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QUY蔭TăA卯NHăC曳AăB浦ăTR姶雲NGăB浦ăTÀIăCHệNH 

Vｚ viうc ban hành Chｘ đじ kｘ toán hành chính sば nghiうp 

B浦ăTR姶雲NGăB浦ăTÀIăCHệNH 

C<n cと Luｆt Ngân sách Nhà n⇔ずc sぐ 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; 

C<n cと Luｆt Kｘ toán sぐ 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 và Nghお đおnh sぐ 
128/2004/NA-CP ngày 31/05/2004 cてa Chính phて quy đおnh chi tiｘt và h⇔ずng 
dｄn thi hành mじt sぐ điｚu cてa Luｆt Kｘ toán áp dつng trong l┄nh vばc kｘ toán nhà 
n⇔ずc; 

C<n cと Nghお đおnh sぐ 77/2003/NA-CP ngày 01/07/2003 cてa Chính phて Quy đおnh 
chとc n<ng, nhiうm vつ, quyｚn hＴn và c¬ cＸu tご chとc cてa Bじ Tài chính; 

Theo đｚ nghお cてa Vつ tr⇔ぞng Vつ Chｘ đじ kｘ toán và kiあm toán, Vつ tr⇔ぞng Vつ 
Hành chính sば nghiうp, Vつ tr⇔ぞng Vつ Ngân sách nhà n⇔ずc và Chánh v<n phòng 
Bじ Tài chính, 

QUY蔭TăA卯NH: 

Ai隠uă1. Ban hành Ch院 đ瓜 k院 toán hành chính s詠 nghi羽p, g欝m:  

Ph亥n th泳 Nh医t: H羽 th嘘ng Ch泳ng t瑛 k院 toán; 

Ph亥n th泳 Hai: H羽 th嘘ng Tài kho違n k院 toán; 

Ph亥n th泳 Ba: H羽 th嘘ng S鰻 k院 toán và hình th泳c k院 toán; 

Ph亥n th泳 T逢: H羽 th嘘ng Báo cáo tài chính. 

Ai隠uă2. Ch院 đ瓜 k院 toán hành chính s詠 nghi羽p ban hành theo Quy院t đ鵜nh này, áp 
d映ng cho:  

- C挨 quan nhà n逢噂c, đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p, t鰻 ch泳c có s穎 d映ng kinh phí ngân sách 
nhà n逢噂c, g欝m: C挨 quan, t鰻 ch泳c có nhi羽m v映 thu, chi ngân sách nhà n逢噂c các 
c医p; V<n phòng Qu嘘c h瓜i; V<n phòng Ch栄 t鵜ch n逢噂c; V<n phòng Chính ph栄; 
Toà án nhân dân và Vi羽n Ki吋m sát nhân dân các c医p; B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 

 



quan thu瓜c Chính ph栄; H瓜i đ欝ng nhân dân, 曳y ban nhân dân t雨nh, huy羽n; T鰻 
ch泳c chính tr鵜, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư h瓜i, t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xư h瓜i ngh隠 nghi羽p, 
t鰻 ch泳c xư h瓜i, t鰻 ch泳c xư h瓜i- ngh隠 nghi羽p có s穎 d映ng kinh phí ngân sách nhà 
n逢噂c; A挨n v鵜 s詠 nghi羽p đ逢嬰c ngân sách nhà n逢噂c đ違m b違o m瓜t ph亥n ho員c toàn 
b瓜 kinh phí; T鰻 ch泳c qu違n lỦ tài s違n qu嘘c gia; Ban Qu違n lỦ d詠 án đ亥u t逢 có 
ngu欝n kinh phí ngân sách nhà n逢噂c; Các H瓜i, Liên hi羽p h瓜i, T鰻ng h瓜i, các t鰻 
ch泳c khác đ逢嬰c ngân sách nhà n逢噂c h厩 tr嬰 m瓜t ph亥n kinh phí ho衣t đ瓜ng; 

- A挨n v鵜 v┡ trang nhân dân, k吋 c違 Toà án quân s詠 và Vi羽n ki吋m sát quân s詠 (Tr瑛 
các doanh nghi羽p thu瓜c l詠c l逢嬰ng v┡ trang nhân dân); 

- A挨n v鵜 s詠 nghi羽p, t鰻 ch泳c không s穎 d映ng kinh phí ngân sách nhà n逢噂c (Tr瑛 
các đ挨n v鵜 s詠 nghi羽p ngoài công l壱p), g欝m: A挨n v鵜 s詠 nghi羽p t詠 cân đ嘘i thu, 
chi; Các T鰻 ch泳c phi chính ph栄; H瓜i, Liên hi羽p h瓜i, T鰻ng h瓜i t詠 cân đ嘘i thu chi; 
T鰻 ch泳c xư h瓜i; T鰻 ch泳c xư h瓜i - ngh隠 nghi羽p t詠 thu, t詠 chi; T鰻 ch泳c khác 
không s穎 d映ng kinh phí ngân sách nhà n逢噂c. 

Ai隠uă3. Quy院t đ鵜nh này có hi羽u l詠c sau 15 ngày, k吋 t瑛 ngày đ<ng Công báo và 
thay th院 Ch院 đ瓜 k院 toán hành chính s詠 nghi羽p ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 
999/TC-QA-CAKT ngày 02/11/1996 c栄a B瓜 Tài chính và các Thông t逢 h逢噂ng 
d磯n s穎a đ鰻i, b鰻 sung Ch院 đ瓜 k院 toán Hành chính s詠 nghi羽p ban hành theo Quy院t 
đ鵜nh s嘘 999/TC-QA-CAKT.  

Các t鰻 ch泳c có ho衣t đ瓜ng đ員c thù ph違i c<n c泳 vào ch院 đ瓜 k院 toán ban hành theo 
Quy院t đ鵜nh này đ吋 s穎a đ鰻i, b鰻 sung l衣i ch院 đ瓜 k院 toán hi羽n hành và g穎i B瓜 Tài 
chính xem xét, ch医p thu壱n ho員c ban hành. 

Ai隠uă4. U益 ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng ch鵜u trách 
nhi羽m ch雨 đ衣o, tri吋n khai th詠c hi羽n Ch院 đ瓜 k院 toán này t噂i các đ挨n v鵜 hành 
chính s詠 nghi羽p trên đ鵜a bàn. 

Các B瓜, c挨 quan ngang B瓜, c挨 quan thu瓜c Chính ph栄, các c挨 quan đoàn th吋, các 
t鰻 ch泳c khác quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 2 Quy院t đ鵜nh này ch鵜u trách nhi羽m ch雨 đ衣o, tri吋n 
khai th詠c hi羽n 荏 các đ挨n v鵜 thu瓜c ph衣m vi qu違n lỦ. 

Ai隠uă5. V映 tr逢荏ng V映 Ch院 đ瓜 k院 toán và ki吋m toán, V映 tr逢荏ng V映 Hành chính 
s詠 nghi羽p, V映 tr逢荏ng V映 Ngân sách Nhà n逢噂c, Chánh v<n phòng B瓜 và Th栄 
tr逢荏ng các đ挨n v鵜 liên quan thu瓜c B瓜 Tài chính ch鵜u trách nhi羽m ph鰻 bi院n, 
h逢噂ng d磯n, ki吋m tra và thi hành Quy院t đ鵜nh này./. 
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Ph亥năth泳ănh医t 

H烏ăTH渦NGăCH永NGăT洩ăK蔭ăTOÁNă 
 

I.ăQUYăA卯NHăCHUNG 

 

1. N瓜iădungăvƠăm磯uăch泳ngăt瑛ăk院ătoánă 

Ch泳ng t瑛 k院 toán áp d映ng cho các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p ph違i th詠c hi羽n theo đúng n瓜i dung, 
ph逢挨ng pháp l壱p, kỦ ch泳ng t瑛 theo quy đ鵜nh c栄a Lu壱t K院 toán và Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 128/2004/NA-CP 
ngày 31/5/2004 c栄a Chính ph栄, các v<n b違n pháp lu壱t khác có liên quan đ院n ch泳ng t瑛 k院 toán và 
các quy đ鵜nh trong ch院 đ瓜 này.  

A挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p có các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính đ員c thù ch逢a có m磯u ch泳ng t瑛  quy 
đ鵜nh t衣i danh m映c m磯u ch泳ng t瑛 trong ch院 đ瓜 k院 toán này thì áp d映ng m磯u ch泳ng t瑛 quy đ鵜nh t衣i 
ch院 đ瓜 k院 toán riêng trong các v<n b違n pháp lu壱t khác ho員c ph違i đ逢嬰c B瓜 Tài chính ch医p thu壱n. 

2.ăH羽ăth嘘ngăbi吋uăm磯uăch泳ngăt瑛ăk院ătoán 

H羽 th嘘ng bi吋u m磯u ch泳ng t瑛 k院 toán áp d映ng cho các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p, g欝m: 

-  Chとng tな kｘ toán chung cho các đ¬n vお hành chính sば nghiうp, gげm 4 chえ tiêu: 

+ Ch雨 tiêu lao đ瓜ng ti隠n l逢挨ng; 

+ Ch雨 tiêu v壱t t逢; 

+ Ch雨 tiêu ti隠n t羽; 

+ Ch雨 tiêu TSCA. 

- Chとng tな kｘ toán ban hành theo các v<n bＶn pháp luｆt khác (Các mｄu và h⇔ずng dｄn ph⇔¬ng 
pháp lｆp tなng chとng tな đ⇔ぢc áp dつng theo quy đおnh các v<n bＶn pháp luｆt khác). 

3.ăL壱păch泳ngăt瑛ăk院ătoán 

- M丑i nghi羽p v映 kinh t院, tài chính liên quan đ院n ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p đ隠u 
ph違i l壱p ch泳ng t瑛 k院 toán. Ch泳ng t瑛 k院 toán ch雨 l壱p 1 l亥n cho m瓜t nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát 
sinh; 

- N瓜i dung ch泳ng t瑛 ph違i rõ ràng, trung th詠c v噂i n瓜i dung nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh; 

- Ch英 vi院t trên ch泳ng t瑛 ph違i rõ ràng, không t育y xoá, không vi院t t逸t; 

- S嘘 ti隠n vi院t b茨ng ch英 ph違i kh噂p, đúng v噂i s嘘 ti隠n vi院t b茨ng s嘘; 

- Ch泳ng t瑛 k院 toán ph違i đ逢嬰c l壱p đ栄 s嘘 liên theo quy đ鵜nh cho m厩i ch泳ng t瑛. A嘘i v噂i ch泳ng t瑛 l壱p 
nhi隠u liên ph違i đ逢嬰c l壱p m瓜t l亥n cho t医t c違 các liên theo cùng m瓜t n瓜i dung b茨ng máy tính, máy ch英 
ho員c vi院t l欝ng b茨ng gi医y than. Tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t ph違i l壱p nhi隠u liên nh逢ng không th吋 vi院t m瓜t l亥n 
t医t c違 các liên ch泳ng t瑛 thì có th吋 vi院t hai l亥n nh逢ng n瓜i dung t医t c違 các liên ch泳ng t瑛 ph違i gi嘘ng 
nhau. 

