 Ngọc Hà, Ba Đình,
Hà Nội
8935 Hoàng Mai, Hà Nội

7

NUOC

Công ty nước sạch Hà Nội

1256 Phạm Hùng, Hà Nội

8

DIENLUC

Công ty điện lực Hà Nội

3689 Xuân Thủy, Hà Nội

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Địa chỉ

Tính chất
VAT
VT, HH
KAKI 1,5
Vải kaki khổ 1,5m Vật tư hàng hóa 10
KAKI 1,4
Vải kaki khổ 1,4m Vật tư hàng hóa 10
Vật tư hàng hóa 10
LON_TRANG Vải lon trắng
Vật tư hàng hóa 10
LON_KE
Vải lon kẻ
Vật tư hàng hóa 10
KHOA
Khóa 20 cm
Vật tư hàng hóa 10
CUC
Cúc hộp 500
CHI
Chỉ khâu 500m Vật tư hàng hóa 10
10
QUAN_NAM Quần nam
Thành phẩm
Thành phẩm
10
QUAN_NU Quần nữ
Mã VT, HH
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Kho
Đơn
vị ngầm định
m
152
m
152
m
152
m
152
Cái
152
Hộp
152
Cuộn
152
Cái
155
Cái
155
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TT

Mã VT, HH

Tên VT, HH

10 SOMI_NAM Áo sơ mi nam
SOMI_NU Áo sơ mi nữ
STT
1
2
3
4
5
6

Mã đơn vị

Tính chất
VT, HH
Thành phẩm
Thành phẩm

10
10

Tên đơn vị

PGĐ
PKT
PHC
PKD
PX1
PX2
Mã Đối tượng tập
hợp chi phí

1

PX1

Phân xưởng 1

2

PX2

Phân xưởng 2

Mã
TSCĐ

Tên TSCĐ

NX1
NX2
MM1
MM2
MM3
MM4

Nhà xưởng 1
Nhà xưởng 2
Máy may 1
Máy may 2
Máy may 3
Máy may 4

Tên Đối tượng tập hợp
chi phí

Phòng Ngày tính
ban khấu hao
PX1
01/01/2015
PX2
01/01/2015
PX1
01/01/2018
PX2
01/01/2019
PX1
01/01/2019
PX2
01/01/2019
Tổng cộng

Kho
Đơn
vị ngầm định
Cái
155
Cái
155

TK
kho
155
155

Cấp tổ chức
Phòng ban
Phòng ban
Phòng ban
Phòng ban
Phân xưởng
Phân xưởng

Phòng Giám đốc
Phòng Kế toán
Phòng Hành chính
Phòng kinh doanh
Phân xưởng 1
Phân xưởng 2

STT

124

VAT

Tên thành phẩm
Quần nam
Quần nữ
Áo sơ mi nam
Áo sơ mi nữ

Thời gian
sử dụng Nguyên giá
(năm)
15
10
3
4
4
4

450.000.000
200.000.000
30.000.000
40.000.000
40.000.000
40.000.000
800.000.00

HMLK
150.000.000
100.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
300.000.000
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1

Mã nhân
viên
NMHUNG

2

TNPHUONG Tạ Nguyệt Phương

P.Giám đốc

22.000.000

2

3

NVNAM

Nguyễn Văn Nam

Kinh doanh

10.000.000

1

4

LMDUYEN

Lê Mỹ Duyên

Kinh doanh

12.000.000

1

5

TDCHI

Trần Đức Chi

Phân xưởng 1

5.000.000

6

NVBINH

Nguyễn Văn Bình

Phân xưởng 2

6.000.000

7

PVMINH

Phạm Văn Minh

Kế toán

7.000.000

8

NTLAN

Nguyễn Thị Lan

Kế toán

9.000.000

STT

Số hiệu Tài
khoản
Cấp Cấp 2
111
1111
112

Nguyễn Mạnh Hùng

Giám đốc

25.000.000

2

Tên Tài khoản
Nợ
Tiền mặt

36.000.000

Tiền Việt Nam

36.000.000

Tiền Việt Nam

500.000.000

Chi tiết

Tại Ngân hàng BIDV

100.000.000

Tại Ngân hàng Công thương

400.000.000

Phải thu của khách hàng

145.000.000

Công ty TNHH Tân Hòa

60.000.000

Công ty Cổ phần Huệ Hoa

85.000.000

Nguyên liệu, vật liệu
154

211

Chi phí SXKD dở dang

57.500.000
800.000.000

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

650.000.000

2112

Máy móc, thiết bị

150.000.000
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Có

404.500.000

Tài sản cố định

Hao mòn TSCĐ

1

Đầu kỳ

1121

152

214

Lương

500.000.000

Chi tiết

154

Phòng ban

Tiền gửi NH

131

Số người
phụ thuộc

Họ và tên

300.000.000
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2141

Hao mòn TSCĐ hữu hình

300.000.000

242

Chi phí trả trước (ngắn hạn)

331

Phải trả cho người bán

181.100.000

Công ty TNHH Hồng Hà

100.200.000

Công ty TNHH Hà Liên

80.900.000

Chi tiết

60.800.000

3411

Các khoản đi vay (ngắn hạn)

320.000.000

333

Thuế và các khoản phải nộp

2.700.000

Thuế GTGT đầu ra phải nộp

2.700.000

33311
411
4111

Nguồn vốn kinh doanh

1.200.000.000

Vốn đầu tư của CSH

1.200.000.000

Số hiệu Đơn
Số
Thành tiền
TK
vị lượng
KAKI1.5
Vải kaki khổ 1,5 m
152
m
1.500
97.500.000
KAKI1.4
Vải Kaki khổ 1,4 m 152
m
1.000
60.000.000
LON_TRAN Vải lon trắng
152
m
3.600 108.000.000
LON_KE
Vải lon kẻ
152
m
3.500 122.500.000
KHOA
Khóa 20 cm
152
Cái
500
1.500.000
CUC
Cúc hộp 500
152
Hộp
20
5.000.000
CHI
Chỉ khâu 500m
152
Cuộn
500
10.000.000
Cộng
404.500.000

STT Mã VT, HH
1
2
3
4
5
6
7

Tên VT, HH

Tên Đối tượng tập hợp chi phí
Phân xưởng 1

27.500.000

Phân xưởng 2

30.000.000
Cộng

•
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Giá trị

57.500.000

Tạo cơ sở dữ liệu cho Công ty ABC theo những thông tin đã có.
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•

Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, đối tượng
tập hợp chi phí, nhân viên, cơ cấu tổ chức.

•

Nhập số dư ban đầu.
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CHƯƠNG 3
KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt
Ü Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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3.1. Nguyên tắc hạch toán
•

Doanh nghiệp phải sử dụng thống nhất đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam.
Muốn sử dụng đồng tiền ngoại tệ để ghi sổ thì phải được sự đồng ý bằng
văn bản của Bộ Tài chính.

•

Nếu sử dụng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao
dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng
Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

•

Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý ở TK tiền mặt phải tính ra tiền
theo giá thực tế tại thời điểm phát sinh, phải theo dõi chi tiết số lượng,
trọng lượng, quy cách, phẩm chất từng loại và không áp dụng cho các
doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, kim khí quý, đá quý.

•

Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải điều chỉnh lại các ngoại tệ theo tỷ giá thực
tế.

3.2. Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt
3.2.1. Mô hình hóa hoạt động thu tiền mặt
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3.2.2. Mô hình hóa hoạt động chi tiền mặt:

3.3. Mô hình hóa hoạt động thu chi tiền gửi
3.3.1. Mô hình hóa hoạt động thu tiền gửi
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3.3.2. Mô hình hóa hoạt động chi tiền gửi:

3.4. Thực hành trên phần mềm kế toán
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3.4.1. Quy trình xử lý trên phần mềm

Đối với mô hình hoạt động của phần hành kế toán tiền gửi tương tự với phần
hành kế toán tiền mặt.
3.4.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ
3.4.2.1. Sơ đồ hạch toán

132
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3.4.2.2. Các chứng từ đầu vào liên quan
•

Các chứng từ gốc liên quan đến việc thu chi tiền mặt: Phiếu thu, Phiếu
chi, Bảng kiểm kê quỹ, Giấy đề nghị tạm ứng...

•

Các chứng từ gốc liên quan đến việc thanh toán: Hóa đơn bán hàng, Phiếu
nhập...

Một số mẫu chứng từ điển hình:
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•

Mẫu phiếu thu:

•

Mẫu phiếu chi:
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3.4.2.3. Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán
Khi có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu tiền/chi tiền kế toán
tiền mặt cần phải viết các phiếu thu/phiếu chi, đồng thời hạch toán các bút
toán liên quan và lên sổ kế toán tiền mặt. Để kế toán tiền mặt thực hiện các
công việc này, phần mềm AMIS Kế toán hỗ trợ kế toán lập Phiếu thu/Phiếu
chi và sẽ tự động lên sổ sách, báo cáo có liên quan.
Bên cạnh đó, phần mềm cũng hỗ trợ công tác thu/chi, kiểm soát tiền tại quỹ
của thủ quỹ, thông qua việc tự động lấy các phiếu thu/chi đã được kế toán
lập sang các sổ sách, báo cáo liên quan của thủ quỹ.
Với vai trò kế toán tiền mặt
•

Bước 1: Chọn đến phân hệ Tiền mặt.

•

Bước 2: Chọn loại chứng từ cần lập: Phiếu thu hoặc Phiếu chi.
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•

Bước 3: Lập chứng từ theo nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Một số thông tin
chung cho các nghiệp vụ:
§

Lý do thu/chi: Mô tả nội dung của nghiệp vụ phát sinh.

§

Ngày chứng từ: Là ngày phát sinh của chứng từ, ngày này phải nằm
trong năm làm việc hiện thời và lớn hơn ngày khóa sổ kế toán kỳ kế
toán trước.

§

Ngày hạch toán: Là ngày ghi sổ chứng từ. Thông thường, ngày hạch
toán trùng với ngày chứng từ.

§

Số chứng từ: Do NSD tự đặt, thông thường số chứng từ thường gắn
với loại chứng từ (Ví dụ: Phiếu thu - PT000…, Phiếu chi - PC000…).
Trong phần mềm số chứng từ thường được đánh tăng dần căn cứ vào
số chứng từ đặt đầu tiên. Tuy nhiên, NSD vẫn có thể sửa lại số chứng
từ của các chứng từ đã hạch toán nếu muốn.

Lưu ý: Trong quá trình nhập chứng từ phát sinh, với những đối tượng không
có trong các danh mục khai báo trước đó, phần mềm AMIS Kế toán sẽ cho
phép NSD thêm nhanh các đối tượng này ngay trên màn hình nhập liệu chứng
từ tại tất cả các phân hệ như: thêm mới nhân viên; thêm mới khách hàng,
nhà cung cấp; thêm mới vật tư; tài sản cố định, … bằng cách kích chuột vào
biểu tượng thêm nhanh ở ngay ô đối tượng.
Một số nghiệp vụ cụ thể
8 Nghiệp vụ 1: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

VD: Ngày 05/01/2021 nhân viên Nguyễn Thị Lan rút 50.000.000 VND tại
ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) về nhập quỹ.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Tiền mặt, chọn chức năng
Thu tiền (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm thu tiền), sau
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đó nhập các thông tin chi tiết:

•

Chọn loại phiếu thu là “Rút tiền gửi về nhập quỹ” từ danh sách, sau đó
nhập nội dung chi tiết tại mục Lý do nộp.

•

Đối tượng: Chọn nhân viên là Nguyễn Thị Lan, phần mềm sẽ tự động
hiển thị ở mục Người nộp.

•

Ngày chứng từ: 05/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: VND

•

Nợ 1111/Có TK 1121 (Phần mềm đã tự mặc định)

•

Số tiền: 50.000.000 VND

•

TK Ngân Hàng: Chọn chi tiết TK ngân hàng BIDV.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu thu vừa nhập.
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Lưu ý:
Trường hợp trên phiếu thu không xuất hiện cột TK Ngân hàng. NSD nhấn
vào biểu tượng

trên giao diện phiếu thu để tùy chỉnh giao diện. Chương

trình hiển thị giao diện sau:

Tích chọn cột TK ngân hàng sau đó nhấn Cất, chương trình sẽ xuất hiện
thêm cột chọn tài khoản ngân hàng trên màn hình nhập liệu chứng từ.
8 Nghiệp vụ 2: Thu hồi các khoản đầu tư

VD: (Giả sử, ngày 06/01/2021 mua cổ phiếu của công ty Hà Thành, giá mua
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là 200.000.000 VND. Chưa thanh toán) Ngày 13/01/2021 bán cổ phiếu đầu

tư, giá bán: 190.000.000 VND, đã thu bằng tiền mặt. Như vậy, doanh nghiệp
bị lỗ 10.000.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu nghiệp vụ bán cổ phiếu như sau: Tại phân hệ Tiền
mặt, chọn chức năng Thu tiền (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng
Thêm thu tiền), sau đó nhập các thông tin chi tiết:

•

Chọn loại phiếu thu là “Thu khác” và nhập nội dung chi tiết tại mục Lý
do nộp.

•

Ngày chứng từ: 13/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: VND

•

TK Nợ: TK 1111 (Phần mềm tự mặc định)/TK Có: chọn TK 1211 và
nhập số tiền tương ứng là 190.000.000 VND

•

Vì có phát sinh lỗ, thêm dòng và nhập vào phần diễn giải: Lỗ phát sinh
và nhập Nợ TK635/Có TK1211 và nhập số tiền tương ứng là 10.000.000
VND.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu thu vừa nhập.
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Lưu ý:

Trong một số trường hợp nhập TK Nợ khác với TK1111, phần mềm báo lỗi.
NSD thực hiện vào Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung:

8 Nghiệp vụ 3: Thu hồi các khoản phải thu

•

Đối với khoản phải thu từ công nợ của khách hàng: Xem chi tiết hướng
dẫn tại mục Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.

•

Đối với các khoản phải thu còn lại sẽ được thực hiện trên phiếu thu của
phân hệ Tiền mặt, nhưng riêng khoản thu từ tạm ứng của nhân viên, kế
toán còn phải thực hiện thêm chức năng quyết toán tạm ứng trên phân hệ
Tổng hợp.
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VD: (Giả sử ngày 12/01/2021 Hoàng Ngọc Mai tạm ứng 4.000.000 VND để
đi công tác). Ngày 16/01/2021 Hoàng Ngọc Mai thanh toán khoản tạm ứng,
số tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp là 2.500.000 VND. Số còn thừa là
1.500.000 VND, Hoàng Ngọc Mai đã nộp hoàn ứng bằng tiền mặt.
NSD tiến hành nhập liệu nghiệp vụ trên như sau:
•

Lập chứng từ chi tạm ứng cho nhân viên đi công tác: Tại phân hệ Tiền
mặt\Quy trình, chọn chức năng Chi tiền (hoặc vào tab Thu, chi tiền,
chọn Thêm chi tiền), sau đó nhập các thông tin chi tiết:
§

Chọn loại phiếu chi là “Tạm ứng cho nhân viên”, phần mềm sẽ tự
động hiển thị nội dung tại mục Lý do chi.

•

§

Ngày chứng từ: 12/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK 141/Có TK 1111, số tiền 4.000.000 VND

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.
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•

Hạch toán nghiệp vụ quyết toán tạm ứng của nhân viên sau khi đi công
tác về trên phân hệ Tổng hợp: Tại phân hệ Tổng hợp, chọn chức năng
Chứng từ quyết toán tạm ứng:
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•

Hoặc trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn chức năng Thêm\Chứng
từ quyết toán tạm ứng:

•

Sau đó nhập các thông tin chi tiết:
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•

Diễn giải: Nhập là “Quyết toán tạm ứng cho Hoàng Ngọc Mai”.

•

Ngày chứng từ: 16/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: VND

•

Nợ TK 6427/Có TK 141, số tiền 2.500.000 VND

•

Tại cột Đối tượng có: chọn nhân viên là Hoàng Ngọc Mai.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.
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•

Hạch toán nghiệp vụ thu hồi khoản tạm ứng không chi hết của nhân viên
trên phân hệ Tiền mặt:

•

Tại phân hệ Tiền mặt, chọn chức năng Thu tiền (hoặc trên tab Thu, chi
tiền chọn chức năng Thêm thu tiền), sau đó nhập các thông tin chi tiết:

•

Chọn phiếu thu loại “Thu hoàn ứng nhân viên”, hệ thống sẽ tự động hiển
thị nội dung chi tiết tại mục Lý do nộp.

•

Nhân viên: Chọn nhân viên là Hoàng Ngọc Mai, phần mềm sẽ tự động
hiển thị ở mục người nộp, đối tượng và tên đối tượng.
§

Ngày hạch toán: 16/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ 1111/Có TK 141 (Phần mềm đã tự mặc định)
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§
•

Số tiền 1.500.000 VND

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu thu vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 4: Doanh thu từ hoạt động bán hàng:

Xem chi tiết tại nghiệp vụ 1 – Bán hàng thu tiền ngay thuộc chương Kế toán
bán hàng và công nợ phải thu (trang 264). Đối với thu nhập khác từ thanh lý,
nhượng bán TSCĐ: Xem chi tiết tại nghiệp vụ 3 chương Tài sản cố định
(trang 377).
8 Nghiệp vụ 5: Gửi tiền mặt vào ngân hàng:

VD: Ngày 15/01/2021 nhân viên Nguyễn Thị Lan xuất quỹ tiền mặt gửi
10.000.000 VND vào tài khoản tại ngân hàng BIDV.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Tiền mặt, chọn chức năng
Chi tiền (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm chi tiền,), sau
đó nhập các thông tin chi tiết:
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•

Chọn loại phiếu chi là “Gửi tiền vào ngân hàng”, sau đó nhập nội dung
chi tiết tại mục Lý do chi.

•

Đối tượng: Chọn nhân viên là Nguyễn Thị Lan: sau đó, phần mềm sẽ tự
động hiển thị ở mục tên người nhận.

•

Ngày chứng từ: 15/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: VND

•

Nợ 1121/Có TK 1111 (Phần mềm đã tự mặc định)

•

Số tiền: 10.000.000 VND

•

TK Ngân Hàng: Chọn chi tiết TK ngân hàng BIDV.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu chi vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 6: Mua vật tư, dụng cụ, hàng hóa:

Xem chi tiết tại nghiệp vụ 2 – Kế toán mua hàng, thuộc chương Kế toán mua
hàng và công nợ phải trả (trang 223).
8 Nghiệp vụ 7: Chi phí phát sinh bằng tiền mặt:

VD: Ngày 30/01/2021: Thanh toán tiền điện tháng 1 cho công ty Điện lực
Hà Nội, số tiền chưa thuế là 3.000.000 VND (Tính vào chi phí quản lý doanh
nghiệp 2.000.000 VND, tính vào chi phí bán hàng là 1.000.000 VND). Thuế
GTGT 10%, hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0012745, ký hiệu
AB/21E.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Tiền mặt, chọn chức năng
Chi tiền (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm chi tiền), sau
đó nhập các thông tin chi tiết:
•

Chọn loại phiếu chi là “Chi mua ngoài có hóa đơn”

•

Đối tượng: Chọn đối tượng là Công ty Điện lực Hà Nội, nhập lý do chi

là “Thanh toán tiền điện tháng 01/2021”.
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• Ngày chứng từ: 30/01/2021

•

•

Tại tab Hạch toán:
§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK 6427/Có TK 1111 và nhập số tiền tương ứng: 2.000.000 VND

§

Nợ TK 6417/Có TK 1111 và nhập số tiền tương ứng: 1.000.000 VND

Tại tab Hóa đơn, tích chọn Có hóa đơn, phần mềm sẽ tự động tính toán
số tiền thuế phải nộp. NSD thực hiện nhập thông tin số hóa đơn
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu chi vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 8: Mua TSCĐ thanh toán bằng tiền mặt:

Xem chi tiết tại nghiệp vụ 2, thuộc chương Tài sản cố định (trang 373).
8 Nghiệp vụ 9: Đối với khoản công nợ phải trả cho nhà cung cấp:

Xem chi tiết tại nghiệp vụ 1 – Kế toán công nợ, thuộc chương Kế toán mua
hàng và công nợ phải trả (trang 235).
Với vai trò thủ quỹ
•

Bước 1: Chọn chế độ làm việc của Thủ quỹ.
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•

Bước 2: Sau khi thủ quỹ thực hiện thu, chi tiền thì tiến hành ghi sổ chứng
từ thu/chi tiền mặt. Phần mềm sẽ cho phép thủ quỹ xem được Sổ quỹ để
quản lý số tồn tại quỹ trên sổ sách và đối chiếu với số tồn thực tế.
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3.4.3. Kế toán tiền gửi
3.4.3.1. Sơ đồ hạch toán

3.4.3.2. Các chứng từ đầu vào liên quan
Các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ phát sinh về tiền gửi ngân hàng
bao gồm: Giấy báo Có; Giấy báo Nợ; Bản sao kê của ngân hàng; ủy nhiệm
chi; Séc chuyển khoản;… Một số mẫu chứng từ điển hình:
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Ủy nhiệm chi

3.4.3.3. Nhập chứng từ trên phần mềm kế toán
Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ Tiền gửi trên phần mềm
kế toán AMIS Kế toán, NSD thực hiện như sau:
8 Nghiệp vụ 1: Thu hồi các khoản đầu tư tài chính:

VD: Ngày 14/01/2021, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về
khoản đầu tư tài chính được thu hồi từ Công ty TNHH Hoàng Cầu với số tiền
là 121.857.000 VND. Lãi thu được từ đầu tư là 20.157.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Tiền gửi, chọn chức năng Thu tiền (hoặc trên tab Thu, chi
tiền chọn chức năng Thêm thu tiền), sau đó nhập các thông tin chi tiết:
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•

Chọn loại chứng từ là “Thu lãi đầu tư tài chính”, chương trình sẽ tự động
hiển thị Lý do thu, NSD có thể chỉnh sửa lại lý do thu (nếu cần).

•

Đối tượng: Chọn đối tượng là công ty Hoàng Cầu.

•

Nộp vào TK: Chọn TK ngân hàng BIDV

•

Ngày chứng từ: 14/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: VND

•

Nợ TK 1121/Có TK 222 và nhập số tiền là 121.857.000 VND

•

Nợ TK 1121/Có TK 515 và nhập số tiền là 20.157.000 VND

•

Nhấn Cất để lưu chứng từ vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 2: Vay nợ dài hạn:
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VD: Ngày 23/01/2021, kế toán nhận được giấy báo Có của ngân hàng về
khoản vay dài hạn từ Công ty TNHH Bảo Oanh với số tiền vay là
750.000.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Tiền gửi, chọn chức năng Thu tiền (hoặc trên tab Thu, chi
tiền chọn chức năng Thêm thu tiền), sau đó nhập các thông tin chi tiết:

•

Lý do thu: Chọn lý do là “Thu tiền vay qua ngân hàng”, chương trình sẽ
tự động hiển thị diễn giải chi tiết tại mục Lý do thu. NSD có thể sửa lại
diễn giải (nếu cần).

•

Đối tượng: Chọn đối tượng là công ty Bảo Oanh.

•

Nộp vào TK: Chọn TK ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
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•

Ngày chứng từ: 23/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: VND

•

Nợ 1121/Có TK 3411 (Phần mềm đã tự mặc định)

•

Số tiền: 750.000.000 VND

•

Nhấn Cất để lưu chứng từ vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 3: Chi phí phát sinh bằng tiền:

VD: Ngày 30/01/2021 thanh toán tiền nước tháng 1/2021 cho phân xưởng
sản xuất bằng ủy nhiệm chi của ngân hàng BIDV cho công ty nước sạch Hà
Nội số tiền chưa thuế là 5.000.000 VND, VAT 10% theo hóa đơn GTGT mẫu
số 01GTKT0/001, số 1234567 ký hiệu AA/21E.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Tiền gửi, chọn chức năng Chi
tiền (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm chi tiền), sau đó
nhập các thông tin chi tiết:
•

Phương thức thanh toán: Chọn phương thức là lập Uỷ nhiệm chi

•

Chọn loại ủy nhiệm chi là “Chi mua ngoài có hóa đơn”,

•

Chọn tài khoản chi là tài khoản ngân hàng BIDV

•

Đối tượng: Chọn đối tượng là Công ty TNHH Hồng Hà.

•

Nội dung TT: “Thanh toán tiền nước tháng 01/2021”

•

Tab Hạch toán: Khai báo các thông tin sau:
§
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§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK 6277/Có TK 1121 và nhập số tiền tương ứng là 5.000.000
VND

•

Tab Hóa đơn: Tích chọn Có hóa đơn, phần mềm tự động tính toán số
tiền thuế phải nộp. NSD thực hiện nhập thông tin số hóa đơn:
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• Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

8 Các nghiệp vụ khác thực hiện tương tự phần kế toán tiền mặt (xem
trang https://helpact.misa.vn/kb/nganhang/ ).
3.4.3.4. Một số chức năng bổ sung trên phần mềm kế toán
8 Chức năng Đối chiếu với Ngân hàng

Phần mềm kế toán AMIS Kế toán cho phép NSD đối chiếu giữa số dư
của ngân hàng với sổ kế toán của doanh nghiệp để kịp thời phát hiện ra
chênh lệch và tìm ra nguyên nhân của sự chênh lệch. Nguyên nhân sự sai
lệch có thể do: Có những phát sinh đã được kế toán ghi sổ nhưng ngân
hàng vẫn chưa thực hiện hoặc ngược lại ngân hàng đã thực hiện nhưng
kế toán chưa ghi chép... Việc đối chiếu này nhằm đảm bảo số liệu gửi
vào, rút ra và tồn cuối kỳ trên sổ kế toán của doanh nghiệp khớp đúng số
liệu ngân hàng quản lý.
Để thực hiện việc đối chiếu, NSD tiến hành như sau:
•

Tại phân hệ Tiền gửi, NSD chọn tab Đối chiếu ngân hàng.

•

Chọn tài khoản ngân hàng cần đối chiếu.

•

Nhập ngày đối chiếu, chọn loại tiền cần đối chiếu và nhấn Lấy dữ liệu
để các chứng từ thu chi tiền gửi lên phần danh sách Chứng từ thu tiền và
danh sách Chứng từ chi tiền.

•

Tích chọn các chứng từ thu và chi tiền gửi với các giao dịch trên sổ phụ
ngân hàng.

•

Nhập số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng (Số dư tại ngày đối chiếu).

•

Căn cứ vào Số dư đầu kỳ ngày, các chứng từ thu chi đã đối chiếu, phần
mềm sẽ tính ra số Số dư cuối kỳ sau đối chiếu.

•

Khi Chênh lệch = 0 (So giữa Số dư cuối kỳ sau đối chiếu và Số dư cuối
kỳ trên sổ ngân hàng), nhấn nút Xác nhận đối chiếu để hoàn tất việc đối
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chiếu.

3.4.4. Xem và in báo cáo
3.4.4.1. Xem và in báo cáo tiền mặt tại quỹ
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến tiền mặt tại quỹ, phần mềm sẽ tự
động xử lý và đưa ra các báo cáo tiền mặt tại quỹ.
Báo cáo trên phần mềm AMIS Kế toán gồm có 2 loại là báo cáo động và báo
cáo cáo tĩnh. Báo cáo tĩnh là báo cáo sẽ hiển thị và xem theo mẫu sẵn có. Mẫu
báo cáo động ngoài những cột nhìn thấy trên báo cáo NSD có thể sửa mẫu và
bổ sung, sửa đổi, loại bỏ cột không cần... trên báo cáo, lọc và xem theo nhiều
tiêu chí khác nhau, mang lại nhiều tiện ích vượt trội, hỗ trợ kế toán cung cấp số
liệu nhanh chóng và tiện dụng hơn.
8 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

•

Tại phân hệ Tiền mặt, chọn tab Báo cáo, chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền
mặt (hoặc vào Báo cáo\Tiền mặt sau đó chọn báo cáo cần xem).
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•

Nhấn Chọn tham số, sau đó khai báo các tham số báo cáo như: tài khoản
in, loại tiền, khoảng thời gian:

•
160
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•

In báo cáo tiền mặt tại quỹ:
§

Tại giao diện báo cáo cần in, chọn chức năng In, xuất hiện hộp thoại
Tuỳ chọn in:

§

Mục Người ký cho phép khai báo thông tin chân chữ ký của báo cáo:
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§ Mục Tuỳ chỉnh font cho phép thiết lập font, size chữ trên báo cáo:

§ Nhấn Đồng ý để thực hiện chức năng in:
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§ Chọn chức năng In, phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ cho phép NSD lựa
chọn máy in, và các thông số phù hợp.

§ Nhấn Print để hoàn tất việc in báo cáo.
3.4.4.2. Xem và in báo cáo tiền gửi ngân hàng
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến tiền gửi ngân hàng, phần mềm sẽ
tự động xử lý và đưa ra các báo cáo tiền gửi ngân hàng.
8 Sổ tiền gửi ngân hàng

•

Tại phân hệ Tiền gửi, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Tiền gửi chọn
báo cáo cần xem):
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•

Sau đó nhấn Chọn tham số: Khai báo các tham số báo cáo như: khoảng
thời gian, loại tiền, tài khoản ngân hàng...:
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• Nhấn Xem báo cáo:

3.5. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
3.5.1. Câu hỏi ôn tập
1. Kế toán vốn bằng tiền phải tuân thủ theo các nguyên tắc và chế độ quản
lý tiền tệ của Nhà nước như thế nào?
2. Hãy trình bày mô hình hóa hoạt động thu chi tiền mặt, tiền gửi?
3. Các danh mục cần phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan
đến tiền mặt, tiền gửi?
4. Đối với nghiệp vụ gửi tiền mặt vào ngân hàng và nghiệp vụ rút tiền gửi
ngân hàng nhập quỹ thì nên ưu tiên làm ở phân hệ nào? Tại sao?
5. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp
vụ liên quan đến tiền mặt, tiền gửi?
3.5.2. Bài tập thực hành
Kế toán tiền mặt tại quỹ
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền
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Chương 3: Kế toán vốn bằng tiền

1. Ngày 15/01/2021, chi tiền tạm ứng công tác phí cho nhân viên Nguyễn
Văn Nam, số tiền: 1.500.000 VND.
2. Ngày 19/01/2021, chi tiếp khách tại nhà hàng Sunflower số tiền
2.100.000 VND.
3. Ngày 24/01/2021, Phạm Văn Minh thanh toán tiền điện tháng 01/2020
(tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp), Số tiền chưa thuế là 1.500.000
VND (VAT 10%). Hóa đơn tiền điện mẫu số 01GTKT0/001 số
0051245, ký hiệu AA/21E, ngày 22/01/2021.
4. Ngày 25/01/2021, thu nợ của công ty cổ phần Huệ Hoa, số tiền:
15.486.250 VND.
5. Ngày 26/01/2021, Nguyễn Thị Lan chi thanh toán tiền nước tháng
01/2020 (tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp), Số tiền chưa thuế là
1.000.000 VND (VAT 5%). Hóa đơn mẫu số 01GTKT0/001 số
0032471, ký hiệu AB/21E, ngày 24/01/2020.
6. Ngày 27/01/2021, Nguyễn Thị Lan chi mua văn phòng phẩm (tính vào
chi phí quản lý doanh nghiệp), Số tiền chưa thuế là 2.000.000 VND
(VAT 10%). Hóa đơn mẫu số 01GTKT3/001 số 0021689, ký hiệu
AA/21E, ngày 27/01/2020.
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

In Sổ quỹ tiền mặt; Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
Kế toán tiền gửi ngân hàng

Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến
tiền gửi như sau:
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1. Ngày 08/01/2021, công ty TNHH Tân Hòa thanh toán nợ kỳ trước, số

tiền: 60.510.000 VND theo giấy báo Có của ngân hàng Công thương.
2. Ngày 12/01/2021, chuyển tiền nộp thuế GTGT tháng 12/2020 bằng Ủy
nhiệm chi, số tiền: 12.834.091 theo giấy báo Nợ của Ngân hàng BIDV.
3. Ngày 16/01/2021, chuyển tiền gửi ngân hàng BIDV trả tiền còn nợ cho công
ty Hồng Hà 11.000.000 VND.
4. Ngày 25/01/2021, chuyển tiền gửi ngân hàng Công thương trả tiền vay ngắn
hạn Vietcombank, số tiền: 60.000.000 VND (đã nhận được giấy báo Nợ của
ngân hàng).
5. Ngày 29/01/2021, chuyển tiền gửi ngân hàng Công thương sang ngân hàng
BIDV, số tiền: 12.000.000 VND (Đã nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng
Công thương, chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng BIDV).
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

In Sổ tiền gửi ngân hàng.
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CHƯƠNG 4
QUẢN LÝ PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Quy trình thủ tục hành chính để một doanh nghiệp áp dụng
hình thức hóa đơn điện tử
Ü Mô hình hoạt động quản lý phát hành hóa đơn
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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4.1. Quy trình thủ tục hành chính để một doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa
đơn điện tử
Theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng
hóa, cung cấp dịch vụ và Thông tư 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo,
phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì các
Doanh nghiệp sẽ dần chuyển đổi từ hình thức hóa đơn tự in hoặc đặt mua tại
cơ quan Thuế sang hóa đơn điện tử.
Thủ tục hành chính để một doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa đơn điện tử
gồm các bước sau:
•

Bước 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử.

•

Bước 2: Lập quyết định sử dụng hóa đơn điện tử.

•

Bước 3: Khởi tạo mẫu hóa đơn sẽ sử dụng cho mục đích bán hàng và cung
cấp dịch vụ theo đặc thù của doanh nghiệp.

•

Bước 4: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

•

Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.
Gồm:
§

Quyết định sử dụng hoá đơn điện tử (theo Mẫu số 1, phần Phụ lục ban
hành kèm theo Thông tư 32).

§

Thông báo phát hành hoá đơn điện tử (theo Mẫu số 2, phần Phụ lục ban
hành kèm theo Thông tư 32).

§

Hóa đơn điện tử mẫu (do nhà phân phối giải pháp hóa đơn điện tử cung
cấp).

•
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Bước 6: Bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử khi phát sinh khi cung ứng hàng
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hóa, dịch vụ.
4.2. Mô hình hóa hoạt động quản lý phát hành hóa đơn

4.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
AMIS Kế toán cho phép kết nối với phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice.vn
để thực hiện quản lý và phát hành hóa đơn.
4.3.1. Kết nối Meinvoice
4.3.1.1. Thiết lập quản lý hóa đơn điện tử
Cách thực hiện:
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•

Trên Thiết lập hệ thống chọn Tùy chọn\Tùy chọn chung:

•

Chương trình hiển thị giao diện:

•

Tích chọn <<Có>> sử dụng hóa đơn Meinvoice. Nhấn <<Cất>> để lưu lại.
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•

Trên danh sách các phân hệ kế toán sẽ hiển thị thêm mục Quản lý hóa đơn:

4.3.1.2. Kết nối Meinvoice
•

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn tab Kết nối Meinvoice và nhập thông
tin đăng nhập. Nhấn Kết nối.
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•

Chương trình hiển thị thông báo kết nối thành công đến phần mềm
Meinvoice.vn:

Lưu ý: Trường hợp NSD không muốn tiếp tục sử dụng phần mềm hóa đơn điện
tử thì có thể lựa chọn nhấn Hủy kết nối.

4.3.2. Khởi tạo mẫu hóa đơn
Trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ doanh nghiệp
phải tạo ra mẫu hóa đơn riêng của doanh nghiệp đó và đăng ký mẫu với cơ
quan thuế. Chức năng này cho phép NSD tạo các mẫu hóa đơn theo đặc thù
của từng doanh nghiệp.
Cách thực hiện:
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•

Trên AMIS Kế toán, phân hệ Quản lý hóa đơn nhấn Khởi tạo mẫu:

•

Chương trình sẽ chuyển hướng đến phần mềm Meinvoice.vn, nhấn Thêm
mới để khởi tạo mẫu:

•

Chọn mẫu hóa đơn:
§

Chọn loại hóa đơn cần khởi tạo mẫu:
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§

Chọn mẫu hóa đơn theo lĩnh vực kinh doanh:

§

Chương trình gợi ý một vài mẫu hóa đơn để NSD có thể lựa chọn:
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§

Khai báo các thông tin cần thiết để tạo mẫu hóa đơn điện tử:

§

Trước thực hiện tạo mẫu, NSD có thể xem trước mẫu hóa đơn với các
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thông tin mà mình đã nhập.

Ø Xem Hóa đơn dạng chuyển đổi:

Ø Xem Hóa đơn dạng chiết khấu:
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§

Nhấn Lưu để hoàn thành việc tạo mẫu hóa đơn điện tử, chương trình
hiển thị thông báo:

Ø Nhấn Không nếu muốn khởi tạo thêm mẫu hóa đơn trước khi lập
thông báo phát hành.
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Ø Nhấn Có nếu muốn chuyển sang bước lập quyết định sử dụng hóa
đơn điện tử.
4.3.3. Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử
•

Sau khi tạo mẫu hóa đơn thì chương trình hiển thị thông báo, nhấn Có sẽ
chuyển sang chức năng lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

•

Nhấn Thêm mới, chương trình sẽ hiển thị giao diện mẫu biểu Quyết định
áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của cơ quan Thuế, NSD thực hiện
bổ sung các thông tin còn thiếu trên mẫu này:
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§

Tên người đại diện theo pháp luật

§

Số đăng ký kinh doanh
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§

Thông tin các thiết bị:

§

Tích chọn mẫu hóa đơn điện tử muốn đăng ký sử dụng:

Lưu ý: Có thể đính kèm các văn bản có liên quan để tiện tra cứu khi cần.
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§

Chọn ngày liệu lực thi hành của quyết định.

Ø Chọn Ngày ký thì trên báo cáo hiển thị: Điều 5. Quyết định này có
hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ø Chọn Ngày hiệu lực: Trên form lập và trên báo cáo hiển thị: Điều
5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … (lấy theo Ngày
hiệu lực được nhập trên quyết định).