Các ch泳ng t瑛 k院 toán đ逢嬰c l壱p b茨ng máy vi tính ph違i đ違m b違o n瓜i dung quy đ鵜nh và tính pháp lỦ 
cho ch泳ng t瑛 k院 toán. Các ch泳ng t瑛 k院 toán dùng làm c<n c泳 tr詠c ti院p đ吋 ghi s鰻 k院 toán ph違i có đ鵜nh 
kho違n k院 toán. 



4.ăKỦăch泳ngăt瑛ăk院ătoán 

M丑i ch泳ng t瑛 k院 toán ph違i có đ栄 ch英 kỦ theo ch泳c danh quy đ鵜nh trên ch泳ng t瑛 m噂i có giá tr鵜 th詠c 
hi羽n. Riêng ch泳ng t瑛 đi羽n t穎 ph違i có ch英 kỦ đi羽n t穎 theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. T医t c違 các ch英 kỦ 
trên ch泳ng t瑛 k院 toán đ隠u ph違i  kỦ b茨ng bút bi ho員c bút m詠c, không đ逢嬰c kỦ b茨ng m詠c đ臼, b茨ng bút 
chì, ho員c d医u kh逸c s印n ch英 kỦ, ch英 kỦ trên ch泳ng t瑛 k院 toán dùng đ吋 chi ti隠n ph違i kỦ theo t瑛ng liên. 
Ch英 kỦ trên ch泳ng t瑛 k院 toán c栄a m瓜t ng逢運i ph違i th嘘ng nh医t và ph違i gi嘘ng v噂i ch英 kỦ đã đ<ng ký 
theo quy đ鵜nh, tr逢運ng h嬰p không đ<ng kỦ ch英 kỦ thì ch英 kỦ l亥n sau ph違i th嘘ng nh医t v噂i ch英 kỦ các 
l亥n tr逢噂c đó. 

Các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p ch逢a có ch泳c danh k院 toán tr逢荏ng thì ph違i c穎 ng逢運i ph映 trách k院 
toán đ吋 giao d鵜ch v噂i KBNN, Ngân hàng, ch英 kỦ k院 toán tr逢荏ng đ逢嬰c thay b茨ng ch英 kỦ c栄a ng逢運i 
ph映 trách k院 toán c栄a đ挨n v鵜 đó. Ng逢運i ph映 trách k院 toán ph違i th詠c hi羽n đúng nhi羽m v映, trách 
nhi羽m và quy隠n quy đ鵜nh cho k院 toán tr逢荏ng.  

Ch英 kỦ c栄a Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 (ho員c ng逢運i đ逢嬰c u益 quy隠n), c栄a k院 toán tr逢荏ng (ho員c ng逢運i đ逢嬰c 
u益 quy隠n) và d医u đóng trên ch泳ng t瑛 ph違i phù h嬰p v噂i m磯u d医u và ch英 kỦ còn giá tr鵜 đã đ<ng kỦ t衣i 
KBNN ho員c Ngân hàng. Ch英 kỦ c栄a k院 toán viên trên ch泳ng t瑛 ph違i gi嘘ng ch英 kỦ trong s鰻 đ<ng ký 
m磯u ch英 kỦ. K院 toán tr逢荏ng (ho員c ng逢運i đ逢嬰c u益 quy隠n) không đ逢嬰c kỦ “th瑛a u益 quy隠n” c栄a Th栄 
tr逢荏ng đ挨n v鵜. Ng逢運i đ逢嬰c u益 quy隠n không đ逢嬰c u益 quy隠n l衣i cho ng逢運i khác. 

Các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p ph違i m荏 s鰻 đ<ng kỦ m磯u ch英 kỦ c栄a th栄 qu悦, th栄 kho, các nhân 
viên k院 toán, k院 toán tr逢荏ng (và ng逢運i đ逢嬰c u益 quy隠n), Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 (và ng逢運i đ逢嬰c u益 
quy隠n). S鰻 đ<ng kỦ m磯u ch英 kỦ ph違i đánh s嘘 trang, đóng d医u giáp lai do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 (ho員c 
ng逢運i đ逢嬰c u益 quy隠n) qu違n lỦ đ吋 ti羽n ki吋m tra khi c亥n. M厩i ng逢運i ph違i kỦ ba ch英 kỦ m磯u trong s鰻 
đ<ng ký. 

Không đ逢嬰c kỦ ch泳ng t瑛 k院 toán khi ch逢a ghi ho員c ch逢a ghi đ栄 n瓜i dung ch泳ng t瑛 theo trách nhi羽m 
c栄a ng逢運i kỦ. Vi羽c phân c医p kỦ trên ch泳ng t瑛 k院 toán do Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 quy đ鵜nh phù h嬰p v噂i 
lu壱t pháp, yêu c亥u qu違n lỦ, đ違m b違o ki吋m soát ch員t ch胤, an toàn tài s違n. 

5.ăTrìnhăt詠ăluơnăchuy吋năvƠăki吋mătraăch泳ngăt瑛ăk院ătoánă 

T医t c違 các ch泳ng t瑛 k院 toán do đ挨n v鵜 l壱p ho員c t瑛 bên ngoài chuy吋n đ院n đ隠u ph違i t壱p trung vào b瓜 
ph壱n k院 toán đ挨n v鵜. B瓜 ph壱n k院 toán ph違i ki吋m tra toàn b瓜 ch泳ng t瑛 k院 toán đó và ch雨 sau khi ki吋m 
tra, xác minh tính pháp lỦ c栄a ch泳ng t瑛 thì m噂i dùng nh英ng ch泳ng t瑛 đó đ吋 ghi s鰻 k院 toán. Trình t詠 
luân chuy吋n ch泳ng t瑛 k院 toán bao g欝m các b逢噂c sau:  

- L壱p, ti院p nh壱n, x穎 lỦ ch泳ng t瑛 k院 toán;  

- K院 toán viên, k院 toán tr逢荏ng ki吋m tra và kỦ ch泳ng t瑛 k院 toán ho員c trình Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 kỦ 
duy羽t theo quy đ鵜nh trong t瑛ng m磯u ch泳ng t瑛 (n院u có); 

- Phân lo衣i, s逸p x院p ch泳ng t瑛 k院 toán, đ鵜nh kho違n và ghi s鰻 k院 toán; 

- L逢u tr英, b違o qu違n ch泳ng t瑛 k院 toán. 

Trình t詠 ki吋m tra ch泳ng t瑛 k院 toán: 

- Ki吋m tra tính rõ ràng, trung th詠c, đ亥y đ栄 c栄a các ch雨 tiêu, các y院u t嘘 ghi chép trên ch泳ng t瑛 k院 
toán; 



- Ki吋m tra tính h嬰p pháp c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh đư ghi trên ch泳ng t瑛 k院 toán; A嘘i 
chi院u ch泳ng t瑛 k院 toán v噂i các tài li羽u khác có liên quan; 

- Ki吋m tra tính chính xác c栄a s嘘 li羽u, thông tin trên ch泳ng t瑛 k院 toán. 

Khi ki吋m tra ch泳ng t瑛 k院 toán n院u phát hi羽n có hành vi vi ph衣m chính sách, ch院 đ瓜, các quy đ鵜nh v隠 
qu違n lỦ kinh t院, tài chính c栄a Nhà n逢噂c, ph違i t瑛 ch嘘i th詠c hi羽n (xu医t qu悦, thanh toán, xu医t kho,...) 
đ欝ng th運i báo cáo ngay b茨ng v<n b違n cho Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 bi院t đ吋 x穎 lỦ k鵜p th運i theo đúng pháp 
lu壱t hi羽n hành. 

A嘘i v噂i nh英ng ch泳ng t瑛 k院 toán l壱p không đúng th栄 t映c, n瓜i dung và ch英 s嘘 không rõ ràng thì ng逢運i 
ch鵜u trách nhi羽m ki吋m tra ho員c ghi s鰻 ph違i tr違 l衣i, yêu c亥u làm thêm th栄 t映c và đi隠u ch雨nh sau đó 
m噂i làm c<n c泳 ghi s鰻. 

6.ăD鵜chăch泳ngăt瑛ăk院ătoánăraăti院ngăVi羽t 

Các ch泳ng t瑛 k院 toán ghi b茨ng ti院ng n逢噂c ngoài, khi s穎 d映ng đ吋 ghi s鰻 k院 toán 荏 Vi羽t Nam ph違i 
đ逢嬰c d鵜ch ra ti院ng Vi羽t. Nh英ng ch泳ng t瑛 ít phát sinh ho員c nhi隠u l亥n phát sinh nh逢ng có n瓜i dung 
không gi嘘ng nhau thì ph違i d鵜ch toàn b瓜 n瓜i dung ch泳ng t瑛 k院 toán. Nh英ng ch泳ng t瑛 phát sinh nhi隠u 
l亥n, có n瓜i dung gi嘘ng nhau thì b違n đ亥u tiên ph違i d鵜ch toàn b瓜 n瓜i dung, t瑛 b違n th泳 hai tr荏 đi ch雨 
d鵜ch nh英ng n瓜i dung ch栄 y院u nh逢: Tên ch泳ng t瑛, tên đ挨n v鵜 và cá nhân l壱p, tên đ挨n v鵜 và cá nhân 
nh壱n, n瓜i dung kinh t院 c栄a ch泳ng t瑛, ch泳c danh c栄a ng逢運i kỦ trên ch泳ng t瑛. Ng逢運i d鵜ch ph違i kỦ, ghi 
rõ h丑 tên và ch鵜u trách nhi羽m v隠 n瓜i dung d鵜ch ra ti院ng Vi羽t. B違n ch泳ng t瑛 d鵜ch ra ti院ng Vi羽t ph違i 
đính kèm v噂i b違n chính b茨ng ti院ng n逢噂c ngoài. 

7.ăS穎ăd映ng,ăqu違nălỦăvƠăinăbi吋uăm磯uăch泳ngăt瑛ăk院ătoán 

T医t c違 các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p đ隠u ph違i s穎 d映ng th嘘ng nh医t m磯u ch泳ng t瑛 k院 toán thu瓜c 
lo衣i b逸t bu瓜c quy đ鵜nh trong ch院 đ瓜 k院 toán này. Trong quá trình th詠c hi羽n, các đ挨n v鵜 không đ逢嬰c 
s穎a đ鰻i bi吋u m磯u ch泳ng t瑛 thu瓜c lo衣i b逸t bu瓜c. A嘘i v噂i m磯u ch泳ng t瑛 k院 toán thu瓜c lo衣i h逢噂ng d磯n 
thì ngoài các n瓜i dung quy đ鵜nh trên m磯u, đ挨n v鵜 k院 toán có th吋 b鰻 sung thêm ch雨 tiêu ho員c thay đ鰻i 
hình th泳c m磯u bi吋u cho phù h嬰p v噂i vi羽c ghi chép và yêu c亥u qu違n lỦ c栄a đ挨n v鵜.  

M磯u ch泳ng t瑛 in s印n ph違i đ逢嬰c b違o qu違n c育n th壱n, không đ逢嬰c đ吋 h逢 h臼ng, m映c nát. Séc và gi医y t運 
có giá ph違i đ逢嬰c qu違n lỦ nh逢 ti隠n. 

A嘘i v噂i các bi吋u m磯u ch泳ng t瑛 k院 toán, các đ挨n v鵜 có th吋 mua ho員c t詠 thi院t k院 m磯u (A嘘i v噂i nh英ng 
ch泳ng t瑛 k院 toán h逢噂ng d磯n), t詠 in, nh逢ng ph違i đ違m b違o các n瓜i dung ch栄 y院u c栄a ch泳ng t瑛 quy 
đ鵜nh t衣i Ai隠u 17 Lu壱t K院 toán và quy đ鵜nh v隠 ch泳ng t瑛 trong ch院 đ瓜 k院 toán này.  

8. Các đ挨năv鵜ăhƠnhăchínhăs詠ănghi羽păcóăs穎ăd映ngăch泳ngăt瑛ăđi羽năt穎 cho ho衣t đ瓜ng tài chính và ghi 
s鰻 k院 toán thì ph違i tuân th栄 theo quy đ鵜nh c栄a các v<n b違n pháp lu壱t v隠 ch泳ng t瑛 đi羽n t穎. 



II . DANHăM影CăCH永NGăT洩ăK蔭 TOÁN 
 

S 
TT TểNăCH永NGăT洩 S渦ăHI烏U 

LO萎Iă
CH永NGăT洩ă
K蔭ăTOÁN 
BB HD 

1 2 3 4 5 
A Ch泳ngăt瑛ăk院ătoánăbanăhƠnhătheoăQuy院tăđ鵜nhănƠy    
I Chえ tiêu lao đじng tiｚn l⇔¬ng    
1 B違ng ch医m công  C01a-HD  x 
2 B違ng ch医m công làm thêm gi運 C01b-HD  x 
3 Gi医y báo làm thêm gi運 C01c-HD  x 
4 B違ng thanh toán ti隠n l逢挨ng C02a-HD  x 
5 B違ng thanh toán thu nh壱p t<ng thêm  C02b-HD  x 
6 B違ng thanh toán h丑c b鰻ng (Sinh ho衣t phí) C03-HD  x 
7 B違ng thanh toán ti隠n th逢荏ng C04-HD  x 
8 B違ng thanh toán ph映 c医p  C05-HD  x 
9 Gi医y đi đ逢運ng  C06-HD  x 
10 B違ng thanh toán ti隠n làm thêm gi運 C07-HD  x 
11 H嬰p đ欝ng giao khoán công vi羽c, s違n ph育m C08-HD  x 
12 B違ng thanh toán ti隠n thuê ngoài C09-HD  x 
13 Biên b違n thanh lỦ h嬰p đ欝ng giao khoán C10-HD  x 
14 B違ng  kê trích n瓜p các kho違n theo l逢挨ng C11-HD  x 
15 B違ng kê thanh toán công tác phí C12-HD  x 
II  Chえ tiêu vｆt t⇔     
1 Phi院u nh壱p kho C 20 - HD  x 
2 Phi院u xu医t kho  C 21 - HD  x 
3 Gi医y báo h臼ng, m医t công c映, d映ng c映 C 22 - HD  x 
4 Biên b違n ki吋m kê v壱t t逢, công c映, s違n ph育m, hàng hoá  C 23 - HD  x 
5 B違ng kê mua hàng C 24 - HD  x 
6 Biên b違n ki吋m nghi羽m v壱t t逢, công c映, s違n ph育m, hàng 

hoá 
C 25 - HD  x 

III  Chえ tiêu tiｚn tう     
1 Phi院u thu  C 30 - BB x  
2 Phi院u chi C 31 - BB x  
3 Gi医y đ隠 ngh鵜 t衣m 泳ng  C 32 - HD  x 
4 Gi医y thanh toán t衣m 泳ng  C 33 - BB x  
5 Biên b違n ki吋m kê qu悦 (Dùng cho đ欝ng Vi羽t Nam) C 34 - HD  x 
6 Biên b違n ki吋m kê qu悦 (Dùng cho ngo衣i t羽, vàng b衣c, kim 

khí quí, đá quí) 
C 35 - HD  x 

7 Gi医y đ隠 ngh鵜 thanh toán C 37 - HD  x 
8 Biên lai thu ti隠n C 38 - BB x  
9 B違ng kê chi ti隠n cho ng逢運i tham d詠 h瓜i th違o, t壱p hu医n C 40a- HD  x 
10 B違ng kê chi ti隠n cho ng逢運i tham d詠 h瓜i th違o, t壱p hu医n C 40b- HD  x 
IV Chえ tiêu tài sＶn cぐ đおnh     
1 Biên b違n giao nh壱n TSCA  C 50 - BD  x 
2 Biên b違n thanh lỦ TSCA C 51 - HD  x 
3 Biên b違n đánh giá l衣i TSCA C 52 - HD  x 
4 Biên b違n ki吋m kê TSCA C 53 - HD  x 
5 Biên b違n giao nh壱n TSCA s穎a ch英a l噂n hoàn thành C54 - HD  x 
6 B違ng tính hao mòn TSCA C55a - HD  x 



S 
TT TểNăCH永NGăT洩 S渦ăHI烏U 

LO萎Iă
CH永NGăT洩ă
K蔭ăTOÁN 
BB HD 

1 2 3 4 5 
7 B違ng tính và phân b鰻 kh医u hao TSCA C55b - HD  x 
 

B 
 
Ch泳ngă t瑛ă k院ă toánă bană hƠnhă theoă cácă v<nă b違nă phápă
lu壱tăkhác 

   

1 Vé    
2 Gi医y xác nh壱n hàng vi羽n tr嬰 không hoàn l衣i     
3 Gi医y xác nh壱n ti隠n vi羽n tr嬰 không hoàn l衣i     
4 B違ng kê ch泳ng t瑛 g嘘c g穎i nhà tài tr嬰     
5 A隠 ngh鵜 ghi thu- ghi chi ngân sách ti隠n, hàng vi羽n tr嬰    
6 Hoá đ挨n GTGT 01 GTKT- 3LL x  
7 Hoá đ挨n bán hàng thông th逢運ng  02 GTGT- 3LL  x  
8 Phi院u xu医t kho kiêm v壱n chuy吋n n瓜i b瓜  03PXK- 3LL  x  
9 Phi院u xu医t kho hàng g穎i đ衣i lỦ  04 H02- 3LL  x  
10 Hoá đ挨n bán l飲 (S穎 d映ng cho máy tính ti隠n)   x  
11 B違ng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đ挨n 04/GTGT x  
12 Gi医y ch泳ng nh壱n ngh雨 嘘m h逢荏ng BHXH    

13 Danh sách ng逢運i ngh雨 h逢荏ng tr嬰 c医p 嘘m đau, thai s違n    
14 Gi医y rút  d詠 toán ngân sách kiêm l┄nh ti隠n m員t     
15 Gi医y rút d詠 toán ngân sách kiêm chuy吋n kho違n, chuy吋n 

ti隠n th逢- đi羽n c医p séc b違o chi   
   

16 Gi医y đ隠 ngh鵜 thanh toán t衣m 泳ng    
17 Gi医y n瓜p tr違 kinh phí b茨ng ti隠n m員t    
18 Gi医y n瓜p tr違  kinh phí b茨ng chuy吋n kho違n    
19 B違ng kê n瓜p séc     
20 U益 nhi羽m thu     
21 U益 nhi羽m chi     
22 Gi医y rút v嘘n đ亥u t逢  kiêm l┄nh ti隠n m員t     
23 Gi医y rút v嘘n đ亥u t逢 kiêm chuy吋n kho違n, chuy吋n ti隠n th逢- 

đi羽n c医p séc b違o chi   
   

24 Gi医y đ隠 ngh鵜 thanh toán t衣m 泳ng v嘘n đ亥u t逢    
25 Gi医y n瓜p tr違 v嘘n đ亥u t逢 b茨ng ti隠n m員t    
26 Gi医y n瓜p tr違 v嘘n đ亥u t逢 b茨ng chuy吋n kho違n    
27 Gi医y ghi thu – ghi chi v嘘n đ亥u t逢    
 .......................    
 
Ghi chú: 
- BB: Mｄu bｈt buじc  
- HD: Mｄu h⇔ずng dｄn 



Ph亥năth泳ăhai 
H烏ăTH渦NGăTÀIăKHO謂NăK蔭ăTOÁN 

 

I.ăQUYăA卯NH CHUNG 

 

1. TƠiăkho違năvƠăh羽ăth嘘ngătƠiăkho違năk院ătoán 

Tài kho違n k院 toán là ph逢挨ng pháp k院 toán dùng đ吋 phân lo衣i và h羽 th嘘ng hóa các nghi羽p v映 kinh t院, 
tài chính phát sinh theo n瓜i dung kinh t院 và theo trình t詠 th運i gian. Tài kho違n k院 toán ph違n 違nh và 
ki吋m soát th逢運ng xuyên, liên t映c, có h羽 th嘘ng tình hình v隠 tài s違n, ti院p nh壱n và s穎 d映ng kinh phí do 
ngân sách nhà n逢噂c c医p và các ngu欝n kinh phí khác c医p, thu, chi ho衣t đ瓜ng, k院t qu違 ho衣t đ瓜ng và 
các kho違n khác 荏 các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p. 