§
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Nhấn Lưu, chương trình hiển thị thông báo:
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Ø Nhấn Có nếu muốn chuyển sang bước lập Thông báo phát hành hóa
đơn điện tử.

Ø Nhấn Không để quay lại giao diện Lập quyết định.
4.3.4. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
•

Sau khi Lập quyết định áp dụng HĐĐT, chương trình hiển thị thông báo
sau đây, chọn Có rồi nhấn Thêm mới.

•

Khai báo các thông tin về thông báo phát hành hóa đơn:
§

Tích chọn các loại hoá đơn sẽ được thông báo phát hành với cơ quan
thuế. Đồng thời khai báo thông tin về số lượng hóa đơn, ngày bắt đầu
sử dụng…
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•

Nhấn Lưu để hoàn tất.

§

Trạng thái của Thông báo phát hành hóa đơn điện tử gồm:

Ø Chưa nộp cho CQ thuế: Đây là trạng thái mặc định khi Kế toán
lập thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm. Việc lập Thông
báo phát hành hóa đơn là để Kế toán có thể sử dụng hóa đơn trên
phần mềm, không đồng nghĩa với việc hóa đơn này đã được cơ quan
thuế cho phép sử dụng. Vì vậy Kế toán vẫn phải đồng thời nộp bộ
hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế để được cơ quan
thuế chấp thuận.
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Ø Đã nộp cho CQ thuế: Sau khi nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa
đơn cho cơ quan thuế, Kế toán cần chuyển trạng thái trên Thông
báo phát hành hóa đơn sang Đã nộp cho CQ thuế để quản lý
được tiến độ thực hiện thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan
thuế.

Ø Đã có hiệu lực: Sau 02 ngày kể từ khi nộp thông báo phát hành cho
cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu cơ quan thuế không có ý kiến
thì Doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành hóa đơn. Khi đó Kế toán
cần chuyển trạng thái trên Thông báo phát hành hóa đơn sang Đã
có hiệu lực. Lúc này Kế toán có thể thực hiện cấp số hóa đơn hoặc
phát hành hóa đơn điện tử cho các hóa đơn trên thông báo phát hành.
§

Sau khi nhấn Lưu, chương trình hiển thị thông báo:

§

Chương trình hiển thị giao diện:

Bản quyền của MISA JSC

193

Chương 4: Quản lý phát hành hoá đơn

§

NSD có thể nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho cơ quan
thuế theo một trong hai cách sau đây:

Ø Nộp online: NSD tải bộ hồ sơ\Hồ sơ nộp online, sau đó đăng nhập
vào trang thuế điện tử eTax và thực hiện nộp hồ sơ đăng ký phát
hành hóa đơn điện tử.

Ø Nộp trực tiếp: NSD tải bộ hồ sơ\Hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan
Thuế. Sau đó thực hiện in, ký đóng dấu lên Quyết định sử dụng
HĐĐT, thông báo phát hành HĐĐT rồi hoàn thiện hồ sơ và mang
lên nộp trực tiếp tại cơ quan Thuế quản lý trực tiếp.
§

Cập nhật trạng thái của thông báo phát hành hóa đơn theo đúng thủ tục
đăng ký sử dụng hóa đơn với cơ quan Thuế.

4.3.5. Lập và phát hành hóa đơn trên AMIS Kế toán
Sau khi thực hiện chuyển trạng thái của thông báo phát hành hóa đơn điện tử
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sang Đã có hiệu lực thì NSD có thể lập và phát hành hóa đơn trên AMIS Kế
toán.
Cách thực hiện:
•

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn Xuất hóa đơn:

•

Hoặc vào phân hệ Bán hàng, chọn tab Bán hàng và thực hiện chức năng
Thêm.

•

Chương trình hiển thị giao diện nhập liệu chứng từ bán hàng. Tiến hành
thêm mới chứng từ bán hàng có tích Lập kèm hóa đơn và thực hiện Ghi
sổ chứng từ:
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§

Nhấn Xem hóa đơn để xem trước và kiểm tra đối chiếu các thông tin
trên hóa đơn và chứng từ bán hàng.

§

Nhấn Phát hành hóa đơn thì chương trình sẽ hiển thị giao diện xác
nhận thông tin:
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§

Kiểm tra lại các thông tin và nhấn Phát hành.

§

Chương trình tự động phát hành hóa đơn điện tử và tự điền thông tin
về Ký hiệu, mẫ số, số hóa đơn trên tab hóa đơn trên chứng từ bán hàng.

4.3.6. Các chức năng quản lý phát hành hóa đơn khác
4.3.6.1. Thông báo hủy hóa đơn
Mục đích: Cho phép hủy các hóa đơn đã thông báo phát hành với cơ quan thuế
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(chưa phát hành cho người mua) nhưng không tiếp tục sử dụng.
Cách thực hiện:
•

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\Hủy hóa đơn.

•

Chương trình chuyển hướng sang Meinvoice.vn Trên tab Đăng ký phát
hành, mục Thông báo hủy hóa đơn chọn Thêm mới.

•
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Khai báo thông tin của Thông báo kết quả hủy hóa đơn.
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•

Nhấn Lưu, sau đó chọn Xuất khẩu để kết xuất thông báo ra file xml để gửi
lên cơ quan Thuế.

•

Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế, chuyển
trạng thái trên thông báo thành Đã nộp cho cơ quan thuế để dễ dàng kiểm
soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà
nước.
4.3.6.2. Lập thông báo điều chỉnh thông tin

Mục đích: Hướng dẫn lập thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn gửi cho
cơ quan thuế khi đơn vị thay đổi một số thông tin như: Tên đơn vị, số điện
thoại, địa điểm kinh doanh…
Cách thực hiện:
•

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn TB điều chỉnh HĐ.

Bản quyền của MISA JSC
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•

Chương trình chuyển hướng sang phần mềm Meinvoice. Trên tab Đăng ký
phát hành, mục Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn chọn Thêm
mới.

•

Nhập ngày thông báo điều chỉnh/phát hành và tích chọn thông tin muốn
thay đổi để điền thông tin mới.
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•

Trường hợp đơn vị thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan
thuế trực tiếp quản lý nhưng vẫn muốn sử dụng hóa đơn đã phát hành thì
tại mục Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng: Tích chọn các hóa đơn muốn tiếp
tục sử dụng. Khai báo thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển
đến.
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•

Nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin cho cơ quan thuế.
4.3.6.3. Xóa bỏ hóa đơn và lập hóa đơn thay thế

Mục đích: xóa hóa đơn điện tử đã phát hành khi phát hiện sai sót và phát hành
hóa đơn thay thế cho hóa đơn bị xóa bỏ.
Cách thực hiện:
Bước 1: Xóa bỏ hóa đơn
•

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, chọn chức năng Xóa hóa đơn:

•

Chương trình hiển thị giao diện danh sách hóa đơn đã bị xóa bỏ, nhấn Thêm
để thực hiện nghiệp vụ xóa bỏ hóa đơn:

•
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Trên giao diện Xóa hóa đơn, chọn thông tin hóa đơn cần xóa:
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•

NSD có thể tìm nhanh hóa đơn cần xóa hoặc nhấn F3 để thêm các điều kiện
tìm kiếm hóa đơn cần xóa.

•

Nhấn Đồng ý để lấy lên thông tin hóa đơn cần xóa:
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•

Thông tin hóa đơn cần xóa bỏ được hiển thị để NSD kiểm tra lại, bổ sung
thêm Lý do xóa bỏ hóa đơn, sau đó nhấn Cất/Cất và gửi thông báo cho
KH để thực hiện xóa. Chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và yêu cầu NSD
xác nhận trước khi thực hiện:

•
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Nhấn Có để chương trình tự động thực hiện.
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•

Nhập các thông tin người nhận thông báo xóa hóa đơn. Nhấn Gửi.

Bước 2: Lập hóa đơn thay thế
•

Sau khi đã thực hiện Xóa bỏ hóa đơn thành công, chương trình sẽ tách hóa
đơn xóa bỏ ra khỏi chứng từ bán hàng. NSD cần sửa lại chứng từ bán hàng
theo nội dung đúng (ví dụ sai số tiền thì sửa lại số tiền cho đúng.

•

Sau khi điều chỉnh lại thông tin sai trên chứng từ bán hàng, thông tin xuất
hóa đơn cho đúng với thực tế, nhấn <<Cất>> chứng từ và thực hiện Phát
hành hóa đơn như phát hành hóa đơn điện tử thông thường.

•

Trên danh sách Xóa hóa đơn sẽ hiển thị danh sách các hóa đơn đã bị xóa
và các hóa đơn thay thế (nếu có).

Bản quyền của MISA JSC
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4.3.6.4. Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh
Mục đích: lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh trong trường hợp hóa đơn đã
lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và
người mua đã kê khai thu, sau đó có phát hiện sai sót thì người bán cần lập hóa
đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai.
Cách thực hiện:
•

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Bán hàng\Hóa đơn, nhấn Thêm hóa
đơn\Hóa đơn điều chỉnh:

•
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Chọn hóa đơn cần điều chỉnh:
§

Trên giao diện Hóa đơn điều chỉnh, nhấn vào biểu tượng kính lúp.

§

Thiết lập điều kiện tìm hóa đơn và nhấn Lấy dữ liệu.

§

Chọn hóa đơn muốn điều chỉnh và nhấn Đồng ý.
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Lưu ý: Chương trình chỉ lấy lên những hóa đơn đã phát hành hóa đơn điện tử
và có loại là Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng
giá, Hóa đơn giảm giá hàng bán, Hóa đơn trả lại hàng mua.
•

Chương trình sẽ tự động lấy lên các thông tin chung của hóa đơn gốc, kế
toán có thể sửa lại các thông tin này (nếu cần). Sau đó, chọn loại hóa đơn
điều chỉnh và nhập lý do điều chỉnh hóa đơn.

•

NSD khai báo các thông tin điều chỉnh của hóa đơn:

Bản quyền của MISA JSC

207

Chương 4: Quản lý phát hành hoá đơn

•

Nhấn Cất và phát hành hóa đơn tương tự như phát hành hóa đơn điện tử
thông thường.

•

Hóa đơn điều chỉnh khi được phát hành thành công sẽ hiển thị thêm thông
tin số hóa đơn gốc được điều chỉnh và lý do:
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4.3.7. Xem và in chứng từ, báo cáo liên quan
•

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn, trên mục báo cáo chọn tới Báo cáo, chọn
báo cáo chi tiết muốn xem:

•

Chương trình chuyển hướng sang Meinvoice.vn, trên danh sách, chọn báo
cáo cần xem:

Bản quyền của MISA JSC
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4.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
4.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Quy trình thủ tục hành chính để các doanh nghiệp áp dụng hình thức hóa
đơn điện tử?
2. Doanh nghiệp tiến hành hủy hóa đơn trong các trường hợp nào?
3. Trường hợp hóa đơn điện tử đã phát hành nhưng có phát hiện sai sót thì phải
xử lý như thế nào?
4.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hóa đơn
như sau:
1. Ngày 01/01/2021 lập Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:

Ø Ngày áp dụng: 01/01/2021
Ø Ngày QĐ có hiệu lực: 01/01/2021
Ø Loại hóa đơn: Hóa đơn GTGT
Ø Mẫu số hóa đơn: 01GTKT0/001
Ø Mục đích sử dụng: Bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ
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2. Thực hiện khởi tạo các mẫu hóa đơn sau:

Ø Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử
Ø Mẫu số hóa đơn: 01GTKT0/001
Ø Ký hiệu hóa đơn: AB/21E
3. Ngày 02/01/2021 lập Thông báo phát hành hóa đơn:

Ø Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử: Mẫu số 01GTKT0/001, Ký hiệu: AB/21E.
Ø Từ số 0000001 đến số 0000200.
4. Ngày bắt đầu sử dụng: 07/01/20211Thực hiện lập một số hóa đơn ở phân hệ bán

hàng.
5. Ngày 15/03/2021 lập thông báo mất, cháy, hỏng hóa đơn:

Ø Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử: Mẫu số 01GTKT0/001, Ký hiệu: AB/21E,
số 0000005.
Ø Ngày 28/03/2021 lập thông báo kết quả hủy hóa đơn do thay đổi mẫu:
Ø Hóa đơn giá trị gia tăng: Mẫu số 01GTKT0/001, Ký hiệu: AB/21E, Từ số
0000150 đến số 0000200.
6. Ngày 31/03/2021 thực hiện xem và in báo cáo tình hình sử dụng hóa

đơn tại doanh nghiệp.
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CHƯƠNG 5
K Ế TOÁN M UA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hóa hoạt động mua hàng, công nợ phải trả
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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5.1. Nguyên tắc hạch toán
•

Giá gốc của hàng hóa mua vào được tính theo nguồn nhập và phải theo dõi,
phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa.

•

Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ
và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc lựa chọn tiêu thức phân bổ chi phí thu
mua hàng hóa tùy thuộc tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp nhưng phải
thực hiện theo nguyên tắc nhất quán.

•

Kế toán chi tiết hàng hóa phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng
nhóm hàng hóa.

5.2. Mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả

5.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
5.3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm

Bản quyền của MISA JSC
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5.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng và công nợ phải trả
•

Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng:
§

Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng theo phương pháp kê khai thường
xuyên:
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§

Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

Bản quyền của MISA JSC
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§

Sơ đồ hạch toán kế toán công nợ phải trả:

5.3.3. Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
•

•
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Các chứng từ dùng cho việc hạch toán mua hàng bao gồm:
§

Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập

§

Bảng kê mua hàng do nhân viên lập

§

Phiếu nhập kho

§

Các chứng từ phản ánh thanh toán công nợ

Một số mẫu chứng từ điển hình:
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8 Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập

Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán
5.3.3.1. Kế toán mua hàng
•

Khi phát sinh yêu cầu cần mua hàng, doanh nghiệp có thể thực hiện đặt
hàng nhà cung cấp bằng cách lập Đơn mua hàng và gửi đến nhà cung cấp.
Đơn mua hàng có thể được lập và in ra ngay trên phần mềm AMIS Kế

toán.
Bản quyền của MISA JSC
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• Đồng thời, NSD cũng dễ dàng quản lý được danh sách các Đơn mua hàng

đã lập.
8 Lập Đơn mua hàng: Khi phát sinh yêu cầu cần mua hàng, đơn vị có thể
thực hiện đặt hàng nhà cung cấp bằng cách lập Đơn mua hàng và gửi đến nhà
cung cấp.
VD: Ngày 05/01/2021, đặt hàng công ty Hà Thành: 10 điện thoại NOKIA N7
với đơn giá chưa thuế là 4.200.000 VND và 15 điện thoại SAMSUNG D9 giá
chưa thuế 4.000.000 VND, thuế GTGT 10%.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn chức năng Đơn mua hàng hoặc
trên tab Đơn mua hàng chọn chức năng Thêm đơn mua hàng:

•
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Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
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§

Nhà cung cấp: Chọn mã nhà cung cấp tương ứng với công ty Hà Thành,
phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

§

Diễn giải: Đặt mua hàng.

§

Ngày đặt hàng: 05/01/2021

§

Chọn mã hàng tương ứng với điện thoại NOKIA N7 và SAMSUNG
D9, phần mềm tự động hiển thị các thông tin tương ứng.

§

NSD nhập số lượng và đơn giá tương ứng.

§

Nhấn <<Cất>> để lưu đơn mua hàng vừa nhập.

Bản quyền của MISA JSC
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8 Nghiệp vụ 1: Mua hàng không qua kho.

VD: Ngày 12/01/2021 mua 10 cuộn chỉ khâu của công ty Hồng Hà sử dụng
trực tiếp cho sản xuất ở phân xưởng 1. Đơn giá chưa thuế: 50.000VND, VAT
10% theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0012745, ký hiệu AB/21E.
Chưa thanh toán.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Nhận hàng hóa, dịch vụ, chọn chức
năng Chứng từ mua hàng:

•
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Hoặc trên tab Mua hàng chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng:
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•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
§

Lựa chọn loại chứng từ mua hàng là “Mua hàng trong nước không qua
kho”.

§

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Chưa thanh toán”.

§

Lựa chọn hình thức “Nhận kèm hóa đơn”.

§

Nhà cung cấp: Chọn mã nhà cung cấp tương ứng với công ty Hồng Hà,
phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

§

Ngày chứng từ: 12/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Chọn mã hàng tương ứng là Chỉ khâu, phần mềm sẽ tự động hiển thị
các thông tin liên quan. Nhập số lượng: 10 và đơn giá: 50.000 VND
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§

Nhập mức thuế suất: 10% phần mềm tự động tính ra giá tính thuế và
chọn Nhóm hàng hóa dịch vụ: 1
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§
•

Chọn đối tượng tập hợp chi phí tương ứng với Phân xưởng 1.

Tại tab Hóa đơn: Khai báo các thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và số
hóa đơn:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ mua hàng vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 2: Mua hàng về nhập kho.

VD: Ngày 16/01/2021 mua hàng của công ty Hà Thành theo đơn đặt hàng ngày
05/01/2021: 10 điện thoại NOKIA N7 với đơn giá chưa thuế là 4.200.000 VND
và 15 điện thoại SAMSUNG D9 giá chưa thuế 4.000.000 VND. VAT 10%
theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001 số 0067850, ký hiệu hóa đơn
AA/21E. Thanh toán bằng tiền mặt.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn
chức năng Chứng từ mua hàng (hoặc trên tab Mua hàng hoá, dịch vụ chọn
chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng), sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
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•

Lựa chọn loại chứng từ mua hàng là “Mua hàng trong nước nhập kho”.

•

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Thanh toán ngay\Tiền mặt”.

•

Chọn chức năng Lập từ Đơn mua hàng:

•

Thiết lập các điều kiện:
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§

Chọn đơn mua hàng

§

Thiết lập các tham số để chọn đơn mua hàng

§

Tích chọn các mặt hàng được đặt mua theo đơn mua hàng

§

Nhập số lượng hàng được đặt mua theo đơn mua hàng

§

Nhấn <<Đồng ý>> để thực hiện chức năng chọn mua hàng
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Phần mềm sẽ tự động lấy thông tin của đơn mua hàng được chọn sang

chứng từ mua hàng:

•

Ngày chứng từ: 16/01/2021

•

Trường hợp hàng về kèm hoá đơn, NSD tích chọn thông tin Nhận kèm hoá
đơn:
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•

Sau đó khai báo các thông tin về hoá đơn trên tab Hoá đơn như: mẫu số
01GTKT3/001 số 0067850, ký hiệu hóa đơn AA/21E:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ mua hàng vừa nhập.

8 Đối với các nghiệp vụ mua hàng có phát sinh chi phí thu mua:

VD: Trường hợp ví dụ ở nghiệp vụ 2 phát sinh thêm chi phí vận chuyển là
2.200.000 VND (VAT 10%), theo hóa đơn GTGT mẫu số 01/GTKT0/001, ký
hiệu AA/21E, số 0012345. Đã thanh toán cho công ty Hà Thành bằng tiền mặt.
Giả sử công ty phân bổ chi chi phí mua hàng theo số lượng.
NSD tiến hành nhập liệu theo các bước sau:
•

Lập chứng từ hạch toán chi phí vận chuyển của công ty Hà Thành: Tại phân
hệ Mua hàng\Quy trình\Nhận hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Chứng
từ mua dịch vụ (hoặc trên tab Mua hàng chọn chức năng Thêm\Chứng
từ mua dịch vụ), sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
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§

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Thanh toán ngay\Tiền mặt”.

§

Do chứng từ mua dịch vụ hạch toán chi phí mua hàng, nên NSD tích
chọn “Là chi phí mua hàng”.

§

Nhà cung cấp: Chọn mã nhà cung cấp tương ứng với công ty Hà Thành,
phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

§

Ngày chứng từ: 16/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Tab Hạch toán: Chọn mã dịch vụ đã được khai báo trên danh mục vật
tư, hàng hoá, phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.
Nhập đơn giá: 2.000.000 VND

§

Khai báo thông tin số hóa đơn tại tab Thuế.
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§ Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ mua dịch vụ vừa lập.
•

Phân bổ chi phí mua hàng vào chứng từ mua hàng hoá: Mở chứng từ mua
hàng hoá, dịch vụ đã được lập ở nghiệp vụ 2.

•

Nhấn Bỏ ghi sau đó nhấn Sửa và thực hiện theo hướng dẫn sau:
§ Trên tab Chi phí, nhấn Chọn chứng từ CP:
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§

Sau khi chọn xong chứng từ mua dịch vụ, NSD nhấn Phân bổ CP mua
hàng. Chương trình hiển thị giao diện Phân bổ chi phí mua hàng:

§

Chọn Phương thức phân bổ sau đó nhấn Phân bổ, chương trình tự động
tính toán thông tin Tỷ lệ phân bổ và Chi phí mua hàng.
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§

Nhấn <<Đồng ý>>, thông tin phân bổ sẽ được tự động lấy lên chứng từ
mua hàng:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu thông tin chi phí mua hàng vừa được khai báo bổ
sung trên chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ.

8 Nghiệp vụ 3: Mua hàng hóa nhập khẩu, chịu thuế TTĐB

VD: Ngày 20/01/2021, nhập khẩu hàng của công ty FUJI (chưa thanh toán
tiền): 4000 lit Bia, Đơn giá chưa thuế: 1 USD/lít. Thuế nhập khẩu: 30%, thuế
TTĐB: 45%, thuế GTGT: 10% theo tờ khai hải quan số 4590 ngày 20/01/2015.
Tỷ giá giao dịch trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng ngày 20/01/2015 là
20.700 VND/USD (Doanh nghiệp chưa nộp thuế xuất khẩu, thuế TTĐB, thuế
GTGT theo tờ khai hải quan. Giá hải quan áp để tính thuế bằng với giá của
hàng hóa doanh nghiệp đã khai trên tờ khai hải quan).
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Nhận
hàng hóa, dịch vụ, chọn chức năng Chứng từ mua hàng hoá (hoặc trên tab
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Mua hàng chọn chức năng Thêm\Chứng từ mua hàng), sau đó khai báo các
thông tin chi tiết:
•

Lựa chọn loại chứng từ mua hàng là “Mua hàng nhập khẩu nhập kho”.

•

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Chưa thanh toán”.

•

Nhà cung cấp: Chọn mã nhà cung cấp tương ứng với công ty FUJI, phần
mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

•

Ngày chứng từ: 20/01/2021

•

Chọn loại tiền hạch toán: USD và nhập tỷ giá là 20.700 VND

•

Tab Hàng tiền: Chọn mã hàng tương ứng là Bia, phần mềm sẽ tự động hiển
thị các thông tin liên quan. Nhập số lượng: 4.000 và đơn giá: 1 USD, phần
mềm tự động tính ra thành tiền và tiền quy đổi.

§

Tab Thuế: nhập các thông tin về thuế gồm:

§

Nhập % thuế NK: 30%, phần mềm tự tính ra số tiền thuế tương ứng.

§

Nhập % thuế TTĐB: 45%, phần mềm tự tính ra số tiền thuế tương ứng.
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§

Nhập % thuế GTGT: 10%, phần mềm tự tính ra số tiền thuế tương ứng.

§

TK đối ứng thuế GTGT: 1388 (Nếu doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT
hàng nhập khẩu thì TK đối ứng là 1331).

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ mua hàng vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 4: Lập chứng từ hàng mua trả lại, giảm giá.

VD: Ngày 17/01/2021 trả lại 01 điện thoại Nokia N7 do có hư hỏng nặng mua
ngày 16/01/2021 của công ty Hà Thành, theo hóa đơn GTGT mẫu số
01GTKT0/001 số 0000003, ký hiệu hóa đơn AB/21E ngày 17/01/2021.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn
chức năng Trả lại hàng mua (hoặc vào tab Mua hàng chọn chức năng Trả lại
hàng mua\Thêm trả lại hàng mua), sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
•

Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là “Thu tiền mặt”.

•

Tích chọn “Trả lại hàng trong kho”:

•

Chọn chứng từ mua hàng có phát sinh hàng mua bị trả lại:
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•

Thiết lập các điều kiện tìm kiếm chứng từ:

•

Nhấn <<Cất>>, thông tin hàng bị trả lại sẽ được tự động lấy lên chứng từ
trả lại hàng mua:

•

Ngày chứng từ: 17/01/2021
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ trả lại hàng mua vừa lập.

•

Khi trả lại hàng mua cho nhà cung cấp thì doanh nghiệp cần thực hiện xuất
hóa đơn trả lại hàng mua cho nhà cung cấp bằng cách chọn chức năng Phát
hành hóa đơn:

•

Nhấn Phát hành, thông tin hoá đơn sẽ được tự động cập nhật lên tab Hoá
đơn của chứng từ trả lại hàng mua vừa lập.
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5.3.3.2. Kế toán công nợ phải trả
Đối với nghiệp vụ trả tiền cho nhà cung cấp, NSD có thể thực hiện trên phân
hệ Tiền mặt, Tiền gửi hoặc Mua hàng. Tuy nhiên, để thuận tiện cho công tác
theo dõi, quản lý chi tiết công nợ theo từng hóa đơn NSD nên hạch toán các
nghiệp vụ này tại mục Trả tiền nhà cung cấp, phân hệ Mua hàng
8 Nghiệp vụ 1: Thanh toán nợ phải trả.

VD: Ngày 26/01/2021 thanh toán nợ của công ty Hồng Hà cho hàng mua ngày
12/01/2021 bằng séc chuyển khoản của Ngân hàng BIDV.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn chức năng Trả tiền theo hóa đơn:
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•

Khai báo các thông tin chi tiết:

•

Phương thức thanh toán: Chọn là “Séc chuyển khoản”

•

Chọn loại tiền thanh toán: VND

•

Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp là công ty Hồng Hà

•

Ngày trả tiền: 26/01/2021

•

Nhấn <<Lấy dữ liệu>>, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ mua hàng
chưa thanh toán đối với công ty Hồng Hà trên tab Chứng từ công nợ.

•

Tích chọn chứng từ mua hàng cần trả tiền và nhập số tiền 550.000 VND
vào cột Số trả.

•

Nhấn <<Trả tiền>>, hệ thống tự động sinh chứng từ Séc chuyển khoản trả
tiền nhà cung cấp:
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•

Tài khoản chi: Chọn tài khoản của Ngân hàng BIDV

•

Tài khoản nhận: Nhập tài khoản của nhà cung cấp tại MB Bank.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ trả tiền nhà cung cấp vừa lập.

Lưu ý: Để tìm lại chứng từ trả tiền nhà cung cấp đã lập, NSD chọn sang tab
Thu, chi tiền của phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi tuỳ thuộc vào phương thức
thanh toán đã chọn.

Bản quyền của MISA JSC

237

Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Đối trừ chứng từ
Trong quá trình hạch toán, phát sinh nghĩa vụ trả tiền nhà cung cấp, kế toán lập
Phiếu chi hoặc Séc, Ủy nhiệm chi nhưng không theo dõi chi tiết trả cho hóa
đơn nào. Tuy nhiên vào một thời điểm bất kỳ sau đó (hoặc đến cuối kỳ), kế
toán lại có nhu cầu theo dõi chi tiết công nợ theo hóa đơn. Để đáp ứng được
nhu cầu này, phần mềm AMIS Kế toán có tính năng đối trừ công nợ cho các
chứng từ mua hàng và chứng từ thanh toán.
•

Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, NSD chọn chức năng Đối trừ
chứng từ:
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•

Chọn Nhà cung cấp, tài khoản phải trả, ngày đối trừ và loại tiền sau đó nhấn
Lấy dữ liệu:

•

Chương trình hiển thị danh sách chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
Thực hiện tích chọn chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ tương ứng:

•

Nhấn Đối trừ:

•

Chương trình hiển thị thông báo đối trừ chứng từ thành công.
Lưu ý: Để xoá bỏ việc đối trừ giữa các chứng từ thành toán và chứng từ công
nợ của nhà cung cấp đã được lập trước đó, NSD sẽ chọn chức năng Bỏ đối
trừ trên phân hệ Mua hàng.

5.3.4. Xem và in báo cáo liên quan đến mua hàng và công nợ phải trả
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ mua hàng và công
nợ phải trả, phần mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo mua hàng và
công nợ.
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8 Sổ chi tiết mua hàng

•

Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Mua hàng
chọn báo cáo Sổ chi tiết mua hàng):

•

Nhấn Chọn tham số và khai báo các tham số báo cáo như: khoảng thời
gian, nhóm VTHH, Nhóm NCC, NV mua hàng, mặt hàng, nhà cung cấp:
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•

Nhấn Xem báo cáo:

8 Sổ nhật ký mua hàng

•

Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Mua hàng

•

chọn báo cáo Sổ nhật ký mua hàng), sau đó nhấn Chọn tham số.
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•

Khai báo các tham số báo cáo:

•

Nhấn Xem báo cáo:
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8 Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

•

Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Mua hàng
chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp), sau đó nhấn
Chọn tham số.

•

Khai báo các tham số báo cáo:
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•
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Nhấn Xem báo cáo:
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5.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
5.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Nêu nguyên tắc hạch toán kế toán mua hàng?
2. Nêu quy trình mua hàng của doanh nghiệp từ lúc có nhu cầu cho đến khi
hàng nhập kho?
3. Đối với nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu, trong trường hợp doanh nghiệp
chưa nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu thì kế toán hạch toán trên phần
mềm AMIS Kế toán như thế nào? Đến lúc nộp thuế sẽ hạch toán như thế
nào?
4. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ
liên quan đến hoạt động mua hàng?
5.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt
động mua hàng như sau:
1. Ngày 03/01/2021, mua hàng của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%;
chưa thanh toán tiền)

Ø Tivi LG 21 inches, SL: 10, ĐGCT: 2.700.000
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(VND/chiếc)
Ø Tivi LG 29 inches, SL: 08, ĐGCT: 8.990.000 (VND/chiếc)
Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001, số 0012745, ký hiệu AB/17P,
ngày hóa đơn 02/01/2021.
2. Ngày 07/01/2021, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà

Ø Tivi LG 21inches, SL: 02
Theo hóa GTGT mẫu số 01GTKT3/001, số 0000001, ký hiệu AB/17T
3. Ngày 08/01/2021, mua hàng của Công ty Cổ phần Phú Thái. Tỷ lệ CK
với mỗi mặt hàng: 2%; VAT: 10%, chưa thanh toán tiền.

Ø Điện thoại NOKIA N6, SL: 20, ĐGCT: 4.100.000 (VND/chiếc)
Ø Điện thoại SAMSUNG E8, SL: 15, ĐGCT: 3.910.000 (VND/chiếc)
Theo hóa đơn GTGT 01GTKT3/001, số 0052346, ký hiệu AC/17E ngày
03/01/2021.
4. Ngày 15/01/2021, mua hàng của Công ty TNHH Lan Tân, VAT: 10%; chưa
thanh toán tiền.

Ø Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU, SL: 08 ĐGCT:
9.900.000 (VND/chiếc)

Ø Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU, SL: 04 ĐGCT:
14.000.000 (VND/chiếc)
Theo hóa đơn GTGT 01GTKT3/001, số 0025857, ký hiệu AF/17P, ngày
15/01/2021.
Tổng phí vận chuyển: 990.000 VND (Đã bao gồm 10% thuế GTGT) phân
bổ phí vận chuyển theo số lượng.
5. Ngày 24/01/2021, nhập khẩu 02 máy vi tính Compaq của Công ty FUJI, Đơn
giá chưa thuế: 500 (USD/chiếc), tỷ giá 20.000 VND/USD chưa thanh toán
tiền hàng.
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Ø Thuế nhập khẩu: 30%; Thuế GTGT: 10%;
Ø Tờ khai hải quan số 2567, chưa thanh toán tiền
6. Ngày 25/01/2021, mua hàng của Công ty Cổ phần Phú Thái, tiền hàng chưa
thanh toán gồm:

Ø Tivi LG 19 inches, SL: 10, ĐGCT: 2.400.000 (VND/chiếc)
Ø Tivi LG 21 inches, SL: 02, ĐGCT: 2.800.000 (VND/chiếc)
VAT 10% theo hóa đơn GTGT 01GTKT3/001, số 0085126, ký hiệu
NT/17P, ngày 25/01/2021
7. Ngày 26/01/2021, chuyển tiền gửi ngân hàng Công thương mua hàng của
Công ty TNHH Hà Liên:

Ø Điện thoại NOKIA N7

SL: 05, ĐGCT: 4.200.000 (VND/chiếc)

Ø Điện thoại NOKIA D9

SL: 06, ĐGCT: 4.000.000 (VND/chiếc)

VAT 10% theo hóa đơn GTGT 01GTKT3/001, số 0052185, ký hiệu
DK/17E, ngày 26/01/2021.
8. Ngày 28/01/2021, mua hàng của Công ty cổ phần Hà Thành chưa trả tiền, gồm:

Ø Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU, SL: 08
Ø ĐGCT: 13.500.000 (VND/chiếc)
VAT 10%, theo hóa đơn GTGT 01GTKT3/001, số 0053162, ký hiệu
NT/17P, ngày 28/01/2021.
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

In Sổ chi tiết mua hàng; Nhật ký mua hàng; Tổng hợp công nợ phải trả.
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CHƯƠNG 6
K Ế TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU
Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hóa hoạt động bán hàng, công nợ phải thu
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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6.1. Nguyên tắc hạch toán
Việc ghi nhận doanh thu và chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù
hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí
tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó.
Chỉ ghi nhận doanh thu bán hàng hóa khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện
sau:
•

Doanh nghiệp đã trao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu
sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua.

•

Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở
hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.

•

Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.

•

Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ việc bán hàng.

•

Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
§

Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ
tương tự về bản chất thì không được ghi nhận doanh thu.

§

Phải theo dõi chi tiết từng loại doanh thu, doanh thu từng mặt hàng,
ngành hàng, từng sản phẩm... theo dõi chi tiết từng khoản giảm trừ
doanh thu để xác định doanh thu thuần của từng loại doanh thu, chi tiết
từng mặt hàng, từng sản phẩm... để phục vụ cho cung cấp thông tin kế
toán để quản trị doanh nghiệp và lập Báo cáo tài chính.

6.2. Mô hình hóa hoạt động bán hàng và công nợ phải thu
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6.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
6.3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm
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6.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng và công nợ phải thu
•

Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng

Đồng thời kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán khi bán hàng.
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•

Sơ đồ hạch toán kế toán công nợ phải thu:

6.3.3 Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
•

Các chứng từ dùng cho việc hạch toán bán hàng bao gồm:
§

Đơn đặt hàng, Phiếu giao hàng.

§

Hóa đơn bán hàng.

§

Phiếu nhập hàng bán trả lại.

§

Phiếu xuất kho.

§

Các chứng từ phản ánh thu hồi công nợ.

§

...

VD: Một số mẫu chứng từ điển hình:
252

Bản quyền của MISA JSC

Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

•

Hóa đơn GTGT lập cho người mua:

•

Phiếu giao hàng:
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•

Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán: Để thuận tiện cho việc theo dõi,
quản lý công tác bán hàng công nợ phải thu khách hàng, phần mềm AMIS
Kế Toán cho phép NSD thực hiện tuần tự các bước từ Lập báo giá, lập đơn
đặt hàng, lập hợp đồng bán, lập hóa đơn bán hàng, tính lại nợ và thông báo
công nợ cho khách hàng….
6.3.3.1. Kế toán bán hàng

Lập Báo giá: Phần mềm AMIS Kế toán cho phép NSD lập và in báo giá gửi
cho khách hàng. Đồng thời, phần mềm cho phép chuyển các thông tin trên báo
giá đã lập lên đơn đặt hàng hoặc hóa đơn bán hàng nhằm giảm bớt các thao tác
nhập số liệu.
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VD: Ngày 09/01/2021 gửi báo giá cho công ty Hòa Anh: 3 điện thoại Iphone
12 Pro với đơn giá chưa thuế là 25.000.000 VND và 4 điện thoại SAMSUNG
A70 giá chưa thuế 6.500.000 VND, VAT 10%.
NSD tiến hành nhập liệu như sau
•

Tại phân hệ Bán hàng trên tab Quy trình chọn Báo giá:

•

Hoặc trên tab Báo giá chọn Thêm báo giá:
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•

Giao diện Báo giá sẽ hiển thị để NSD nhập các thông tin:

§

Khách hàng: Chọn mã khách hàng tương ứng với công ty Hoà Anh,
phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

§

Ngày báo giá: 09/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Chọn mã hàng tương ứng với điện thoại Iphone 12 Pro và SAMSUNG
A70, phần mềm tự động hiển thị các thông tin tương ứng

§
•

NSD nhập số lượng và đơn giá tương ứng.

Nhấn <<Cất>> để lưu báo giá vừa nhập.