Tài kho違n k院 toán đ逢嬰c m荏 cho t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng k院 toán có n瓜i dung kinh t院 riêng bi羽t. Toàn b瓜 các 
tài kho違n k院 toán s穎 d映ng trong  đ挨n v鵜 k院 toán hình thành h羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán. B瓜 Tài chính 
quy đ鵜nh th嘘ng nh医t h羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán áp d映ng cho t医t c違 các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p 
trong c違 n逢噂c. H羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán áp d映ng cho các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p do B瓜 Tài 
chính quy đ鵜nh th嘘ng nh医t v隠 lo衣i tài kho違n, s嘘 l逢嬰ng tài kho違n, kỦ hi羽u, tên g丑i và n瓜i dung ghi chép 
c栄a t瑛ng tài kho違n. 

H羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán hành chính s詠 nghi羽p đ逢嬰c xây d詠ng theo nguyên t逸c d詠a vào b違n ch医t 
và n瓜i dung ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p có v壱n d映ng nguyên t逸c phân lo衣i và mư 
hóa c栄a h羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán doanh nghi羽p và h羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán nhà n逢噂c, nh茨m: 

+ Aáp 泳ng đ亥y đ栄 các yêu c亥u qu違n lỦ và ki吋m soát chi qu悦 ngân sách nhà n逢噂c, v嘘n, qu悦 công, 
đ欝ng th運i th臼a mưn yêu c亥u qu違n lỦ và s穎 d映ng kinh phí c栄a t瑛ng l┄nh v詠c, t瑛ng đ挨n v鵜 hành chính 
s詠 nghi羽p; 

+ Ph違n ánh đ亥y đ栄 các ho衣t đ瓜ng kinh t院, tài chính phát sinh c栄a các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p 
thu瓜c m丑i lo衣i hình, m丑i l┄nh v詠c, phù h嬰p v噂i mô hình t鰻 ch泳c và tính ch医t ho衣t đ瓜ng; 

+ Aáp 泳ng yêu c亥u x穎 lỦ thông tin b茨ng các ph逢挨ng ti羽n tính toán th栄 công (ho員c b茨ng máy vi 
tính...) và th臼a mưn đ亥y đ栄 nhu c亥u c栄a đ挨n v鵜 và c栄a c挨 quan qu違n lỦ Nhà n逢噂c. 

H羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán hành chính s詠 nghi羽p g欝m các tài kho違n trong B違ng Cân đ嘘i tài kho違n và 
các tài kho違n ngoài B違ng Cân đ嘘i tài kho違n. 

Các tài kho違n trong B違ng Cân đ嘘i tài kho違n ph違n ánh toàn b瓜 các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát 
sinh theo các đ嘘i t逢嬰ng k院 toán g欝m tài s違n, ngu欝n hình thành tài s違n và quá trình s穎 d映ng tài s違n t衣i 
đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p. Nguyên t逸c ghi s鰻 các tài kho違n trong B違ng Cân đ嘘i tài kho違n đ逢嬰c th詠c 
hi羽n theo ph逢挨ng pháp “ghi kép” ngh┄a là khi ghi vào bên N嬰 c栄a m瓜t tài kho違n thì đ欝ng th運i ph違i ghi 
vào bên Có c栄a m瓜t ho員c nhi隠u tài kho違n khác ho員c ng逢嬰c l衣i. 

Các tài kho違n ngoài B違ng Cân đ嘘i tài kho違n ph違n ánh nh英ng tài s違n hi羽n có 荏 đ挨n v鵜 nh逢ng không 
thu瓜c quy隠n s荏 h英u c栄a đ挨n v鵜 (nh逢 tài s違n thuê ngoài, nh壱n gi英 h瓜, nh壱n gia công, t衣m gi英...), 
nh英ng ch雨 tiêu kinh t院 đư ph違n ánh 荏 các tài  kho違n trong B違ng Cân đ嘘i tài kho違n nh逢ng c亥n theo 
dõi đ吋 ph映c v映 cho yêu c亥u qu違n lỦ, nh逢: Giá tr鵜 công c映, d映ng c映 lâu b隠n đang s穎 d映ng, nguyên t羽 
các lo衣i, d詠 toán chi ho衣t đ瓜ng đ逢嬰c giao... 

Nguyên t逸c ghi s鰻 các tài kho違n ngoài B違ng Cân đ嘘i tài kho違n đ逢嬰c th詠c hi羽n theo ph逢挨ng pháp 



“ghi đ挨n” ngh┄a là khi ghi vào m瓜t bên c栄a m瓜t tài kho違n thì không ph違i ghi đ嘘i 泳ng v噂i bên nào 
c栄a các tài kho違n khác. 

2. Phơnălo衣iăh羽ăth嘘ngătƠiăkho違năk院ătoán 

H羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán áp d映ng cho các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p do B瓜 Tài chính quy đ鵜nh 
g欝m 7 lo衣i, t瑛 Lo衣i 1 đ院n Lo衣i 6 là các tài kho違n trong B違ng Cân đ嘘i tài kho違n và Lo衣i 0 là các tài 
kho違n ngoài B違ng Cân đ嘘i tài kho違n. 

- Tài kho違n c医p 1 g欝m 3 ch英 s嘘 th壱p phân; 

- Tài kho違n c医p 2 g欝m 4 ch英 s嘘 th壱p phân (3 ch英 s嘘 đ亥u th吋 hi羽n Tài kho違n c医p 1, ch英 s嘘 th泳 4 th吋 
hi羽n Tài kho違n c医p 2); 

- Tài kho違n c医p 3 g欝m 5 ch英 s嘘 th壱p phân (3 ch英 s嘘 đ亥u th吋 hi羽n Tài kho違n c医p 1, ch英 s嘘 th泳 4 th吋 
hi羽n Tài kho違n c医p 2, ch英 s嘘 th泳 5 th吋 hi羽n Tài kho違n c医p 3); 

- Tài kho違n ngoài B違ng Cân đ嘘i tài kho違n đ逢嬰c đánh s嘘 t瑛 001 đ院n 009. 

3. L詠aăch丑năápăd映ngăh羽ăth嘘ngătƠiăkho違n 

Các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p ph違i c<n c泳 vào H羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán ban hành t衣i Quy院t 
đ鵜nh này đ吋 l詠a ch丑n h羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán áp d映ng cho đ挨n v鵜. A挨n v鵜 đ逢嬰c b鰻 sung thêm các 
Tài kho違n c医p 2, c医p 3, c医p 4 (tr瑛 các tài kho違n k院 toán mà B瓜 Tài chính đư quy đ鵜nh trong h羽 th嘘ng 
tài kho違n k院 toán) đ吋 ph映c v映 yêu c亥u qu違n lỦ c栄a đ挨n v鵜. 

Tr逢運ng h嬰p các đ挨n v鵜 c亥n m荏 thêm Tài kho違n c医p 1 (các tài kho違n 3 ch英 s嘘) ngoài các Tài kho違n 
đư có ho員c c亥n s穎a đ鰻i, b鰻 sung Tài kho違n c医p 2 ho員c c医p 3 trong H羽 th嘘ng tài kho違n k院 toán do B瓜 
Tài chính quy đ鵜nh thì ph違i đ逢嬰c B瓜 Tài chính ch医p thu壱n b茨ng v<n b違n tr逢噂c khi th詠c hi羽n. 



II . DANHăM影CăH烏ăTH渦NGăTÀIăKHO謂NăăK蔭ăTOÁN 

 

STT 
S渦ăHI烏Uă

TK  TểNăTÀIăKHO謂N 
PH萎MăVI 
ÁPăD影NG GHI CHÚ 

  LO萎Iă1:ăTI陰NăVÀăV一TăT姶   
     
1 111  Ti隠năm員t M丑i đ挨n v鵜  
 1111 Ti隠n Vi羽t Nam   
 1112 Ngo衣i t羽   
 1113 Vàng, b衣c, kim khí quỦ, đá quỦ   
     
2 112 Ti隠năg穎iăNgơnăhƠng,ăKhoăb衣c M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t theo  
 1121 Ti隠n Vi羽t Nam  t瑛ng TK t衣i  
 1122 Ngo衣i t羽  t瑛ng NH, KB 
 1123 Vàng, b衣c, kim khí quỦ, đá quỦ   
     
3 113 Ti隠năđangăchuy吋n M丑i đ挨n v鵜  
     
4 121 A亥uăt逢ătƠiăchínhăng逸năh衣n A挨n v鵜 có phát   
 1211 A亥u t逢 ch泳ng khoán ng逸n h衣n sinh  
 1218 A亥u t逢 tài chính ng逸n h衣n khác   
     
5 152 Nguyênăli羽u,ăv壱tăli羽u M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t theo 
     yêu c亥u qu違n   
6 153 Côngăc映,ăd映ngăc映 M丑i đ挨n v鵜 lý  
     
7 155 S違năph育m,ăhƠngăhoá A挨n v鵜 có ho衣t  Chi ti院t  
 1551 S違n ph育m  đ瓜ng  SX, KD theo s違n 

ph育m, 
 1552 Hàng hoá  hàng hoá 
     
  LO萎Iă2:ăTÀIăS謂NăC渦ăA卯NH   
     
8 211 TSCAăh英uăhìnhă M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t theo 
 2111 Nhà c穎a, v壱t ki院n trúc   yêu c亥u qu違n  
 2112 Máy móc, thi院t b鵜  lý 
 2113 Ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i, truy隠n d磯n   
 2114 Thi院t b鵜, d映ng c映 qu違n lỦ   
 2115 Cây lâu n<m, súc v壱t làm vi羽c và cho s違n 

ph育m 
  

 2118 Tài s違n c嘘 đ鵜nh khác   
     
9 213 TSCAăvôăhìnhă M丑i đ挨n v鵜  
     

10 214 HaoămònăTSCAă M丑i đ挨n v鵜  
 2141 Hao mòn TSCA h英u hình   
 2142 Hao mòn TSCA vô hình   
     

11 221 A亥uăt逢ătƠiăchínhădƠiăh衣n   



STT 
S渦ăHI烏Uă

TK  TểNăTÀIăKHO謂N 
PH萎MăVI 
ÁPăD影NG GHI CHÚ 

 2211 A亥u t逢 ch泳ng khoán dài h衣n   
 2212 V嘘n góp    
 2218 A亥u t逢 tài chính dài h衣n khác   
     

12 241 XDCBăd荏ădang   
 2411 Mua s逸m TSCA   
 2412 Xây d詠ng c挨 b違n    
 2413 S穎a ch英a l噂n TSCA   
     