Lập Đơn đặt hàng: Căn cứ vào Báo giá doanh nghiệp gửi cho khách hàng,
khách hàng sẽ lập Đơn đặt hàng gửi lại cho doanh nghiệp yêu cầu mua với
các thông tin: mặt hàng, số lượng, mức giá... Kế toán nhập các thông tin trên
vào phần mềm nhằm theo dõi chi tiết từng đơn đặt hàng cụ thể của mỗi khách
hàng.
VD: Ngày 15/01/2021 Công ty Hòa Anh gửi đơn đặt hàng gồm: 3 điện thoại
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Iphone 12 Pro với đơn giá chưa thuế là 25.000.000 VND và 4 điện thoại
SAMSUNG A70 giá chưa thuế 6.500.000 VND, VAT 10%.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng trên tab Quy trình chọn Đơn đặt hàng:

•

Hoặc trên tab Đơn đặt hàng chọn Thêm đơn đặt hàng:

•

Giao diện Đơn đặt hàng sẽ hiển thị để NSD nhập các thông tin:
§

Trường hợp 1: Nếu đã lập báo giá gửi đến khách hàng:
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Ø Chọn báo giá có phát sinh hàng được khách hàng đặt mua:

Ø Nhấn Đồng ý, thông tin hàng trên báo giá sẽ được tự động lấy lên đơn
đặt hàng.
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Ø Nhấn <<Cất>> để lưu đơn đặt hàng vừa lập.
§

Trường hợp 2: Nếu chưa lập báo giá, NSD sẽ khai báo trực tiếp trên
đơn đặt hàng:

Ø Khách hàng: Chọn mã khách hàng tương ứng với công ty Hoà Anh,
phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

Ø Ngày đơn hàng: 15/01/2021
Ø Chọn loại tiền hạch toán: VND
Ø Chọn mã hàng tương ứng với điện thoại Iphone 12 Pro và
SAMSUNG A70, phần mềm tự động hiển thị các thông tin tương
ứng

Ø NSD nhập số lượng và đơn giá tương ứng.
§

Nhấn <<Cất>> để lưu đơn đặt hàng vừa nhập.
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Nghiệp vụ 1: Ghi nhận doanh thu
Mục đích: Khi xác định được doanh thu, kế toán lập Chứng từ bán hàng căn
cứ vào thông tin trên đơn đặt hàng (nếu có) hoặc có thể lập trực tiếp chứng từ
bán hàng căn cứ vào thực tế phát sinh của hoạt động bán hàng.
Phân loại chứng từ bán hàng: Để thuận tiện trong việc theo dõi công nợ, phần
mềm AMIS Kế toán chia ra hai loại bán hàng chưa thu tiền và bán hàng thu
tiền ngay.
a. Bán hàng chưa thu tiền:
VD: Ngày 17/01/2021 bán hàng cho công ty Công ty Hòa Anh: 3 điện thoại
Iphone 12 Pro với đơn giá chưa thuế là 25.000.000 VND và 4 điện thoại
SAMSUNG A70 giá chưa thuế 6.500.000 VND, VAT 10. Chưa thu tiền.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng, trên tab Bán hàng chọn Thêm, sau đó khai báo các
thông tin chi tiết:
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§

Lựa chọn loại chứng từ bán hàng là “Bán hàng hoá, trong nước”.

§

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Chưa thu tiền”.

§

Ngày chứng từ: 17/01/2021

§

Nếu chứng từ bán hàng được lập từ các chứng từ khác như báo giá, đơn
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đặt hàng, chứng từ mua… thì NSD chọn đúng loại chứng từ và nhập số
chứng từ làm căn cứ lập chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động lấy
thông tin tương ứng lên chứng từ bán hàng.

§

Nếu không lập từ các chứng liên quan khác, NSD sẽ chọn mã hàng
tương ứng với điện thoại Iphone 12 Pro và SAMSUNG A70, phần mềm
tự động hiển thị các thông tin phù hợp. NSD thưc hiện nhập thông tin
số lượng và đơn giá ứng với mỗi mặt hàng:

§

Nếu muốn lập luôn phiếu xuất kho bán hàng, NSD tích chọn mục
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“Kiêm phiếu xuất kho”, đồng thời khai báo thông tin trên phiếu xuất:

§

Trường hợp xuất luôn hoá đơn cho khách hàng, NSD tích chọn “Lập
kèm hoá đơn”.

Ø Nếu không tích chọn có Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice
thì NSD điền các thông tin của hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử
của nhà phát triển khác trên tab hóa đơn. Nhấn <<Cất>> để lưu
chứng từ.

262

Bản quyền của MISA JSC

Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Ø Nếu có Sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice thì phần thông
tin mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn sẽ bị ẩn đi. Sau khi nhấn <<Cất>>
chứng từ thì NSD có thể thực hiện Phát hành hóa đơn.

Ø Giao diện chọn mẫu số ký hiệu hóa đơn sẽ hiển thị để NSD xác nhận
lại thông tin:

Ø Nhấn Phát hành để chương trình thực hiện cấp số và phát hành hóa
đơn cho chứng từ bán hàng. Thông tin mẫu số, ký hiệu, số hóa đơn,
ngày hóa đơn sẽ được tự động cập nhật lên các trường thông tin trên
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tab Hóa đơn của chứng từ bán hàng.

b. Bán hàng thu tiền ngay
VD: Ngày 19/01/2021 bán hàng cho công ty Tiến Đạt, thu bằng chuyển khoản
vào ngân hàng BIDV: 5 điện thoại Iphone 12 Pro, đơn giá chưa thuế 25.000.000
VND. Thuế GTGT 10%. Chiết khấu thương mại 2%.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng, trên tab Bán hàng chọn Thêm, sau đó khai báo các
thông tin chi tiết:
§

Lựa chọn loại chứng từ bán hàng là “Bán hàng hoá trong nước”.

§

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Thu tiền ngay\Chuyển khoản”.

§

Khách hàng: Chọn mã khách hàng tương ứng với công ty Tiến Đạt,
phần mềm sẽ tự động hiển thị

•
264

§

Nộp vào TK: chọn số tài khoản mà Khách hàng thanh toán.

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Thông tin chiết khấu chọn chiết khấu Theo % hóa đơn.

Tab Hàng tiền: Chọn mã hàng tương ứng là điện thoại Iphone 12 Pro, phần
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mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan:

•

§

TK Nợ: 1121/TK Có: 5111 (Phần mềm tự hạch toán)

§

Nhập số lượng: 5 và đơn giá: 25.000.000 VND

§

Nhập tỷ lệ chiết khấu 2%, phần mềm tự động tính ra tiền chiết khấu.

Thông tin Phiếu xuất và Hóa đơn thực hiện tương tự như ở phần Bán
hàng chưa thu tiền.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ bán hàng vừa lập.
c. Bán hàng trả chậm, trả góp

VD: Ngày 21/01/2021, khách hàng lẻ - Nguyễn Văn Khánh mua trả góp điện
thoại Iphone 12 Pro, đơn giá 26.000.000 VND. Thuế GTGT 10%. Khách hàng
trả đều trong 6 kỳ. Kỳ đầu tiên được trả ngay sau khi nhận hàng, 5 kỳ tiếp theo
có tổng lãi trả chậm là 1.000.000 VND (chia đều cho 5 kỳ).
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

NSD vào Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung để bật tùy chọn có theo
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dõi và thực hiện phân bổ doanh thu nhận trước.

•

Khi khách hàng mua hàng, NSD hạch toán như sau:
§

Hạch toán nghiệp vụ bán hàng chưa thu tiền trên phân hệ Bán hàng
(hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ này, xem tại nghiệp vụ bán hàng chưa thu
tiền ở trên) và bổ sung thêm bút toán hạch toán chênh lệch giữa giá bán
trả chậm, trả góp:
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§

Khi NSD có bật phân bổ doanh thu nhận trước và ghi nhận lãi trả chậm
trả góp vào tài khoản 3387 thì trên tab Thiết lập phân bổ doanh thu
chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin tương ứng từ tab tiền hàng để
NSD có thể thiết lập quy tắc phân bổ:

§

Nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng từ.

§

Do khách hàng đã trả ngay một phần tiền ngay sau khi nhận được hàng,
nên NSD thực hiện nghiệp vụ Thu tiền trên phân hệ Bán hàng (hướng
dẫn chi tiết nghiệp vụ này, xem phần Kế toán công nợ phải thu)
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§

Tới kỳ trả góp đầu tiên:

Ø NSD sẽ hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng, trong đó số tiền
thu được sẽ bao gổm cả lãi trả chậm, trả góp. NSD thực hiện nghiệp
vụ Thu tiền trên phân hệ Bán hàng (hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ
này, xem phần Kế toán công nợ phải thu)
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Ø Với các kỳ trả lãi tiếp theo, NSD thực hiện tương tự như kỳ trả lãi
đầu tiên.
§

Hàng tháng/hàng kỳ, NSD tiếng hành lập bút toán phân bổ doanh thu
nhận trước để ghi nhận vào doanh thu do cung cấp hàng hóa, dịch vụ
phát sinh trong kỳ: Vào phân hệ Bán hàng, trên tab Bán hàng chọn
Phân bổ doanh thu nhận trước và thực hiện chức năng Thêm phân
bổ doanh thu nhận trước.

§

Chọn kỳ cần lập phân bổ:

§

Chương trình tự động sinh chứng từ phân bổ doanh thu và tính toán giá
trị phân bổ vào doanh thu bán hàng trong kỳ:
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§

Kiểm tra số liệu sau đó nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ.

Nghiệp vụ 2: Bán hàng xuất khẩu.
VD: Ngày 21/01/2021, doanh nghiệp bán hàng xuất khẩu cho công ty Tân Hoà
các mặt hàng sau:
•

Áo sơ mi Nam, số lượng 1000, đơn giá 18 USD

•

Áo sơ mi Nữ, số lượng 1000, đơn giá 21 USD

Thuế xuất khẩu 25%, tỷ giá 22.500VND => doanh nghiệp chưa thu được tiền
của khách hàng
NSD tiến hành nhập liệu như sau
•

Tại phân hệ Bán hàng, tab Bán hàng chọn Thêm, sau đó khai báo các
thông tin chi tiết:
§

Lựa chọn loại chứng từ bán hàng là “Bán hàng xuất khẩu”.

§

Lựa chọn phương thức thanh toán là “Chưa thu tiền”.

§

Khách hàng: Chọn mã khách hàng tương ứng với công ty Tân Hoà,
phần mềm sẽ tự động hiển thị.
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•

§

Chọn loại tiền hạch toán: USD và nhập tỷ giá: 22.500 VND

§

Ngày chứng từ: 21/01/2021

Tab Hàng tiền: Chọn mã hàng tương ứng là điện thoại Áo sơ mi nam và
Áo sơ mi nữ, phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan:
§

TK Nợ: 131/TK Có: 5111 (Phần mềm tự hạch toán)

§

Nhập số lượng số lượng và đơn giá tương ứng với từng mặt hàng

§

Nhập thông tin liên quan đến thuế xuất khẩu:

§

Giá tính thuế xuất khẩu: Nhập thành tiền quy đổi của từng mặt hàng
giống như bên tab Hàng tiền.

§

•

% thuế xuất khẩu: 25%

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ bán hàng vừa lập.

Nghiệp vụ 3: CKTM, hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán.
Trong quá trình bán hàng, sản phẩm, hàng hóa có thể bị khách hàng trả lại hoặc
giảm giá cho khách hàng do vi phạm cam kết, vi phạm hợp đồng hay hàng bị
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kém, kém phẩm chất, không đúng chủng loại, quy cách theo quy định trong
hợp đồng. Khi đó, doanh nghiệp phải hạch toán các bút toán giảm giá, hoặc trả
lại hàng dựa vào hóa đơn GTGT mà khách hàng xuất trả lại.
VD: Ngày 25/01/2021 Công ty Tiến Đạt trả lại hàng theo hóa đơn GTGT mẫu
số 01GTKT0/001, ký hiệu TD/20E, số 0000217 ngày 25/01/2021: 1 điện thoại
Iphone 12 Pro đơn giá chưa thuế 25.000.000 VND/chiếc, thuế GTGT 10%.
Giảm trừ công nợ khách hàng.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng, trên tab Trả lại hàng bán chọn chức năng Thêm
trả lại hàng bán.

•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết trên giao diện chứng từ Hàng bán trả
lại:
§

Lựa chọn loại chứng từ bán hàng bị trả lại là “Bán hàng hoá, dịch vụ
trong nước”.

§

Lựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng bán là “Giảm
trừ công nợ”.

§
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Chọn chứng từ bán hàng có phát sinh hàng bán bị trả lại:
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§

•

Hoặc nhấn F3 để hiển thị giao diện tìm kiếm chứng từ:

Nhấn Đồng ý, thông tin hàng bị trả lại sẽ được tự động lấy lên chứng từ trả
lại hàng bán:
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ trả lại hàng bán vừa lập.
6.3.3.2. Kế toán công nợ phải thu

Nghiệp vụ 1: Doanh thu chưa thu tiền => xem hướng dẫn chi tiết tại nghiệp
vụ Bán hàng chưa thu tiền thuộc phần Kế toán bán hàng và công nợ phải thu.
Nghiệp vụ 2: Phải thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ => xem hướng dẫn
chi tiết tại chương Tài sản cố định.
Nghiệp vụ 3: Các khoản chi hộ khách hàng, đơn vị ủy thác nhập khẩu.
VD: Ngày 17/01/2021 Bán hàng cho công ty Tiến Đạt, giao hàng tận kho cho
khách hàng. Chi phí vận chuyển công ty đã chi hộ bằng tiền mặt cho công ty
Tiến Đạt là 2.000.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Tiền mặt, trên tab Quy trình chọn Chi tiền\Phiếu chi hoặc
trên tab Thu, chi tiền chọn Thêm chi tiền\Phiếu chi. Sau đó nhập các
thông tin chi tiết:

§
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Đối tượng: Chọn đối tượng là mã công ty Tiến Đạt, phần mềm sẽ tự
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động hiển thị ở mục tên đối tượng và cột Đối tượng.
§

Lý do chi: Chọn lý do là “Chi khác”, sau đó nhập nội dung chi tiết lý
do chi.

§

Ngày chứng từ: 17/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK: chọn TK 131/Có TK 1111 (Phần mềm đã tự mặc định)

§

Số tiền: 2.000.000 VND

§

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu chi vừa nhập.

Nghiệp vụ 4: Thu tiền khách hàng.
Phần mềm kế toán AMIS Kế toán cho phép kế toán theo dõi số tiền phải thu
của từng khách hàng chi tiết theo từng Hóa đơn bán hàng (thu tiền bán hàng
của Hóa đơn nào và với giá trị bằng bao nhiêu).
Căn cứ vào phương thức thanh toán mà NSD lựa chọn (Tiền mặt hoặc Chuyển
khoản), phần mềm sẽ sinh Phiếu thu hoặc Chứng từ thu tiền gửi ngay sau khi
kế toán thực hiện Thu tiền khách hàng.
VD 1: Ngày 20/01/2021 Công ty Hoà Anh thanh toán tiền hàng còn nợ của hóa
đơn ngày 17/01/2015 bằng chuyển khoản vào tài khoản tại ngân hàng BIDV,
được hưởng chiết khấu thanh toán 2%.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng, chọn chức năng Thu tiền theo hóa đơn sau đó khai
báo các thông tin chi tiết:
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§

Phương thức thanh toán: Chọn là Tiền gửi

§

Chọn loại tiền thanh toán: VND

§

Khách hàng: Chọn khách hàng là công ty Hoà Anh

§

Ngày thu tiền: 20/01/2021

§

Nhấn Lấy dữ liệu, hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ bán hàng
chưa thanh toán đối với công ty Hoà Anh trên tab Chứng từ công nợ.

§

Tích chọn chứng từ bán hàng thu được tiền, hệ thống sẽ tự động cập
nhật số tiền thu được. Trường hợp số tiền thu được < số phải thu của
chứng từ bán hàng, NSD nhập lại giá trị tại cột Số thu.

§

Tỷ lệ CK: nhập tỷ lệ 2%, phần mềm tự động tính ra tiền chiết khấu
được hưởng của khách hàng khi thanh toán công nợ.
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•

Nhấn Thu tiền, hệ thống tự động sinh chứng từ Thu tiền gửi khách hàng:

§
•

Nộp vào TK: Chọn tài khoản của Ngân hàng BIDV.

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ thu tiền khách hàng vừa lập.

VD 2: Ngày 19/01/2021, Công ty Hồng Hà đặt trước tiền hàng bằng tiền mặt:
5.000 USD. Tỷ giá ghi nhận là 22.5000 VND/USD
NSD tiến hành nhập liệu như sau
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•

Tại phân hệ Tiền mặt, trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm thu
tiền\Phiếu thu, sau đó nhập các thông tin chi tiết:

§

Đối tượng: Chọn đối tượng là mã công ty Hồng Hà, phần mềm sẽ tự
động hiển thị ở mục tên đối tượng và cột Đối tượng.

§

Lý do nộp: Chọn lý do là “Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn)”,
sau đó nhập nội dung chi tiết lý do nộp.
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§

Ngày chứng từ: 19/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: USD và nhập tỷ giá: 22.500 VND

§

Nợ TK: chọn TK 1112/Có TK: chọn TK 131

§

Số tiền: 5.000 USD, phần mềm tự động tính ra tiền quy đổi
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu thu vừa nhập.

Nghiệp vụ 5: Nợ phải thu khó đòi không thu được, phải xóa sổ
VD: Ngày 31/01/2021 xác định khoản phải thu 60.510.000VND của công ty
Tân Hòa là không đòi được (chưa được lập dự phòng phải thu khó đòi). Kế
toán tiến hành xóa sổ và hạch toán vào chi phí QLDN.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Tổng hợp, tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn Thêm\Chứng
từ nghiệp vụ khác, sau đó nhập các thông tin chi tiết:
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•

§

Diễn giải: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ

§

Ngày chứng từ: 31/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK: chọn TK 6426/Có TK: chọn TK 131

§

Số tiền: 60.510.000 VND.

§

Đối tượng: chọn mã công ty Tân Hoà.

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

6.3.4. Chức năng bổ sung khác
6.3.4.1. Đối trừ chứng từ
•

Chức năng này cho phép kế toán thực hiện bù trừ công nợ giữa các khoản
phải thu của khách hàng với các khoản khách hàng đã trả.

VD: bù trừ giữa hóa đơn bán hàng với phiếu thu của khách hàng hoặc giữa hóa
đơn bán hàng với chứng từ hàng bán trả lại, giảm giá.
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•

Phần này tương tự như phần đối trừ chứng từ phải trả người bán thuộc
chương Mua hàng và công nợ phải trả.
6.3.4.2. Thiết lập Chính sách giá bán

•

Việc thiết lập các chính sách giá cho các nhóm khách hàng giúp cho doanh
nghiệp theo dõi và quản lý được các chính sách giá áp dụng cho từng nhóm
đối tượng khác nhau như khách hàng bán buôn, khách hàng bán lẻ, khách
hàng đại lý…

NSD tiến hành thiết lập chính sách giá như sau:
•

Vào phân hệ Bán hàng, tại tab Quy trình chọn Tiện ích\Chính sách giá.

•

Màn hình danh sách chính sách giá hiển thị, nhấn Thêm để khai báo chính
sách giá mới.

•

Khai báo thông tin chung của chính sách giá:
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§

Đặt tên chính sách giá.

§

Thời gian Từ ngày Đến ngày: Là khoảng thời gian áp dụng chính sách
giá, nếu bán hàng ngoài khoảng thời gian trên thì chính sách giá sẽ
không còn hiệu lực.

§

Chọn đối tượng áp dụng: Có thể áp dụng cho Tất cả khách hàng hoặc
Theo nhóm khách hàng. Nếu chọn theo nhóm thì cần phân từng khách
hàng vào các nhóm từ bước khai báo thông tin khách hang,sau đó chọn
chi tiết nhóm được áp dụng chính sách giá.

§

Chọn Đơn vị tính/Loại tiền áp dụng. (Nếu khi bán hàng sử dụng Đơn
vị tính/Loại tiền khác thì sẽ không áp dụng được chính sách giá).

•

Sau khi thiết lập các thông tin chung của chính sách giá thì cần lựa chọn
mặt hang nào được áp dụng chính sách này. NSD có thể lựa chọn toàn bộ
mặt hàng đều được áp dụng hoặc chi tiết một vài mặt hàng được áp dụng
chính sách giá.
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•

Lần lượt thiết lập giá bán và chiết khấu cho chính sách giá:

•

Sau khi lựa chọn mặt hàng áp dụng thiết lập giá bán và chiết khấu, chương
trình sẽ tự động tính toán:
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•

Nhấn <<Cất>>.Khi lập chứng từ bán hàng có Khách hàng; Hàng hóa bán
ra thuộc chính sách giá và ngày chứng từ trong khoảng thời gian hiệu lực
của chính sách giá thì chương trình sẽ tự động lấy lên giá bán và chiết khấu
theo chính sách giá đã thiết lập.

•

Trường hợp NSD có cập nhật lại thông tin giá bán của hàng hóa trên danh
mục thì nhấn Tính lại giá bán để chương trình tính toán lại vào cập nhật
dữ liệu mới lên chính sách giá.

6.3.5. Xem và in báo cáo liên quan đến bán hàng
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến bán hàng, phần mềm sẽ tự động
xử lý và đưa ra các báo cáo bán hàng.
8 Sổ chi tiết bán hàng:

•

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Bán hàng),
chọn báo cáo cần xem, sau đó nhấn Chọn tham số.

•

Chọn báo cáo là Sổ chi tiết bán hàng, sau đó chọn tham số thời gian in báo
cáo:
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•

Nhấn Xem báo cáo:

8 Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
•

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Bán hàng)
chọn báo cáo cần xem, sau đó nhấn Chọn tham số.

•

Chọn báo cáo là Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, sau đó khai báo
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tham số báo cáo như: thời gian, tài khoản, loại tiền, nhóm khách hàng,
khách hàng:

•

Nhấn Xem báo cáo:

6.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
6.4.1. Câu hỏi ôn tập
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1. Hãy nêu các khoản giảm trừ doanh thu và cách hạch toán trên phần
mềm kế toán AMIS Kế toán?
2. Nêu quy trình bán hàng thông thường của một doanh nghiệp?
3. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến
bán hàng?
4. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp
vụ liên quan đến hoạt động bán hàng?
6.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến hoạt
động bán hàng như sau:
1. Ngày 07/01/2021, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt (VAT: 10%; chưa thu

tiền).

Ø Tivi LG 21 inches SL: 02, ĐGCTCT: 4.000.000 (VND/chiếc)
Ø Tivi LG 29 inches SL: 03, ĐGCTCT: 9.800.000 (VND/chiếc)
2. Ngày 11/01/2021, bán hàng thu tiền gửi ngân hàng Công thương của Công ty

TNHH Trà Anh (VAT:10%).

Ø Điện thoại NOKIA N6

SL:

05,

ĐGCTCT:5.800.000

(VND/chiếc)

Ø Điện thoại SAMSUNG E8 SL: 05, ĐGCTCT:5.410.000
(VND/chiếc)
3. Ngày 27/01/2021, Công ty cổ phần Hoa Nam đặt hàng gồm (VAT 10%).

Ø Điện thoại NOKIA N7

SL:

02,

ĐGCTCT:5.800.000

SL:

04,

ĐGCTCT:5.500.000

(VND/chiếc)

Ø Điện thoại NOKIA D9
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(VND/chiếc)
4. Ngày 28/01/2021, chuyển hàng cho Công ty cổ phần Hoa Nam theo đơn hàng

ngày 27/01/2021, chưa thu tiền (Tỷ lệ chiết khấu 2% với mỗi mặt hàng.

Ø Điện thoại NOKIA N7

SL: 02, ĐGCT:5.800.000 (VND/chiếc)

Ø Điện thoại NOKIA D9

SL: 04, ĐGCT:5.500.000 (VND/chiếc)

5. Ngày 29/01/2021, Công ty Cổ phần Hoa Nam trả lại hàng. Theo hóa đơn GTGT

mẫu số 01GTKT3/001, số 0001234, ký hiệu AC/19P

Ø Điện thoại NOKIA N7

SL: 01

6. Ngày 27/02/2021, bán hàng cho Công ty TNHH Tân Hòa, thu bằng tiền gửi tại

ngân hàng Công thương, VAT 10%.

Ø Tivi LG 19 inches SL: 03, ĐGCT: 3.400.000 (VND/chiếc)
Ø Tivi LG 21 inches SL: 02, ĐGCT: 3.800.000 (VND/chiếc)
7. Ngày 28/02/2021, bán hàng cho Công ty cổ phần Thái Lan chưa thu tiền. VAT

10%.

Ø Tivi LG 19 inches SL: 02, ĐGCT: 3.400.000 (VND/chiếc)
8. Ngày 06/03/2021, bán hàng cho khách lẻ thu tiền mặt, VAT 10%.

Ø ĐH SHIMAZU 24000BTU

SL:

03,

ĐGCT:16.600.000

(VND/chiếc)
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

In Sổ chi tiết bán hàng, Tổng hợp công nợ phải thu…
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CHƯƠNG 7
KẾ TOÁN KHO
Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hoạt động nhập, xuất kho
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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7.1. Nguyên tắc hạch toán
•

Kế toán nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ phải được
thực hiện theo nguyên tắc giá gốc quy định trong Chuẩn mực kế toán số 02
“Hàng tồn kho”.

•

Việc tính giá trị của vật tư xuất kho được thực hiện theo một trong các
phương pháp quy định trong Chuẩn mực kế toán 02 “Hàng tồn kho”:

•

§

Phương pháp giá đích danh.

§

Phương pháp bình quân gia quyền.

§

Phương pháp nhập trước, xuất trước.

Kế toán chi tiết vật tư phải thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm
vật tư.

7.2. Mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho
7.2.1. Mô hình hóa hoạt động nhập kho
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7.2.2. Mô hình hóa hoạt động xuất kho

7.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
7.3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm
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7.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán kho

7.3.3. Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế
Các chứng từ đầu vào liên quan
Các chứng từ dùng cho việc hạch toán kho bao gồm:
•

Phiếu nhập kho.

•

Phiếu xuất kho.

•

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

•

Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Một số mẫu chứng từ điển hình:
8 Phiếu nhập kho:
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8 Phiếu xuất kho:
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Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán

Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ Kho trong phần mềm AMIS
Kế toán, NSD thực hiện như sau:
8 Nghiệp vụ 1: Hàng mua đi đường

VD: Ngày 20/01/2021, mua của công ty Hồng Hà 20 điện thoại Nokia N7, đơn
giá 4.500.000 VND. (VAT 10%, ký hiệu AA/21P, số 7654321, chưa thanh
toán cho người bán. Hóa đơn đã về nhưng hàng chưa về.
NSD nhập liệu như đã hướng dẫn ở chương Kế toán mua hàng và công nợ phải
trả:

8 Nghiệp vụ 2: Hàng đang đi đường nhập kho

VD: Ngày 26/01/2021 số hàng ở nghiệp vụ 1 đã về nhập kho.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•
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Tại phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng Chuyển kho:
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•

Hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng Thêm\Chuyển kho:

•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
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•

Lựa chọn loại chứng từ nhập kho là “Xuất chuyển kho nội bộ”

•

Diễn giải: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ chuyển kho.

•

Ngày chứng từ: 26/01/2021

•

Tab Hàng tiền: Chọn mã hàng tương ứng là điện thoại Nokia N7, phần
mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

•

Xuất tại kho: Chọn kho 151/Nhập tại kho: Chọn kho 156.

•

TK Nợ: Chọn TK 1561/TK Có: Chọn TK 151.

•

Số lượng: 20

•

Nhấn Cất để lưu chứng từ chuyển kho vừa nhập.

Lưu ý: Giá xuất kho của lô hàng này sẽ được cập nhật sau khi thực hiện tính
giá xuất kho vật tư, hàng hóa.
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8 Nghiệp vụ 3: Nhập kho hàng hóa tự chế, gia công:

VD: Ngày 31/01/2021 phân xưởng 1 và 2 hoàn thành sản xuất, phân xưởng 1
nhập kho 150 quần nam và 160 quần nữ, phân xưởng 2 nhập kho 150 sơ mi
nam, 160 sơ mi nữ.
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng
Nhập kho (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chọn chức năng Thêm\Nhập kho),
sau đó khai báo các thông tin chi tiết:

•

Lựa chọn loại chứng từ nhập kho là “Thành phẩm sản xuất”.

•

Hiển thị trên sổ: Chọn chế độ sổ kế toán làm việc.

•

Diễn giải: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ nhập kho.

•

Ngày chứng từ: 31/01/2021
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•

Tab Hàng tiền:
§

Chọn mã hàng tương ứng là quần nam, quần nữ, áo sơ mi nam và áo sơ
mi nữ, phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

•

§

TK Nợ: Chọn TK 1551/TK Có: Chọn TK 154.

§

Nhập số lượng quần, áo cần nhập kho tương ứng

Tab Thống kê: Chọn mục đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng 1 và 2
tương ứng với các sản phẩm.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ nhập kho vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 4: Nhận vốn góp bằng vật tư, hàng hóa

VD: Ngày 24/01/2021 công ty Hà Thành tham gia góp vốn liên doanh vào công
ty bằng 10 máy tính Intel, giá trị được đánh giá là 8.500.000 VND/cái
NSD tiến hành nhập liệu như sau: Tại phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng
Nhập kho (hoặc trên tab Nhập, xuất kho chức năng Thêm\Nhập kho), sau
đó khai báo các thông tin chi tiết:
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•

Lựa chọn loại chứng từ nhập kho là “Khác (NVL thừa, HH thuê gia
công…)”.

•

Đối tượng: Chọn mã đối tượng tương ứng với công ty Hà Thành, phần mềm
sẽ tự động hiển thị các thông tin liên quan.

•

Diễn giải: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ nhập kho.

•

Ngày chứng từ: 24/01/2021

•

Chọn mã hàng tương ứng là máy tính Intel, phần mềm sẽ tự động hiển thị
các thông tin liên quan.

•

Kho: Chọn kho 153

•

TK Nợ: Chọn TK 1531/TK Có: Chọn TK 41111

•

Nhập số lượng 10, đơn giá 8.500.000 VND

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ nhập kho vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 5: Trị giá vật tư hàng hóa thiếu, thừa khi kiểm kê
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VD: Ngày 02/02/2021 kiểm kê kho phát hiện: trong kho chỉ có 13 điện thoại
Samsung D9, thiếu 02 điện thoại so với trong sổ sách. Chưa phát hiện rõ nguyên
nhân.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng Kiểm kê (hoặc trên tab Kiểm
kê, chọn chức năng Thêm bảng kiểm kê):

•
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•

Kiểm kê kho: Chọn kho cần kiểm kê là kho hàng hoá

•

Đến ngày: Chọn ngày làm căn cứ để kiểm kê

•

Nhấn Đồng ý, phần mềm hiển thị bảng kiểm kê vật tư hàng hoá:
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•

Mục đích: Nhập nội dung chi tiết của việc kiểm kê kho

•

Ngày: 02/02/2021

•

Tab Hàng tiền: Chọn mã hàng phát sinh thừa hoặc thiếu khi kiểm kê: chọn
điện thoại Samsung D9.

•

Nhập số lượng (theo kiểm kê): 13

•

Nhấn <<Cất>> để lưu bảng kiểm kê hàng hoá vừa lập.

•

Chọn chức năng Lập phiếu xuất.

•

Phần mềm sẽ tự động lập phiếu xuất kho tương ứng với 02 điện thoại
Samsung D9 bị thiếu:
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu xuất kho vừa lập.

Lưu ý: Nếu muốn kiểm kê cả giá trị của hàng hoá trong kho, NSD tích chọn
mục Kiểm kê giá trị.
8 Nghiệp vụ 6: Xuất kho vật tư sử dụng

VD: Ngày 21/01/2021 xuất kho 500m vải kaki khổ 1.4m và 500m vải kaki khổ
1,5m phục vụ cho sản xuất ở phân xưởng 2.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng Xuất kho (hoặc trên tab Nhập,
xuất kho chức năng Thêm\Xuất kho):
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•

Khai báo các thông tin chi tiết:

•

Lựa chọn loại chứng từ xuất kho là “Sản xuất”.

•

Lý do xuất: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ xuất kho.
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•

Ngày chứng từ: 21/01/2021

•

Chọn mã hàng tương ứng là vải kaki khổ 1,4 m và khổ 1,5 m, phần mềm sẽ
tự động hiển thị các thông tin liên quan:
§ Kho: Chọn kho K152
§ TK Nợ: Chọn TK 621/TK Có: Chọn TK 152
§ Nhập số lượng tương ứng với từng loại vải

•

Chọn đối tượng tập hợp chi phí là Phân xưởng 2 tương ứng với từng loại
vải:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ xuất kho vừa nhập.

8 Nghiệp vụ 7: Xuất dùng CCDC có giá trị lớn dùng trong nhiều kỳ.
VD: Ngày 21/01/2021, xuất kho máy tính Intel, dùng cho phòng Kế toán. Được
phân bổ trong 3 kỳ.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
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•

Tại phân hệ Kho\Quy trình, chọn chức năng Xuất kho (hoặc trên tab
Nhập, xuất kho chức năng Thêm\Xuất kho), sau đó khai báo các thông
tin chi tiết:

•

Lựa chọn loại chứng từ xuất kho là “Khác (Xuất sử dụng, góp vốn…)”.

•

Lý do xuất: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ xuất kho.

•

Ngày chứng từ: 21/01/2021

•

Chọn mã hàng tương ứng là máy tính Intel, phần mềm sẽ tự động hiển thị
các thông tin liên quan.

•

Kho: Chọn kho 153

•

TK Nợ: Chọn TK 242/TK Có: Chọn TK 1531

•

Nhập số lượng: 1

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ xuất kho vừa nhập.
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8 Nghiệp vụ 8: Xuất vật tư góp vốn đầu tư

VD: Ngày 22/01/2021, góp vốn liên kết vào công ty Hà Liên. Gồm: 4 Điện
thoại Nokia N7. Đơn giá xuất kho là 4.500.000 VND/cái. Giá được công ty Hà
Liên chấp nhận là 5.000.000 VND/cái. Như vậy tổng giá trị điện thoại được
đánh giá cao hơn thực tế là 2.000.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Để phản ánh giá trị hàng hóa xuất kho: thực hiện ở mục Xuất kho tại phân hệ
Kho, tương tự như ở các nghiệp vụ trên. (Giá xuất kho được cập nhật sau khi
thực hiện tính giá xuất kho, giả sử trong trường hợp này giá xuất kho là
4.500.000VND)

•

Để phản ánh số chênh lệch tăng giá trị hàng hóa được đánh giá tăng, NSD
chọn chức năng Chứng từ nghiệp vụ khác tại phân hệ Tổng hợp, sau đó
khai báo các thông tin chi tiết sau:
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§

Diễn giải: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ cần lập.

§

Ngày chứng từ: 22/01/2021

§

TK Nợ: Chọn TK 222/TK Có: Chọn TK 711

§

Số tiền: 2.000.000 VND

§

Nhấn Cất để lưu chứng từ vừa nhập.

Chức năng bổ sung khác
8 Tính giá xuất kho

Phần mềm AMIS Kế toán có chức năng tự động tính giá xuất kho tùy theo
phương pháp tính giá mà doanh nghiệp chọn.
•

Nếu doanh nghiệp chon phương pháp bình quân cuối kỳ thì định kỳ kế toán
mới thực hiện tính giá xuất kho. NSD chọn chức năng Tính giá xuất kho trên
phân hệ Kho, phần mềm sẽ tự động tính giá xuất kho cho vật tư, hàng hoá.
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•

Nếu doanh nghiệp chọn phương pháp Giá đích danh, với mỗi lần xuất kho,
phần mềm cho phép NSD chọn chứng từ nhập tương ứng của vật tư hàng hóa
cần xuất và xác định được ngay giá xuất kho.

•

Nếu doanh nghiệp áp dụng phương pháp Bình quân tức thời hoặc Nhập
trước- xuất trước, phần mềm cho phép NSD chọn thời điểm tính giá xuất
kho. Nếu NSD chọn thời điểm tính giá ngay sau khi lập chứng từ thì phần
mềm sẽ tự động tính ra giá xuất kho ngay khi lập chứng từ.
Lưu ý:

•

Vật tư hàng hoá: Có thể thực hiện tính giá cho tất cả các vật tư, hàng hóa
hoặc cho từng vật tư, hàng hóa.

•

Kỳ tính giá: Tính giá xuất theo kỳ là tháng, quý... hoặc tuỳ chọn, thì phần
mềm sẽ tự động tính theo kỳ trong khoảng thời gian đã chọn.

8 Lắp ráp, tháo dỡ vật tư, thành phẩm, CCDC

Phần mềm kế toán AMIS Kế toán còn hỗ trợ các đơn vị thực hiện lắp ráp 1
thành phẩm từ nhiều vật tư chi tiết hoặc tháo dỡ 1 vật tư thành nhiều bộ phận
chi tiết khác nhau.
•

NSD chọn chức năng Lắp ráp, tháo dỡ trên phân hệ Kho:
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•

Hoặc trên tab Lắp ráp, tháo dỡ, chọn chức năng Thêm lệnh lắp ráp\Thêm
lệnh tháo dỡ) để thực hiện lắp ráp hoặc tháo dỡ vật tư hàng hóa tương ứng:

•

Sau khi khai báo xong Lệnh lắp ráp, NSD sẽ chọn chức năng Lập Phiếu
xuất để xuất các các linh kiện tương ứng tạo thành thành phẩm và chức
năng Lập Phiếu nhập trên thanh công cụ để nhập kho thành phẩm được lắp
ráp. Đơn giá xuất kho sẽ được chương trình tự động tính theo phương pháp
tính mà người dùng mà NSD đã chọn:
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•

Khi khai báo Lệnh tháo dỡ, NSD thực hiện tương tự: chọn chức năng Lập
Phiếu xuất để xuất kho vật tư cần tháo dỡ và chức năng Lập Phiếu nhập
để nhập kho bộ phận chi tiết (thành phẩm) được tháo dỡ. NSD cần phải tự
nhập đơn giá cho các bộ phận được tháo dỡ thành.

Lưu ý: Đối với các vật tư hàng hóa được đưa đi lắp ráp, tháo dỡ, khi khai báo
trên danh mục VTHH, NSD cần chọn tính chất cho các VTHH này là Thành
phẩm. Đồng thời thực hiện khai báo định mức láp ráp, tháo dỡ trên tab Định
mức nguyên vật liệu.
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7.3.4. Xem và in báo cáo kho
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến nhập, xuất kho, phần mềm sẽ tự
động xử lý và đưa ra các báo cáo liên quan đến phần nhập, xuất kho.
8 Tổng hợp tồn kho

•
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Tại phân hệ Kho, chọn tab Báo cáo:
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•

Hoặc vào Báo cáo\Kho chọn báo cáo Tổng hợp tồn kho):

•

Khai báo tham số báo cáo như: thời gian, đơn vị tính, nhóm VTHH, kho:
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•

Nhấn Xem báo cáo:

8 Sổ chi tiết vật tư hàng hóa

•

Tại phân hệ Kho, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Kho chọn báo cáo
Sổ chi tiết vật tư hàng hóa):
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•

Khai báo tham số báo cáo như: thời gian, kho, đơn vị tính, nhóm VTHH,
VTHH:

•

Nhấn Xem báo cáo:
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7.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành:
7.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Nêu trình tự kế toán các nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến kế toán vật tư?
2. Trình bày lại mô hình hóa hoạt động nhập, xuất kho?
3. Các danh mục cần phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến
vật tư, CCDC?
4. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ liên
quan đến vật tư, CCDC?
7.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến
kho vật tư, hàng hóa như sau:
1. Ngày 05/01/2021, Công ty TNHH Hà Liên biếu tặng:
Ø

Kéo

SL: 10

ĐGCT trên thị trường: 50.000

Ø

Kim

SL: 20

ĐGCT trên thị trường: 200.000

2. Ngày 15/01/2021, xuất vật tư cho phân xưởng 1 để sản xuất áo sơ mi, bao gồm:
Ø

Vải lon trắng

Ø

Vải lon kẻ

Ø

Cúc hộp 500

Ø

Chỉ khâu 500m

SL: 1.600
SL: 500
SL: 15
SL: 100

3. Ngày 13/01/2021, công ty TNHH Hồng Hà góp vốn kinh doanh:
Ø

ĐH SHIMAZU 24000BTU

SL: 10, ĐGCT: 15.000.000 VND

Ø

Điện thoại Nokia N7

SL: 20, ĐGCT: 7.000.000 VND

4. Ngày 25/01/2021, Xuất kho hàng hóa gửi bán cho công ty Hoa Nam
Bản quyền của MISA JSC
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Ø

Điện thoại Nokia N6

Ø

Điện thoại Samsung E8
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SL: 10, ĐGCT: 6.000.000 VND

SL: 5, ĐGCT: 5.500.000 VND

5. Ngày 30/01/2021, tiến hành kiểm kê kho, phát hiện thiếu 05 Hộp cúc
hộp, chưa rõ nguyên nhân.
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

Cập nhật giá xuất kho (bút toán tự động).

•

In Báo cáo tổng hợp tồn kho; Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản
phẩm, hàng hóa; Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Thẻ
kho, …
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CHƯƠNG 8
K Ế TOÁN CÔNG CỤ DỤNG CỤ, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hoạt động tăng, giảm Công cụ dụng cụ
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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8.1. Nguyên tắc hạch toán
•

CDCD xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh phải được theo dõi về hiện vật
và giá trị trên sổ kế toán chi tiết theo nơi sử dụng và người chịu trách nhiệm
vật chất.

•

Đối với các CCDC có giá trị nhỏ khi xuất dùng cho sản xuất, kinh doanh
phải ghi nhận toàn bộ một lần vào chi phí sản xuất kinh doanh.

•

Trường hợp xuất CCDC một lần có giá trị lớn, thời gian sử dụng lâu dài
hoặc trong nhiều chu kỳ kinh doanh thì giá trị CCDC xuất dùng được ghi
vào TK 142, 242 và phân bổ dần vào chi phí SX cho các kỳ kế toán.

8.2. Mô hình hóa hoạt động quản lý công cụ dụng cụ
8.2.1. Kế toán tăng CCDC
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8.2.2. Kế toán giảm CCDC

8.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
8.3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm
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8.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán công cụ dụng cụ

8.3.3. Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế
8.3.3.1. Kế toán chi phí trả trước:
Phần mềm AMIS Kế toán cho phép NSD quản lý các chi khoản phí trả trước
sẽ được phân bổ trong nhiều kỳ (như chi phí thuê văn phòng, chi phí lãi vay trả
trước…). Đây là các khoản chi phí thực tế đã phát sinh, nhưng chưa được tính
vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ phát sinh và cần phải phân bổ để tính
vào chi phí của từng kỳ.
8 Nghiệp vụ 1: Ghi nhận các khoản chi phí trả trước phát sinh

VD: Ngày 10/12/2020 thanh toán tiền dịch vụ Internet cho Công ty cổ phần
FPT bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng, số tiền 24.000.000 đồng, thuế
GTGT 10% theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTGT0/001, ký hiệu AA/21E, số
0002345.
NSD thực hiện nhập liệu như sau: Vào phân hệ Tiền gửi, chọn tab Thu, chi
tiền, nhấn Thêm chi tiền:
•

Chọn loại ủy nhiệm chi là “Chi mua ngoài có hóa đơn”

•

Khai báo các thông tin chi tiết về ủy nhiệm chi:
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§

Tài khoản chi: Chọn tài khoản chi là tài khoản ngân hàng BIDV

§

Ngày chứng từ: 10/12/2020

§

Chọn đối tượng nhận tiền là Công ty Cổ phần FPT sau đó nhập nội dung
thanh toán

• Tab Hạch toán: Khai báo các thông tin sau:

•

§

Ngày chứng từ: 30/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK 242/Có TK 1121 và nhập số tiền tương ứng là 5.000.000 VND

Tab Hóa đơn: Tích chọn nội dụng Có hóa đơn, phần mềm sẽ tự động hiển
thị thông tin số tiền thuế tương ứng. NSD thực hiện nhập thông tin số hóa
đơn:
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8 Khai báo các khoản chi phí trả trước

•

NSD tiến hành khai báo như sau: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, tab Chi
phí trả trước:
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•

Chọn Thêm chi phí trả trước sau đó khai báo các thông tin:

•

Nhập các thông tin Mã CP trả trước và Tên CP trả trước

•

Ngày ghi nhận: 10/02/2021

•

Số tiền: 24.000.000 VND

•

Số kỳ phân bổ: 12, phần mềm tự động tính ra số tiền phân bổ hàng kỳ

•

TK chờ phân bổ: 242

•

Tab Thiết lập phân bổ:
§

Đối tượng phân bổ: Chọn các đối tượng cần phân bổ là công trình/đơn
hàng/hợp đồng/đơn vị.

§

Tỷ lệ phân bổ: Nhập tỷ lệ phân bổ tương ứng với từng đối tượng phân
bổ (Tổng tỷ lệ phân bổ phải bằng 100%)

§

TK chi phí: Chọn TK chi phí để làm căn cứ hạch toán chi phí phân bổ
trong các kỳ.
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•

Tab Tập hợp chứng từ: Chọn các chứng từ ghi nhận chi phí phát sinh đã
được lập:
§

Nhấn Chọn chứng từ:

§

Thiết lập điều kiện để tìm kiếm chứng từ cần tập hợp và nhấn Lấy dữ
liệu:

§

•

Tích chọn chứng từ chi phí tương ứng:

Nhấn Đồng ý:
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu chi phí đã khai báo.

8 Phân bổ chi phí trả trước

NSD tiến hành phân bổ như sau: Vào phân hệ Công cụ dụng cụ, tab Chi phí
trả trước, chọn Phân bổ chi phí trả trước\Thêm phân bổ chi phí trả trước:

•
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Chọn kỳ phân bổ chi phí:
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•

Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động sinh ra chứng từ phân bổ chi phí trả trước:

•

Tab Xác định chi phí: phần mềm tự động lấy lên các khoản chi phí trả
trước và số tiền phân bổ trong kỳ:
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•

Tab Phân bổ: phần mềm tự động phân bổ theo tỷ lệ đã được thiết lập ở
bước khai báo chi phí trả trước trên:

•
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Tab Hạch toán: phần mềm tự động sinh hạch toán theo số tiền đã phân bổ:
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ phân bổ vừa lập.
8.3.3.2. Kế toán công cụ dụng cụ:

Các chứng từ đầu vào liên quan
Chứng từ dùng cho việc hạch toán CCDC là Phiếu xuất kho, Hóa đơn mua
hàng, Phiếu báo hỏng CCDC, biên bản bàn giao CCDC…
Mẫu chứng từ điển hình:
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8 Phiếu xuất kho

Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán
Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ Công cụ dụng cụ trong phần
mềm AMIS Kế toán, NSD thực hiện như sau:
8 Nghiệp vụ 1: Ghi tăng CCDC

VD: Ngày 24/01/2021 xuất máy tính Intel dùng cho phòng Tổng giám đốc,
phân bổ trong 3 kỳ.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:

338

Bản quyền của MISA JSC

Chương 8: Kế toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

•

Đầu tiên: tiến hành xuất kho máy tính Intel. Cách thực hiện tương tự nghiệp
vụ 7 thuộc phân hệ Kho:

•

Tiếp theo, NSD tiến hành ghi tăng CCDC:

•

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Ghi tăng:
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•

Lựa chọn hình thức: “Lấy CCDC từ chứng từ xuất kho/mua hàng” sau đó
nhấn Chọn chứng từ:

•

Chọn chứng từ hạch toán phát sinh liên quan đến CCDC đang khai báo sau
đó nhấn Đồng ý:
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•

Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị giao diện Ghi tăng công cụ dụng cụ.
Các thông tin chung về công cụ dụng cụ sẽ được tự động lấy lên theo thông
tin trên phiếu xuất kho đã chọn. NSD thực hiện kiểm tra lại các thông tin
và nhập bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có).

•

Khai báo các phòng ban/bộ phận sử dụng CCDC trên tab Đơn vị sử dụng:
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•

§

Đơn vị: Chọn mã đơn vị là phòng Tổng giám đốc

§

Số lượng: 1

Khai báo tỷ lệ phân bổ CCDC cho các đối tượng phân bổ (như: công trình,
đối tượng tập hợp chi phí, đơn vị, đơn hàng, hợp đồng) trên tab Thiết lập
phân bổ:
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§

Đối tượng phân bổ: Phòng Tổng giám đốc (phần mềm tự động hiển
thị theo phòng ban/bộ phận chọn bên tab Đơn vị sử dụng).

•

§

Tỷ lệ phân bổ: 100%

§

TK chi phí: TK 6423

Khai báo các bộ phận chi tiết cấu thành nên CCDC (nếu có) trên tab Mô tả
chi tiết.

•

Tab Nguồn gốc hình thành: Chương trình sẽ tự động lấy chứng từ xuất
kho đã được chọn ở bước Chọn chứng từ:
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•

Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng để lưu chứng từ vừa nhập.

Lưu ý: NSD cần thực hiện tính giá xuất kho trước khi thực hiện chức năng
chọn chứng từ liên quan.
8 Nghiệp vụ 2: Phân bổ dần giá trị CCDC vào chi phí

Chức năng phân bổ CCDC giúp kế toán định kỳ tiến hành phân bổ giá trị CCDC
vào chi phí. Để thực hiện phân bổ, NSD tiến hành như sau:
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•

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn chức năng Phân bổ:

•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:

•

Tháng/Năm: Chọn tháng phân bổ là 2 và năm phân bổ là 2021.

•

Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động sinh ra chứng từ phân bổ CCDC:
§

Tab Xác định chi phí: phần mềm tự động tính ra số tiền phân bổ cho
các CCDC đang được sử dụng tại phòng ban/bộ phận:
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§

Tab Phân bổ: liệt kê chi phí sẽ được phân bổ cho các đối tượng nào,
theo tỷ lệ phân bổ đã được thiết lập khi ghi tăng CCDC:
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§

Tab Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ phân bổ chi
phí CCDC:

•

Kiểm tra thông tin phân bổ CCDC, sau đó nhấn <<Cất>>.

8 Nghiệp vụ 3: CCDC báo mất, hỏng

VD: Ngày 25/03/2021 doanh nghiệp tiến hành kiểm kê và phát hiện máy tính
Intel dùng ở phòng giám đốc hỏng không sử dụng được. Máy tính đã được tiến
hành thanh lý, giá trị phế liệu bán thu hồi bằng tiền mặt là 1.500.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
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•

Đầu tiên tiến hành kiểm kê CCDC: Tại phân hệ Công cụ, dụng cụ, chọn
chức năng Kiểm kê:

•
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Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:

§

Kiểm kê đến ngày: 25/03/2021

§

Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động lập bảng kiểm kê kho:
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•

§

Mục đích: Nhập nội dung kiểm kê

§

Ngày: 25/03/2021

§

Kiểm kê: Nhập số lượng CCDC thực tế đã được kiểm kê

§

Số lượng hỏng: 1

§

Kiến nghị xử lý: Chọn giá trị là “Ghi giảm”.

§

Số lượng xử lý: 1

§

Nhấn <<Cất>> để lưu thông tin bảng kiểm kê CCDC vừa lập.

Tiếp theo thực hiện ghi giảm CCDC bị hỏng: Tại bảng kiểm kê CCDC chọn
chức năng Ghi giảm:
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•

Chương trình hiển thị giao diện chứng từ Ghi giảm công cụ dụng cụ:

§

Các thông tin khác về máy Intel bị hỏng sẽ được phần mềm tự động
hiển thị.
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§
•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Cuối cùng thực hiện ghi nhận giá trị được thu hồi: Tại phân hệ Tiền
mặt\Quy trình, chọn chức năng Thu tiền (hoặc trên tab Thu, chi tiền chức
năng Thêm thu tiền), sau đó khai báo các thông tin chi tiết:

§

Chọn loại phiếu chi là “Chi khác”.

§

Ngày chứng từ: 25/03/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

TK Nợ: TK 1111 (Phần mềm tự mặc định)/TK Có: chọn TK 242 và
nhập số tiền là 1.500.000 VND

§

Nhấn <<Cất>> để lưu phiếu thu vừa nhập.

Lưu ý: Với những CCDC khi ghi giảm vẫn còn giá trị chưa phân bổ hết, NSD
sẽ thực hiện phân bổ 1 lần vào tháng sau (thực hiện tương tự như nghiệp vụ 3
ở trên).
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Một số chức năng bổ sung khác:
8 Điều chuyển CCDC:

Trong quá trình sử dụng CCDC tại các đơn vị có thể thực hiện điều chuyển từ
phòng ban, bộ phận này sang phòng ban, bộ phân khác. Với chức năng Điều
chuyển CCDC phần mềm AMIS Kế toán cho phép NSD theo dõi, quản lý được
việc điều chuyển CCDC tại đơn vị.
VD: Ngày 26/01/2021 Ghi tăng 02 máy tính Intel ở phòng hành chính tổng
hợp. Đến ngày 20/02/2021, điều chuyển 1 máy tính đó từ phòng hành chính
tổng hợp sang phòng tài chính kế toán.
Với nghiệp vụ ghi tăng CCDC cho phòng hành chính tổng hợp, NSD thực hiện
tương tự nghiệp vụ 1 ở trên.
Còn với nghiệp vụ điều chuyển CCDC, NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ\Quy trình, chọn chức năng Điều chuyển:

•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
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•

Ngày: 20/02/2021

•

Lý do điều chuyển: nhập nội dung chi tiết của việc điều chuyển.

•

Mã CCDC: Chọn mã CCDC là máy vi tính Intel, phần mềm tự động lấy lên
các thông tin liên quan.

•

Đến đơn vị: Chọn mã đơn vị là phòng Tài chính kế toán

•

Số lượng điều chuyển: 1

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ điều chuyển vừa lập.
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8 Điều chỉnh CCDC

Điều chỉnh CCDC được sử dụng khi có đánh giá lại, sửa chữa, nâng cấp hay
tháo dỡ một bộ phận CCDC dẫn đến tăng, giảm giá trị của CCDC hoặc thay
đổi thời gian sử dụng.
VD: Ngày 25/02/2021 tiến hành nâng cấp máy tính Intel ở phòng Tài chính kế
toán, chi phí phát sinh tăng thêm bằng tiền mặt là 1.000.000 VND.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Đầu tiên hạch toán chi phí nâng cấp máy tính ở phòng Tài chính kế toán: Tại
phân hệ Tiền mặt\Quy trình, chọn chức năng Chi tiền (hoặc trên tab Thu,
chi tiền chọn chức năng Thêm chi tiền), sau đó khai báo các thông tin chi
tiết:

§ Chọn loại phiếu chị là “Chi khác”
§ Ngày chứng từ: 25/02/2021
§ Chọn loại tiền hạch toán: VND
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§ TK Nợ: Chọn TK 242/TK Nợ: TK 1111 (Phần mềm tự mặc định) và
nhập số tiền là 1.000.000 VND
§ Nhấn Cất để lưu phiếu chi vừa nhập.
•

Tiếp theo hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh giá trị của CCDC: Tại phân hệ
Công cụ, dụng cụ\Quy trình, chọn chức năng Điều chỉnh:

•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
§ Lý do điều chỉnh: Nhập nội dung chi tiết của việc điều chỉnh giá trị
CCDC.
§ Ngày chứng từ: 25/02/2021

•

Tab Chi tiết điều chỉnh: khai báo thông tin về CCDC được điều chỉnh:
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§

Mã CCDC: Chọn mã CCDC là máy vi tính intel, phần mềm tự động lấy
lên các thông tin liên quan.

§

Giá trị còn lại sau điều chỉnh: 18.000.000

§

Chênh lệch: phần mềm tự động tính ra giá trị = Giá trị còn lại sau điều
chỉnh - Giá trị còn lại trước điều chỉnh.

§

Số tiền PB hàng kỳ: phần mềm tự động tính ra giá trị = Giá trị còn lại
sau điều chỉnh/Số kỳ phân bổ còn lại sau điều chỉnh.

•
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Tab Tập hợp chứng từ:
§

Nhấn Chọn chứng từ

§

Thiết lập điều kiện tìm kiếm chứng từ sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

§

Tích chọn chứng từ chi phí tương ứng:
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§ Nhấn <<Đồng ý>> để lưu thông tin điều chỉnh CCDC vừa lập.
8.3.4. Xem và in báo cáo công cụ dụng cụ
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến ghi tăng, ghi giảm CCDC phần
mềm sẽ tự động xử lý và đưa ra các báo cáo liên quan.
8 Sổ theo dõi CCDC

•

Tại phân hệ Công cụ dụng cụ, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Công
cụ dụng cụ chọn báo cáo Sổ theo dõi công cụ dụng cụ:
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•
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Khai báo tham số báo cáo như: thời gian, loại CCDC:
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• Nhấn Xem báo cáo:

8.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành:
8.4.1. Câu hỏi ôn tập:
1. Tại sao công cụ dụng cụ có nhiều đặc điểm giống TSCĐ nhưng lại không

được xem là TSCĐ?
2. Nêu các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ?
3. Đối với các CCDC đang sử dụng, chưa phân bổ hết mà bị hư hỏng không sử

dụng được nữa thì kế toán xử lý như thế nào? Nêu cách hạch toán trên phần
mềm AMIS Kế toán?
8.4.2. Bài tập thực hành
1. Ngày 07/01/2021, xuất công cụ dụng cụ sử dụng cho sản xuất ở phân xưởng

1, phân bổ trong 3 kỳ:
Ø

Kéo

SL: 5

Ø

Kim

SL: 10

2. Ngày 10/01/2021, xuất công cụ dụng cụ sử dụng cho sản xuất ở phân xưởng

2, phân bổ trong 3 kỳ:
Ø

Kéo

SL: 4
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Ø

Kim

SL: 8

3. Ngày 20/01/2021 phát hiện thấy 02 kéo sử dụng ở phân xưởng 2 có dấu

hiệu hư hỏng nặng, không sử dụng được nữa. Công ty tiến hành thanh lý,
thu về 20.000 VND tiền bán phế liệu.
4. Ngày 31/01/2021 tiến hành phân bổ giá trị CCDC sử dụng trong tháng vào

chi phí.
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

Cập nhật giá xuất kho (bút toán tự động).

•

In Sổ theo dõi CCDC tại nơi sử dụng
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CHƯƠNG 9
KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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9.1. Nguyên tắc hạch toán
•

Đánh giá TSCĐ phải theo nguyên tắc đánh giá giá thực tế hình thành TSCĐ
và giá trị còn lại của TSCĐ.

•

Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên
giá, giá trị khấu hao lũy kế và giá trị còn lại của TSCĐ.
Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị khấu hao lũy kế của TSCĐ

9.2. Mô hình hóa hoạt động tăng, giảm tài sản cố định
9.2.1. Kế toán tăng tài sản cố định
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9.2.2. Kế toán giảm tài sản cố định

9.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
9.3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm
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9.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán tài sản cố định

9.3.3. Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
9.3.3.1. Các chứng từ đầu vào liên quan
Các chứng từ dùng cho việc hạch toán tài sản cố định bao gồm:
•
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Các chứng từ gốc liên quan đến TSCĐ như:
§

Phiếu chi, phiếu thu của hoạt động mua, bán, thanh lý TSCĐ.

§

Biên bản giao nhận TSCĐ.

§

Biên bản thanh lý TSCĐ.

§

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành.

§

Biên bản đánh giá lại TSCĐ.
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§
•

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ...

Một số mẫu điển hình:
§

Biên bản giao nhận TSCĐ
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§
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Biên bản thanh lý TSCĐ
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9.3.3.2. Nhập chứng từ vào phần mềm kế toán
Danh mục TSCĐ dùng để quản lý các TSCĐ mà doanh nghiệp sử dụng. Mỗi
TSCĐ được mang một mã hiệu riêng và cùng với các thông tin về tài sản như:
tỷ lệ khấu hao, cách tính khấu hao, nguyên giá, giá trị khấu hao năm, hao mòn
lũy kế… căn cứ vào các thông tin khai báo để theo dõi TSCĐ từ lúc ghi tăng
cho đến khi tính khấu hao và thanh lý, nhượng bán.
Việc đặt mã này cũng do NSD quyết định. Việc đặt mã hiệu cho TSCĐ trong
bảng mã tài sản cố định tương ứng với việc mở thẻ (sổ) chi tiết TSCĐ để theo
dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến TSCĐ trong kế toán thủ công.
Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định trong phần mềm kế
toán AMIS Kế toán, NSD thực hiện chọn đến phân hệ Tài sản cố định.
Sau đây là hướng dẫn nhập liệu một số nghiệp vụ cụ thể:
Nghiệp vụ 1: Mua TSCĐ không qua lắp đặt, chạy thử
VD: Ngày 20/02/2021, mua mới màn hình Samsung 40 inches của công ty Hà
Thành sử dụng tại phòng Giám đốc. Giá mua chưa thuế là 56.000.000 VND,
thuế GTGT 10% theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, ký hiệu HT/20E,
số 0001334. Ngày bắt đầu sử dụng 01/03/2021. Thời gian sử dụng 5 năm. Đã
chuyển khoản thanh toán.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ mua TSCĐ.
•

Tại phân hệ Tiền gửi, trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm chi
tiền\Chi tiền, sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
§

Chọn phương thức thanh toán

§

Tài khoản chi: chọn số tài khoản của ngân hàng BIDV

§

Nội dung TT: Chọn lý do là “Chi mua ngoài có hóa đơn”, sau đó nhập
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nội dung chi tiết tại mục bên cạnh.
§

Đối tượng: Chọn đối tượng là Công ty Hà Thành => sau đó, phần mềm
sẽ tự động hiển thị ở mục tên đối tượng và cột Đối tượng.

•

§

Ngày chứng từ: 20/02/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

Nợ TK 2112/Có TK 1121 và nhập số tiền tương ứng là 56.000.000 VND

Tab Hóa đơn: Tích chọn “Có hóa đơn” chọn TK thuế là 1332, và nhập số
hóa đơn, chọn thuế suất là 10% chương trình sẽ tự động tính ra số thuế được
khấu trừ tương ứng với giá trị đã ghi nhận ở tab hạch toán.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ
•
368

Tại phân hệ Tài sản cố định, trên tab Quy trình chọn Ghi tăng (hoặc trên
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tab Ghi tăng chọn chức năng Thêm ghi tăng).

•

Chương trình mở ra giao diện để khai báo các thông tin chung về TSCĐ
cần ghi tăng:
§

Ngày ghi tăng: 01/03/2021

§

Nhập mã và tên TSCĐ

§

Loại tài sản: Máy móc, thiết bị

§

Đơn vị sử dụng: Phòng Tổng Giám đốc
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•

Khai báo các thông tin phục vụ cho việc khấu hao TSCĐ tại:
§

Thông tin khấu hao:

Ø TK nguyên giá: TK 2112, TK khấu hao: TK 2141 (phần mềm tự
mặc định).

Ø Nguyên giá: 56.000.000 VND
Ø Ngày bắt đầu tính KH: 01/03/2021
Ø Thời gian sử dụng: 5 năm
Ø Phần mềm sẽ tự động tính ra tỷ lệ và giá trị khấu hao hàng tháng và
năm.
Lưu ý: Đối với những TSCĐ có quy định về mức tối đa khi tính khấu hao, nếu
NSD tích chọn thông tin Giới hạn giá trị tính KH theo luật thuế TNDN và
nhập Giá trị tính KH theo luật, thì khi thực hiện tính khấu hao TSCĐ hàng
370
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tháng, phần chênh lệch giữa Giá trị KH hàng tháng với Giá trị tính KH theo
luật (chênh lệch > 0) sẽ được tính vào chi phí không hợp lý.
§

Thiết lập phân bổ:

Ø Đối tượng phân bổ: Phòng Giám đốc (phần mềm tự động hiển thị
theo phòng ban/bộ phận chọn bên tab Thông tin chung).

Ø Tỷ lệ phân bổ: 100%
Ø TK chi phí: TK 6424
Ø Điền các thông tin bổ sung: KMCP, mã thống kê, công trình…
§

Nguồn gốc hình thành:
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§

Bộ phận cấu thành: Khai báo các bộ phận chi tiết cấu thành nên TSCĐ
và số lượng (nếu có).

§

Dụng cụ, phụ tùng kèm theo: Khai báo các dụng cụ, phụ tùng kèm
theo TSCĐ (nếu có).

§

Thông tin khác: Điền các thông tin liên quan đến việc theo dõi TCSĐ
tại đơn vị.
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•

Sau khi khai báo xong, nhấn Ghi tăng để lưu chứng từ vừa nhập.

Nghiệp vụ 2: TSCĐ được hình thành qua quá trình xây dựng, lắp đặt, chạy
thử
VD: Ngày 20/01/2021, mua các thiết bị của máy phát điện của công ty Phú
Thế, giá đã có thuế GTGT (10%) là 33.000.000 VND theo hóa đơn GTGT mẫu
số 01GTKT0/001, ký hiệu PT/21E, số 0005634, đã thanh toán bằng tiền mặt,
đồng thời công ty tiến hành lắp đặt, chạy thử với tổng chi phí là 250.000 VND
chưa bao gồm 10% thuế GTGT. Đến ngày 22/01/2021 công ty mang vào sử
dụng cho phòng hành chính tổng hợp, thời gian sử dụng 5 năm.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
Bước 1: Hạch toán chi phí lắp đặt, chạy thử TSCĐ
Hạch toán chi phí lắp đặt chạy thử trên các chứng từ như Phiếu chi, mua dịch
vụ, chứng từ nghiệp vụ khác…Trong ví dụ thực hiện phiếu chi tiền mặt.
•

Tại phân hệ Tiền mặt, trên tab Thu, chi tiền chọn Thêm chi tiền\Phiếu
chi, sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
§

Đối tượng: Chọn đối tượng là Công ty Phú Thế. Sau đó, phần mềm sẽ
tự động hiển thị ở mục tên đối tượng và cột Đối tượng.
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§

Chọn loại phiếu chi là “Chi mua ngoài có hóa đơn”, sau đó nhập nội
dung chi tiết tại mục Lý do chi.

•

§

Ngày chứng từ: 20/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

Tab Hạch toán:
§

Mua thiết bị về lắp đặt chạy thử:

Ø Chọn TK hạch toán: Nợ TK 2411/Có TK 1111
Ø Số tiền hạch toán: 30.000.000 VND
§

Chi phí chạy thử:

Ø Chọn TK hạch toán: Nợ TK 2411/Có TK 1111
Ø Số tiền hạch toán: 250.000 VND

374

Bản quyền của MISA JSC

Chương 9: Kế toán tài sản cố định

•

Tab hóa đơn tích chọn Có hóa đơn, nhập thuế suất và thông tin hóa đơn:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Bước 2: Hạch toán chi phí mua TSCĐ sau khi đã lắp đặt chạy thử xong
•

Tại phân hệ Tổng hợp, tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn Thêm\Chứng
từ nghiệp vụ khác, sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
§

Diễn giải: Nhập nội dung chi tiết của chứng từ.

§

Ngày chứng từ: 20/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

TK Nợ: Chọn TK 2112/TK Có: Chọn TK 2411

§

Số tiền: 30.250.000 VND
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Bước 3: Thực hiện ghi tăng TSCĐ: Thực hiện tương tự bước ghi tăng TSCĐ
thuộc nghiệp vụ 1.
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Nghiệp vụ 3: Nhượng bán, thanh lý TSCĐ
VD: Ngày 02/08/2021 tiến hành thanh lý, nhượng bán máy may 3 ở phân xưởng
1, giá chưa thuế là 8.000.000 VND. Đã thu bằng chuyển khoản.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ
•

Tại phân hệ Tài sản cố định, trên tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm
ghi giảm:

•

Chương trình hiển thị giao diện chứng từ ghi giảm TSCĐ. NSD khai báo
các thông tin chi tiết:
§

Tab Tài sản:

Ø Lý do ghi giảm: Chọn lý do là “Nhượng bán, thanh lý”.
Ø Ngày chứng từ 02/08/2021
Ø Mã TSCĐ: Chọn mã của tài sản máy may 3, phần mềm sẽ tự động
hiển thị các thông tin liên quan
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§

Tab Hạch toán:

Ø Phần mềm tự động hạch toán nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ theo lý do
đã chọn ở trên:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Bước 2: Hạch toán nghiệp vụ ghi nhận giá trị thu hồi của TSCĐ được thanh
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lý:
•

Tại phân hệ Tiền gửi, trên tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm thu
tiền, sau đó khai báo các thông tin chi tiết sau:

§

Chon loại phiếu thu là “Thu khác”, sau đó nhập nội dung chi tiết tại
mục Lý do thu.

•

§

Nộp vào TK: Chọn số tài khoản của ngân hàng BIDV

§

Ngày chứng từ: 22/01/2021

§

Chọn loại tiền hạch toán: VND

§

TK Nợ: TK 1121 (phần mềm tự mặc định)/TK Có: Chọn TK 711

§

Nhập số 8.000.000 VND

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Nghiệp vụ 4: Khấu hao TSCĐ
Hàng tháng, kế toán tiến hành tính khấu hao TSCĐ. Để tính khấu hao tự động
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trên AMIS Kế toán, NSD thực hiện như sau:
•

Tại phân hệ Tài sản cố định, trên tab Tính khấu hao, chọn chức năng
Thêm:

•

Chọn kỳ cần tính khấu hao và nhấn Đồng ý:

•

Chương trình sẽ tự động sinh ra bảng khấu hao TSCĐ:
§

380

Tab Tính khấu hao: liệt kê giá trị tính khấu hao của từng tài sản:
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§

Tab Phân bổ: liệt kê giá trị khấu hao của từng tài sản sẽ được phân bổ
cho các đối tượng nào:

§

Tab Hạch toán: liệt kê các bút toán hạch toán nghiệp vụ khấu hao
TSCĐ:
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§

Nhấn <<Cất>> để lưu bảng tính khấu hao.

Nghiệp vụ 5: Góp vốn đầu tư bằng TSCĐ
VD: Ngày 01/02/2021, đầu tư góp vốn kinh doanh vào công ty Phú Thái bằng
nhà xưởng 2. Giá trị tài sản được công ty Phú thái chấp nhận là 150.000.000
VND
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ.
•

Tại phân hệ Tài sản cố định, trên tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm ghi
giảm, sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
§

Lý do ghi giảm: Chọn lý do là “Góp vốn vào công ty liên kết”.

§

Ngày chứng từ 01/02/2021

§

Tab Tài sản: Chọn mã của tài sản phân xưởng 2, phần mềm sẽ tự động
hiển thị các thông tin liên quan
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§

Tab Hạch toán: Phần mềm tự động hạch toán nghiệp vụ ghi giảm
TSCĐ theo lý do đã chọn ở trên:

§

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị TSCĐ đem đi góp vốn
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•

Do giá trị còn lại của TSCĐ mang đi góp vốn < Giá trị ghi nhận góp vốn ở
công ty liên kết nên cần ghi nhận doanh thu do chênh lệch TSCĐ mang đi
góp vốn

•

Tại phân hệ Tổng hợp, tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn Thêm:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Nghiệp vụ 6: Trả vốn góp đầu tư bằng TSCĐ hoặc điều chuyển cho đơn vị
khác: NSD hạch toán tương tự các nghiệp vụ ghi giảm TSCĐ khác.
9.3.3.3. Một số chức năng bổ sung khác
Đánh giá lại tài sản cố định
•

Đánh giá lại TSCĐ được sử dụng khi có đánh giá lại, sửa chữa, nâng cấp
hay tháo dỡ một bộ phận TSCĐ dẫn đến tăng, giảm giá trị tính khấu hao
của TSCĐ hoặc thay đổi thời gian sử dụng của tài sản. Tùy từng trường
hợp phát sinh mà có thể đánh giá Giá trị còn lại, Thời gian sử dụng hoặc
Hao mòn luỹ kế.

•

Để tiến hành điều chỉnh TSCĐ, tại phân hệ Tài sản cố định, trên tab Đánh
giá lại, chọn chức năng Thêm đánh giá lại, phần mềm sẽ căn cứ vào thông
tin TSCĐ được theo dõi tính ra giá trị còn lại, thời gian sử dụng còn lại tính
đến khi đánh giá lại. NSD nhập Giá trị còn lại sau khi đánh giá lại, nhập
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thời gian sử dụng còn lại sau khi đánh giá lại (nếu có thay đổi) hoặc hao
mòn luỹ kế thay đổi sau khi đánh giá. Trường hợp đánh giá lại làm thay đổi
Giá trị khấu hao, NSD nhập tài khoản đánh giá lại tương ứng.

Điều chuyển tài sản cố định
•

Trong quá trình sử dụng có thể có sự điều chuyển tài sản cố định giữa các
bộ phận, phòng ban trong doanh nghiệp. Kế toán phải lập chứng từ điều
chuyển tài sản cố định nhằm theo dõi chi tiết tình trạng tài sản cố định tại
từng bộ phận, phòng ban.

•

Khi phát sinh nghiệp vụ điều chuyển, tại phân hệ Tài sản cố định, trên tab
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Điều chuyển, chọn chức năng Thêm điều chuyển.
•

Chọn tài sản cần điều chuyển, phòng ban điều chuyển đến, TK chi phí ở
phòng ban mới (nếu có sự thay đổi so với phòng ban cũ).

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

9.3.4. Xem và in báo cáo tài sản cố định
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến tài sản cố định, phần mềm sẽ tự
động xử lý và đưa ra các báo cáo về tài sản cố định.
8 Sổ tài sản cố định:
•

Tại phân hệ Tài sản cố định, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Tài sản
cố định chọn báo cáo cần xem), sau đó nhấn Chọn tham số.
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•

Chọn báo cáo là Sổ tài sản cố định, sau đó khai báo tham số báo cáo như:
thời gian, loại TSCĐ. Nhấn Xem báo cáo.

9.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
9.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Nêu nguyên tắc hạch toán kế toán TSCĐ?
2. Nêu quy trình kế toán trường hợp ghi tăng TSCĐ do mua ngoài?
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3. Nêu quy trình kế toán trong trường hợp thanh lý, nhượng bán TSCĐ?
4. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến TSCĐ?
5. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ liên
quan đến TSCĐ?
9.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài
sản cố định như sau:
1. Ngày 12/01/2021 mua mới một máy tính Intel của Công ty Hà Thành
cho phòng kế toán (chưa thanh toán tiền) theo hóa đơn mẫu số
01GTKT0/001, số 0045612, ký hiệu: HT/20E. Số tiền chưa thuế:
30.000.000 VND. VAT: 10%. Thời gian sử dụng 3 năm. Ngày bắt đầu
sử dụng: 24/01/2021.
2. Ngày 02/02/2021, mua mới một máy phát điện của công ty Phú Thái đã
thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng Công thương theo hóa đơn mẫu số
01GTKT0/001, số 0078521, ký hiệu: BC/20E. Số tiền chưa thuế:
50.000.000 VND (VAT: 10%) dùng cho phân xưởng 1. Thời gian sử
dụng 7 năm. Ngày bắt đầu sử dụng: 05/02/2021.
3. Ngày 25/02/2021, nhượng bán máy may 2 cho công ty cổ phần Thái
Lan thu bằng tiền mặt: 2.000.000 VND, VAT: 10%. Theo hóa đơn
GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số: 0000015; ký hiệu: AB/21E.
4. Ngày 01/03/2021, công ty cổ phần Tân Văn bàn giao nhà xưởng 1 do
sửa chữa hoàn thành, nguyên giá mới là: 480.000.000 VND (tăng
30.000.000 VND so với nguyên giá cũ), thời gian sử dụng mới 17 năm.
Thanh toán tiền cho công ty cổ phần Tân Văn bằng tiền mặt.
5. Ngày 12/03/2021, mua mới máy may 5 của công ty Hà Liên (chưa thanh
toán tiền) cho phân xưởng 1 theo hóa đơn mẫu số 01GTKT0/001, số
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0022145, ký hiệu: AD/21E, Số tiền chưa thuế: 38.000.000 VND, VAT
10%, thời gian sử dụng 5 năm. Ngày bắt đầu sử dụng: 14/03/2021.
6. Ngày 24/03/2021, điều chuyển máy may 1 từ phân xưởng 1 sang phân
xưởng 2.
8 Yêu cầu:
•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2 và
khai báo thêm danh mục (nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

Tính khấu hao TSCĐ từng tháng (bút toán tự động).

•

In Danh sách TSCĐ tại nơi sử dụng; Sổ tài sản cố định; Sổ theo dõi tài sản
cố định tại nơi sử dụng…
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CHƯƠNG 10
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hoạt động tiền lương
Ü Hướng dẫn hạch toán tiền lương trên phần mềm
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10.1. Nguyên tắc hạch toán
•

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương phải hạch toán chi tiết số
lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động.

•

Căn cứ vào Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ, Phiếu giao nộp sản phẩm,
Hợp đồng giao khoán, Phiếu nghỉ hưởng BHXH... để lập bảng tính và thanh
toán lương và các khoản trích theo lương cho người lao động.

•

Căn cứ vào Bảng tính lương kế toán lập Bảng tính và phân bổ chi phí tiền
lương cùng các khoản trích theo lương vào chi phí của từng phân xưởng,
bộ phận sử dụng lao động.