  LO萎Iă3:ăTHANHăTOÁN   
     

13 311 Cácăkho違năph違iăthu M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t theo   
 3111 Ph違i thu c栄a khách hàng  yêu c医u  
 3113 Thu院 GTGT đ逢嬰c kh医u tr瑛 A挨n v鵜 đ逢嬰c qu違n  lỦ 
 31131 Thuｘ GTGT đ⇔ぢc khＸu trな cてa hàng hoá, 

dおch vつ 
kh医u tr瑛 thu院 

GTGT 
 

 31132 Thuｘ GTGT đ⇔ぢc khＸu trな cてa TSCA   
 3118 Ph違i thu khác   
     

14 312 T衣mă泳ngă M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t  
t瑛ng đ嘘i 
t逢嬰ng 

     
15 313 Cho vay A挨n v鵜 có d詠 Chi ti院t  
 3131 Cho vay trong h衣n án tín d映ng  t瑛ng đ嘘i  

t逢嬰ng 
 3132 Cho vay quá h衣n   
 3133 Khoanh n嬰 cho vay   
     

16 331 Cácăkho違năph違iătr違 M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t  
 3311 Ph違i tr違 ng逢運i cung c医p  t瑛ng đ嘘i 

t逢嬰ng 
 3312 Ph違i tr違 n嬰 vay   
 3318 Ph違i tr違 khác   
     

17 332 Cácăkho違năph違iăn瓜pătheoăl逢挨ng M丑i đ挨n v鵜  
 3321 B違o hi吋m xư h瓜i   
 3322 B違o hi吋m y t院   
 3323 Kinh phí công đoàn   
     

18 333 Cácăkho違năph違iăn瓜pănhƠăn逢噂c Các đ挨n v鵜 có  
 3331 Thu院 GTGT ph違i n瓜p phát sinh  
 33311 Thuｘ GTGT đＺu ra   
 33312 Thuｘ GTGT hàng nhｆp khｂu   
 3332 Phí, l羽 phí   
 3334 Thu院 thu nh壱p doanh nghi羽p   
 3337 Thu院 khác   
 3338 Các kho違n ph違i n瓜p khác   



STT 
S渦ăHI烏Uă

TK  TểNăTÀIăKHO謂N 
PH萎MăVI 
ÁPăD影NG GHI CHÚ 

     
19 334 Ph違iătr違ăcôngăch泳c,ăviênăch泳că M丑i đ挨n v鵜  
     

20 335 Ph違iătr違ăcácăđ嘘iăt逢嬰ngăkhác  Chi ti院t theo  
    t瑛ng đ嘘i 

t逢嬰ng 
21 336 T衣mă泳ngăkinhăphí   
     

22 337 Kinhăphíăđƣăquy院tătoánăchuy吋năn<măsauă   
 3371 Nguyên li羽u, v壱t li羽u, công c映, d映ng c映 t欝n 

kho 
  

 3372 Giá tr鵜 kh嘘i l逢嬰ng s穎a ch英a l噂n hoàn thành    
 3373 Giá tr鵜 kh嘘i l逢嬰ng XDCB hoàn thành   
     

23 341 Kinhăphíăc医păchoăc医păd逢噂iă Các đ挨n v鵜  
c医p trên 

Chi ti院t  
cho t瑛ng đ挨n 

v鵜 
     

24 342 Thanhătoánăn瓜iăb瓜 A挨n v鵜 có phát 
sinh 

 

     
  LO萎Iă4ăậ NGU唄NăKINHăPHệ   
     

25 411 Ngu欝năv嘘năkinhădoanh A挨n v鵜 có ho衣t 
đ瓜ng SXKD 

Chi ti院t 
 theo t瑛ng  

    ngu欝n 
26 412 Chênhăl羽chăđánhăgiáăl衣iătƠiăs違n A挨n v鵜  

có phát sinh 
 

     
27 413 Chênhăl羽chăt益ăgiáăh嘘iăđoái A挨n v鵜 có   
   ngo衣i t羽  

28 421 Chênhăl羽chăthu,ăchiăch逢aăx穎ălỦ   
 4211 Chênh l羽ch thu, chi ho衣t đ瓜ng th逢運ng xuyên   
 4212 Chênh l羽ch thu, chi ho衣t đ瓜ng s違n xu医t, kinh 

doanh 
  

 4213 Chênh l羽ch thu, chi theo đ挨n đ員t hàng c栄a 
Nhà n逢噂c 

A挨n v鵜 có đ挨n 
 đ員t  hàng c栄a  

Nhà n逢噂c 

 

 4218 Chênh l羽ch thu, chi ho衣t đ瓜ng khác   
     

29 431 Cácăqu悦 M丑i đ挨n v鵜  
 4311 Qu悦 khen th逢荏ng   
 4312 Qu悦 phúc l嬰i   
 4313 Qu悦 鰻n đ鵜nh thu nh壱p   
 4314 Qu悦 phát tri吋n ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p   
     

30 441 Ngu欝năkinhăphíăđ亥uăt逢ăxơyăd詠ngăc挨ăb違nă A挨n v鵜 có đ亥u   
 4411 Ngu欝n kinh phí NSNN c医p  t逢  XDCB d詠   



STT 
S渦ăHI烏Uă

TK  TểNăTÀIăKHO謂N 
PH萎MăVI 
ÁPăD影NG GHI CHÚ 

 4413 Ngu欝n kinh phí vi羽n tr嬰 án  
 4418 Ngu欝n khác   
     

31 461 Ngu欝năkinhăphíăho衣tăđ瓜ngă M丑i đ挨n v鵜 Chi ti院t t瑛ng 
 4611 N<m tr逢噂c  ngu欝n KP 
 46111 Nguげn kinh phí th⇔ぜng xuyên   
 46112 Nguげn kinh phí không th⇔ぜng xuyên   
 4612 N<m nay   
 46121 Nguげn kinh phí th⇔ぜng xuyên   
 46122 Nguげn kinh phí không th⇔ぜng xuyên   
 4613 N<m sau   
 46131 Nguげn kinh phí th⇔ぜng xuyên   
 46132 Nguげn kinh phí không th⇔ぜng xuyên   
     

32 462 Ngu欝năkinhăphíăd詠ăánă A挨n v鵜 có   
 4621 Ngu欝n kinh phí NSNN c医p  d詠 án  
 4623 Ngu欝n kinh phí vi羽n tr嬰   
 4628 Ngu欝n khác   
     

33 465 Ngu欝năkinhăphíătheoăđ挨năđ員tăhƠngăc栄aă
NhƠăn逢噂c 

A挨n v鵜 có đ挨n 
đ員t hàng c栄a 

Nhà n逢噂c  

 

     
34 466 Ngu欝năkinhăphíăđƣăhìnhăthƠnhăTSCA M丑i đ挨n v鵜  
     
  LO萎Iă5:ăCÁCăKHO謂NăTHU   
     

35 511 Cácăkho違năthuăă A挨n v鵜 có   
 5111 Thu phí, l羽 phí phát sinh  
 5112 Thu theo đ挨n đ員t hàng c栄a nhà n逢噂c   
 5118 Thu khác   
     

36 521 Thuăch逢aăquaăngơnăsáchă A挨n v鵜 có   
 5211 Phí, l羽 phí  phát sinh  
 5212 Ti隠n, hàng vi羽n tr嬰   
     

37 531 Thuăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医t,ăkinhădoanhă A挨n v鵜 có HA 
SXKD 

 

     
     
  LO萎Iă6:ăCÁCăKHO謂NăCHI   
     

38 631 Chiăho衣tăđ瓜ngăs違năxu医t,ăkinhădoanh A挨n v鵜 có ho衣t 
đ瓜ng SXKD 

Chi ti院t theo  
đ瓜ng SXKD 

     
39 635 Chiătheoăđ挨năđ員tăhƠngăc栄aăNhƠăn逢噂c A挨n v鵜 có đ挨n 

đ員t hàng c栄a  
 

   Nhà n逢噂c  



STT 
S渦ăHI烏Uă

TK  TểNăTÀIăKHO謂N 
PH萎MăVI 
ÁPăD影NG GHI CHÚ 

     
40 643 Chiăphíătr違ătr逢噂c A挨n v鵜 có phát 

sinh 
 

     
41 661 Chiăho衣tăđ瓜ng M丑i đ挨n v鵜  
 6611 N<m tr逢噂c   
 66111 Chi th⇔ぜng xuyên   
 66112 Chi không th⇔ぜng xuyên   
 6612 N<m nay   
 66121 Chi th⇔ぜng xuyên   
 66122 Chi không th⇔ぜng xuyên   
 6613 N<m sau   
 66131 Chi th⇔ぜng xuyên   
 66132 Chi không th⇔ぜng xuyên   
     

42 662 Chiăd詠ăán A挨n v鵜 có  Chi ti院t theo 
 6621 Chi qu違n lỦ d詠 án d詠 án d詠 án 
 6622 Chi th詠c hi羽n d詠 án   
     
  LO萎Iă0:ăTÀIăKHO謂NăNGOÀIăB謂NG   
     
1 001 TƠiăs違năthuêăngoƠiă   
2 002 TƠiăs違nănh壱năgi英ăh瓜,ănh壱năgiaăcôngă   
3 004 Khoán chi hành chính    
4 005 D映ngăc映ălơuăb隠năđangăs穎ăd映ngă   
5 007 Ngo衣iăt羽ăcácălo衣iă   
6 008 D詠ătoánăchiăho衣tăđ瓜ngă   
 0081 D詠 toán chi th逢運ng xuyên   
 0082 D詠 toán chi không th逢運ng xuyên   
7 009 D詠ătoánăchiăch逢挨ngătrình,ăd詠ăánă   
 0091 D詠 toán chi ch逢挨ng trình, d詠 án   
 0092 D詠 toán chi đ亥u t逢 XDCB   
     

 
 
 



Ph亥năth泳ăba 
H烏ăTH渦NGăS蔚ăK蔭ăTOÁNă 
VÀăHỊNHăTH永CăK蔭ăTOÁNă 

 

I. QUYăA卯NHăCHUNG 

 

1. S鰻ăk院ătoán 

S鰻 k院 toán dùng đ吋 ghi chép, h羽 th嘘ng và l逢u gi英 toàn b瓜 các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính đư phát 
sinh theo n瓜i dung kinh t院 và theo trình t詠 th運i gian có liên quan đ院n đ挨n v鵜 hành chính, s詠 nghi羽p.  

Các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p đ隠u ph違i m荏 s鰻 k院 toán, ghi chép, qu違n lỦ, b違o qu違n, l逢u tr英  s鰻 k院 
toán theo đúng quy đ鵜nh c栄a Lu壱t K院 toán, Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 128/2004/NA-CP ngày 31/5/2004 c栄a 
Chính ph栄 quy đ鵜nh chi ti院t và h逢噂ng d磯n thi hành m瓜t s嘘 đi隠u c栄a Lu壱t K院 toán áp d映ng trong l┄nh 
v詠c k院 toán nhà n逢噂c và Ch院 đ瓜 k院 toán này. 

A嘘i v噂i các đ挨n v鵜 k院 toán c医p I và c医p II (G丑i t逸t là c医p trên) ngoài vi羽c m荏 s鰻 k院 toán theo dõi tài 
s違n và s穎 d映ng kinh phí tr詠c ti院p c栄a c医p mình còn ph違i m荏 s鰻 k院 toán theo dõi vi羽c phân b鰻 d詠 
toán, t鰻ng h嬰p vi羽c s穎 d映ng kinh phí và quy院t toán kinh phí c栄a các đ挨n v鵜 tr詠c thu瓜c (đ挨n v鵜 k院 
toán c医p II và c医p III) đ吋 t鰻ng h嬰p báo cáo tài chính v隠 tình hình s穎 d映ng kinh phí và quy院t toán v噂i 
c挨 quan qu違n lỦ c医p trên và c挨 quan tài chính đ欝ng c医p. 

2. Cácălo衣iăs鰻ăk院ătoán 

M厩i đ挨n v鵜 k院 toán ch雨 có m瓜t h羽 th嘘ng s鰻 k院 toán cho m瓜t k┻ k院 toán n<m. S鰻 k院 toán g欝m: S鰻 k院 
toán t鰻ng h嬰p và s鰻 k院 toán chi ti院t. 

Tu┻ theo hình th泳c k院 toán đ挨n v鵜 áp d映ng, đ挨n v鵜 ph違i m荏 đ亥y đ栄 các s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p, s鰻 k院 
toán chi ti院t và th詠c hi羽n đ亥y đ栄, đúng các quy đ鵜nh c栄a hình th泳c k院 toán v隠 n瓜i dung, trình t詠 và 
ph逢挨ng pháp ghi chép đ嘘i v噂i t瑛ng m磯u s鰻 k院 toán. Nhà n逢噂c qui đ鵜nh b逸t bu瓜c v隠 m磯u s鰻, n瓜i 
dung và ph逢挨ng pháp ghi chép đ嘘i v噂i các lo衣i s鰻 t鰻ng h嬰p (S鰻 Cái, S鰻 Nh壱t kỦ) qui đ鵜nh mang tính 
h逢噂ng d磯n đ嘘i v噂i các lo衣i s鰻 k院 toán chi ti院t, th飲 k院 toán chi ti院t. 

2.1. Sご kｘ toán tごng hぢp 

(1) S鰻 Nh壱t kỦ dùng đ吋 ghi chép các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh theo trình t詠 th運i gian. 
Tr逢運ng h嬰p c亥n thi院t có th吋 k院t h嬰p vi羽c ghi chép theo trình t詠 th運i gian v噂i vi羽c phân lo衣i, h羽 
th嘘ng hoá các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính đư phát sinh theo n瓜i dung kinh t院.  

S嘘 li羽u trên S鰻 Nh壱t kỦ ph違n 違nh t鰻ng s嘘 các ho衣t đ瓜ng kinh t院, tài chính phát sinh trong m瓜t k┻ k院 
toán. 

 S鰻 Nh壱t kỦ ph違i có đ亥y đ栄 các n瓜i dung sau:  

+ Ngày, tháng ghi s鰻; 

+ S嘘 hi羽u và ngày, tháng c栄a ch泳ng t瑛 k院 toán dùng làm c<n c泳 ghi s鰻; 

+ Tóm t逸t n瓜i dung c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh; 

+ S嘘 ti隠n c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh. 

(2) S鰻 Cái dùng đ吋 ghi chép các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh theo n瓜i dung kinh t院 (theo tài 



kho違n k院 toán). S嘘 li羽u trên S鰻 Cái ph違n ánh t鰻ng h嬰p tình hình tài s違n, ngu欝n kinh phí và tình hình 
s穎 d映ng ngu欝n kinh phí. Trên S鰻 Cái có th吋 k院t h嬰p vi羽c ghi chép theo trình t詠 th運i gian phát sinh 
và n瓜i dung kinh t院 c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính. 

S鰻 Cái ph違i ph違n ánh đ亥y đ栄 các n瓜i dung sau: 

+ Ngày, tháng ghi s鰻; 

+ S嘘 hi羽u và ngày, tháng c栄a ch泳ng t瑛 k院 toán dùng làm c<n c泳 ghi s鰻; 

+ Tóm t逸t n瓜i dung ch栄 y院u c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh; 

+ S嘘 ti隠n c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh theo t瑛ng n瓜i dung kinh t院 (Ghi vào bên N嬰, bên 
Có các tài kho違n). 

2.2. Sご, thｔ kｘ toán chi tiｘt 

S鰻, th飲 k院 toán chi ti院t dùng đ吋 ghi chép chi ti院t các nghi羽p v映 kinh t院 tài chính phát sinh liên quan 
đ院n các đ嘘i t逢嬰ng k院 toán theo yêu c亥u qu違n lỦ mà S鰻 Cái ch逢a ph違n ánh đ逢嬰c. S嘘 li羽u trên s鰻 k院 
toán chi ti院t  cung c医p các  thông tin chi ti院t  ph映c v映 cho vi羽c qu違n lỦ trong n瓜i b瓜 đ挨n v鵜 và vi羽c 
tính, l壱p các ch雨 tiêu trong báo cáo tài chính và báo cáo quy院t toán.  

S鰻 k院 toán chi ti院t có các n瓜i dung sau: 

+ Tên s鰻; 

+ Ngày, tháng ghi s鰻; 

+ S嘘 hi羽u và ngày, tháng c栄a ch泳ng t瑛 k院 toán dùng làm c<n c泳 ghi s鰻; 

+ Tóm t逸t n瓜i dung nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh; 

+ S嘘 ti隠n c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh; 

+ Các ch雨 tiêu khác c<n c泳 vào yêu c亥u qu違n lỦ và yêu c亥u h衣ch toán  c栄a t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng k院 toán riêng 
bi羽t mà m厩i m磯u s鰻 k院 toán có nh英ng ch雨 tiêu qu違n lỦ và k院t c医u riêng. 

3. H羽ăth嘘ngăs鰻ăk院ătoán 

M厩i đ挨n v鵜 có m瓜t h羽 th嘘ng s鰻 k院 toán cho m瓜t k┻ k院 toán n<m. A嘘i v噂i đ挨n v鵜 ti院p nh壱n kinh phí 
vi羽n tr嬰 c栄a các t鰻 ch泳c, cá nhân n逢噂c ngoài, theo yêu c亥u c栄a nhà tài tr嬰, thì đ挨n v鵜 nh壱n vi羽n tr嬰 
ph違i m荏 thêm s鰻 k院 toán chi ti院t theo dõi quá trình ti院p nh壱n và s穎 d映ng ngu欝n kinh phí vi羽n tr嬰 đ吋 
làm c挨 s荏 l壱p báo cáo tài chính theo yêu c亥u c栄a nhà tài tr嬰. 

4. Tráchănhi羽măc栄aăng逢運iăgi英ăvƠăghiăs鰻ăk院ătoán  

S鰻 k院 toán ph違i đ逢嬰c qu違n lỦ ch員t ch胤, phân công rõ ràng trách nhi羽m cá nhân gi英 và ghi s鰻. S鰻 k院 
toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó ph違i ch鵜u trách nhi羽m v隠 nh英ng đi隠u ghi trong s鰻 
trong su嘘t th運i gian gi英 và ghi s鰻. 

Khi có s詠 thay đ鰻i nhân viên gi英 và ghi s鰻, k院 toán tr逢荏ng ho員c ph映 trách k院 toán ph違i t鰻 ch泳c bàn 
giao trách nhi羽m qu違n lỦ và ghi s鰻 k院 toán gi英a nhân viên k院 toán c┡ v噂i nhân viên k院 toán m噂i. 
Nhân viên k院 toán c┡ ph違i ch鵜u trách nhi羽m v隠 toàn b瓜 nh英ng đi隠u ghi trong s鰻 trong su嘘t th運i gian 
gi英 và ghi s鰻. Nhân viên k院 toán m噂i ch鵜u trách nhi羽m t瑛 ngày nh壱n bàn giao. Biên b違n bàn giao 
ph違i đ逢嬰c k院 toán tr逢荏ng ho員c ph映 trách k院 toán xác nh壱n. 

S鰻 k院 toán ph違i ghi k鵜p th運i, rõ ràng, đ亥y đ栄 theo các n瓜i dung c栄a s鰻. Thông tin, s嘘 li羽u ghi vào s鰻 



k院 toán ph違i chính xác, trung th詠c, đúng v噂i ch泳ng t瑛 k院 toán.  

Vi羽c ghi s鰻 k院 toán ph違i theo trình t詠 th運i gian phát sinh c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính. Thông tin, 
s嘘 li羽u ghi trên s鰻 k院 toán c栄a n<m sau ph違i k院 ti院p thông tin, s嘘 li羽u ghi trên s鰻 k院 toán c栄a n<m 
tr逢噂c li隠n k隠. S鰻 k院 toán ph違i ghi liên t映c t瑛 khi m荏 s鰻 đ院n khi khoá s鰻. 

5. M荏ăs鰻ăk院ătoán 

 S鰻 k院 toán ph違i đ逢嬰c m荏 vào đ亥u k┻ k院 toán n<m ho員c ngay sau khi có quy院t đ鵜nh thành l壱p và b逸t 
đ亥u ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜 k院 toán.  

5.1. Tr⇔ずc khi mぞ sご kｘ toán bｊng tay đあ sぬ dつng, phＶi hoàn thiうn thて tつc pháp lý cてa sご kｘ toán 
nh⇔ sau: 

- Aぐi vずi sご kｘ toán đóng thành quyあn: 

+ Ngoài bìa (góc trên bên trái) ph違i ghi tên đ挨n v鵜 k院 toán, gi英a bìa ghi tên s鰻, ngày, tháng n<m l壱p 
s鰻, ngày, tháng, n<m khoá s鰻, h丑 tên và ch英 kỦ c栄a ng逢運i l壱p s鰻, k院 toán tr逢荏ng ho員c ng逢運i ph映 
trách k院 toán và th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜, ngày, tháng, n<m k院t thúc ghi s鰻 ho員c ngày chuy吋n giao s鰻 cho 
ng逢運i khác.  

+ Các trang s鰻 k院 toán ph違i đánh s嘘 trang t瑛 m瓜t (01) đ院n h院t trang s嘘... và gi英a hai trang s鰻 ph違i 
đóng d医u giáp lai c栄a đ挨n v鵜 k院 toán. 