10.2. Mô hình hóa hoạt động tiền lương và các khoản trích theo lương

10.3. Hướng dẫn hạch toán tiền lương trên phần mềm.
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10.3.1 Quy trình xử lý trên phần mềm
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10.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

10.3.3. Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
10.3.3.1. Các chứng từ đầu vào liên quan
•

•

Căn cứ tính lương:
§

Hợp đồng lao động/Thỏa thuận sử dụng lao động

§

Phụ lục hợp đồng lao đông

§

Văn bản quyết định thay đổi mức lương…

Các chứng từ dùng cho việc hạch toán tiền lương bao gồm:
§

Bảng chấm công.
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•

394

§

Bảng chấm công làm thêm giờ.

§

Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành…

Một số mẫu chứng từ điển hình:
§

Bảng chấm công

§

Bảng tính lương:
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10.3.3.2. Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
•

Chấm công, tính lương:
§

NSD có thể sử dụng các phần mềm chấm công, quản lý nhân sự hoặc
lập bảng theo dõi excel để lập bảng chấm công cho nhân viên.

§

Cuối tháng hoặc đến kỳ chốt công, các bộ phận sẽ chuyển kết quả theo
dõi bảng chấm công về bộ phận hành chính nhân sự hoặc kế toán để
tổng hợp lên bảng công thực tế của nhân viên.

§

Căn cứ mức lương của từng nhân viên và vào các thông tin giảm trừ gia
cảnh, các khoản giảm trừ theo lương tham gia đóng BHYT, BHXH,
BHTN …để lập lên bảng tính lương của đơn vị.

•

Hạch toán trên phần mềm: Việc chấm công, tính lương có thể thực hiện
trên các ứng dụng AMIS Chấm công, AMIS Tiền lương hoặc theo dõi ngoài
Excel. AMIS Kế toán giúp kế toán hạch toán chi phí lương căn cứ vào bảng
lương đã được duyệt của chủ doanh nghiệp.

Nghiệp vụ 1: Ghi nhận chi phí tiền lương nhân viên
VD: Ngày 31/01/2021 sau khi tổng hợp bảng chấm công thì KT xác đinh được
các khoản cần hạch toán như sau:
§

Lương phân xưởng 1,2: 70.000.000

§

Lương bộ phận kinh doanh: 40.000.000

§

Lương bộ phận nhân sự, kế toán, ban giám đốc: 40.000.000

NSD thực hiện như sau:
•

Vào phân hệ Tổng hợp, trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác chọn Thêm.

•

Nhập các thông tin cần thiết:
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§

Chọn loại chứng từ hạch toán “Khác”

§

Nhập nội dung diễn giải chi tiết

Ø Chọn ngày hạch toán: 31/01/2021
Ø Hạch toán các bút toán liên quan đến tiền lương Nợ
TK622,641,642/Có TK 334

Ø Nhập số tiền tương ứng với từng đơn vị

§

Nhấn Cất để lưu chứng từ vừa nhập.

Nghiệp vụ 2: Ghi nhận các khoản trích theo lương
VD: Tương tự như nội dung ở ví dụ nghiệp vụ 1, NSD ghi nhận các khoản trích
bảo hiểm ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp và giảm trừ lương nhân viên
NSD thực hiện như sau:
•
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nhập các thông tin cần thiết:
§

Chọn loại chứng từ hạch toán “Khác”

§

Nhập nội dung diễn giải chi tiết

§

Chọn ngày hạch toán: 31/01/2021

§

Hạch toán các bút toán trích các khoản bảo hiểm giảm trừ vào lương:
Nợ TK 334
Có TK 3383,3384,3386

§

Hạch toán các bút toán liên quan đến các khoản bảo hiểm ghi nhận vào
chi phí:
Nợ TK 622,641,642
Có TK 3383,3384,3386

•

§

Nhập số tiền tương ứng với từng đơn vị

§

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Khi nộp tiền bảo hiểm, NSD vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi thực hiện lập
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Phiếu chi tiền để ghi nhận số tiền phải nộp lên cơ quan bảo hiểm:
Nợ TK 3383,3384,3386: Tổng số tiền đã trích BH
Có TK 111,112
Nghiệp vụ 3: Hạch toán thuế TNCN phải nộp (nếu có)
Lưu ý: Nội dung giáo trình chỉ hướng dẫn cách xác định thuế TNCN từ tiền
công, tiền lương. Các trường hợp khác NSD tham khảo thêm tại thông tư
111/2013/TT- BTC.
§

Cách xác định số thuế TNCN phải nộp:

Ø Căn cứ tính thuế TNCN của người lao động là tổng thu nhập tính
thuế và thuế suất.

Ø Thuế TNCN được tính lũy tiến theo từng bậc thu nhập.
Ø Công thức tính thuế TNCN:
Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế * Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ
Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

Ø Tổng thu nhập chịu thuế được xác định là tổng các khoản thu nhập
từ tiền lương tiền công và các khoản khác có tính chất như tiền
lương tiền công (phụ cấp, trợ cấp trách nhiệm, tiền thưởng…)

Ø Các khoản giảm trừ gồm:
+ Các khoản giảm trừ gia cảnh: đối với NLĐ là 11 triệu/tháng, của
người phụ thuộc là 4,4 triệu/người/tháng.
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHYT, BHXH, BHTN
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+ Các khoản đóng góp: từ thiện, nhân đạo, khuyến học…

Ø Các khoản được miễn thuế:
+ Tiền ăn ca, ăn trưa, mức khoán chị cho các chi phí như xăng xe,
điện thoại, công tác phí, trang phục, đồng phục, vật phẩm… nếu
chi bằng tiền thì được miễn giảm tối đa giá trị theo quy định
+ Chênh lệch từ tiền lương, tiền công do làm thêm giờ, làm đêm,
làm vào ngày nghỉ, ngày lễ được trả cao hơn so với làm trong
giờ quy định.
+ Các khoản thu nhập từ đám hiếu, hỉ…
+ Một số khoản miễn giảm các theo Luật.

Ø Các mức thuế suất cho từng bậc thu nhập:

§

Sau khi xác định được số thuế TNCN phải đóng cho NLĐ, NSD vào
phân hệ Tổng hợp, thêm mới Chứng từ nghiệp vụ khác, nhập thông
tin ghi nhận số thuế TNCN phải nộp của người lao động.
Nợ TK 334: Tổng số thuế phải khấu trừ
Có TK 3335
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§

Khi nộp thuế vào phân hệ Tiền măt/Tiền gửi thêm Phiếu chi tiền, hạch
toán số tiền cần nộp cho cơ quan Thuế:
Nợ TK 3335: Tổng số thuế phải khấu trừ
Có TK 111,112

VD: Tháng 1/2021 công ty TNHH ABC có phát sinh anh Nguyễn Văn Nam có
tiền lương là 25.000.000 VNĐ. Anh có 01 con nhỏ được khai báo là người phụ
thuộc. Tiền ăn trưa công ty hỗ trợ là 500.000 VND. Mức lương tham gia đóng
bảo hiểm là 10.000.000 VND. Xác định số thuế anh Nam phải nộp.
NSD xác định số thuế phải nộp:
•

Tổng thu nhập: 25.500.000 VND

•

Các khoản miễn trừ: tiền ăn 500.000 VND

•

Các khoản giảm trừ:
+ Gia cảnh: 15.400.000 VND (trong đó anh Nam được giảm trừ
11.000.000 VND, người phụ thuộc 4.400.000 VND)
+ Bảo hiểm: 1.050.000 VND (trong đó BHXH 8%, BHYT 1,5%,
BHTN 1%)

•

Tổng thu nhập tính thuế: 8.550.000 VND

ð Thu nhập tính thuế của anh Nam sẽ gồm 5.000.000 VND ở bậc 1 và
3.550.000 VND ở bậc 2
ð Thuế TNCN phải nộp = 5.000.000 *5% + 3.550.000*10% = 605.000
•

Lập chứng từ nghiệp vụ khác trên phần mềm ghi nhận số tiền thuế TNCN
mà người lao động phải nộp giảm trừ vào tài khoản phải trả người lao động.
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§
•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Lập phiếu chi khi nộp thuế TNCN:

§

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ vừa nhập.

Nghiệp vụ 4: Cơ quan BHXH chi trả các khoản theo chế độ
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•

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác: Ghi nhận số tiền người
lao động được hưởng theo chế độ.
Nợ TK 3383: Số tiền người lao động được hưởng
Có TK 334

•

Khi nhận được tiền của cơ quan BHXH, lập Phiếu thu tiền trên phân hệ
Tiền mặt/Tiền gửi hoặc lập Chứng từ nghiệp vụ khác:
Nợ TK 111,112: Số tiền người lao động được hưởng
Có TK 3383

•

Lập Phiếu chi tiền trên phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi hoặc lập Chứng từ
nghiệp vụ khác khi thực hiện chi trả các khoản bảo hiểm mà người lao
động được hưởng.
Nợ TK 334: Số tiền người lao động được hưởng
Có TK 111,112
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Nghiệp vụ 5: Thanh toán tiền lương cho nhân viên
•

Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi thêm Phiếu chi tiền hoặc có thể thực hiện
trên Chứng từ nghiệp vụ khác.

•

Ghi nhận số tiền lương cần thanh toán cho nhân viên:
Nợ 334: Số dư có của TK 334
Có TK111,112

Bản quyền của MISA JSC

403

Chương 10: Kế toán tiền lương

10.3.4. Xem và in báo cáo
Sổ chi tiết tài khoản
•

Vào Báo cáo, chọn đến Tổng hợp\Sổ sách kế toán\Sổ chi tiết các tài
khoản:

•

Chọn tham số

•

Chọn thông tin cần xem báo cáo:
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•

Chương trình hiển thị dữ liệu báo cáo theo lựa chọn của NSD:

10.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
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10.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Hãy nêu các chứng từ ban đầu làm căn cứ để lập bảng thanh toán lương,

thanh toán bảo hiểm xã hội?
2. Hãy nêu trình tự kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiền lương và các

khoản trích theo lương?
3. Hãy nêu quy trình kế toán tiền lương trong thực tế?

10.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có danh sách các cán bộ như sau:
STT

Mã nhân viên

Họ và tên

Phòng ban

Hệ số
lương

Phụ cấp

1

PMQUANG

Phạm Minh Quang

Giám đốc

9

500.000

2

TNPHUONG

Tạ Nguyệt Phương

Giám đốc

8

500.000

3

NVNAM

Nguyễn Văn Nam

Kinh doanh

4

100.000

4

LMDUYEN

Lê Mỹ Duyên

Kinh doanh

4.2

100.000

5

TDCHI

Trần Đức Chi

Hành chính

4.6

200.000

6

NVBINH

Nguyễn Văn Bình

Hành chính

4.5

200.000

7

PVMINH

Phạm Văn Minh

Kế toán

6

200.000

8

NTLAN

Nguyễn Thị Lan

Kế toán

5

100.000

Yêu cầu:
•

Ngày 28/02/2021 tính lương, các khoản trích theo lương tháng 02 cho cán
bộ nhân viên trong công ty và trả lương qua ngân hàng Công thương (Biết
số công trong tháng 2 của tất cả cán bộ nhân viên là 24, lương cơ bản chưa
nhân hệ số là 1.150.000 VND).
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CHƯƠNG 11
K Ế TOÁN GIÁ THÀ NH
Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nguyên tắc hạch toán
Ü Mô hình hoạt động kế toán giá thành
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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11.1. Nguyên tắc hạch toán
•

Việc tính giá thành sản phẩm căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh để tạo
ra được sản phẩm đó.

•

Chi phí sản xuất, kinh doanh phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí
(phân xưởng, bộ phận sản xuất, đội sản xuất, công trường…); theo loại, nhóm
sản phẩm, hoặc chi tiết, bộ phận sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo
từng công đoạn dịch vụ.

•

Chi phí sản xuất bao gồm:
§

Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

§

Chi phí nhân công trực tiếp

§

Chi phí sử dụng máy thi công (đối với hoạt động xây lắp)

§

Chi phí sản xuất chung.

§

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường
và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá
trị hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán.

11.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành
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11.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
11.3.1. Các phương pháp tính giá thành
Phương pháp trực tiếp
Phương pháp trực tiếp hay còn gọi là phương pháp giản đơn được áp dụng
trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, số lượng mặt
hàng ít, sản xuất với khối lượng lớn và chu kỳ sản xuất ngắn như các nhà
máy điện, nước, các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, gỗ…). Đối tượng
hạch toán chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp này là từng loại sản
phẩm hay dịch vụ.
Tổng giá
thành sản
phẩm hoàn
thành trong
kỳ

=

Chi phí
sản xuất
dở dang
đầu kỳ

Giá thành đơn vị
sản phẩm

=

Chi phí
sản xuất
+
phát sinh
trong kỳ

-

Chi phí sản
xuất dở
dang cuối
kỳ

-

Các
khoản ghi
giảm giá
thành

Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ
Số lượng sản phẩm hoàn thành

Phương pháp hệ số
Phương pháp hệ số được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong quá
trình sản xuất sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu chính, kết thúc quy
trình sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm chính khác nhau và chi phí không
hạch toán riêng cho từng loại sản phẩm được mà phải hạch toán chung cho
cả quá trình sản xuất.
Đối với phương pháp hệ số ta phải chọn 1 thành phẩm làm thành phẩm
chuẩn với hệ số = 1, các thành phẩm khác phải quy về cùng hệ số theo
thành phẩm chuẩn
Giả sử một quy trình sản xuất liên sản phẩm A, B, C. Sản lượng sản phẩm
hoàn thành là QA, QB, QC. Hệ số tính giá thành: HA, HB, HC.
Hệ số giá thành được xác định theo quy định của ngành hoặc xác định dựa
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trên cơ sở giá thành đơn vị, kế hoạch. Ví dụ, giá thành đơn vị kế hoạch
của sản phẩm A, B, C lần lượt là ZKA, ZKB, ZKC. Chọn A là sản phẩm có
số lượng lớn nhất có hệ số chuẩn HA = 1, khi đó:

HB

=

HC

=

ZKB
ZKA
ZKC
ZKA

Công thức tính Giá thành từng loại sản phẩm như sau:
ZA

=

Dđk + C - Dck – Khoản giảm giá thành

x

Q AH A

QH

Trong đó:
QH = QAHA + QBHB + QCHC
C: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ
Dđk: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ
Dck: Chi phí sản xuất kinh doanh dở danh cuối kỳ
Phương pháp tỷ lệ
Phương pháp này áp dụng trong các doanh nghiệp mà quy trình sản xuất
sử dụng cùng một loại nguyên vật liệu chính, kết thúc tạo ra nhiều nhóm
sản phẩm khác nhau về kích cỡ, quy cách, phẩm chất và không xác lập
được hệ số quy đổi giữa các sản phẩm này. Căn cứ vào tỷ lệ chi phí giữa
chi phí sản xuất thực tế với chi phí sản xuất kế hoạch (hoặc định mức), kế
toán sẽ tính ra giá thành đơn vị và tổng giá thành sản phẩm từng loại.
Giả sử quy trình sản xuất n nhóm sản phẩm cùng loại: A1, A2,…An
Xác định tiêu chuẩn phân bổ tính giá thành:
TAi = Q1Ai x Zđi
Hoặc TAi = Q1A1 x ZKi
Xác định giá thành từng nhóm sản phẩm:
410
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ZAi

Dđk + C - Dck - Khoản giảm giá thành

=

TAi

x

å TAi

Trong đó:
TAi: Tiêu chuẩn phân cho nhóm sản phẩm i
Q1Ai: Sản lượng thực tế nhóm sản phẩm i
Zđi: Giá thành định mức một sản phẩm i
ZKi: Giá thành kế hoạch một sản phẩm i
C: Tổng chi phí phát sinh trong kỳ
Dđk: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ
Dck: Chi phí sản xuất kinh doanh dở danh cuối kỳ
Phương pháp định mức
Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp đã xây
dựng được hệ thống định mức vật liệu, nhân công, chi phí chung cho từng
loại sản phẩm.
Giá thành
thực tế

=

Giá thành
định mức

+/-

Chênh lệch do
thay đổi định mức

+/-

Chênh lệch do
thực hiện so với
định mức

Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ
Đối với các doanh nghiệp mà trong quá trình sản xuất sử dụng cùng một
loại nguyên vật liệu chính, bên cạnh các sản phẩm chính thu được còn có
thể thu được những sản phẩm phụ. Để tính giá trị sản phẩm chính phải loại
trừ giá trị sản phẩm phụ khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá sản phẩm
phụ có thể được xác định theo nhiều phương pháp như giá trị ước tính, giá
kế hoạch, giá nguyên liệu ban đầu…
Tổng giá
thành SP
chính

Giá trị SP
= chính dở
dang đầu kỳ
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Tổng chi phí
Giá trị
+ sản xuất phát - SP phụ
sinh trong kỳ
thu hồi

-

Giá trị SP
chính dở
dang cuối
kỳ
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Phương pháp phân bước
Phương pháp này áp dụng cho những doanh nghiệp có quy trình công nghệ
sản xuất sản phẩm phức tạp. Từ khi đưa nguyên liệu, vật liệu chính cho
đến khi tạo ra thành phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn công nghệ, kết thúc
mỗi giai đoạn công nghệ tạo ra bán thành phẩm chuyển sang giai đoạn sau
để tiếp tục chế biến. Trường hợp đối tượng tính giá thành là các bán thành
phẩm và thành phẩm thì tính giá thành theo phương pháp phân bước có
tính giá thành bán thành phẩm (phương pháp phân bước liên tục). Trường
hợp đối tượng tính giá thành chỉ là thành phẩm cuối cùng thì tính giá thành
theo phương pháp phân bước không tính giá thành bán thành phẩm
(phương pháp phân bước song song).
11.3.2. Thực hành trên phần mềm kế toán
11.3.2.1. Quy trình xử lý trên phần mềm:
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11.3.2.2. Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành (theo phương pháp kê khai
thường xuyên – Thông tư 200/2014/TT-BTC)
TK 111, 112, 331

TK 152, 153

TK 621

TK 154

TK 111, 152

11.3.2.3. Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Các chứng từ đầu vào liên quan
Các chứng từ dùng cho việc hạch toán kế toán giá thành bao gồm:
• Phiếu xuất kho nguyên vật liệu sản xuất
• Phiếu nhập kho thành phẩm, nhập lại nguyên vật liệu thừa
• Phiếu chi tiền điện, tiền nước
Bản quyền của MISA JSC
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• Hóa đơn mua hàng không qua kho, mua dịch vụ
• Phân bổ Công cụ, dụng cụ
• Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
• Bảng tính và phân bổ tiền lương…
Thực hành tính giá thành trên phần mềm kế toán
Trong công việc tính giá thành sản phẩm, kế toán sẽ phải tiến hành tuần tự các
bước, từ xác định kỳ tính giá thành, tập hợp chi phí, kết chuyển chi phí cho đến
đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, ở một số
doanh nghiệp khác nhau có đặc thù sản xuất khác nhau thì công việc tính giá
cũng sẽ khác nhau. Phần mềm AMIS Kế toán cho phép NSD tính giá thành
theo phương pháp giản đơn; hệ số, tỷ lệ; công trình vụ việc; đơn đặt hàng và
hợp đồng.
Tính giá thành theo phương pháp giản đơn
Phương pháp này được áp dụng với các doanh nghiệp có quy trình công nghệ
sản xuất liên tục, khép kín, kết thúc quy trình sẽ tạo ra 1 thành phẩm. Khi đó,
đối tượng tập hợp chi phí sẽ là toàn bộ quy trình sản xuất sản phẩm và đối tượng
tính giá thành là thành phẩm hoàn thành của quy trình sản xuất đó. VD: doanh
nghiệp sản xuất bê tông, cọc bê tông, tấm cách nhiệt, bao bì xốp,...
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VD: Ngày 31/03/2021 tính giá thành cho các sản phẩm được sản xuất tại phân
xưởng 1 và phân xưởng 2 trong quý I.
NSD tiến hành tính giá thành theo khác bước sau:
8 Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và

thành phẩm sản xuất ra
•

Vào Tất cả danh mục\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm:

•

Khai báo nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất:
§

Chọn tính chất vật tư hàng hóa là Nguyên vật liệu:

§

Khai báo các thông tin chi tiết của nguyên vật liệu:
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•

416

Khai báo sản phẩm được sản xuất ra:
§

Chọn tính chất vật tư hàng hóa là Thành phẩm:

§

Khai báo các thông tin chi tiết của thành phẩm được sản xuất ra:
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•

Sau khi khai báo xong, nhấn <<Cất>>.

8 Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá

thành theo phương pháp giản đơn
•

Vào Tất cả danh mục\Đối tượng tập hợp chi phí, chọn chức năng Thêm:

•

Do áp dụng phương pháp tính giá giản đơn nên khi khai báo đối tượng
THCP, NSD chọn loại đối tượng THCP là Sản phẩm:

Bản quyền của MISA JSC

417

Chương 11: Kế toán giá thành

•

Khai báo các thông tin bắt buộc về đối tượng tập hợp chi phí, sau đó nhấn
<<Cất>>.

Lưu ý: Với phương pháp tính giá giản đơn, mỗi đối tượng tập hợp chi phí sẽ
tương ứng với một thành phẩm cần sản xuất ra. NSD thực hiện khai báo định
mức giá thành thành phẩm trên quy trình tính giá thành sản xuất liên tục – giản
đơn, vào mục Tiện ích, chọn Khai báo định mức giá thành thành phẩm.
8 Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm
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•

Vào phân hệ Kho\Quy trình, chọn Lệnh sản suất hoặc vào phân hệ
Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm lệnh sản xuất:

•

Tại mục Thành phẩm: khai báo thông tin về thành phẩm được sản xuất:
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•

Tại mục Định mức xuất NVL cho thành phẩm: khai báo các nguyên vật
liệu được sử dụng để sản xuất thành phẩm:

•

Sau khi khai báo xong thông tin, nhất <<Cất>>.
Lưu ý: Với những doanh nghiệp không quản lý lệnh sản xuất có thể bỏ qua
bước này mà thực hiện luôn bước tiếp theo: vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất
kho để lập chứng từ xuất kho sản xuất.

8 Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh

Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất
• Sau khi lập lệnh sản xuất xong, chọn chức năng Lập phiếu xuất để xuất
kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất:
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•

Đối với các chi phí trực tiếp thì NSD cần chọn đối tượng tập hợp chi phí
tại cột Đối tượng THCP.

•

Kiểm tra chứng từ xuất kho, sau đó nhấn <<Cất>>.
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Hạch toán chi phí nhân công, chi phí SXC:
Trong quá trình hạch toán các chứng từ chi phí liên quan đến tính giá thành
(phát sinh nợ TK 621, 622, 623, 627, 154), nếu khoản chi phí nào xác định
được ngay là phát sinh cho đối tượng THCP nào, thì NSD chọn đối tượng tập
hợp chi phí tương ứng, còn khoản chi phí nào chưa xác định là phát sinh cho
từng đối tượng THCP là bao nhiêu thì để trống thông tin cột Đối tượng THCP.
Lưu ý: Đối với việc tính giá thành theo TT200 thì TK 623 chỉ áp dụng đối với
các công ty xây dựng, các doanh nghiệp có loại hình khác sẽ không chọn tài
khoản này.
8 Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ra

•

Vào phân hệ Kho\tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho:

•

Chọn loại chứng từ là Thành phẩm sản xuất

•

Khai báo chứng từ nhập kho và số lượng thành phẩm hoàn thành được nhập
kho.
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•

NSD chọn đối tượng THCP tương ứng với từng thành phẩm, sau đó nhấn
<<Cất>>.

Lưu ý: Đơn giá của thành phẩm nhập kho sẽ được hệ thống tính và cập nhật
sau khi NSD thực hiện xong việc tính giá trên phân hệ Giá thành.
8 Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành

§

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức
năng Thêm kỳ tính giá:

•

Chọn kỳ tính giá thành và đối tượng tập hợp chi phí đã được khai báo ở
bước 2.

•

Sau khi khai báo xong, nhấn <<Cất>>.

Lưu ý: Một đối tượng tập hợp chi phí không thể cùng tồn tại trên các kỳ tính
giá thành có thời gian trùng nhau.
8 Bước 7: Tính giá thành sản phẩm
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•

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức năng
Tính giá thành:

•

Phần mềm sẽ cho phép NSD thực hiện tính giá thành theo phương pháp
giản đơn theo 3 bước sau:

Bước 1: Phân bổ chi phí chung: phần mềm đã tự động tổng hợp các chứng từ
xuất kho nguyên vật liệu (TK 621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí
sản xuất chung (TK 627) chưa có thông tin Đối tượng THCP để thực hiện việc
phân bổ chi phí:
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•

Trên tab Xác định chi phí phân bổ hệ thống sẽ tự động tổng hợp từ các
chứng từ hạch toán liên quan đến tài khoản 621, 622 và 627 có số tiền > 0
và chưa được chọn theo dõi chi tiết theo đối tượng THCP nào cả.

•

NSD lựa chọn phân bổ chí phí theo 1 trong 4 tiêu thức sau: Nguyên vật liệu
trực tiếp, Nhân công trực tiếp, Chi phí trực tiếp và Định mức.

•

Sau khi lựa chọn xong, nhấn Phân bổ, phần mềm sẽ tự động phân bổ chi
phí của từng tài khoản trên tab Xác định chi phí phân bổ cho các đối tượng
THCP trên tab Kết quả phân bổ theo tiêu thức phân bổ đã chọn.

•

Sau khi thực hiện phân bổ xong, nhấn Tiếp theo.

Lưu ý:
•

Phần mềm sẽ không tổng hợp các chứng từ hạch toán đã có thông tin về
đối tượng THCP lên tab Xác định chi phí phân bổ.

•

NSD có thể kiểm tra danh sách chứng được tổng hợp để phân bổ chi phí
chung bằng cách sử dụng chức năng Xem tại cột Chi tiết chứng từ trên tab
Xác định chi phí phân bổ.
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•

Trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp giá vốn bình quân, trước
khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính
giá xuất kho trên phân hệ Kho.

•

Để phân bổ được chi phí chung theo Định mức, NSD cần vào menu Giá
thành\Tiện ích\Khai báo định mức phân bổ chi phí để khai báo định mức
chi phí cho từng đối THCP.

•

Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin chi phí chung được
phân bổ trên tab Bảng phân bổ chi phí chung của màn hình danh sách kỳ
tính giá thành.

Bước 2: Đánh giá dở dang cuối kỳ: trường hợp kết thúc kỳ tính giá thành vẫn
còn có các thành phẩm chưa sản xuất xong, NSD cần xác định giá trị dở dang
cuối kỳ cho từng đối tượng THCP:
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•

Trên tab Xác định dở dang NSD lựa chọn 1 trong 3 phương pháp xác định
giá trị dở dang sau:
§

Sản phẩm hoàn thành tương đương: Với phương pháp này chi phí cho
sản phẩm dở cuối kỳ sẽ bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và các
chi phí sản xuất khác.

§

Theo nguyên vật liệu trực tiếp: Với phương pháp này chi phí dở dang
cuối kỳ chỉ gồm nguyên vật liệu trực tiếp, các chi phí khác được tính
hết vào giá thành thành phẩm trong kỳ.

§

Định mức: Với phương pháp này chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi
phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung của sản phẩm dở dang
được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang và
định mức chi phí của nó.

•

Sau khi lựa chọn phương pháp xác định giá trị dở dang, NSD nhập thông
tin về Số lượng dở dang cuối kỳ và % hoàn thành.

•

Sau đó nhấn Tính chi phí dở dang, phần mềm sẽ tự động tính ra chi phí
dở dang cho từng đối tượng THCP trên tab Kết quả chi phí dở dang cuối
kỳ.

•

Kiểm tra kết quả chi phí dở dang cuối kỳ xong, sau đó nhấn Tính giá thành.

Lưu ý:
•

Để đánh giá được chi phí dở dang cuối kỳ theo Định mức, NSD cần vào
menu Giá thành\Sản xuất liên tục giản đơn\Tiện ích\Khai báo định mức
giá thành thành phẩm để khai báo định mức chi phí cho từng thành phẩm.

•

Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra thông tin dở dang cuối kỳ thông
qua Bảng tập hợp chi phí theo yếu tố hoặc Bảng tập hợp chi phí theo
khoản mục.

Bước 3: Tính giá thành: sau khi thực hiện chức năng tính giá thành ở bước
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đánh giá dở dang, hệ thống sẽ tự động lập bảng tính giá thành:

•

Kiểm tra lại bảng tính giá thành, sau đó nhấn <<Cất>>.

8 Bước 8: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác

định tổng chi phí cho các sản phẩm hoàn thành
•

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Giản đơn, chọn chức năng
Kết chuyển chi phí:

•

Phần mềm sẽ tự động tổng hợp chi phí của các tài khoản 621, 622, 627...
để kết chuyển sang 154:
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•

Kiểm tra chứng từ kết chuyển, nếu phát hiện sai NSD có thể sửa lại trực
tiếp trên chứng từ.

•

Sau khi kiểm tra xong, nhấn <<Cất>>.

Tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ
Phương pháp này được áp dụng với các doanh nghiệp có quy trình sản xuất sử
dụng cùng loại nguyên vật liệu chính và tạo ra nhiều sản phẩm/nhóm sản phẩm
khác nhau. Trong đó, đối tượng THCP là toàn bộ quy trình công nghệ và đối
tượng tính giá thành là từng sản phẩm/nhóm sản phẩm hoàn thành. VD: doanh
nghiệp sản xuất các mặt hàng như sản xuất đá các loại, gạch các loại,..
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NSD tiến hành tính giá thành theo khác bước sau:

8 Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và thành
phẩm sản xuất ra: Thực hiện tương tự như Bước 1 của phương pháp tính giá
giản đơn.

8 Bước 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí được sử dụng để tính giá
thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ ra: Thực hiện tương tự như Bước 2 của
phương pháp tính giá giản đơn. Tuy nhiên khi khai báo NSD cần chọn loại đối
là Phân xưởng.
Lưu ý: Với phương pháp tính giá theo hệ số, tỷ lệ, mỗi đối tượng THCP có thể
bao gồm một hoặc nhiều thành phẩm cần sản xuất ra.

8 Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm: Thực hiện tương tự như Bước 3
của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 4: Hạch toán các chi phí phát sinh: Thực hiện tương tự như Bước 4
của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 5: Nhập kho thành phẩm sản xuất ra: Thực hiện tương tự như Bước
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5 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 6: Xác định kỳ tính giá thành: Thực hiện tương tự như Bước 6 của
phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 7: Tính giá thành sản phẩm
•

Vào phân hệ Giá thành\tab Sản xuất liên tục - Hệ số, tỷ lệ, chọn chức
năng Tính giá thành:

•

Phần mềm sẽ cho phép NSD thực hiện tính giá thành theo phương pháp
giản đơn theo 4 bước sau:

Bước 1: Phân bổ chi phí chung: Thực hiện tương tự như Phân bổ chi phí thuộc
Bước 7 của phương pháp tính giá giản đơn.
Bước 2: Đánh giá dở dang cuối kỳ: Thực hiện tương tự như Đánh giá dở dang
thuộc Bước 7 của phương pháp tính giá giản đơn.
Bước 3: Xác định tỷ lệ phân bổ: Áp dụng trong trường hợp đối tượng THCP
gồm nhiều thành phẩm cần sản xuất:
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•

Trên tab Đối tượng THCP NSD lựa chọn phương pháp xác định tỷ lệ phân
bổ là Hệ số hoặc Tỷ lệ

•

Sau đó nhấn chọn Tính tỷ lệ phân bổ, phần mềm sẽ tự động tính ra tỷ lệ
phân bổ giá thành cho các thành phẩm theo phương pháp đã chọn trên tab
Đối tượng tính giá thành của ...

•

Kiểm tra thông tin tỷ lệ phân bổ, sau đó nhấn Tính giá thành.

Nếu lựa chọn phương pháp phân bổ là Hệ số, sau khi thực hiện chức năng
Tính tỷ lệ phân bổ, hệ thống sẽ chọn thành phẩm có số lượng lớn nhất trong
kỳ tính giá thành làm Thành phẩm chuẩn và mặc định hệ số là 1. Trường hợp
muốn thay đổi thông tin thành phẩm chuẩn, sau khi tích chọn một thành phẩm
khác, NSD phải thực hiện lại chức năng Tính tỷ lệ phân bổ để hệ thống tự
động tính lại tỷ lệ phân bổ giữa các thành phẩm.
Sau khi tính giá thành xong, có thể kiểm tra tỷ lệ phân bổ cho kỳ tính giá thành
trên tab Bảng xác định tỷ lệ phân bổ giá thành của màn hình danh sách kỳ
tính giá thành.
Bước 4: Tính giá thành: Thực hiện tương tự như Tính giá thành thuộc Bước
7 của phương pháp tính giá giản đơn.
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8 Bước 8: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác
định tổng chi phí cho các sản phẩm hoàn thành: Thực hiện tương tự như
Bước 8 của phương pháp tính giá giản đơn.
Tính giá thành theo công trình
Phương pháp này được áp dụng với các doanh nghiệp xây dựng có các công
trình như: nhà ở, đường sá, cầu đường... với nhiều hạng mục công trình con.
Đối tượng THCP sẽ gắn với các các mục con, cuối cùng sẽ được tổng hợp lại
thành giá thành chung của cả công trình.

Bản quyền của MISA JSC

433

Chương 11: Kế toán giá thành

NSD tiến hành tính giá thành theo khác bước sau:

8 Bước 1: Khai báo các nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng công
trình
•

Vào Tất cả danh mục\Vật tư hàng hoá, chọn chức năng Thêm:

•

Khai báo nguyên vật liệu được sử dụng để xây dựng công trình với tính
chất là Nguyên vật liệu:

•

Sau khi khai báo xong, nhấn <<Cất>>.

8 Bước 2: Khai báo các công trình/hạng mục công trình
•

Vào Tất cả danh mục\Công trình, chọn chức năng Thêm.

•

Khai báo Công trình:
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•

Khai báo Hạng mục công trình:
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•

Khai báo các thông tin bắt buộc về công trình/hạng mục công trình, sau đó
nhấn <<Cất>>.

Lưu ý: Trường hợp muốn quản lý các công trình theo từng loại khác nhau,
NSD có thể khai báo các loại công trình trên menu Tất cả danh mục\Loại công
trình.

8 Bước 3: Xuất kho nguyên vật liệu:
•

Vào phân hệ Kho, tab Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Xuất kho:

•

Chọn loại chứng từ là Sản xuất, khai báo nguyên vật liệu xuất kho để xây
dựng công trình:
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8 Bước 4: Tập hợp các chi phí phát sinh: Các chi phí phát sinh liên quan đến
việc tính giá thành (Nợ TK 621, 622, 623, 627, 154) có thể được hạch toán trên
phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi hoặc Tổng hợp.

8 Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành: Thực hiện tương tự như Bước 6 của
phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 6: Phân bổ chi phí chung
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•

Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Phân bổ chi phí
chung:

•

Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các chứng từ xuất kho nguyên vật liệu (TK
621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627)
chưa có thông tin Công trình để thực hiện việc phân bổ chi phí.

•

NSD thực hiện phân bổ chi phí chung tương tự như Phân bổ chi phí thuộc
Bước 7 của phương pháp tính giá giản đơn.
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8 Bước 7: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác
định tổng chi phí cho công trình được xây dựng: Thực hiện tương tự như
Bước 8 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 8: Nghiệm thu công trình
•

Vào phân hệ Giá thành\tab Công trình, chọn chức năng Nghiệm thu công
trình:

•

Chọn mã công trình cần nghiệm thu, sau đó nhấn Đồng ý, phần mềm sẽ tự
động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632:
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•
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Nhập kết quả nghiệm thu cho từng công trình, hạng mục công trình:
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•

Kiểm tra lại chứng từ nghiệm thu công trình, sau đó nhấn <<Cất>>.

Tính giá thành theo đơn hàng
Các bước thực hiện tính giá thành theo đơn đặt hàng cũng tương tự như tính
giá thành theo công trình. Phương pháp này được áp dụng với các doanh nghiệp
chỉ tính giá cho đơn đặt hàng nhất định. Và mục đích của việc tính giá thành là
để xác định giá vốn của thương vụ là bao nhiêu, mà không quan tâm đến đơn
giá của từng sản phẩm. VD: có đơn hàng đặt 30 bộ bàn ghế ăn, tính giá thành
xong thì toàn bộ số bàn ghế này sẽ được bàn giao thẳng cho khách hàng mà
không nhập kho
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NSD tiến hành tính giá thành theo các bước sau:
8 Bước 1: Khai báo các hàng hóa được sản xuất theo đơn đặt hàng: Thực
hiện tương tự như Bước 1 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 2: Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính
giá thành
•

Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng, chọn chức năng Thêm đơn đặt
hàng.

•
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Khai báo thông tin về đơn đặt hàng.
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•

Để tập hợp được chi phí theo đơn hàng khi tính giá thành, NSD cần phải
tích chọn vào thông tin Tính giá thành trên đơn đặt hàng.

•

Sau khi khai báo xong nhấn <<Cất>>.

8 Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm: Thực hiện tương tự như Bước 3
của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành: Thực hiện tương tự
như Bước 4 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành: Thực hiện tương tự như Bước 6 của
phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 6: Phân bổ chi phí chung:
•

Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Phân bổ chi phí
chung:
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•

Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các chứng từ xuất kho nguyên vật liệu (TK
621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627)
chưa có thông tin Đơn hàng để thực hiện việc phân bổ chi phí:

•

NSD thực hiện phân bổ chi phí chung tương tự như Phân bổ chi phí thuộc
Bước 7 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 7: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác
định tổng chi phí theo đơn hàng: Thực hiện tương tự như Bước 8 của phương
pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 8: Nghiệm thu đơn hàng: Thực hiện tương tự như Bước 8 của
phương pháp tính giá theo công trình.
Tính giá thành theo hợp đồng
Các bước thực hiện tính giá thành theo đơn đặt hàng cũng tương tự như tính
giá thành theo đơn hàng. Phương pháp này được áp dụng với các doanh nghiệp
sản xuất theo hợp đồng, với đối tượng THCP sẽ là các các hợp đồng cụ thể. Và
mục địch của việc tính giá thành là để xác định giá trị của thương vụ là bao
nhiêu, không quan tâm đến đơn giá của từng hàng hoá trên sản phẩm. VD: hợp
đồng đặt 05 bức tranh hoa, 5 bức tranh chữ và 5 bức tranh chân dung, sau khi
tính giá thành xong thì toàn bộ số tranh này sẽ được bàn giao thẳng cho khách
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hàng mà không nhập kho

NSD tiến hành tính giá thành theo khác bước sau:

8 Bước 1: Khai báo các hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng: Thực hiện
tương tự như Bước 1 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 2: Khai báo hợp đồng bán được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính
giá thành
•

Vào phân hệ Bán hàng\tab Hợp đồng bán, chọn chức năng Thêm hợp
đồng bán.