+ S鰻 k院 toán sau khi làm đ亥y đ栄 các th栄 t映c trên m噂i đ逢嬰c coi là h嬰p pháp.     

- Aぐi vずi sご tぜ rぜi:  

+ A亥u m厩i s鰻 t運 r運i ph違i ghi rõ tên đ挨n v鵜, s嘘 th泳 t詠 c栄a t瑛ng t運 s鰻, tên s鰻, tháng s穎 d映ng, h丑 tên 
c栄a ng逢運i gi英 s鰻 và ghi s鰻 k院 toán.  

+ Các s鰻 t運 r運i tr逢噂c khi s穎 d映ng ph違i đ逢嬰c Th栄 tr逢荏ng đ挨n v鵜 kỦ xác nh壱n, đóng d医u và ghi vào S鰻 
đ<ng kỦ s穎 d映ng th飲 t運 r運i. 

+ Các s鰻 t運 r運i ph違i s逸p x院p theo th泳 t詠 các tài kho違n k院 toán và ph違i đ違m b違o an toàn và d宇 tìm. 

5.2. Mぞ sご kｘ toán  

A亥u n<m ph違i m荏 s鰻 k院 toán cho n<m ngân sách m噂i đ吋 ti院p nh壱n s嘘 d逢 t瑛 s鰻 k院 toán n<m c┡ 
chuy吋n sang và ghi ngay nghi羽p v映 kinh t院, tài chính m噂i phát sinh thu瓜c n<m ngân sách m噂i t瑛 
ngày 1/1. 

- A嘘i v噂i s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p:  

A亥u n<m ph違i chuy吋n toàn b瓜 s嘘 d逢 c栄a các tài kho違n trên S鰻 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái ho員c S鰻 Cái c栄a 
n<m c┡ sang s鰻 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái ho員c S鰻 Cái c栄a n<m m噂i.  

- A嘘i v噂i s鰻 k院 toán chi ti院t:  

+ S鰻 k院 toán chi ti院t ghi tay có th吋 s穎 d映ng cho nhi隠u n<m, cu嘘i m厩i n<m g衣ch m瓜t đ逢運ng ngang s鰻 
đ吋 b逸t đ亥u theo dõi cho n<m m噂i. Khi nào dùng h院t s鰻 s胤 chuy吋n sang s鰻 k院 toán chi ti院t m噂i; 

+ A嘘i v噂i các s鰻 liên quan đ院n thu, chi ngân sách: S嘘 li羽u trên các s鰻 này không ph違i chuy吋n sang 
s鰻 m噂i mà đ吋 nguyên trên s鰻 n<m c┡ đ吋 h衣ch toán ti院p các nghi羽p v映 kinh t院 m噂i phát sinh trong 
th運i gian ch雨nh lỦ, quy院t toán và theo dõi cho đ院n khi quy院t toán n<m tr逢噂c đ逢嬰c phê duy羽t. 

6. Ghiăs鰻ăk院ătoán 



Vi羽c ghi s鰻 k院 toán nh医t thi院t ph違i c<n c泳 vào ch泳ng t瑛 k院 toán h嬰p pháp. M丑i s嘘 li羽u ghi trên s鰻 k院 
toán b逸t bu瓜c ph違i có ch泳ng t瑛 k院 toán h嬰p pháp, h嬰p lỦ ch泳ng minh. Vi羽c ghi s鰻 k院 toán ph違i dùng 
bút m詠c, không dùng m詠c đ臼 và bút chì đ吋 ghi s鰻 k院 toán. S嘘 và ch英 vi院t ph違i rõ ràng, liên t映c có 
h羽 th嘘ng, khi ghi h院t trang ph違i c瓜ng s嘘 li羽u c栄a t瑛ng trang đ吋 mang s嘘 c瓜ng trang sang đ亥u trang  
k院 ti院p. S鰻 k院 toán không đ逢嬰c vi院t t逸t, không đ逢嬰c ghi xen thêm vào phía trên ho員c phía d逢噂i, 
không ghi ch欝ng đè, không đ逢嬰c b臼 cách dòng. N院u không ghi h院t trang s鰻 ph違i g衣ch chéo ph亥n 
không ghi. C医m t育y xoá, c医m dùng ch医t hoá h丑c đ吋 s穎a ch英a. Khi s穎a ch英a s鰻 ph違i s穎 d映ng các 
ph逢挨ng pháp s穎a ch英a theo quy đ鵜nh trong Lu壱t K院 toán và Ch院 đ瓜 k院 toán này. 

7. Ghiăs鰻ăk院ătoánăb茨ngătayăho員căb茨ngămáyăviătính  

Các đ挨n v鵜 k院 toán hành chính, s詠 nghi羽p đ逢嬰c m荏 và ghi s鰻 k院 toán b茨ng tay ho員c b茨ng máy vi 
tính.  

Tr逢運ng h嬰p ghi s鰻 k院 toán b茨ng tay ph違i theo m瓜t trong các hình th泳c k院 toán và các m磯u s鰻 k院 
toán quy đ鵜nh t衣i m映c 10. A挨n v鵜 đ逢嬰c m荏 thêm các s鰻 k院 toán chi ti院t theo yêu c亥u qu違n lỦ c栄a đ挨n 
v鵜. 

Tr逢運ng h嬰p ghi s鰻 k院 toán b茨ng máy vi tính thì đ挨n v鵜 đ逢嬰c l詠a ch丑n mua ho員c t詠 xây d詠ng ph亥n 
m隠m k院 toán phù h嬰p các tiêu chu育n và đi隠u ki羽n quy đ鵜nh c栄a B瓜 Tài chính và th吋 hi羽n đ亥y đ栄 các 
ch雨 tiêu quy đ鵜nh cho t瑛ng m磯u s鰻. Cu嘘i k┻ k院 toán sau khi đư hoàn t医t vi羽c khoá s鰻 theo quy đ鵜nh 
cho t瑛ng lo衣i s鰻, ph違i ti院n hành in ra gi医y toàn b瓜 s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p và s鰻 k院 toán chi ti院t và ph違i 
đóng thành t瑛ng quy吋n. Sau đó m噂i làm th栄 t映c pháp lỦ nh逢 s鰻 ghi b茨ng tay đ吋 s穎 d映ng vào l逢u tr英. 

Các s鰻 k院 toán b茨ng máy vi tính sau khi in ra, đóng thành quy吋n xong c┡ng ph違i làm các th栄 t映c quy 
đ鵜nh nh逢 đi吋m 5.1 trên đây. 

8. Khoáăs鰻ăk院ătoán 

8.1. Cuぐi k┻ kｘ toán (cu嘘i quỦ và cu嘘i n<m) tr逢噂c khi l壱p báo cáo tài chính, đ挨n v鵜  ph違i khoá s鰻 k院 
toán. Riêng s鰻 qu悦 ti隠n m員t ph違i khoá s鰻 vào cu嘘i m厩i ngày. Ngoài ra ph違i khoá s鰻 k院 toán trong 
các tr逢運ng h嬰p ki吋m kê đ瓜t xu医t ho員c các tr逢運ng h嬰p khác theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

Khoá s鰻 k院 toán là vi羽c c瓜ng s鰻 đ吋 tính ra t鰻ng s嘘 phát sinh bên N嬰, bên Có và s嘘 d逢 cu嘘i k┻ c栄a t瑛ng 
tài kho違n ho員c t鰻ng s嘘 thu, chi, t欝n qu悦, nh壱p, xu医t, t欝n kho. 

8.2. Trình tば khoá sご kｘ toán 

B⇔ずc 1: Kiあm tra, đぐi chiｘu tr⇔ずc khi khoá sご kｘ toán 

- Cu嘘i k┻ k院 toán, sau khi đư ph違n ánh h院t các ch泳ng t瑛 k院 toán phát sinh trong k┻ vào s鰻 k院 toán, 
ti院n hành đ嘘i chi院u gi英a s嘘 li羽u trên ch泳ng t瑛 k院 toán (n院u c亥n) v噂i s嘘 li羽u đư ghi s鰻, gi英a s嘘 li羽u 
c栄a các s鰻 k院 toán có liên quan v噂i nhau đ吋 đ違m b違o s詠 kh噂p đúng gi英a s嘘 li羽u trên ch泳ng t瑛 k院 
toán v噂i s嘘 li羽u đư ghi s鰻 và gi英a các s鰻 k院 toán v噂i nhau. Ti院n hành c瓜ng s嘘 phát sinh trên S鰻 Cái 
và các s鰻 k院 toán chi ti院t. 

- T瑛 các s鰻, th飲 k院 toán chi ti院t l壱p B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t cho nh英ng tài kho違n ph違i ghi trên nhi隠u 
s鰻 ho員c nhi隠u trang s鰻. 

- Ti院n hành c瓜ng s嘘 phát sinh N嬰, s嘘 phát sinh Có c栄a t医t c違 các tài kho違n trên S鰻 Cái ho員c Nh壱t kỦ 
- S鰻 Cái đ違m b違o s嘘 li羽u kh噂p đúng và b茨ng t鰻ng s嘘 phát sinh 荏 S鰻 A<ng kỦ ch泳ng t瑛 ghi s鰻 (A嘘i 
v噂i đ挨n v鵜 áp d映ng hình th泳c k院 toán ch泳ng t瑛 ghi s鰻) ho員c s嘘 T鰻ng c瓜ng 荏 c瓜t s嘘 phát sinh trên 
Nh壱t kỦ - S鰻 Cái (A嘘i v噂i đ挨n v鵜 áp d映ng hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ - S鰻 Cái). Sau đó ti院n hành đ嘘i 



chi院u gi英a s嘘 li羽u trên S鰻 Cái v噂i s嘘 li羽u trên s鰻 k院 toán chi ti院t ho員c B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t, gi英a s嘘 
li羽u c栄a k院 toán v噂i s嘘 li羽u c栄a th栄 qu悦, th栄 kho. Sau khi đ違m b違o s詠 kh噂p đúng s胤 ti院n hành khoá 
s鰻 k院 toán. Tr逢運ng h嬰p có chênh l羽ch ph違i xác đ鵜nh nguyên nhân và x穎 lỦ s嘘 chênh l羽ch cho đ院n 
khi  kh噂p đúng. 