•

Tích chọn thông tin Hợp đồng.

•

Khai báo các thông tin chung về hợp đồng (các thông tin bắt buộc) như: Số
hợp đồng, Ngày ký, Giá trị hợp đồng, Đơn vị thực hiện, Người thực hiện,
Tình trạng hợp đồng và các thông tin khác (nếu có):
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•

NSD có thể nhập thông tin Giá trị hợp đồng hoặc để hệ thống tự động lấy
từ tab Hàng hoá và dịch vụ sang (sau khi kế toán khai báo các hàng hoá
được bán theo hợp đồng).

•

Thông tin khách hàng, Địa chỉ và Người liên hệ sẽ lấy theo thông tin đã
khai báo trên danh mục khách hàng.

•

Để tập hợp được chi phí theo hợp đồng, NSD cần tích chọn Tính giá thành
trên giao diện chi tiết của hợp đồng.

•
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Khai báo các mặt hàng được sản xuất theo hợp đồng:
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•

Sau khi khai báo xong nhấn <<Cất>>.

8 Bước 3: Lập lệnh sản xuất thành phẩm: Thực hiện tương tự như Bước 3
của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 4: Hạch toán chi phí phát sinh tính giá thành: Thực hiện tương tự
như Bước 4 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 5: Xác định kỳ tính giá thành: Thực hiện tương tự như Bước 6 của
phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 6: Phân bổ chi phí chung
•

Vào phân hệ Giá thành\tab Hợp đồng, chọn chức năng Phân bổ chi phí
chung:
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•

Hệ thống sẽ tự động tổng hợp các chứng từ xuất kho nguyên vật liệu (TK
621), hạch toán chi phí lương (TK 622), chi phí sản xuất chung (TK 627)
chưa có thông tin hợp đồng để thực hiện việc phân bổ chi phí:

•

NSD thực hiện phân bổ chi phí chung tương tự như Phân bổ chi phí thuộc
Bước 7 của phương pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 7: Kết chuyển các chi phí phát sinh trong kỳ tính giá thành để xác
định tổng chi phí theo hợp đồng: Thực hiện tương tự như Bước 8 của phương
pháp tính giá giản đơn.

8 Bước 8: Nghiệm thu hợp đồng: Thực hiện tương tự như Bước 8 của phương
pháp tính giá theo công trình.
11.3.2.4. Xem và in báo cáo liên quan đến kế toán giá thành:
Sau khi cập nhật các chứng từ liên quan đến kế toán giá thành, phần mềm sẽ tự
động xử lý và đưa ra các báo cáo.
8 Thẻ tính giá thành đối tượng tập hợp chi phí – theo yếu tố chi phí:

•

Tại phân hệ Giá thành, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Giá thành
chọn báo Thẻ tính giá thành đối tượng tập hợp chi phí – theo yếu tố chi
phí), sau đó nhấn Chọn tham số.
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•

Thiết lập các tham số báo cáo như: Kỳ tính giá thành, chọn mã thành phẩm:
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•

Nhấn Xem báo cáo:

8 Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng tập hợp chi phí

•

Tại phân hệ Giá thành, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Giá thành
chọn báo cáo Sổ chi tiết tài khoản theo đối tượng tập hợp chi phí), sau đó
nhấn Chọn tham số.
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•

Khai báo tham số báo cáo như: tiêu chí thống kê, chi nhánh, thời gian, đối
tượng THCP, tài khoản:
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•

Nhấn Xem báo cáo:

8 Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo đối tượng tập hợp chi phí:
•

Tại phân hệ Giá thành, chọn tab Báo cáo (hoặc vào Báo cáo\Giá thành
chọn báo cáo Tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo đối tượng tập
hợp chi phí), sau đó nhấn Chọn tham số.
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•

Khai báo tham số báo cáo như: tiêu chí thống kê, chi nhánh, thời gian, đối
tượng THCP, tài khoản:
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8 Nhấn Xem báo cáo:
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11.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành:
11.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Nêu nguyên tắc hạch toán kế toán giá thành?
2. Nêu các phương pháp tính giá thành?
3. Trình bày về mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành?
4. Các danh mục phải khai báo khi hạch toán các chứng từ liên quan đến kế
toán giá thành?
5. Liệt kê quy trình tính giá thành trong phần mềm AMIS Kế toán?
11.4.2. Bài tập thực hành
Tại Công ty TNHH ABC có phát sinh các nghiệp vụ kế toán liên quan đến kế
toán giá thành như sau:
1. Ngày 05/01/2021, mua vật tư chưa thanh toán của Công ty TNHH Hà Liên
sử dụng ngay cho Phân xưởng 1, bao gồm:
Ø

Vải kaki khổ 1,5 m

SL: 2.500

ĐGCT: 65.000

Ø

Vải kaki khổ 1,4 m

SL: 3.000

ĐGCT: 60.000 VND

Ø

Khóa 20 cm

SL: 3.500

ĐGCT: 3.000 VND

Ø

Chỉ khâu 500 m

SL: 100

ĐGCT: 20.000 VND

VAT 10%, theo HĐ GTGT mấu số 01GTKT0/001, số 0021550, ký hiệu
AD/21E, ngày 05/01/2021.
2. Ngày 07/01/2021, xuất kho vật tư sử dụng cho Phân xưởng 2, bao gồm:
Ø

Vải lon trắng

SL: 2.000

Ø

Vải lon kẻ

SL: 3.000

Ø

Chỉ khâu 500 m

SL: 100

3. Ngày 15/01/2021, nhập kho thành phẩm:
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Ø Phân xưởng 1:
Quần nam: 1.000 cái

Quần nữ:
Ø

Phân xưởng 2:

675 cái

Áo sơ mi nam: 900 cái
Áo sơ mi nữ: 1.000 cái

4. Ngày 27/01/2021, chi tiền mặt thanh toán tiền điện phục vụ sản xuất của
tháng 1 năm 2021 cho Công ty điện lực Hà Nội số tiền chưa thuế là
5.000.000 VND, VAT 10%, HĐ GTGT mấu số 01GTKT0/001, số 0012356,
ký hiệu HK/17P, ngày 27/01/2021.
5. Ngày 27/01/2021, chi tiền mặt thanh toán tiền nước tháng 1 năm 2021 theo
HĐ GTGT số 0136587 của Công ty nước sạch Hà Nội, số tiền chưa thuế
GTGT là 2.000.000 VND, thuế GTGT là 200.000 VND, theo HĐ GTGT
mấu số 01GTKT0/001, số 0136587, ký hiệu NT/21E, ngày 27/01/2021.
6. Ngày 28/01/2021, chi tiền mặt thanh toán tiền sửa chữa, bảo dưỡng máy móc
thiết bị Số tiền chưa thuế là 5.000.000 VND, VAT 10%, theo HĐ GTGT mẫu
số 01GTKT3/001, số 0075251, ký hiệu AB/21E, ngày 28/01/2021.
7. Ngày 28/01/2021, nhập kho thành phẩm:
Ø

Phân xưởng 1:

Quần nam: 1.203 cái
Quần nữ: 1.000 cái

Ø

Phân xưởng 2:

Áo sơ mi nam: 900 cái
Áo sơ mi nữ: 1.200 cái

8. Ngày 31/01/2021, tính tiền lương và các khoản trích theo lương cho công
nhân trực tiếp sản xuất và nhân viên quản lý phân xưởng trong tháng 1(tính
vào chi phí của doanh nghiệp)
Ø

Công nhân trực tiếp sản xuất:

Phân xưởng 1: 116.340.000 VND
Phân xưởng 2: 147.000.000 VND

Ø
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Nhân viên quản lý phân xưởng: 25.000.000 VND.
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9. Ngày 31/01/2021, phân bổ chi phí trả trước tính vào chi phí sản xuất chung
của 2 phân xưởng số tiền 5.000.000 VND.
10. Ngày 31/01/2021, tính khấu hao TSCĐ tháng 1 năm 2020.
11. Cập nhập giá xuất kho cho VT, HH xuất kho trong kỳ.
Thông tin về sản phẩm dở dang cuối kỳ:
Phân xưởng 1: Tổng giá trị sản phẩm dở là 30.000.000 VND
Phân xưởng 2: Tổng giá trị sản phẩm dở là 22.000.000 VND
8 Yêu cầu:

•

Sử dụng thông tin khai báo danh mục trong bài tập thực hành chương 2
(nếu cần).

•

Hạch toán các nghiệp phát sinh vào phần mềm.

•

Tập hợp, phân bổ chi phí chung theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

•

Tính giá thành từng sản phẩm theo phương pháp hệ số và phương pháp tỷ
lệ. Biết giá thành định mức của từng sản phẩm như sau:

Mã sản phẩm Tên sản
phẩm
QUAN_NAM Quần

TK

TK

TK

TK

TK

TK

TK

Tổng

621

622

6271

6272 6273 6274 6277

cộng

94.000 30.000

2.000 2.000 1.000 1.500 1.200 131.700

83.000 27.000

1.500 1.800

800 1.200 1.200 116.500

1.500

900

600 1.000

400

90.400

1.400

800

500 1.100

700

93.500

nam
QUAN_NU

Quần nữ

SOMI_NAM

Áo sơ mi 54.000 32.000
nam

SOMI_NU

Áo sơ mi 54.000 35.000
nữ
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CHƯƠNG 12
K Ế TOÁN THUẾ

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Các khái niệm cơ bản về thuế
Ü Mô hình hóa hoạt động thuế GTGT, TTĐB
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán

460

Bản quyền của MISA JSC

Chương12: Kế toán thuế

12.1. Các khái niệm
12.1.1. Thuế GTGT
•

Khái niệm: Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của HHDV phát
sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

•

Đối tượng chịu thuế: là hàng hóa dịch vụ được sử dụng cho sản xuất kinh
doanh, tiêu dùng ở Việt Nam

•

•

•

Đối tượng nộp thuế:
§

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT

§

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT

Phương pháp tính thuế:
§

Phương pháp khấu trừ

§

Phương pháp trực tiếp

Đối tương áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: các cơ sở
SXKD có các điều kiện sau:
§

Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của
pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ

§

Đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế

§

Trừ các đối tượng áp dụng tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp
trên GTGT

•

Đối tương áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
§

Cá nhân, hộ kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ
chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
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§

Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh không theo Luật Đầu tư và
các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ
kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

§
•

Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ.

Chi tiết về thuế GTGT xem tại thông tư 219/2013/TT- BTC

12.1.2. Thuế TTĐB
•

Khái niệm: Thuế TTĐB là loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu dùng một số
loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (là hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu) theo
danh mục do Nhà nước quy định. Thuế được cấu thành trong giá cả hàng
hóa, dịch vụ và do người tiêu dùng chịu khi mua hàng hóa, sử dụng dịch
vụ.

•

Đối tượng chịu thuế: là các hàng hóa dịch vụ đặc biệt có trong danh mục
do Nhà nước quy định.

•

•

Đối tượng nộp thuế:
§

Tổ chức, cá nhân sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB

§

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB

§

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB

Chi tiết về thuế TTĐB xem tại thông tư 195/2015/TT-BTC

12.1.3. Thuế TNDN
•

Khái niệm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào
lợi nhuận của các doanh nghiệp.

•

462

Chi tiết về thuế TNDN xem tại thông tư 78/2014/TT- BTC
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12.1.4. Thuế TNCN
•

Khái niệm: Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh vào phần thu
nhập của từng cá nhân.

•

Đối tượng nộp thuế: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập
chịu thuế:
§

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong
và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

§

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh
tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

•

Căn cứ tính thuế:
§

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú là Thu nhập
tính thuế và thuế suất. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập
chịu thuế trừ đi các khoản:

Ø Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc như: Bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành,
nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc và các khoản bảo hiểmbắt
buộc khác theo quy định của pháp luật

Ø Các khoản giảm trừ gia cảnh
Ø Các khoản đóng góp: vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến
học…
§

Căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú là thu
nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và thuế suất

•

Các hướng dẫn về xác định thuế TNCN phải nộp trong kỳ xem chi tiết
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Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ.
•

Chi tiết về thuế TNCN xem tại thông tư 111/2013/TT- BTC

12.2. Nguyên tắc hạch toán
•

Doanh nghiệp chủ động tính và xác định số thuế, phí, lệ phí và các khoản
phải nộp cho Nhà nước theo luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán
số thuế phải nộp.

•

Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ, kịp thời các
khoản thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước.

•

Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí và các
khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp.

12.3. Mô hình hóa hoạt động kế toán thuế
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12.4. Thực hành trên phần mềm kế toán
12.4.1. Quy trình xử lý trên phần mềm

12.4.2. Sơ đồ hạch toán kế toán thuế
12.4.2.1. Thuế GTGT đầu vào
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12.4.2.2. Thuế GTGT phải nộp

12.4.2.3. Sơ đồ hạch toán thuế TTĐB

12.4.3. Hướng dẫn lập hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế
12.4.3.1. Thuế giá trị gia tăng
Các chứng từ đầu vào liên quan
•

Các chứng từ dùng cho việc hạch toán thuế bao gồm:
§

Hóa đơn mua hàng do nhà cung cấp lập: hóa đơn GTGT

§

Hóa đơn bán hàng cho khách hàng bao gồm: hóa đơn GTGT, hóa đơn
bán hàng...
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§

Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

§

....

Các bước thực hiện
8 Lập tờ khai thuế GTGT lần đầu: Phần mềm AMIS Kế toán cho phép lập
tờ khai thuế GTGT theo từng tháng/từng quý.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Trước khi lập tờ khai thuế GTGT, NSD cần xác định được mình cần lập tờ
khai theo quý hay theo tháng dựa theo thông tin đăng ký với cơ quan Thuế.

•

NSD vào phân hệ Thuế, tab Khai thuế để thiết lập thông tin tờ khai thuế
sử dụng:

•

Chương trình sẽ hiển thị giao diện Đăng ký tờ khai sử dụng:

Bản quyền của MISA JSC

467

Chương 12: Kế toán thuế

•

Nhấn Cập nhật để xác nhận thông tin.

•

Căn cứ vào thông tin đăng ký tờ khai với cơ quan Thuế và quy định nộp tờ
khai, NSD tiến hành lập lờ khai thuế theo tháng/quý.

468

§

Tại phân hệ Thuế, tab Khai thuế chọn Lập tờ khai.

§

NSD chọn Kỳ tính thuế (kỳ cần lâp tờ khai thuế).
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§

Giao diện tờ khai thuế được hiển thị:

§

Phụ lục PL01-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ
bán ra

Ø Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn đầu ra trong kỳ lên bảng
kê bán ra, NSD muốn chọn lại hóa đơn lên bảng kê thì nhấn nút
Chọn chứng từ.
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Ø Nhấn Đồng ý để lấy các hóa đơn chứng từ đã chọn lên bảng kê.

Ø Trường hợp trong kỳ có hóa đơn đầu ra không đủ điều kiện để lấy
lên bảng kê, chương trình sẽ thông báo để NSD kiểm tra lại.
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Ø NSD có thể kích chọn vào link liên kết tại cột Số chứng từ để sửa
lại thông tin còn thiếu.
§

PL02-1/GTGT: Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Ø Chương trình tự động lấy lên các hóa đơn đầu vào thỏa mãn điều
kiện lên bảng kê mua vào, NSD muốn chọn lại hóa đơn lên bảng kê
thì nhấn nút Chọn chứng từ tương tự như bảng kê bán ra.
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Ø Các trường hợp có sự thay đổi, bổ sung điều chỉnh các chứng từ bán
ra, mua vào có hóa đơn thì sau khi điều chỉnh tại các phân hệ khác
có thể vào chọn lại chứng từ, hóa đơn sẽ lên bảng kê.
§

Sau khi thực hiện lập xong bảng kê ở PL01-1/GTGT và PL02-1/GTGT
thì các số liệu ở 2 phụ lục sé được chương trình tự động lấy lên một số
mục trên tờ khai.
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§

NSD cũng có thể thêm hoặc bỏ bớt các phụ lục của tờ khai đang lập:

§

NSD kiểm tra lại toán bộ các số liệu, thông tin người ký trước khi thực
hiện <<Cất>> để lưu tờ khai vừa lập.

§

Sau khi tờ khai được cất NSD có thể:

Ø Chọn chức năng In để in tờ khai và nộp cho cơ quan thuế.
Ø Chọn chức năng kết xuất XML để xuất khẩu ra file XML để nộp tại
cổng thuế điện tử eTax của Tổng cục Thuế.

Ø Chọn chức năng nộp tờ khai qua MISA MTAX nếu chương trình
có kết nối tới phần mềm MTAX trên tờ khai:
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§

Tờ khai thuế vừa được lưu sẽ hiện trên danh sách các tờ khai mà NSD
đã lập. NSD cũng có thể chọn nộp tờ khai thông qua phần mềm MTAX
tại đây (nếu có kết nối MTAX):

8 Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung: Trong trường hợp đã lập tờ khai lần
đầu nhưng NSD phát hiện sai sót trên tờ khai khi quá thời hạn kê khai thì sẽ
tiến hành lập tờ khai bổ sung để điều chỉnh, bổ sung cho tờ khai chính thức.
NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Vào phân hệ Thuế, chọn tab Khai thuế và thực hiện chức năng Khai bổ
sung.

•

Tích chọn tờ khai bổ sung cần lập là Tờ khai thuế GTGT khấu trừ
01/GTGT:
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•

Chọn kỳ tính thuế: Tháng 1/2021:

•

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT và bảng giải
trình khai bổ sung, điều chỉnh.
§

Trên tab Tờ khai, phần mềm sẽ tự động lấy dữ liệu như tờ khai được
lập lần đầu:
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§

NSD tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai (VD:
Thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ...)

§

Sau đó, sang tab 01/KHBS nhấn Tổng hợp KHBS chương trình sẽ tự
động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên tab Bản giải trình khai bổ sung,
điều chỉnh:
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§

Nếu phải nộp thêm thuế, phần mềm sẽ tự động hiển thị số ngày nộp
chậm và số tiền chậm nộp.

•

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn <<Cất>>.

•

NSD có thể thực hiện các chức năng in, xuất file XML hoặc nộp tờ khai bổ
sung qua MTAX tương tự tờ khai chính thức.

•

Sau khi tờ khai bổ sung được cất giữ, NSD chọn chức năng Hạch toán điều
chỉnh phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ hạch toán điều chỉnh thuế:
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng từ.

8 Thực hiện khấu trừ thuế: Phần mềm kế toán cho phép thực hiện khấu trừ
thuế GTGT đầu vào và thuế GTGT đầu ra để xác định số thuế phải nộp trong
kỳ hay còn được khấu trừ chuyển kỳ sau.
NSD thực hiện theo hướng dẫn sau:
•

Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Khác\Khấu trừ thuế GTGT:

•

Chọn kỳ cần khấu trừ thuế:

478

Bản quyền của MISA JSC

Chương 12: Kế toán thuế

•

Nhấn Đồng ý, phần mềm tự động sinh chứng từ khấu trừ thuế:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng từ.

8 Lập chứng từ nộp thuế đầu ra: Trong trường hợp cần thực hiện nộp thuế
vào kho bạc nhà nướcNSD thực hiện theo hướng dẫn sau:
•

Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Khác\Nộp thuế:
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•

Hoặc vào phân hệ Tiền mặt, tiền gửi thêm chi tiền và lựa chọn Nộp thuế:

•

Chương trình hiển thị giao diện:

•

NSD nhập các thông tin cần thiết:
§

Chọn loại thuế: Thuế khác

§

Phương thức thanh toán: chọn tiền gửi (có thể thay đổi ở đây nếu thực
hiện nộp thuế từ phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi).

§

Tích chọn khoản thuế phải nộp.

§

Chương trình sẽ tự động tính toán số phải nộp dựa trên các chứng từ
nghiệp vụ phát sinh, NSD sẽ lấy theo số phần mềm tự động tính toán
hoặc tự nhập số phải nộp.

§
480

Nhấn Nộp thuế.
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•

Chương trình tự động sinh chứng từ nộp thuế tương ứng:

§
•

Nếu làm UNC thì chọn tài khoản ngân hàng.

Kiểm tra lại chứng từ nộp thuế trước khi nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng
từ.

8 Lập chứng từ nộp thuế hàng nhập khẩu:

•

Đối với nghiệp vụ hàng nhập khẩu, trong trường hợp doanh nghiệp thanh
toán ngay thuế GTGT, tại tab Thuế chứng từ mua hàng nhập khẩu, NSD
nhập TK thuế là 1331, nếu chưa nộp thuế NSD nhập TK Nợ 1388:
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•

Khi thực hiện nộp thuế hàng nhập NSD vào phân hệ Thuế, chọn chức năng
Nộp thuế (hoặc vào menu phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi thêm Phiếu chi
tiền\Nộp thuế):

•

482

Chương trình hiển thị giao diện:

§

Lựa chọn loại thuế phải nộp là “Thuế nhập khẩu”.

§

Lựa chọn phương thức thanh toán: Tiền gửi

§

Tích chọn loại thuế muốn nộp theo từng lần nhập khẩu

§

Tích chọn chứng từ mua hàng nhập khẩu cần nộp thuế
Bản quyền của MISA JSC

Chương 12: Kế toán thuế

§

Nhấn Nộp thuế.

•

Phần mềm tự động sinh ra chứng từ nộp thuế hàng nhập khẩu:

•

Kiểm tra lại thông tin chứng từ nộp thuế, sau đó nhấn <<Cất>>.
12.4.3.2. Thuế GTGT cho dự án đầu tư

Các trường hợp phải lập tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư:
•

Người nộp thuế thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu
trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng
nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế
riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa,
dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế giá trị gia tăng của hoạt
động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

•

Trường hợp người nộp thuế có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong
giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa
đăng ký thuế thì người nộp thuế lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư.

•

Trường hợp người nộp thuế có quyết định thành lập các Ban Quản lý dự án
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hoặc chi nhánh đóng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với
tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính để thay mặt người nộp thuế trực tiếp
quản lý một hoặc nhiều dự án đầu tư tại nhiều địa phương; Ban Quản lý dự
án, chi nhánh có con dấu theo quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách chứng
từ theo quy định của pháp luật về kế toán, có tài khoản gửi tại ngân hàng,
đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì Ban Quản lý dự án, chi nhánh
phải lập hồ sơ khai thuế riêng với cơ quan thuế địa phương nơi đăng ký
thuế.
Các bước thực hiện:
8 Lập tờ khai lần đầu

•

Vào phân hệ Thuế, chọn Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư
(02/GTGT).

•
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Thiết lập kỳ tính thuế:
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§

Chọn kỳ tính thuế: Tháng 1/2021

§

Nhập thông tin mã hồ sơ khai DAĐT: là một dãy số gồm 10 chữ số,
được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài
và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Mỗi dự án đầu tư được
cấp một mã số duy nhất, không thay đổi trong quá trình hoạt động của
dự án và không được cấp cho dự án khác.

•

§

Tích chọn số bảng kê tương ứng với số dự án đầu tư.

§

Nhấn Đồng ý.

Chương trình hiển thị tờ khai:
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•

Trên PL 01-2/GTGT nhấn Chọn chứng từ, chương trình sẽ tự động lấy lên
các hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dùng cho dự án đầu tư
và có ngày < hoặc = ngày cuối cùng của kỳ tính thuế.

486

Bản quyền của MISA JSC

Chương 12: Kế toán thuế

§

Chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào được lấy lên bảng kê phải thỏa
mãn điều kiện: có chọn nhóm HHDV là nhóm 3, chưa được kê lên bảng
kê của các kỳ trước và có đủ thông tin số hóa đơn, ngày hóa đơn.

§

Trường hợp có nhiều dự án đầu tư, NSD cần tự xác định các hóa đơn,
chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào trên tab PL01-2/GTGT là của dự
án đầu tự nào để khai báo vào các bảng kê tương ứng. Trên giao diện
Chọn chứng từ, NSD sẽ tích chọn những hóa đơn nào thuộc dự án
đang kê khai.

•

Trên tab Tờ khai, chương trình sẽ tự động lấy lên số liệu theo phụ lục tờ
khai:

•

Riêng các chỉ tiêu sau, NSD cần tự xác định và nhập vào tờ khai:

§ Chỉ tiêu [21a]: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư nhận bàn giao từ
chủ dự án đầu tư.
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§ Chỉ tiêu 24, 25: Điều chỉnh tăng.
§ Chỉ tiêu 26, 27: Điều chỉnh giảm.
§ Chỉ tiêu 28a: Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh, thành
phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt
động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế.

§ Chỉ tiêu 30a: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa nhập khẩu thuộc loại
trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định đã đề nghị hoàn.

§ Chỉ tiêu 30: Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn.
§ Chỉ tiêu 31: Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn bàn
giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ.
8 Lập tờ khai bổ sung
•

Để điều chỉnh các số liệu khi NSD phát hiện tờ khai đã nộp có sai sót, NSD
vào phân hệ Thuế, chọn chức năng Khai bổ sung, chọn đến Tờ khai thuế
GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT).

•

Các bước tiếp theo thực hiện tương tự khi lập tờ khai bổ sung cho Tờ khai
thuế GTGT khấu trừ.
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12.4.3.3. Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
•

Hàng tháng, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng hóa và kinh doanh
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB phải thực hiện kê khai thuế TTĐB.
Hồ sơ khai thuế gồm: Bảng kê mua vào, bảng kê bán ra, tờ khai thuế….

•

Để thực hiện được các chức năng kê khai thuế TTĐB trên phần mềm kế
toán AMIS Kế toán, trước tiên NSD phải thực hiện khai báo các danh mục
có liên quan:

8 Khai báo các danh mục liên quan:

•

Danh mục Biểu thuế TTĐB: phần mềm đã thiết lập sẵn danh sách biểu
thuế TTĐB theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, NSD vẫn có thể chỉnh sửa
khi quy định thay đổi:
§

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục.

§

Trên danh sách các danh mục chọn đến Thuế\Biểu thuế tiêu thu đặc
biệt:
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•

Danh mục hàng hóa chịu thuế TTĐB:
§

NSD vào danh mục Vật tư hàng hóa để thêm mới VTHH chịu thuế
TTĐB hoặc bổ sung thuế TTĐB cho VTHH đã được tạo từ trước:
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§

Chọn Nhóm HHDV chịu thuế TTĐB tương ứng với hàng hóa đang khai
báo

§

Nhấn <<Cất>> để lưu vật tư, hàng hóa vừa nhập.

8 Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu
•

Tại phân hệ Thuế, chọn chức năng Lập tờ khai\Tờ khai thuế tiêu thụ đặc
biệt (01/TTĐB):

•

Chọn kỳ tính thuế:
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•

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt và
các bảng kê kèm theo:

§

Phần mềm tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai, NSD có thể tự
thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê và nhập dữ liệu vào một số chỉ
tiêu trên Tờ khai.
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§

Trường hợp muốn thêm phụ lục, NSD nhấn Thêm phụ lục trên thanh
công cụ và tích chọn phụ lục cần thêm.

§

Trường hợp muốn xóa phụ lục khỏi tờ khai, NSD chọn vào tab của phụ
lục cần xóa, sau đó nhấn

.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu tờ khai vừa lập.

•

Tương tự như các tờ khai khác, sau khi tờ khai được cất, NSD có thể chọn
chức năng In để in tờ khai nộp cho cơ quan thuế, xuất XML để nộp qua
cổng điện tử của Tổng cục thuế hoặc nộp qua MISA MTAX nếu có kết nối.

Lưu ý: Trường hợp một số hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê do thiếu
các thông tin như: ngày hóa đơn, số hóa đơn, nhóm HHDV mua vào hoặc thuế
suất TTĐB, NSD nhấn chọn "Bấm vào đây để xem chi tiết...", phần mềm sẽ
liệt kê ra danh sách các hóa đơn không đủ điều kiện lên bảng kê. Sau khi sửa
xong, trên giao diện Tờ khai, NSD chon chức năng Chọn chứng từ để tích
chọn các hóa đơn vừa sửa lên bảng kê.
8 Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung
•

Tại phân hệ Thuế, chọn Khai bổ sung\Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt
(01/TTĐB).

•

Chọn kỳ tính thuế:
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•

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB và bảng giải
trình khai bổ sung, điều chỉnh.

§

Trên tab Tờ khai, phần mềm sẽ tự động lấy dữ liệu như tờ khai được
lập lần đầu, NSD tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ
khai (VD: Thuế TTĐB phải nộp...)

§

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS, phần mềm sẽ tự động lấy các chỉ tiêu
bị điều chỉnh lên tab Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh:
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§

Nếu phải nộp thêm thuế, phần mềm sẽ tự động hiển thị số ngày nộp
chậm và số tiền chậm nộp.

•

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn <<Cất>>.

8 Hạch toán thuế TTĐB phải nộp: Đầu tiên, NSD hạch toán nghiệp vụ bán
hàng đối với các mặt hàng chịu thuế TTĐB trên phân hệ Bán hàng. Định kỳ
khi đã xác định được số thuế TTĐB phải nộp, NSD thực hiện như sau:
•

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác:

•

Thêm chứng từ nghiệp vụ khác và hạch toán số thuế TTĐB phải nộp:
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ.

•

Khi thực hiện nộp thuế, vào phân hệ Thuế, chọn chức năng Nộp thuế (hoặc
phân hệ Tiền măt/Tiền gửi thực hiện chức năng Thêm phiếu chi\Nộp
thuế):

•
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§

Lựa chọn loại thuế phải nộp là “Thuế khác”.

§

Lựa chọn phương thức thanh toán: Tiền mặt.

§

Tích chọn thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp.

§

Nhấn Nộp thuế.

Phần mềm tự động sinh ra chứng từ nộp thuế TTĐB:
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•

Kiểm tra lại thông tin chứng từ nộp thuế, sau đó nhấn <<Cất>>.
12.4.3.4. Thuế TNDN

Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý
•

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng
Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác. Chọn mục Hạch toán thuế TNDN phải
nộp trên chứng từ nghiệp vụ khác:

•

Nhập các thông tin cần thiết và nhấn <<Cất>>.

•

Khi thực hiện nộp thuế TNDN tạm tính vào kho bạc Nhà nước, NSD vào
phân hệ Thuế, chọn chức năng Khác\Nộp thuế (hoặc vào phân hệ Tiền
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mặt/Tiền gửi lập phiếu chi tiền để Nộp thuế), chương trình hiển thị giao
diện:

•

Chọn loại thuế là Thuế khác và tích chọn khoản thuế phải nộp. Nhấn Nộp
thuế, chương trình sẽ tự động sinh chứng từ chi tiền:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ.

Lập tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm
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•

Vào phân hệ Thuế, chọn Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN).

•

Chọn kỳ tính thuế, mức thuế suất áp dụng và các phụ lục kê khai:

•

Nhấn Đồng ý, chương trình mở ra giao diện tờ khai quyết toán thuế TNDN:
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•

Trên phục lục 03-1A/TNDN Kết quả hoạt động kinh doanh chương trình
sẽ tự tổng hợp số liệu phát sinh trong năm để xác định được lợi nhuận trước
thuế của doanh nghiệp.

•

500

Kiểm tra thông tin và nhấn <<Cất>> để lưu lại tờ khai.
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•

Thực hiện in, xuất khẩu XML hoặc nộp tờ khai trực tuyến qua phần mềm
MISA MTAX.

•

Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán.
§

Vào phân hệ Tổng hợp trên tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức
năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

§

Nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ và lập phiếu chi để thực hiện nghĩa vụ
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nộp thuế vào kho bạc nhà nước trong thời hạn quy định.
12.4.4. Các chức năng khác liên quan đến hoạt động quản lý thuế
12.4.4.1. Xem và in các tờ khai.
•

Trên phân hệ Thuế, chọn chức năng Xem để xem lại nội dung các tờ khai
thuế:

•

Thực hiện chức năng In tờ khai:

12.4.4.2. Nộp tờ khai qua phần mềm MTAX.
•
502

Để thực hiện chức năng này, NSD cần thực hiện mua ứng dụng và đăng ký
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tài khoản MTAX có cùng thông tin mã số thuế công ty.
•

Để thực hiện kết nối AMIS Kế toán với MTAX, NSD vào phân hệ Thuế,
nhấn Nộp tờ khai qua MISA MTAX.

•

Chương trình hiển thị giao diện đăng nhập tài khoản MTAX:

•

Điền đầy đủ các thông tin và thực hiện kết nối.

•

Chương trình hiển thị thông tin kết nối thành công tới MTAX:
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•

Thực hiện chức năng Nộp tờ khai.

•

Hoặc mở xem tờ khai và thực hiện chức năng nộp tờ khai qua MISA
MTAX:

•

NSD có thể nắm được trạng thái của tờ khai sau khi thực hiện nộp tờ khai
qua MISA MTAX:
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12.4.5. Xem báo cáo thuế:
•

NSD vào phân hệ Thuế, tab Báo cáo (hoặc vào phân hệ Báo cáo, vào mục
Thuế) để chọn xem các báo cáo phục vụ công tác quản lý thuế:

•

Chọn loại báo cáo cần xem và thiết lập tham số xem báo cáo:
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•

Chương trình hiển thị giao diện báo cáo theo tham số mà NSD đã chọn:

12.5. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
12.5.1. Câu hỏi ôn tập:
1. Thế nào là thuế GTGT và thuế TTĐB?
2. Nếu doanh nghiệp mua hàng hóa phục vụ cho SXKD thuộc loại chịu thuế
GTGT được khấu trừ, giá trị mua hàng trên 20 triệu nhưng trong kỳ chưa
thanh toán cho người bán thì hóa đơn GTGT đó có được kê khai lên bảng kê
506
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mua vào thuế GTGT không?
3. Nêu quy trình lập hồ sơ kê khai thuế GTGT, thuế TTĐB?
4. Liệt kê một số chứng từ được sử dụng cho việc hạch toán các nghiệp vụ liên
quan đến thuế GTGT và thuế TTĐB?
12.5.2. Bài tập thực hành
8 Nghiệp vụ phát sinh tại tháng 2/2021 như sau:

•

Ngày 02/02/2021 nhập mua oto Huyndai 24 chỗ của công ty TNHH Lan
Tân số lượng 02 chiếc, đơn giá 800.000.000 VND chưa bao gồm thuế
GTGT 10%, đơn giá đã bao gồm 15% thuế TTĐB theo số hóa đơn 0008876.
Chưa thanh toán.

•

Ngày 05/02/2021 nhập mua từ Công ty Cổ phần Hà Thành 03 điện thoại
Samsung A70 với giá 5.500.000 VND/chiếc và 06 Iphone 12 Promax với
giá 25.800.000 VND/chiếc. Chưa bao gồm 10% VAT. Thanh toán chuyển
khoản.

•

Ngày 10/02/2021 thực hiện bán 01 chiếc oto Huyndai 24 chỗ cho công ty
TNHH Ngọc Lan với giá 950.000.000 chưa bao gồm 10% thuế GTGT.
Công ty Ngọc Lan thanh toán trước 50% số tiền.

•

Ngày 13/02/2021 bán cho khách lẻ 01 chiếc điện thoại SAMSUNG A70
với giá 7.530.000 VND đã bao gồm 10% VAT, khách hàng thanh toán
chuyển khoản.

•

Ngày 20/02/2021 bán cho cửa hàng Minh Ngọc 04 điện thoại Iphone 12
Promax với giá 27.450.000 VND/Chiếc. Đơn giá chưa bao gồm 10% VAT.
Khách hàng chưa thanh toán
8Yêu cầu:

•

Lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB
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•

Căn cứ vào các chứng từ đã nhập, thực hiện hạch toán thuế TTĐB, khấu
trừ thuế GTGT (bút toán tự động), chứng từ nộp thuế.

•
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In Tờ khai thuế GTGT, Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn…
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CHƯƠNG 13
K Ế TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Nhiệm vụ của kế toán tổng hợp
Ü Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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13.1. Nhiệm vụ kế toán tổng hợp
•

Quản lý và rà soát các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

•

Kiểm tra và thực hiện yêu cầu kế toán chi tiết.

•

Tổng hợp và làm công tác kế toán cuối kỳ: phân bổ định kỳ, kết chuyển tự
động để xác định kết quả kinh doanh, xác định số thuế TNDN phải nộp….

•

Thực hiện công tác sổ sách hàng tháng, báo cáo tài chính quý, năm…

13.2. Mô hình hóa hoạt động kế toán tổng hợp

13.3. Thực hành trên phần mềm kế toán
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13.3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm

13.3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp
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13.3.3. Các công việc cuối kỳ
13.3.3.1. Tính tỷ giá xuất quỹ
•

Chỉ áp dụng cho doanh nghiệp có phát sinh các giao dịch thanh toán bằng
ngoại tệ để ghi nhận các khoản doanh thu hoặc chi phí tài chính do phát
sinh chênh lệch tỷ giá khi thực hiện các giao dịch chi bằng ngoại tệ.

•

NSD có thể lựa chọn phương phát tính tỷ giá xuất quỹ bằng cách vào phần
Thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.

•

Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân tức thời:
§

Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền
gửi, chương trình sẽ tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi
tiền. Khi nào có phát sinh sửa chữa, thêm, bớt hoặc xóa các khoản thu,
chi ngoại tệ, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ, để
chương trình tự động tính lại tỷ giá xuất quỹ cho các chứng từ gốc.

§
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Vào phân hệ Tiền mặt/Tiền gửi, chọn chức năng Tính tỷ giá xuất quỹ:
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§

Chọn kỳ tính giá xuất quỹ:

§

Sau khi chọn kỳ, loại ngoại tệ cần tính lại tỷ giá xuất quỹ thì nhấn Thực
hiện, chương trình sẽ tự động tính toán lại và cập nhật lại tỷ giá xuất
quỹ vào các chứng từ gốc có liên quan.

•

Tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp Bình quân cuối kỳ:
§

Với phương pháp này mỗi lần thực hiện chi ngoại tệ bằng tiền mặt, tiền

Bản quyền của MISA JSC

513

Chương 13: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính

gửi, chương trình sẽ không tự động xác định tỷ giá xuất quỹ trên chứng
từ chi tiền. Cuối tháng, kế toán sẽ thực hiện chức năng Tính tỷ giá xuất
quỹ để chương trình xử lý chênh lệch tỷ giá cho các chứng từ có liên
quan.
§

Vào phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi, chọn chức năng Tính tỷ giá xuất
quỹ.

§

Chọn kỳ tính và loại ngoại tệ cần tính tỷ giá xuất quỹ tương tự phương
pháp bình quân tức thời.

§
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Khi nhấn Thực hiện, chương trình sẽ sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch.
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§

Kiểm tra lại nội dung hạch toán và nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ.

13.3.3.2. Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
Mục đích: Thực hiện đánh giá lại các tài khoản có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hối
đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm cuối kỳ kế toán.
Cách thực hiện:
•

Vào phân hệ Tổng hợp\Quy trình\Tiện ích\Đánh giá lại tài khoản ngoại
tệ:

•

Chọn loại ngoại tệ và mốc thời gian đánh giá lại:
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•

Khai báo tỷ giá sử dụng để đánh giá lại tài khoản ngoại tệ, cụ thể:
§

Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT200:

Ø Khai báo Tỷ giá mua: để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ được phân loại là Tài sản.

Ø Khai báo Tỷ giá bán: để đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc
ngoại tệ được phân loại là Nợ phải trả.
§

Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT133:

Ø Tại mục Theo tỷ giá: khai báo tỷ giá chuyển khoản trung bình cuối
kỳ của ngân hàng thương mại nơi đơn vị thường xuyên có giao dịch.
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•

Chọn tài khoản xử lý lãi/lỗ chênh lệch tỷ giá.

•

Tại tab Số dư ngoại tệ: Hiển thị danh sách các tài khoản có số dư ngoại tệ
theo loại ngoại tệ và mốc thời gian đánh giá lại đã thiết lập. Tích chọn các
tài khoản muốn đánh giá lại: Chương trình sẽ tự động tính ra chênh lệch
đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.
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•

Tại tab Chứng từ công nợ và thanh toán: Hiển thị danh sách các chứng
từ công nợ bằng ngoại tệ còn nợ và chứng từ thanh toán bằng ngoại tệ chưa
được đối trừ hết.

•

Nhấn Thực hiện, chương trình tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch
tỷ giá từ đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.

•

Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin (nếu cần) sau đó nhấn <<Cất>>
để lưu chứng từ.

Lưu ý:
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1. Phần mềm đã ngầm định TK xử lý lãi chênh lệch tỷ giá là TK 515 và TK xử
lý lỗ chênh lệch tỷ giá là TK 635, kế toán có thể chọn lại TK xử lý lãi, lỗ chênh
lệch tỷ giá là TK 413 nếu đánh giá lại ngoại tệ cuối năm.
2. Trong trường hợp chọn TK xử lý chênh lệch là TK 413 thì sau khi đánh giá
xong tỷ giá đánh giá ngoại tệ, kế toán xem lại bảng cân đối tài khoản năm để
xem TK 413 có số dư bên Nợ hay bên Có:
•

Nếu TK 413 có dư bên Nợ, thì vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác,
hạch toán Nợ TK 635/Có TK 413.

•

Nếu TK 413 có dư bên Có, thì vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác,
hạch toán Nợ TK 413/Có TK 515.
13.3.3.3. Phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp

Mục đích: NSD lập chứng từ phân bổ chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp
và chi phí khác cho các công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị nhằm xác định
được chi phí, lãi lỗ thực tế cho công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị.
Các bước thực hiện:
•

Vào phân hệ Tổng hợp\Quy trình\Tiện ích\Phân bổ chi phí bán hàng,
quản lý doanh nghiệp, khác.
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•

Chương trình hiển thị giao diện danh sách các chứng từ phân bổ chi phí bán
hàng, quản lý doanh nghiệp, khác. Nhấn Thêm để lập chứng từ mới:

•

Giao diện thiết lập các thông tin cho chứng từ phân bổ chi phí hiển thị:

•

NSD có thể tích chọn Phân bổ cho đơn vị hoặc Phân bổ cho công trình,
đơn hàng, hợp đồng tùy thuộc vào nhu cầu quản lý và theo dõi chi phí của
doanh nghiệp.

•
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Nhấn Thực hiện, chương trình hiển thị giao diện chứng từ phân bổ chi phí:
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•

Trên tab Chi phí, NSD có thể tích chọn các tài khoản chi phí để phân bổ.

•

Trên tab Phân bổ, nhấn Chọn đối tượng phân bổ chương trình mở ra giao
diện các đối tượng phân bổ theo lựa chọn của NSD khi tích chọn thông tin
ở bước Chọn kỳ phân bổ:

•

NSD tích chọn đơn vị, đơn hàng, hợp đồng, công trình được phân bổ chi
phí. Nhấn Đồng ý để chương trình tự động lấy các thông tin đó lên chứng
từ phân bổ:
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•

NSD có thể chọn Tiêu thức phân bổ và thực hiện Phân bổ hoặc tự nhập
Tỷ lệ phân bổ/Số tiền phân bổ chi tiết theo từng tài khoản theo nhu cầu.
Giá trị phân bổ cho từng đối tượng, từng tài khoản sẽ được chương trình tự
động tính theo thông tin mà NSD đã nhập.

•

Nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng từ phân bổ.
13.3.3.4. Kết chuyển lãi lỗ

•

Chương trình cho phép NSD có thể thiết lập các bút toán kết chuyển tự
động để tiết kiệm thời gian hạch toán cho NSD.

•

Trước tiên để có thể thực hiện kết chuyển tự động, NSD cần thiết lập thông
tin các bút toán kết chuyển tự động.
§

Vào Tính năng mở rộng\Tất cả danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết
chuyển:
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§

Chương trình hiển thị danh sách các bút toán kết chuyển tự động:

§

Chương trình đã thiết lập sẵn một số bút toán kết chuyển tự động. NSD
cũng có thể điều chỉnh các bút toán được lập sẵn:
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§

Hoặc NSD có thể bổ sung thêm các bút toán tự động kết chuyển khác
theo nhu cầu bằng cách nhấn nút Thêm:

§

NSD nhập các thông tin cần thiết và nhấn <<Cất>> để thêm mới bút
toán kết chuyển.

•

Sau khi đã khai báo đầy đủ các bút toán, NSD thực hiện kêt chuyển lãi lỗ
kinh doanh cuối kỳ:
§

Vào phân hệ Tổng hợp, trên tab Quy trình, chọn chức năng Kết
chuyển lãi lỗ (hoặc trên tab Kết chuyển lãi lỗ nhấn Thêm kết chuyển
lãi, lỗ).

§

Chương trình tự động tổng hợp số tiền tương ứng với từng cặp tài khoản
cần kết chuyển:
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§

NSD kiểm tra lại các thông tin sau đó nhấn <<Cất>> để lưu chứng từ.

13.3.3.5. Kiểm tra đối chiếu chứng từ sổ sách
Mục đích: cho phép kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách vào cuối kỳ và hướng
dẫn cách khắc phục các sai sót đã phát hiện theo từng nội dung kiểm tra. Các
nội dung mà NSD cần kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính để đảm bảo số
liệu là chính xác trước khi chốt số liệu và khóa sổ gồm:
•

Kiểm tra trạng thái ghi sổ của chứng từ: Kiểm tra các chứng từ chưa ghi sổ
để thực hiện bảo trì lại dữ liệu, đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.

•

Tiền mặt, tiền gửi: Kiểm tra số dư tiền mặt, tiền gửi cuối kỳ âm; kiểm tra
số dư trên sổ quỹ và sổ tiền mặt khớp nhau.

•

Kho, mua hàng: Phát hiện một số nguyên nhân chênh lệch giữa sổ cái và
sổ kho.

•

Công nợ: Kiểm tra đối tượng công nợ trùng mã số thuế, chứng từ thanh
toán chưa được đối trừ hết.

•

Tài sản cố định: Phát hiện một số nguyên nhân chênh lệch giữa sổ cái và
tài sản
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•

Công cụ cụng cụ, chi phí trả trước: Phát hiện một số nguyên nhân chênh
lệch giữa sổ cái và sổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước.

•

Thuế GTGT: Kiểm tra trùng hóa đơn đầu vào, chênh lệch giữa sổ cái và
bảng kê thuế.

•

Kho, bán hàng: Kiểm tra việc ghi nhận tương ứng giữa doanh thu và chi
phí.

•

Giá thành: Kiểm tra một số nguyên nhân dẫn đến sai giá thành.

•

Kiểm tra bảng cân đối phát sinh: Phát hiện tài khoản bậc 1 thiết lập không
phù hợp với chế độ hiện hành.

•

Kiểm tra kết chuyển lãi lỗ: Kiểm tra tài khoản doanh thu, chi phí nào còn
số dư đầu kỳ, cuối kỳ.

Cách thực hiện:
•

Vào phần Tính năng mở rộng, chọn chức năng Kiểm tra, đối chiếu
chứng từ, sổ sách:

•

NSD thiết lập tham số kiểm tra đối chiếu số liệu như chọn kỳ báo cáo, tích
chọn các nội dung cần kiểm tra đối chiếu:
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•

Nhấn Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, chương trình sẽ tự động thực hiện
các bước kiểm tra và hiển thị danh sách kết quả:

•

Sau khi kiểm tra nếu có sai sót NSD thực hiện chỉnh sửa sai sót theo hướng
dẫn ở từng mục.

•

Khi đã hoàn thiện việc kiểm tra đối chiếu và điều chỉnh lại chứng từ, NSD
cần thực hiện lại bút toán kết chuyển lãi lỗ trước khi lập báo cáo tài chính.

13.3.4. Lập báo cáo tài chính
AMIS kế toán cho phép lập báo tài chính theo quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6
tháng cuối năm. Chương trình đã thiết lập sẵn mẫu các báo cáo thuộc hệ thống
báo cáo tài chính theo quy định của chế độ kế toán:
•

Với doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo TT200:
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•

§

Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 – DN

§

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 – DN

§

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 – DN

§

Bản thuyết minh Báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN

Với đơn vị áp dụng chế độ kế toán theo TT133:
§

Bảng cân đối tài khoản Mẫu số F01 – DNN

§

Báo cáo tình hình tài chính. Mẫu B01a – DNN và B01b – DNN

§

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu B02 – DNN

§

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu B03-DNN

§

Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu B09-DNN

Nguyên tắc lập
•

Bảng cân đối kế toán:
§

Phải hoàn tất việc ghi sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết, tiến
hành khoá sổ kế toán, tính số dư cuối kỳ.

§

Kiểm tra lại số liệu ghi trên cột "Số cuối kỳ" của Bảng cân đối kế toán
ngày 31/12 năm trước.

§

Không được bù trừ số dư giữa hai bên Nợ và Có của các tài khoản thanh
toán.

•

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
§

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước.

§

Sổ kế toán chi tiết, tổng hợp trong kỳ của các tài khoản từ loại 5 đến
loại 9.
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•

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:
§

Theo phương pháp gián tiếp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; Các tài liệu
khác.

§

Theo phương pháp trực tiếp: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ kỳ trước; Sổ kế toán thu chi vốn bằng tiền; Sổ kế toán theo dõi
các khoản phải thu, phải trả.

§

Phần mềm AMIS Kế toán chỉ trợ giúp NSD lập Báo cáo lưu chuyển
tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Cơ sở số liệu
•

•

Bảng cân đối kế toán:
§

Căn cứ vào các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết.

§

Căn cứ vào bảng cân đối kế toán kỳ trước (quý trước, năm trước).

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:
§

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh kỳ trước.

§

Sổ kế toán chi tiết, tổng hợp trong kỳ của các tài khoản từ loại 5 đến
loại 9.

Kiểm tra trước khi lập báo cáo tài chính
Trước khi lập báo cáo tài chính NSD cần kiểm tra lại xem đã thực hiện hết các
công việc cuối kỳ chưa trước khi lập báo cáo tài chính để đảm bảo số liệu báo
cáo tài chính được đầy đủ và chính xác:
•

Đảm bảo tất cả các chứng từ đã được ghi sổ.

•

Tính khấu hao TSCĐ cuối kỳ
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•

Phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước cuối kỳ

•

Kiểm tra bút toán hạch toán lương đã được hạch toán đầy đủ.

•

Kiểm tra bút toán khấu trừ thuế GTGT đã thực hiện chưa.

•

Thực hiện tính giá xuất kho, tính giá thành.

•

Tính tỷ giá xuất quỹ và Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ.

•

Tính thuế TNDN và kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ.
Cách lập bộ báo cáo tài chính:

•

Vào phân hệ Tổng hợp trên tab Lập báo cáo tài chính, nhấn Lập báo cáo
tài chính\Báo cáo tài chính:

•
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NSD thiết lập các thông tin cho tham số báo cáo cần lập:
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§

Chương trình mặc định tích chọn B01-DN Bảng cân đối kế toán và
không cho phép bỏ tích.

§

Các báo cáo còn lại kế toán sẽ lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế của
đơn vị.

§

Tùy theo đặc điểm và nhu cầu quản lý của đơn vị, kế toán chỉ được
chọn lập 1 trong 2 báo cáo: B03-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP
trực tiếp) hoặc B03-DN-GT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián
tiếp).

•

Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn.
§

Tab B01-DN là Bảng cân đối kế toán.
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Ø Các công thức trên báo cáo đã được chương trình thiết lập sẵn, tuy
nhiên trong trường hợp NSD có cách theo dõi, hạch toán các khoản
mục đặc thù theo nhu cầu của doanh nghiệp thì có thể thiết lập lại
các công thức tính toán trên báo cáo để phản ánh đúng thực tế. NSD
vào chức năng Thiết lập công thức:

Ø Danh sách thông tin và công thức của từng mục trên báo cáo được
hiển thị:
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Ø Nhấn

để thực hiện sửa công thức:

Ø Sau khi đã thiết lập lại công thức thì nhấn Đồng ý để chương trình
áp dụng công thức vừa lập thay thế cho công thức cũ. Chương trình
cũng đánh dấu để NSD có thể biết được chỉ tiêu nào đã được thiết
lập lại công thức so với công thức ban đầu của chương trình:
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Ø Trong trường hợp muốn thiết lập lại các công thức theo công thức
mặc định của chương trình thì NSD có thể nhấn nút Lấy giá trị mặc
định và xác nhận lại để chương trình khôi phục công thức mặc định.

Ø Trong trường hợp NSD đã điều chỉnh các công thức trên báo cáo,
có thể thực hiện chức năng Kiểm tra công thức trùng lặp để phát
hiện các chỉ tiêu đang lấy lên cùng các giá trị và khiến cho số liệu
lên báo cáo không chính xác.
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Ø NSD đóng giao diện kết quả kiểm tra và thực hiện điều chỉnh lại
các công thức bị trùng lặp.

Ø Sau khi đã hoàn thiện công thức cho từng chỉ tiêu trên báo cáo thì
nhấn <<Cất>> để chương trình áp dụng các công thức tính:
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§

Tab B02-DN là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Ø Tương tự như ở bảng cân đối kế toán, NSD cũng có thể đặt lại công
thức cho các chỉ tiêu trên báo cáo KQKD.

Ø Trường hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các
chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, kế toán sẽ sử
dụng chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ trên tab B02DNđể xác định lại nghiệp vụ cho các chứng từ đó:
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Ø Trường hợp muốn kiểm tra được cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu,
NSD thực hiện bằng cách nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra:

§

Tab B03-DN/B03-DN-GT là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực
tiếp)/Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).

Ø Để báo cáo lưu chuyển tiền tệ lấy lên số liệu chính xác, kế toán cần
thực hiện Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ:
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•

Để đảm bảo kết quả số liệu trên báo cáo đầy đủ và chính xác so với nội
dung mà NSD đã hạch toán thì chương trình bổ sung thêm tiện ích hỗ trợ
Kiểm tra báo cáo:

§

Kiểm tra công thức trùng lặp: tương tự như hướng dẫn ở phần thiết
lập công thức.

§

Kiểm tra bảng cấn đối kế toán không cân: giúp NSD có thể phát hiện
các thiếu sót trong vấn đề hạch toán để điều chỉnh lại. Chương trình sau
khi thực hiện kiểm tra sẽ hiển thị thông báo danh sách các lỗi phát sinh
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dẫn đến bảng cân đối kế toán không cân.

§

NSD điều chỉnh lại số dư, bổ sung các bút toán để hoàn thiện lại bảng
cân đối kế toán.

Lưu ý:
1. Đối với dữ liệu liên năm, cột Kỳ trước/Quý trước/Năm trước chương trình
sẽ tự động lấy dữ liệu. Đối với dữ liệu không phải liên năm, kế toán sẽ tự nhập
dữ liệu vào các cột này.
2. Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính,
kế toán có thể sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu trên thanh công cụ để cập
nhật lại dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.
3. Trường hợp muốn xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã được
lập kèm báo cáo tài chính, kế toán nhấn chọn vào tab tương ứng, sau đó chọn
chức năng Xoá phụ lục trên thanh công cụ.
4. Trường hợp muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, kế toán nhấn chọn
chức năng Thêm phụ lục. Chương trình sẽ hiển thị các báo cáo còn thiếu để
Bản quyền của MISA JSC
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người dùng thực hiện thêm.
Lập thuyết minh báo cáo tài chính:
•

Vào phân hệ Tổng hợp, trên tab Lập báo cáo tài chính, chọn chức năng
Lập báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính.

•

Chọn kỳ báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý:

•

Hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã được
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thiết lập:

•

Nhấn <<Cất>> để lưu báo cáo đã lập

13.3.5. Khóa sổ kỳ kế toán
Mục đích: Sau khi đã chốt số liệu, NSD có thể thực hiện khóa sổ kỳ kế toán
để không làm thay đổi số liệu đã chốt.
Cách thực hiện:
•

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Khóa sổ kỳ kế toán.

•

Tại mục chọn Ngày khóa sổ mới: nhập ngày muốn thực hiện khóa sổ (sau
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khi khóa sổ, sẽ không thể thêm, sửa, xóa các chứng từ được hạch toán trong
thời gian từ ngày khóa sổ mới trở về trước).

§

Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh: Tổng công ty có thể khóa sổ
của chi nhánh phụ thuộc bằng cách tích chọn chi nhánh muốn khóa sổ
trong danh sách (khi đó chi nhánh phụ thuộc sẽ không thể bỏ khóa sổ
để sửa chứng từ của chi nhánh được).

•

Nhấn Thực hiện. Chương trình sẽ thực hiện khóa sổ kỳ kế toán.
§

Trường hợp trong kỳ khóa sổ có chứng từ chưa được ghi sổ, chương
trình sẽ xuất hiện thông báo:
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§

Nhấn Có, chương trình sẽ liệt kê danh sách các chứng từ chưa được ghi
sổ. Tại cột Cách xử lý, chọn phương án xử lý chứng từ chưa được ghi
sổ:

§

Nhấn Xử lý. Chương trình sẽ tự động xử lý các chứng từ chưa được ghi
sổ theo phương án đã chọn và hiển thị kết quả xử lý:
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•

Thời gian khóa sổ sẽ được cập nhật trên chương trình:

13.3.6. In và nộp báo cáo tài chính
•

Sau khi chốt số liệu và hoàn thiện các báo cáo thuộc hệ thống báo cáo tài
chính theo quy định, NSD có thể chọn một trong các phương thức nộp báo
cáo cho cơ quan thuế như sau:
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§

Thực hiện in và nộp bản in tại cơ quan thuế.

§

Thực hiện xuất file XML và nộp tại cổng điện tử của Tổng cục thuế.

§

Thực hiện nộp báo cáo thông qua phần mềm MISA MTAX.
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13.4. Câu hỏi ôn tập và bài tập thực hành
13.4.1. Câu hỏi ôn tập
1. Nhiệm vụ kế toán tổng hợp là gì?
2. Trình bày lại các bút toán cuối kỳ và xác định kết quả kinh doanh
3. Báo cáo tài chính năm bao gồm những báo cáo nào?

13.4.2. Bài tập thực hành – Bài tập tổng hợp
•

Thông tin chung
Công ty TNHH ABC sử dụng phần mềm kế toán AMIS Kế toán có các thông tin
sau:
Ngày bắt đầu hạch toán

01/01/202

Tháng đầu tiên của năm tài chính

Tháng 01

Đồng tiền hạch toán

VNĐ

Chế độ hạch toán

Áp dụng theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Lĩnh vực hoạt động

Thương mại

Chế độ ghi sổ

Tức thời

Phương pháp tính giá xuất kho

Bình quân cuối kỳ
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•

Khai báo danh mục
§

Danh mục Tài khoản ngân hàng
STT

0540111197032

Ngân hàng BIDV

2

711A16175235

Ngân hàng Công thương Việt Nam

Danh mục Phòng ban
STT

Mã phòng/ban

Tên phòng/ban

2

PGĐ

Phòng Giám đốc

3

PKT

Phòng Kế toán

4

PHC

Phòng Hành chính

5

PHD

Phòng kinh doanh

§
STT

Danh mục Khách hàng
Mã KH

1

CT_TIENDAT

2

CT_TANHOA

3

CT_TRAANH

4

CT_PHUTHE

5

CT_HOAANH

6

CT_HUEHOA

7

CT_HOANAM

8

CT_THAILAN

§

Tên ngân hàng

1

§
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Số tài khoản

Tên đơn vị
Công ty TNHH Tiến
Đạt
Công ty TNHH Tân
Hòa
Công ty TNHH Trà
Anh
Công ty TNHH Phú
Thế
Công ty Cổ phần Hòa
Anh
Công ty Cổ phần Huệ
Hoa
Công ty Cổ phần Hoa
Nam
Công ty Cổ phần Thái
Lan

Địa chỉ
1756 Đội Cấn, Ba Đình, Hà
Nội
2689 Cổ Nhuế, Từ Liêm,
Hà Nội
7533 Cầu Giấy, Hà Nội
5211 Cầu Đuống, Hà Nội
1798 Ngọc Lâm, Long
Biên, Hà Nội
1399 Lê Lai, Hà Nội
831 Kim Ngưu, Hà Nội
599 Thanh Nhàn, Hà Nội

Danh mục Nhà cung cấp

Bản quyền của MISA JSC

Chương 13: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính
STT

Mã NCC

1

CT_LANTAN

2

CT_HALIEN

3

CT_HONGHA

4

CT_HATHANH

5

CT_TANVAN

6

CT_PHUTHAI

7

CT_NUOC

8

CT_DIENLUC

§
STT

Tên nhà cung cấp

Địa chỉ

Công ty TNHH Lan
Tân
Công ty TNHH Hà
Liên
Công ty TNHH Hồng
Hà
Công ty Cổ phần Hà
Thành
Công ty Cổ phần Tân
Văn
Công ty Cổ phần Phú
Thái
Công ty nước sạch Hà
Nội
Công ty điện lực Hà
Nội

1633 Lê Lai, Ba Đình, Hà
Nội
513 Gò Vấp, Hà Nội
9241 Nguyễn Văn Cừ,
Hà Nội
7212 Trần Cung, Từ
Liêm, Hà Nội.
9556 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà
Nội
8935 Hoàng Mai, Hà
Nội
1256 Phạm Hùng, Hà Nội
3689 Xuân Thủy, Hà Nội

Danh mục Vật tư, hàng hóa
Mã vật tư

Tên vật tư

Nhóm Thuế
vật tư suất
(%)

Kho
ngầm
định

TK
ngầm
định

1

TV_LG19

Tivi LG 19 inches

HH

10

156

1561

2

TV_LG21

Tivi LG 21 inches

HH

10

156

1561

3

TV_LG29

Tivi LG 29 inches

HH

10

156

1561

4

TL_TOSHIBA1 Tủ lạnh
TOSHIBA 110 lít
10
Tủ lạnh
TL_TOSHIBA6
TOSHIBA 60 lít
0
Điện thoại
DD_NKN6
NOKIA N6
Điện thoại
DD_NKN7
NOKIA N7
Điện thoại
DD_SSE8
SAMSUNG

HH

10

156

1561

HH

10

156

1561

HH

10

156

1561

HH

10

156

1561

HH

10

156

1561

5
6
7
8
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E8
Điện thoại
SAMSUNG D9
Điều hòa
DH_SHIMAZU
SHIMAZU
12
12kBTU
Điều hòa
DH_SHIMAZU
SHIMAZU
24
24kBTU

9

DD_SSD9

10

11

§

Mã
TSCĐ
NHA1
OTO
MVT1
MVT2

HH

10

156

1561

HH

10

156

1561

HH

10

156

1561

Danh mục Tài sản cố định

Tên TSCĐ

Phòng
ban

Ngày tính
khấu hao

Nhà A1
Xe
TOYOTA
Máy vi
tính 1
Máy vi
tính 2

GĐ

01/01/2012

GĐ

01/01/2013

KT
KD

Thời
gian
SD
(năm)
15

Nguyên giá
900.000.000

300.000.000

10

600.000.000

240.000.000

01/01/2015

4

32.000.000

16.000.000

01/01/2016

4

30.000.000

7.500.000

Tổng cộng

§
STT
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HMLK

1.562.000.000

563.500.000

Danh sách nhân viên
Mã nhân viên

Họ và tên

Phòng
ban

Hệ số
lương

Giảm trừ
gia cảnh

1

PMQUANG

Phạm Minh Quang

Giám đốc

9

15.400.000

2

TNPHUONG

Tạ Nguyệt Phương

Giám đốc

8

15.400.000

3

NVNAM

Nguyễn Văn Nam

Hành chính

4

11.000.000

4

LMDUYEN

Lê Mỹ Duyên

Hành chính

4.2

11.000.000

5

TDCHI

Trần Đức Chi

Kinh doanh

4.6

15.400.000

6

NVBINH

Nguyễn Văn Bình

Kinh doanh

4.5

11.000.000
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7

PVMINH

Phạm Văn Minh

Kế toán

6

11.000.000

8

NTLAN

Nguyễn Thị Lan

Kế toán

5

11.000.000

§

Khai báo số dư đầu năm
Số hiệu TK

Tên TK

Cấp 1 Cấp 2
111
1111

Đầu kỳ
Nợ

Tiền mặt

36.250.500

Tiền Việt Nam

36.250.500

Tiền gửi NH

250.657.052

1121

Tiền Việt Nam

250.657.052

Chi tiết

Tại Ngân hàng BIDV

100.220.000

Tại Ngân hàng Công thương

150.437.052

Phải thu của khách hàng

145.996.250

112

131
Chi tiết

156

Công ty TNHH Tân Hòa

60.510.000

Công ty Cổ phần Huệ Hoa

85.486.250

Hàng hóa
Chi tiết

211

78.200.000

Tivi LG 19 inches; số lượng:

24.400.000

2111

Nhà cửa, vật kiến trúc

2112

Máy móc, thiết bị

2113

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

214
2141
242
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102.600.000

Điện thoại SAMSUNG E8; số
lượng: 20

Tài sản cố định hữu hình

Có

1.562.000.000

900.000.000
62.000.000
600.000.000

Hao mòn TSCĐ

563.500.000

Hao mòn TSCĐ hữu hình

563.500.000

Chi phí trả trước

6.000.000
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311

Vay ngắn hạn

320.000.000

331

Phải trả cho người bán

181.100.000

Công ty TNHH Hồng Hà

100.200.000

Công ty TNHH Hà Liên

80.900.000

Thuế và các khoản phải nộp

12.834.091

Thuế GTGT đầu ra phải nộp

12.834.091

Nguồn vốn kinh doanh

1.026.069.711

Vốn đầu tư của CSH

1.026.069.711

Chi tiết

333
33311
411
4111

§

Thông tin hóa đơn sử dụng

Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử:
1. Ngày lập QĐ: 01/01/2021

2. Ngày áp dụng: 01/01/2021
3. Ngày QĐ có hiệu lực: 02/01/2021
Khởi tạo hóa đơn
1. Tên mẫu hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng điện tử
2. Loại hóa đơn: Hóa đơn giá trị gia tăng
3. Mẫu số: 01GTKT3/001
4. Ký hiệu hóa đơn: AA/21E
Thông báo phát hành hóa đơn
1. Ngày lập thông báo phát hành: 02/01/2021 2.
Từ số: 0000001 đến 0001000.
Ngày bắt đầu sử dụng: 05/01/2020

•

Số liệu phát sinh

Trong Qúy I/2021 có những nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Ngày 02/01/2021, hạch toán thuế môn bài vào chi phí quản lý doanh
nghiệp, số tiền: 1.000.000 VND
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2. Ngày 03/01/2021, mua hàng của Công ty TNHH Hồng Hà. (VAT: 10%;
chưa thanh toán tiền)
§

Tivi LG 21 inches

SL: 10, ĐGCT: 2.700.000 (VND/chiếc)

§

Tivi LG 29 inches

SL: 08, ĐGCT: 8.990.000 (VND/chiếc)

Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0000745, ký hiệu AB/21E,
ngày hóa đơn 02/01/2021.
3. Ngày 08/01/2021, trả lại hàng cho Công ty TNHH Hồng Hà theo hóa đơn
GTGT số 0000001
§

Tivi LG 21 inches

SL: 02

4. Ngày 09/01/2021, bán hàng cho Công ty TNHH Tiến Đạt, VAT: 10% theo
hóa đơn GTGT số 0000002, chưa thanh toán.
§

Tivi LG 21inches

SL: 05, ĐGCT: 4.500.000 (VND/chiếc)

§

Tivi LG 29 inches

SL: 06, ĐGCT: 10.990.000 (VND/chiếc)

5. Ngày 10/01/2021, bán hàng cho công ty TNHH Trà Anh (VAT:10%) Theo
hóa đơn GTGT số 0000003, đã thu bằng chuyển khoản ngân hàng BIDV.
§

Điện thoại Nokia N6 SL: 10, ĐGCT: 6.200.000 (VND/chiếc)

§

Điện thoại Samsung E8

SL: 08, ĐGCT: 5.910.000 (VND/chiếc)

6. Ngày 10/01/2021, mua hàng của Công ty Cổ phần Tân Văn (Tỷ lệ CK với
mỗi mặt hàng: 2%; VAT: 10%, chưa thanh toán tiền)
§

Điện thoại NOKIA N6

SL: 20, ĐGCT: 4.100.000 (VND/chiếc)

§

Điện thoại SAMSUNG E8

SL: 15, ĐGCT: 3.910.000 (VND/chiếc)

Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0052346, ký hiệu AC/20E
ngày 03/01/2021.
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7. Ngày 12/01/2021 mua mới một máy tính Intel của Công ty Lan Tân cho
phòng kế toán (chưa thanh toán tiền) theo hóa đơn GTGT mẫu số
01GTKT0/001, số 0000612, ký hiệu: LT/20E. Số tiền chưa thuế:
10.000.000 VND. VAT: 10%. Thời gian sử dụng 3 năm. Ngày bắt đầu sử
dụng: 24/01/2021.
8. Ngày 15/01/2021, mua hàng của Công ty TNHH Lan Tân. (VAT: 10%;
chưa thanh toán tiền).
§

Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 12000BTU

SL: 08 ĐGCT:

9.900.000 (VND/chiếc)

§

Điều hòa nhiệt độ SHIMAZU 24000BTU

SL:

04

ĐGCT:

14.000.000 (VND/chiếc)

Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0000857, ký hiệu LT/20E,
ngày 13/01/2021. Tổng phí vận chuyển: 990.000 VND (Đã bao gồm 10% thuế
GTGT) phân bổ phí vận chuyển theo số lượng .
9. Ngày 15/01/2021, chi tiền tạm ứng công tác phí cho nhân viên Nguyễn
Thị Lan, số tiền: 1.500.000 VND.
10. Ngày 16/01/2021, công ty cổ phần Tân Văn bàn giao xe TOYOTA
INNOVA do sửa chữa hoàn thành, nguyên giá mới là: 620.000.000 VND
(tăng 20.000.000 VND so với nguyên giá cũ), thời gian sử dụng mới 11
năm (tăng 1 năm so với thời gian cũ). Thanh toán tiền cho công ty cổ phần
Tân Văn bằng tiền mặt.
11. Ngày 20/01/2021 xuất hàng cho nhân viên kinh doanh sử dụng tính vào
chi phí bán hàng.
§

Điện thoại Samsung E8

§

Điện thoại Nokia N6 SL: 02

SL: 01

12. Ngày 22/01/2021, chuyển tiền nộp thuế GTGT tháng 12/2020, số tiền:
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12.834.091, thuế môn bài năm 2021, số tiền: 1.000.000 VND, theo giấy
báo Nợ của Ngân hàng Công thương
13. Ngày 22/01/2021, mua mới một máy phát điện của công ty Hồng Hà đã
thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng Công thương theo hóa đơn GTGT mẫu
số 01GTKT0/001, số 0000765, ký hiệu AB/20E, ngày hóa đơn
02/01/2021. Số tiền chưa thuế: 50.000.000 VND. VAT: 10%. Thời gian
sử dụng 5 năm, sử dụng cho phòng kinh doanh. Ngày bắt đầu sử dụng:
26/01/2021
14. Ngày 24/01/2021, Nhập khẩu 02 máy vi tính Intel của Công ty Phú Thái,
Đơn giá chưa thuế: 10.000.000 VND (VND/chiếc). VAT 10% Theo hóa
đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0001324, ký hiệu BC/20E. Thuế
nhập khẩu: 30%; Thuế GTGT: 10%. Tờ khai hải quan số 2567, chưa thanh
toán tiền
15. Ngày 24/01/2021, Phạm Văn Minh thanh toán tiền điện tháng 01/2021
tổng tiền thanh toán (đã có thuế VAT 10%): 1.650.000 VND. (Tính vào
chi phí quản lý doanh nghiệp). Hóa đơn tiền điện mẫu số 01GTKT0/001,
số 0051245, ký hiệu AA/20E, ngày 24/01/2021.
16. Ngày 26/01/2021 xuất kho hàng gửi bán công ty Hoa Nam:
§

Tivi LG 19 inches

§

Điện thoại Samsung E8

SL: 05
SL: 08

17. Ngày 28/01/2021 Góp vốn liên doanh vào công ty Hà Thanh bằng tiền gửi
ngân hàng BIDV số tiền 100.000.000 VND
18. Ngày 29/01/2021 Công ty Hồng Hà góp vốn kinh doanh bằng hàng hóa:
§

Quạt điện cơ 91

§

Điện thoại Nokia N7 SL: 10, ĐGCT: 6.000.000 (VND/chiếc)
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19. Ngày 30/01/2021, Phạm Văn Minh thanh toán tiền phí vận chuyển mua
hàng của Công ty TNHH Lan Tân ngày 15/01, số tiền: 990.000 VND.
20. Ngày 31/01/2021 tính lương, các khoản trích theo lương và trả lương tháng
01 cho công nhân viên trong công ty bằng chuyển khoản ngân hàng Công
thương
21. Ngày 05/02/2021, mua hàng của Công ty Cổ phần Phú Thái, VAT 10%
Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, 0001364, ký hiệu BC/20E
bằng tiền gửi ngân hàng Công thương
§

Tivi LG 19 inches

SL: 10, ĐGCT: 2.400.000 (VND/chiếc)

§

Tivi LG 21 inches

SL: 02, ĐGCT: 2.800.000 (VND/chiếc)

22. Ngày 07/02/2021 Công ty Thái Lan đặt trước tiền hàng 150.000.000 VND
bằng tiền mặt.
23. Ngày 12/02/2021 xuất Quạt điện cơ 91 sử dụng cho phòng kế toán, số
lượng: 02, tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
24. Ngày 16/02/2021, chuyển tiền gửi ngân hàng mua văn phòng phẩm của
Công ty Hồng Hà, Số tiền chưa thuế: 2.000.000 VND, VAT 10% theo hóa
đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0033001, ký hiệu AB/20E. Tính vào
chi phí quản lý doanh nghiệp. Đã nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng
Công thương.
25. Ngày 17/02/2021, bán hàng cho công ty TNHH Tân Hòa, chưa thu tiền.
VAT 10% Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0000004, ký
hiệu AB/21E
§

Điện thoại Nokia N7 SL: 05, ĐGCT: 6.700.000 (VND/chiếc)

§

ĐH SHIMAZU 24000 BTU SL: 04, ĐGCT:16.800.000 (VND/chiếc)

26. Ngày 20/02/2021 Công ty Tiến Đạt thanh toán tiền hàng ngày 09/01/2021
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bằng chuyển khoản ngân hàng Công thương.
27. Ngày 25/02/2021, bán hàng cho Công ty cổ phần Thái Lan chưa thu tiền,
VAT 10% Theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT0/001, số 0000005, ký
hiệu AB/21E
§

Điện thoại Samsung E8

§

Điện thoại Nokia N6 SL: 05, ĐGCT: 6.200.000 (VND/chiếc)

SL: 06, ĐGCT: 6.000.000 (VND/chiếc)

28. Ngày 25/02/2021, nhượng bán máy vi tính 1 cho công ty cổ phần Thái Lan
thu bằng tiền mặt: 5.000.000 VND, VAT: 10% theo hóa đơn GTGT số
0000006.
29. Ngày 28/02/2021, công ty cổ phần Tân Hòa trả tiền, số tiền 39.204.000
(đã trừ chiết khấu thanh toán 1% tức 396.000) theo Giấy báo Có của ngân
hàng Công thương
30. Ngày 28/02/2021 tính lương, các khoản trích theo lương và trả lương tháng
02 cho công nhân viên trong công ty bằng chuyển khoản ngân hàng Công
thương
31. Ngày 06/03/2021, thanh toán tiền nợ cho công ty Lan Tân bằng chuyển
khoản ngân hàng BIDV. Đã nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng.
32. Ngày 06/03/2021, rút tiền gửi tại ngân hàng Công thương nhập quỹ tiền
mặt: 40.000.000 VND.
33. Ngày 09/3/2021 chi tiếp khách tại nhà hàng Ana, Số tiền chưa thuế:
2.000.000 VND, VAT: 5% theo hóa đơn GTGT mẫu số 01GTKT3/001,
số 0022301, ký hiệu AB/19T (Tính vào chi phí bán hàng)
34. Ngày 28/03/2021, xác định thuế TNDN tạm nộp quý I/2014, số tiền:
3.000.000 VND.
35. Ngày 31/03/2021 tính lương, các khoản trích theo lương và trả lương tháng
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03 cho công nhân viên trong công ty bằng chuyển khoản ngân hàng Công
thương.
36. Giả sử số công trong các tháng của tất cả cán bộ nhân viên là 26, lương tối
thiểu là 830.000 VND, trong ba tháng không có ai nghỉ làm.
37. Ngày 31/03/2021, phân bổ chi phí trả trước tính vào chi phí quản lý doanh
nghiệp, số tiền: 1.500.000 VND.
38. Ngày 31/03/2021, ghi nhận doanh thu cho công ty Tiến Đạt thuê văn
phòng, đã thu bằng tiền mặt Số tiền chưa thuế: 120.000.000 VND, VAT
10% theo hóa đơn số 0000007.
•

Yêu cầu
§

Tạo cơ sở dữ liệu cho Công ty TNHH ABC theo những thông tin đã có.

Ø Khai báo danh mục khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hóa, danh
sách cán bộ nhân viên.

Ø Nhập số dư ban đầu.
Ø Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trên các phân hệ.
Ø Các bút toán cuối kỳ (kế toán tổng hợp).
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§

Cập nhật giá xuất kho.

§

Khấu trừ thuế GTGT từng tháng.

§

Tính khấu hao TSCĐ từng tháng.

§

Bù trừ công nợ cho từng đối tượng trong quý I/2021.

§

Kết chuyển lãi lỗ quý I/2021.

§

In các báo cáo liên quan đến các phần hành trong quý I.
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§

In các báo cáo tài chính.

Ø Bảng cân đối tài khoản.
Ø Bảng cân đối kế toán.
Ø Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Ø Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp)
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CHƯƠNG 14
MỘT SỐ CHỨC NĂNG HỖ TRỢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA
DOANH NGHIỆP

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể nắm được:
Ü Hợp đồng là gì? Quản lý hợp đồng như thế nào?
Ü Vai trò của phân tích tài chính
Ü Quản lý ngân sách
Ü Kỹ năng thực hành trên phần mềm kế toán
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14.1. Quản lý hợp đồng
Hợp đồng là gì?
Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (thể nhân hay pháp
nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật.
Nội dung cơ bản nhất cấu thành hợp đồng là chào mời của một bên và chấp
thuận của bên kia. Thông thường, một hợp đồng được soạn thảo bằng văn bản.
Các loại hợp đồng
Theo Bộ luật dân sự 2005 và Bộ luật thương mại 2005 thì các giao dịch được
xếp vào một trong hai loại hợp đồng: Hợp đồng dân sự xã hội và Hợp đồng
kinh tế (về bản chất là Hợp đồng thương mại).
Hợp đồng dân sự
Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc
chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng,
cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thỏa thuận khác
nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng.
Hợp đồng kinh tế
Hợp đồng kinh tế là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên
ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên
cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích
kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng
và thực hiện kế hoạch của mình.
Cấu trúc Hợp đồng kinh tế
Một HĐKT được cấu trúc bởi các thành phần sau:
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•

Tên và thông tin địa chỉ các bên

•

Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận

•

Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán

•

Giá cả, số lượng và quy cách hàng hóa (nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa)

•

Thời điểm và phương thức giao hàng (nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa)

•

Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh
tụng

•

Bảo mật thông tin

•

Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng

Phân loại Hợp đồng kinh tế
8 Theo thời hạn hợp đồng, có thể chia HĐKT thành các loại sau:

•

HĐKT ngắn hạn: là HĐKT có thời gian hiệu lực trong vòng 1 năm.

•

HĐKT dài hạn: là những HĐKT có thời gian hiệu lực từ 1 năm trở lên.

8 Theo tính kế hoạch của HĐKT, có thể chia HĐKT thành 2 loại:

•

HĐKT theo chỉ tiêu pháp lệnh: Đây là hợp đồng được ký kết dựa vào chỉ
tiêu pháp lệnh nhà nước giao. Loại hợp đồng này ít nhiều mang tính chất
mệnh lệnh hành chính, yếu tố thỏa thuận đôi khi bị hạn chế.

•

HĐKT không theo chỉ tiêu pháp lệnh: Đây là hợp đồng được ký kết trên
nguyên tắc tự nguyện giữa các bên.

8 Căn cứ vào tính chất của mối quan hệ:
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•

HĐKT mang tính chất đền bù: Là HĐKT mà quyền của bên này là nghĩa
vụ của bên kia. Chẳng hạn, trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, một bên
có nghĩa vụ giao hàng hóa, bên còn lại có nghĩa vụ nhận hàng hóa và trả
tiền cho bên kia.

•

HĐKT mang tính tổ chức: Là hợp đồng được xác lập trên cơ sở sự đồng ý
của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các chủ thể thỏa thuận thành lập ra
một tổ chức kinh tế hoạt động vì lợi ích chung. HĐKT mang tính tổ chức
không phản ánh mối quan hệ hàng hóa tiền tệ, nó được ký kết nhằm thực
hiện các mục tiêu của liên kết kinh tế.

8 Căn cứ vào nội dung cụ thể của các quan hệ kinh tế, có thể chia HĐKT

thành các loại sau:
•

Hợp đồng mua bán hàng hóa

•

Hợp đồng bảo hiểm

•

Hợp đồng phân phối, đại lý và trung gian

•

Hợp đồng sở hữu trí tuệ

•

Hợp đồng liên doanh

•

Hợp đồng hàng hải

•

Hợp đồng lao động

•

Các loại hợp đồng dự án xây dựng

Tác dụng cơ bản của Hợp đồng kinh tế trong hoạt động kinh doanh của Doanh
nghiệp

•

Trước hết, HĐKT thể hiện quyền và nghĩa vụ ràng buộc giữa các bên với
nhau, do vậy, nó quy định trách nhiệm của mỗi chủ thể trong một hoạt động
kinh tế - thương mại từ khi ký kết hợp đồng cho đến khi hết hiệu lực hợp
đồng.
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•

Thứ hai, tham gia ký kết hợp đồng nghĩa là các chủ thể đã bị ràng buộc về
mặt pháp lý. Nhờ vậy, mỗi chủ thể tham gia sẽ có ý thức hơn trong việc
thực hiện các điều khoản kinh tế. Nếu một bên vi phạm một trong các điều
khoản này thì sẽ có sự can thiệp của pháp luật để giải quyết các tranh chấp
một cách khách quan. Từ đó, quyền lợi của các chủ thể sẽ được bảo đảm.
Điều này cũng tạo sự yên tâm cho các bên khi tham gia một giao dịch kinh
tế.

•

Đứng dưới góc độ quản trị doanh nghiệp, việc tham gia ký kết và tuân thủ
nghiêm chỉnh các điều khoản trong HĐKT sẽ tạo uy tín cho doanh nghiệp
trên thị trường, điều này có vai trò hết sức quan trọng trong sự phát triển
của một Doanh nghiệp.

•

Mặt khác, việc soạn thảo HĐKT đòi hỏi khá nhiều kỹ năng. Người soạn
thảo hợp đồng phải dự tính được những rủi ro có thể xảy đến trong tương
lai để điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn. Do
đó, rủi ro vi phạm hợp đồng càng thấp càng thể hiện năng lực của nhà quản
trị trong việc đánh giá về đối tác cũng như dự kiến về lợi ích và rủi ro kinh
tế có thể xảy đến trong tương lai.

Cách thức quản lý hợp đồng kinh tế trên phần mềm AMIS Kế toán
Phần mềm AMIS Kế toán cho phép NSD thực hiện việc quản lý các hợp đồng
mua, hợp đồng bán và đưa ra các báo cáo về tình hình thực hiện các hợp đồng
này.
Thiết lập danh sách các hợp đồng cần quản lý
Căn cứ vào các Hợp đồng kinh tế đã được ký kết, NSD nhập các thông tin
chính trên hợp đồng vào phần mềm kế toán.
14.1.1. Hợp đồng mua
14.1.1.1. Khai báo hợp đồng mua
VD: ngày 12/01/2021 công ty ký kết hợp đồng mua 150 chiếc áo sơ mi nam
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với công ty Lan Tân, đơn giá 250.000 VND, thuế GTGT 10%. Tổng giá trị hợp
đồng là 41.250.000 VND. NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình, chọn chức năng Hợp đồng mua hàng
(hoặc trên tab Hợp đồng mua hàng chọn chức năng Thêm hợp đồng mua:

•

Sau đó khai báo các thông tin chi tiết:
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•

Loại tiền: VND

•

Ngày ký: 12/01/2021

•

Giá trị hợp đồng: 41.250.000 VND

•

Nhà cung cấp: Chọn mã nhà cung cấp là công ty Lan Tân, phần mềm sẽ tự
động lấy lên các thông tin liên quan đến nhà cung cấp

•

Tình trạng: Chọn tình trạng là “Đang thực hiện”.

•

Ngày giao hàng: 13/01/2021

•

Hạn thanh toán: 27/01/2021

•

Nhấn <<Cất>> để lưu hợp đồng vừa nhập.
14.1.1.2. Lập chứng từ mua hàng từ hợp đồng mua

VD: Ngày 13/01/2021 tiến hành nhập kho 100 chiếc áo sơ mi của công ty Lan
Tân theo hợp đồng đã ký kết ngày 12/01/2021. NSD tiến hành thực hiện như
sau:
•

Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Hợp đồng mua hàng.

•

Trên danh sách hợp đồng mua hàng tích chọn hợp đồng mua cần lập chứng
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từ mua hàng.
•

Chọn chức năng Lập chứng từ mua hàng:

•

Khi đó, các thông tin về hàng hóa trên hợp đồng mua đã chọn sẽ được tự
động lấy sang chứng từ mua hàng.

•

Nhập số lượng nhận hàng thực tế là 100 chiếc áo sơ mi:
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•

Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ mua hàng sau đó
nhấn <<Cất>>.

•

Lúc này phần mềm sẽ tự động cập nhật tình trạng giao hàng thực tế trên
hợp đồng mua:

•

NSD cũng có thể theo dõi số lượng hàng giao thực tế trên chi tiết hợp đồng
mua:
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14.1.1.3. Lập chứng từ trả tiền chi tiết theo hợp đồng mua
Việc thực hiện nghiệp vụ lập chứng từ trả tiền chi tiết theo hợp đồng mua được
thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi. Ví dụ: Trên phân hệ Tiền gửi,
vào tab Thu, chi tiền, chọn Thêm chi tiền:
•

Khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ chi tiền gửi:
§

Chọn tài khoản chi tiền là tài khoản ngân hàng BIDV

§

Ngày hạch toán: 12/01/2021

§

Chọn nhà cung cấp là công ty Lan Tân

§

Nội dung thanh toán: “Trả tiền cho công ty Lan Tân theo hợp đồng
HĐM0001”, Nợ TK331/Có TK112 số tiền: 27.500.000 VND

§

Chọn chi tiết hợp đồng mua HĐM0001
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng từ chi tiền vừa lập.
14.1.1.4. Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng mua:

NSD có thể theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua trên danh sách hợp
đồng mua từ đó đưa ra hướng xử lý, đốc thúc việc giao hàng và thanh toán
đúng tiến độ cho đối tác:
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14.1.1.5. Xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo hợp đồng mua:
•

Vào phân hệ Mua hàng, tab Báo cáo\Báo cáo hợp đồng mua (hoặc vào
Báo cáo\Mua hàng\Báo cáo hợp đồng mua), chọn báo cáo Tổng hợp
công nợ phải trả theo hợp đồng mua sau đó nhấn Chọn tham số:

•

Thiết lập các tham số báo cáo như: chi nhánh, kỳ báo cáo, chọn nhà cung
cấp, hợp đồng:
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•
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Nhấn Xem báo cáo:
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14.1.2. Hợp đồng bán
14.1.2.1. Hợp đồng theo dự án
VD: ngày 13/01/2021 công ty bán hàng cho công ty Hoàng Cầu, giá trị của dự
án là 1.254.800.000. Các khoản chi phí phát sinh gồm hoa hồng 2%, chi phí
đấu thầu 15%, chi phí nghiệm thu 1.5%, NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Hợp đồng, chọn chức năng Hợp đồng bán (hoặc trên tab Hợp
đồng bán chọn chức năng Thêm).

•

Tích chọn vào phần thông tin là Dự án.

•

Khai báo các thông tin chung về dự án: Khai báo các thông tin bắt buộc
như: Mã dự án, Ngày ký, Đơn vị thực hiện, Người thực hiện, Tình trạng dự
án và các thông tin khác (nếu có):

§ NSD có thể nhập thông tin Giá trị dự án hoặc để hệ thống tự động
lấy từ Giá trị hợp đồng của các hợp đồng con thuộc dự án.
§ Thông tin khách hàng, Địa chỉ và Người liên hệ sẽ lấy theo thông tin
đã khai báo trên danh mục khách hàng.
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§ Sau khi khai báo xong thông tin dự án, nhấn <<Cất>>.
Lưu ý: Khi thực hiện các giao dịch bán hàng hóa dịch vụ theo hợp đồng bán
nào đó hoặc theo dõi tình hình thanh toán công nợ phải trả theo hợp đồng bán,
trên các chứng từ thanh toán như Phiếu thu, Ủy nhiệm thu… NSD phải chọn
hợp đồng bán tương ứng trên các chứng từ.
14.1.2.2. Hợp đồng bán lẻ
VD: ngày 03/02/2015 công ty bán hàng cho công ty Bảo Oanh gồm Tủ lạnh
Toshiba 110 lít (SL: 4; ĐG: 5.319.000 VND) và Tủ lạnh Toshiba 60 lít (SL: 7;
ĐG 2.195.000 VND). Các khoản chi phí phát sinh gồm chi phí hoa hồng 2%
và chiết khấu 1%, NSD tiến hành nhập liệu như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình, chọn chức năng Hợp đồng bán (hoặc
trên tab Hợp đồng bán chọn chức năng Thêm hợp đồng bán).

•

Tích chọn vào phần thông tin là Hợp đồng.

•

Khai báo các thông tin chung về hợp đồng: Khai báo các thông tin bắt buộc
như: Số hợp đồng, Ngày ký, Giá trị hợp đồng, Đơn vị thực hiện, Người
thực hiện, Tình trạng hợp đồng và các thông tin khác (nếu có):
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§ NSD có thể nhập thông tin Giá trị hợp đồng hoặc để hệ thống tự động
lấy từ tab Hàng hoá và dịch vụ sang (sau khi NSD khai báo các hàng
hoá được bán theo hợp đồng).
§ Thông tin khách hàng, Địa chỉ và Người liên hệ sẽ lấy theo thông tin
đã khai báo trên danh mục khách hàng.
§ Lưu ý: Nếu hợp đồng bán lẻ thuộc Hợp đồng dự án thì tài phần thông
tin Thuộc dự án, NSD thực hiện lựa chọn Hợp đồng dự án tương ứng
cho hợp đồng bán lẻ.
•

Khai báo các hàng hoá, dịch vụ được bán theo hợp đồng:

•

Sau khi khai xong thông tin hợp đồng, nhấn <<Cất>>.
14.1.2.3. Lập chứng từ bán hàng từ hợp đồng bán

VD: Ngày 21/02/2021 tiến hành gửi bán 10 bức tranh thêu hoa cho công ty
Hoàng Cầu theo hợp đồng đã ký kết ngày 20/02/2021. NSD tiến hành thực hiện
như sau:
•

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Hợp đồng bán.

•

Trên danh sách hợp đồng bán tích chọn hợp đồng bán cần lập chứng từ bán
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hàng.

•

Chọn chức năng Lập chứng từ bán hàng:

•

Khi đó, các thông tin về hàng hóa trên hợp đồng bán đã chọn sẽ được tự
động lấy sang chứng từ bán hàng.

•

574

Nhập số lượng hàng bán thực tế là 10 bức tranh thêu hoa:
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•

Kiểm tra và khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ bán hàng sau đó
nhấn <<Cất>>.

•

Lúc này phần mềm sẽ tự động cập nhật tình trạng giao hàng thực tế trên
hợp đồng bán:

•

NSD cũng có thể theo dõi số lượng hàng giao thực tế trên chi tiết hợp đồng
bán:
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14.1.2.4. Lập chứng từ thu tiền chi tiết theo hợp đồng bán
Việc thực hiện nghiệp vụ lập chứng từ trả tiền chi tiết theo hợp đồng mua được
thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi. Ví dụ: Trên phân hệ Tiền gửi,
vào tab Thu, chi tiền, chọn Thêm thu tiền:
•

Khai báo các thông tin chi tiết về chứng từ chi tiền gửi:
§

Chọn “Thu tiền khách hàng (không theo hóa đơn)”

§

Chọn khách hàng là Công ty cổ phần Hoàng Cầu

§

Ngày hạch toán: 21/02/2021

§

Chọn nộp vài tài khoản ngân hàng BIDV

§

Lý do thu: “Thu tiền của công ty Cổ phần Hoàng Cầu theo hợp đồng
HĐB0001”, Nợ TK1121/Có TK131 số tiền: 22.000.000 VND

§
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•

Nhấn <<Cất>> để lưu lại chứng từ thu tiền vừa lập.
14.1.2.5. Theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng bán

NSD có thể theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng bán trên danh sách hợp
đồng bán để nắm được tiến độ thực hiện của các hợp đồng bán:
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14.1.2.6. Báo cáo tình hình thực hiện hợp đồng
8 Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng

•

Tại phân hệ Bán hàng, tab Báo cáo\Báo cáo hợp đồng (hoặc vào Báo
cáo\Bán hàng\Báo cáo hợp đồng, chọn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp
đồng), sau đó nhấn Chọn tham số.

•
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Khai báo tham số báo cáo như: đơn vị, thời gian, hợp đồng:
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•

Nhấn Xem báo cáo:

8 Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu theo hợp đồng bán

•

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Báo cáo\Báo cáo hợp đồng (hoặc vào
Báo cáo\Bán hàng\Báo cáo hợp đồng, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ
phải thu theo hợp đồng bán), sau đó nhấn Chọn tham số.
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•

Khai báo tham số báo cáo như: đơn vị, thời gian, tiêu chí thống kê (hợp
đồng/dự án), tình trạng thực hiện:

•
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Nhấn Xem báo cáo:
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8 Tổng hợp tình hình chi theo hợp đồng bán

•

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Báo cáo\Báo cáo hợp đồng (hoặc vào
Báo cáo\Bán hàng\Báo cáo hợp đồng, chọn báo cáo Tổng hợp tình hình
chi theo hợp đồng bán), sau đó nhấn Chọn tham số.

•

Khai báo tham số báo cáo như: đơn vị, thời gian, tiêu chí thống kê (hợp
đồng/dự án), tình trạng thực hiện:

•

Nhấn Xem báo cáo:
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14.2. Phân tích tài chính
14.2.1. Vai trò của việc phân tích tài chính
Trong nền kinh tế, có rất nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng thông tin kinh
tế tài chính của doanh nghiệp. Mỗi đối tượng lại quan tâm theo giác độ khác
nhau và đòi hỏi mức độ đáp ứng thông tin khác nhau để đưa ra quyết định với
các mục đích khác nhau.
8 Đối với Nhà quản lý

Việc phân tích tài chính giúp nhà quản lý có cái nhìn chính xác nhất đối với
tình hình tài chính của đơn vị mình, từ đó đưa ra những quyết định hoạt động
đúng đắn. Cụ thể:
•

Phân tích đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp giúp nhà quản lý tìm
ra những chu kỳ đều đặn để đánh giá hoạt động quản lý trong giai đoạn đã
qua, việc thực hiện cân bằng tài chính, khả năng sinh lời, khả năng thanh
toán và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.

•

Định hướng cho Ban giám đốc trong việc đưa ra các quyết định theo chiều
hướng phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp như: quyết định về
đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận...

•
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Là cơ sở để nhà quản lý đưa ra những dự đoán tài chính – nền tảng hoạt
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động quản lý.
•

Phân tích tài chính doanh nghiệp là một công cụ để kiểm tra, kiểm soát hoạt
động, quản lý trong doanh nghiệp.

8 Đối với các nhà đầu tư

Là người giao vốn của mình cho doanh nghiệp quản lý, nhà đầu tư có nhu cầu
nắm bắt tình hình tài chính để đánh giá khả năng kinh doanh của doanh nghiệp,
từ đó dự tính được những lợi ích và rủi ro họ có thể nhận về khi đầu tư vào
doanh nghiệp. Nói cách khác, phân tích tài chính đối với nhà đầu tư là để đánh
giá doanh nghiệp và ước đoán giá trị cổ phiếu dựa vào việc nghiên cứu các báo
biểu tài chính, khả năng sinh lời, phân tích rủi ro trong kinh doanh...
8 Đối với người cho vay

Đối với những người cho doanh nghiệp vay vốn để đảm bảo nhu cầu sản xuất
kinh doanh thì khi cho vay, họ phải biết chắc được khả năng hoàn trả tiền vay
cũng như thu nhập lãi vay nhận về từ khoản cho vay đó. Do vậy, phân tích tài
chính đối với người cho vay là xác định khả năng hoàn trả nợ của người vay.
8 Đối với người được hưởng lương trong doanh nghiệp

Thu nhập của nhân viên trong công ty bao gồm 2 phần: tiền lương được trả và
lợi nhuận được chia (nếu có cổ phần trong doanh nghiệp). Cả hai khoản thu
nhập này đều phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Việc phân tích tài chính doanh nghiệp giúp họ định hướng việc làm ổn định
của mình. Điều này có tác động to lớn đến hiệu quả công việc mà họ đem lại.
Như vậy, phân tích tài chính doanh nghiệp là công cụ hữu ích dùng để xác định
giá trị kinh tế, để đánh giá các mặt mạnh, mặt yếu của một doanh nghiệp, tìm
ra nguyên nhân khách quan và chủ quan, giúp cho từng đối tượng lựa chọn và
đưa ra những quyết định phù hợp với mục đích mà họ quan tâm.
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14.2.2. Một số chỉ tiêu phân tích tài chính

Các hệ số phản ánh cơ cấu tài chính và cơ cấu Tài sản

8 Hệ số nợ và hệ số vốn chủ sở hữu
•

Hệ số nợ: Là chỉ tiêu phản ánh phần trăm số vốn từ bên ngoài (vốn vay)
trên tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.
Hệ số nợ

•

Tổng số nợ phải trả

=

Tổng nguồn vốn của DN

Hệ số vốn chủ sở hữu: Trái với hệ số nợ, hệ số vốn chủ sở hữu là chỉ tiêu
đo lường mức vốn góp của chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn của doanh
nghiệp:
Hệ số vốn
chủ sở hữu

=

Nguồn vốn chủ sở hữu
Tổng nguồn vốn của DN

Hệ số nợ càng thấp (hay hệ số vốn chủ sở hữu càng cao) thì sự phụ thuộc của
doanh nghiệp vào nguồn vốn bên ngoài càng ít, món nợ của người cho vay càng
được bảo đảm và do vậy việc cho vay càng an toàn và ngược lại sẽ kém an toàn.

8 Hệ số nợ dài hạn
Chỉ tiêu này phản ánh mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào chủ nợ, được
đo bằng tỷ số giữa nợ dài hạn và nguồn vốn chủ sở hữu:
Nợ dài hạn trên
nguồn vốn CSH

=

Nợ dài hạn
Nguồn vốn CSH

Chỉ tiêu này cao hay thấp tùy theo từng ngành hoạt động. Tuy nhiên, để hạn
chế rủi ro tài chính, thường người cho vay chỉ chấp nhận chỉ tiêu này ở mức
nhỏ hơn 1.
Các hệ số phản ánh khả năng thanh thoán ngắn hạn

8 Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn
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Hệ số khả năng
thanh toán ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn

=

Nợ ngắn hạn

Hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn đo lường khả năng mà các tài sản ngắn
hạn có thể chuyển đổi thành tiền để hoàn trả các khoản nợ ngắn hạn. Hệ số này
cao, có thể đem lại sự an toàn về khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
Tuy nhiên, một doanh nghiệp có hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn quá
cao cũng có thể doanh nghiệp đó đã đầu tư quá đáng vào tài sản hiện hành, một
sự đầu tư không mang lại hiệu quả.

8 Hệ số khả năng thanh toán nhanh
Hệ số khả năng thanh toán nhanh đo lường khả năng thanh toán các khoản nợ
ngắn hạn của doanh nghiệp bằng việc chuyển đổi các tài sản lưu động, không
kể hàng tồn kho.
Hệ số khả năng
thah tóan nhanh

TSNH – Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn

=

8 Hệ số khả năng thanh toán tức thời (thanh toán ngay)
Hệ số này cho biết khả năng thanh toán ngay của doanh nghiệp tại thời điểm
xem xét.
Hệ số khả năng
thanh toán tức thời

Tiền + Các khoản tương đương tiền

=

Nợ ngắn hạn

Thông thường, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn ở mức 2, hệ số khả năng
thanh toán nhanh ở mức 1, hệ số khả năng thanh toán tức thời ở mức 0,5 được
coi là hợp lý. Tuy nhiên, do đặc điểm và tính chất kinh doanh của mỗi ngành
khác nhau, nên để có thể đưa ra những nhận xét đúng đắn về khả năng thanh
toán của doanh nghiệp, cần so sánh các hệ số này của doanh nghiệp với các hệ
số trung bình ngành.

8 Hệ số khả năng thanh toán lãi tiền vay
Hệ số khả năng
thanh toán tiền vay
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LN trước thuế + Lãi tiền vay phải trả
Lãi tiền vay phải trả
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Hệ số này nói lên trong kỳ doanh nghiệp đã tạo ra lợi nhuận gấp bao nhiêu lần

lãi phải trả về tiền vay. Hệ số này càng cao thì rủi ro mất khả năng chi trả lãi
tiền vay càng thấp và ngược lại. Thông thường hệ số này được các chủ nợ chấp
nhận ở mức hợp lý khi nhỏ hơn hoặc bằng 2.
Các hệ số phản ánh năng khả năng hoạt động

8 Vòng quay khoản phải thu
Vòng quay các
khoản phải thu

DT thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

=

Các khoản phải thu bình quân

Chỉ tiêu này phản ánh tốc độ thu hồi các khoản nợ của Doanh nghiệp.
8 Vòng quay hàng tồn kho:
Vòng quay
hàng tồn kho

=

Giá vốn hàng bán
Hàng tồn kho bình quân

Chỉ tiêu này phản ánh mức độ ứ đọng vốn của Doanh nghiệp trong khâu dự trữ
và sản xuất.

8 Vòng quay vốn lưu động
Vòng quay vốn lưu
động

=

Doanh thu thuần
Vốn lưu động bình quân

Số vòng quay lưu chuyển vốn lưu động càng lớn chứng tỏ tốc độ luân chuyển
vốn lưu động càng nhanh, doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ tăng,
vốn lưu động của doanh nghiệp không bị ứ đọng, … giảm chi phí, tăng lợi
nhuận.
Các hệ số phản ánh khả năng sinh lời

8 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)
ROS
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=

Lợi nhuận sau thuế
Doanh thu
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Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thể hiện trong một trăm đồng doanh
thu mà doanh nghiệp thực hiện trong kỳ có bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế.

8 Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA)
ROA

Tổng lợi nhuận trước thuế và lãi vay

=

Tổng tài sản bình quân

Tỷ suất này phản ánh cứ một trăm đồng tài sản bỏ vào sản xuất kinh doanh đem
lại bao nhiêu đồng lợi nhuận.

8 Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ hữu (ROE)
ROE

=

Tổng lợi nhuận sau thuế
Vốn chủ sở hữu bình quân

Chỉ tiêu này nói lên với một trăm đồng vốn chủ sở hữu bỏ ra đầu tư thì đem lại
bao nhiêu đồng lợi nhuận.
14.2.3. Hệ thống báo cáo phân tích tài chính:
Phần mềm AMIS Kế toán được thiết lập sẵn công thức tính cho các hệ số phân
tích tài chính. Căn cứ vào số liệu kế toán được nhập vào, phần mềm sẽ tự động
tổng hợp và tính toán ra các hệ số này. Đồng thời, phần mềm cung cấp hệ thống
biểu đồ và các báo cáo về tình hình doanh thu và chi phí, lợi nhuận của doanh
nghiệp trong kỳ, nhìn vào đó nhà quản lý có thể nhanh chóng đưa ra những
đánh giá tổng quát về tình hình tài chính của doanh nghiệp tại bất cứ thời điểm
nào, từ đó đưa ra những quyết định điều hành hợp lý.
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Các chỉ số phân tích tài chính

Biểu đồ tổng quan về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, dòng tiền

Các báo cáo phân tích về tình hình tài chính và kinh doanh:
•
•
588

Bảng cân đối tài khoản theo nhiều chi nhánh
Bảng cân đối kế toán theo nhiều chi nhánh
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•

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo nhiều chi nhánh

•

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết doanh thu và chi phí theo
nhiều chi nhánh

•

Báo cáo kết quả hoạt động KD chi tiết doanh thu và chi phí theo nhiều kỳ

•

Báo cáo phân tích chi tiết doanh thu theo nhiều chi nhánh

•

Báo cáo phân tích chi tiết doanh thu theo nhiều kỳ

•

Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều chi nhánh

•

Báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo nhiều kỳ

Xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh chi tiết doanh thu và chi phí
theo nhiều kỳ:
•

Vào phân hệ Phân tích tài chính\Báo cáo phân tích, chọn Báo cáo kết
quả hoạt động kinh doanh chi tiết doanh thu và chi phí theo nhiều kỳ:

•

Thiết lập các tham số báo cáo:
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•

590

Nhấn Xem báo cáo:
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Xem chi tiết các báo cáo thuộc phân hệ Phân tích tài chính tại trang:
https://helpact.misa.vn/kb/html-33000000/
14.3. Ngân sách
14.3.1. Khái niệm Ngân sách
Ngân sách là một bản kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong tương lai
của doanh nghiệp.
14.3.2. Mục đích của việc lập kế hoạch ngân sách
•

Mục tiêu hóa chiến lược của tổ chức, giúp doanh nghiệp đi đúng hướng,
mục tiêu đề ra.

•

Phân bổ nguồn lực về con người, tài sản, nguồn vốn, … một cách hiệu quả.

•

Làm cơ sở để kiểm soát hoạt động, đưa ra các điều chỉnh phù hợp.

•

Là thước đo đánh giá hiệu quả giữa kế hoạch so với kỳ vọng của doanh
nghiệp.

14.3.3. Cơ sở xây dựng ngân sách
•

Lập ngân sách theo nhu cầu, theo kế hoạch mà không quan tâm đến số
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liệu quá khứ:
§

Ưu điểm: Cách lập này tránh được việc đưa vào số liệu không hợp lý
trong quá khứ.

§

Nhược điểm: Phức tạp và mất nhiều thời gian vì các đơn vị phải chủ
động tính toán, ước tính số liệu chi tiết từ đầu, thường chỉ lập cho các
mục tiêu ngắn hạn.

•

Lập ngân sách năm nay dựa trên ngân sách năm trước, điều chỉnh theo
tỷ lệ mong muốn:
§

Ưu điểm: Lập nhanh vì các hạng mục tương tự năm trước và ít thay
đổi.

§

Nhược điểm: Các khoản chi phí không hiệu quả, chính sách không phù
hợp, hiệu suất bán hàng chưa đạt của quá khứ vẫn có thể là tham chiếu
cho ngân sách hiện tại.

•

Lập ngân sách năm nay dựa trên ngân sách năm trước, điều chỉnh phù
hợp trên cơ sở đánh giá hiệu quả thực hiện của năm trước:
§

Ưu điểm: Các chính sách không phù hợp, chi phí không chứng minh
được nhu cầu thực sự sẽ cắt giảm hoặc loại bỏ.

§

Nhược điểm: Cần sự đo lường, phân tích, đánh giá chi tiết kết quả thực
hiện của các năm trước.

14.3.4. Các phương pháp xây dựng ngân sách:
Có 3 phương pháp xây dựng ngân sách:
8 Áp từ trên xuống: Ban lãnh đạo áp đặt mục tiêu, các đơn vị phải xây dựng

kế hoạch ngân sách bám sát mục tiêu này:
•

Ưu điểm: Nhanh, quyết đoán.

•

Nhược điểm: Đôi khi sự áp đặt mang tính chất chủ quan, không thực tế và
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không phù hợp với điều kiện hiện có của doanh nghiệp.
8 Xây từ dưới lên: Các đơn vị tự lập ngân sách và chuyển lên cấp trên để

duyệt và tổng hợp:
•

Ưu điểm: Các đơn vị được tham gia sâu vào việc lập ngân sách, các đề
xuất được lắng nghe.

•

Nhược điểm: Các đơn vị thường lập kế hoạch trong ngưỡng “an toàn” có
thể đạt được (Ví dụ: doanh thu thấp, chi phí cao, lợi nhuận thấp).

8 Phương pháp hỗn hợp: Dung hòa giữa việc áp từ trên xuống và xây từ

dưới lên, ban lãnh đạo đặt mục tiêu thách thức và cho các đơn vị phản biện, đề
xuất:
•

Ưu điểm: giúp các đơn vị nâng cao hiệu quả hoạt động để đạt được các
mục tiêu thách thức của ban lãnh đạo đề ra.

•

Nhược điểm: Tốn nhiều thời gian, nguồn lực để đưa ra được kế hoạch cuối
cùng.

14.3.5. Đáp ứng trên phần mềm AMIS Kế toán:
Phân hệ Ngân sách trên AMIS Kế toán:
•

Cho phép doanh nghiệp lập kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong
năm vào phần mềm chi tiết theo từng phòng ban.

•

Bổ sung biểu đồ tổng quan xem nhanh tình hình thực hiện kế hoạch so với
thực tế.

•

Đưa ra cảnh báo kịp thời khi chi vượt quá dự toán ngân sách.

•

Cung cấp các báo cáo chi tiết về tình hình thực hiện ngân sách so với kế
hoạch.
Lập kế hoạch ngân sách

•

Vào phân hệ Ngân sách, tab Kế hoạch ngân sách, nhấn Thêm kế hoạch:
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•

Chọn Năm muốn lập kế hoạch ngân sách:
§

Chọn lập kế hoạch ngân sách theo tháng hay theo quý

§

Tích chọn Kế hoạch ngân sách chi tiết theo đơn vị nếu doanh nghiệp có
nhu cầu lập kế hoạch ngân sách chi tiết theo từng đơn vị.

•
594

§

Lựa chọn Phòng ban lập kế hoạch ngân sách.

§

Nhấn <<Đồng ý>>

Chương trình sẽ tự động lấy lên các khoản mục Doanh thu, chi phí, lợi
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nhuận đã được khai báo. Tại đây, người dùng thực hiện thiết lập kế hoạch
ngân sách cho từng khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận:

•

Người dùng có thể thực hiện khai báo thêm các chỉ tiêu doanh thu, chi phí,
lợi nhuận:

•

Thực hiện thêm các chỉ tiêu doanh thu:
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•

Thực hiện thêm các chỉ tiêu chi phí: tích chọn các chỉ tiêu muốn thêm vào
kế hoạch ngân sách sau đó nhấn <<Đồng ý>>

•

Thực hiện thêm chỉ tiêu lợi nhuận: Thiết lập công thức tính toán cho từng
chỉ tiêu lợi nhuận được thêm vào kế hoạch ngân sách:
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Các biểu đồ tổng quan giúp xem nhanh tình hình thực hiện thực tế so với
kế hoạch
AMIS Kế toán đã thiết lập sẵn hệ thống biểu đồ giúp người dùng nắm bắt được
một cách trực quan về tình hình sử dụng ngân sách tại đơn vị. Cụ thể, các biểu
đồ trên phân hệ ngân sách bao gồm:
•

Tình hình thực hiện doanh thu

•

Tình hình thực hiện chi phí

•

Tình hình thực hiện lợi nhuận

•

Doanh thu thực hiện so với kế hoạch

•

Chi phí thực hiện so với kế hoạch

•

Tình hình thực hiện doanh thu theo đơn vị
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NSD có thể thực hiện chỉnh sửa, tùy chỉnh một cách linh hoạt cách hiển thị của
các biểu đồ trên phân hệ Ngân sách tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng:

Báo cáo Ngân sách
•

Vào phân hệ Ngân sách\Báo cáo, chọn báo cáo cần xem. Ví dụ: Xem báo
cáo tình hình chi phí thực tế so với dự toán:
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•

Thiết lập các tham số báo cáo sau đó nhấn Xem báo cáo:
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•
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Kiểm tra dữ liệu chi phí thực tế so với dự toán trên báo cáo:
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Help phần mềm AMIS Kế toán: https://helpact.misa.vn/
2. Nền tảng Quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS:
https://amis.misa.vn/
3. Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về Chế độ
kế toán doanh nghiệp và Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016
của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4. Thông tư 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính ký ngày 24/11/2005 về
việc “Hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán”.
5. Chuyên mục hợp tác đào tạo của Công ty Cổ phần MISA:
https://www.misa.vn/hop-tac/hop-tac-dao-tao/
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GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN SỐ – KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Chịu trách nhiệm xuất bản

Công ty Cổ phần MISA
Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Technosoft, Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu,
Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
Website: http://www.misa.vn
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