B⇔ずc 2: Khoá sご 

- Khi khoá s鰻 ph違i k飲 m瓜t đ逢運ng ngang d逢噂i dòng ghi nghi羽p v映 cu嘘i cùng c栄a k┻ k院 toán. Sau đó 
ghi “C瓜ng s嘘 phát sinh trong tháng” phía d逢噂i dòng đư k飲; 

- Ghi ti院p dòng “S嘘 d逢 cu嘘i k┻” (tháng, quí, n<m); 

- Ghi ti院p dòng “C瓜ng s嘘 phát sinh l┡y k院 các tháng tr逢噂c” t瑛 đ亥u quỦ; 

- Sau đó ghi ti院p dòng “T鰻ng c瓜ng s嘘 phát sinh l┡y k院 t瑛 đ亥u n<m”; 

*  Dòng “Sぐ d⇔ cuぐi k┻” tính nh⇔ sau: 

Sぐ d⇔ Nぢ 

cuぐi k┻ 
=  

Sぐ d⇔ Nぢ 

đＺu k┻ 
+ 

Sぐ phát sinh 

Nぢ  trong k┻ 
- 

Sぐ phát sinh 

Có trong k┻ 
 

Sぐ d⇔ Có 

cuぐi k┻ 
=  

Sぐ d⇔ Có 

đＺu k┻ 
+ 

Sぐ phát sinh 

Có  trong k┻ 
- 

Sぐ phát sinh 

Nぢ trong k┻ 

Sau khi tính đ逢嬰c s嘘 d逢 c栄a t瑛ng tài kho違n, tài kho違n nào d逢 N嬰 thì ghi vào c瓜t N嬰, tài kho違n nào 
d逢 Có thì ghi vào c瓜t Có. 

- Cu嘘i cùng k飲 2 đ逢運ng k飲 li隠n nhau k院t thúc vi羽c khoá s鰻.  

- Riêng m瓜t s嘘 s鰻 chi ti院t có k院t c医u các c瓜t phát sinh N嬰, phát sinh Có và c瓜t “S嘘 d逢” (ho員c nh壱p, 
xu医t, “còn l衣i” hay thu, chi, “t欝n qu悦”...) thì s嘘 li羽u c瓜t s嘘 d逢 (còn l衣i hay t欝n) ghi vào dòng “S嘘 d逢 
cu嘘i k┻” c栄a c瓜t “S嘘 d逢” ho員c c瓜t “T欝n qu悦”, hay c瓜t “Còn l衣i”. 

Sau khi khoá s鰻 k院 toán, ng逢運i ghi s鰻 ph違i kỦ d逢噂i 2 đ逢運ng k飲, k院 toán tr逢荏ng ho員c ng逢運i ph映 
trách k院 toán ki吋m tra đ違m b違o s詠 chính xác, cân đ嘘i s胤 kỦ xác nh壱n. Sau đó trình Th栄 tr逢荏ng đ挨n 
v鵜 ki吋m tra và kỦ duy羽t đ吋 xác nh壱n tính pháp lỦ c栄a s嘘 li羽u khoá s鰻 k院 toán. 

9.  S穎aăch英aăs鰻ăk院ătoán 

9.1. Khi phát hiうn sご kｘ toán ghi bｊng tay có sai sót trong quá trình ghi s鰻 k院 toán thì không đ逢嬰c 
t育y xoá làm m医t d医u v院t thông tin, s嘘 li羽u ghi sai mà ph違i s穎a ch英a theo m瓜t trong các ph逢挨ng pháp 
sau:  

(1) Ph⇔¬ng pháp cＶi chính:  

Ph逢挨ng pháp này dùng đ吋 đính chính nh英ng sai sót b茨ng cách g衣ch m瓜t đ逢運ng th鰯ng xoá b臼 ch厩 
ghi sai nh逢ng v磯n đ違m b違o nhìn rõ n瓜i dung sai. Trên ch厩 b鵜 xoá b臼 ghi con s嘘 ho員c ch英 đúng b茨ng 
m詠c 荏 phía trên và ph違i có ch英 kỦ c栄a k院 toán tr逢荏ng ho員c ph映 trách k院 toán bên c衣nh ch厩 s穎a. 

Ph逢挨ng pháp này áp d映ng cho các tr逢運ng h嬰p: 

- Sai sót trong di宇n gi違i, không liên quan đ院n quan h羽 đ嘘i 泳ng c栄a các tài kho違n; 

- Sai sót không 違nh h逢荏ng đ院n s嘘 ti隠n t鰻ng c瓜ng. 



(2) Ph⇔¬ng pháp ghi sぐ âm (còn gがi ph⇔¬ng pháp ghi đぎ):  

Ph逢挨ng pháp này dùng đ吋 đi隠u ch雨nh nh英ng sai sót b茨ng cách: Ghi l衣i b茨ng m詠c đ臼 ho員c ghi trong 
ngo員c đ挨n bút toán đư ghi sai đ吋 hu益 bút toán đư ghi sai. Ghi l衣i bút toán đúng b茨ng m詠c th逢運ng đ吋 
thay th院. 

Ph逢挨ng pháp này áp d映ng cho các tr逢運ng h嬰p:  

- Sai v隠 quan h羽 đ嘘i 泳ng gi英a các tài kho違n do đ鵜nh kho違n sai đư ghi s鰻 k院 toán mà không th吋 s穎a l衣i 
b茨ng ph逢挨ng pháp c違i chính;  

- Phát hi羽n ra sai sót sau khi đư n瓜p báo cáo tài chính cho c挨 quan có th育m quy隠n; 

- Sai sót trong đó bút toán 荏 tài kho違n đư ghi s嘘 ti隠n nhi隠u l亥n ho員c con s嘘 ghi sai l噂n h挨n con s嘘 ghi 
đúng.  

Khi dùng ph逢挨ng pháp ghi s嘘 âm đ吋 đính chính ch厩 sai thì ph違i l壱p m瓜t “Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 đính chính” 
do k院 toán tr逢荏ng (ho員c ph映 trách k院 toán) kỦ xác nh壱n.  

(3) Ph⇔¬ng pháp ghi bご sung:  

Ph逢挨ng pháp này áp d映ng cho tr逢運ng h嬰p  ghi đúng v隠 quan h羽 đ嘘i 泳ng tài kho違n nh逢ng s嘘 ti隠n ghi 
s鰻 ít h挨n s嘘 ti隠n trên ch泳ng t瑛 ho員c là b臼 sót không c瓜ng đ栄 s嘘 ti隠n ghi trên ch泳ng t瑛. S穎a ch英a theo 
ph逢挨ng pháp này ph違i l壱p “Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 b鰻 sung” đ吋 ghi b鰻 sung b茨ng m詠c th逢運ng s嘘 ti隠n 
chênh l羽ch còn thi院u  so v噂i ch泳ng t瑛. 

9.2- .Sぬa chのa trong tr⇔ぜng hぢp ghi sご kｘ toán bｊng máy vi tính:  

(1) Tr逢運ng h嬰p phát hi羽n sai sót tr逢噂c khi báo cáo tài chính n<m n瓜p cho c挨 quan nhà n逢噂c có th育m 
quy隠n thì ph違i s穎a ch英a tr詠c ti院p vào s鰻 k院 toán c栄a n<m đó trên máy vi tính;  

(2) Tr逢運ng h嬰p phát hi羽n sai sót sau khi báo cáo tài chính n<m đư n瓜p cho c挨 quan nhà n逢噂c có 
th育m quy隠n thì ph違i s穎a ch英a tr詠c ti院p vào s鰻 k院 toán c栄a n<m đư phát hi羽n sai sót trên máy vi tính 
và ghi chú vào dòng cu嘘i c栄a s鰻 k院 toán n<m có sai sót;  

(3) Các tr逢運ng h嬰p s穎a ch英a khi ghi s鰻 k院 toán b茨ng máy vi tính đ隠u đ逢嬰c th詠c hi羽n theo “Ph逢挨ng 
pháp ghi s嘘 âm” ho員c “Ph逢挨ng pháp ghi b鰻 sung”.  

9.3. Khi báo cáo quyｘt toán n<m đ⇔ぢc duyうt ho員c khi công vi羽c thanh tra, ki吋m tra, ki吋m toán k院t 
thúc và có k院t lu壱n chính th泳c, n院u có quy院t đ鵜nh ph違i s穎a ch英a l衣i s嘘 li羽u trên báo cáo tài chính liên 
quan đ院n s嘘 li羽u đư ghi s鰻 k院 toán thì đ挨n v鵜 ph違i s穎a l衣i s鰻 k院 toán và s嘘 d逢 c栄a nh英ng tài kho違n k院 
toán có liên quan theo ph逢挨ng pháp quy đ鵜nh. Vi羽c s穎a ch英a đ逢嬰c th詠c hi羽n tr詠c ti院p trên s鰻 k院 
toán c栄a n<m đư phát hi羽n sai sót, đ欝ng th運i ph違i ghi chú vào trang cu嘘i (dòng cu嘘i) c栄a s鰻 k院 toán 
n<m tr逢噂c có sai sót (N院u phát hi羽n sai sót sau khi báo cáo tài chính đư n瓜p cho c挨 quan nhà n逢噂c 
có th育m quy隠n) đ吋 ti羽n đ嘘i chi院u, ki吋m tra. 

10. Cácăhìnhăth泳căk院ătoánăápăd映ngăchoăcácăđ挨năv鵜ăhƠnhăchínhăs詠ănghi羽p,ăg欝m: 

- Hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ chung; 

- Hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ - S鰻 Cái; 

- Hình th泳c k院 toán Ch泳ng t瑛 ghi s鰻; 

- Hình th泳c k院 toán trên máy vi tính. 



A挨n v鵜 k院 toán đ逢嬰c phép l詠a ch丑n m瓜t trong b嘘n hình th泳c s鰻 k院 toán phù h嬰p và nh医t thi院t ph違i 
tuân th栄 m丑i nguyên t逸c c挨 b違n quy đ鵜nh cho hình th泳c s鰻 k院 toán đư l詠a ch丑n v隠: Lo衣i s鰻, s嘘 
l逢嬰ng, k院t c医u các lo衣i s鰻, m嘘i quan h羽 gi英a các lo衣i s鰻, trình t詠 và k悦 thu壱t ghi chép các lo衣i s鰻 k院 
toán. 

II . HỊNHăTH永CăK蔭ăTOÁN 

 

1. Hìnhăth泳căk院ătoánăNh壱tăkỦăchung 

1.1. Aｐc tr⇔ng c¬ bＶn cてa hình thとc kｘ toán Nhｆt ký chung 

A員c tr逢ng c挨 b違n c栄a hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ chung là t医t c違 các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát 
sinh đ隠u đ逢嬰c ghi vào s鰻 Nh壱t kỦ chung theo trình t詠 th運i gian phát sinh và n瓜i dung nghi羽p v映 
kinh t院 đó. Sau đó l医y s嘘 li羽u trên S鰻 Nh壱t kỦ đ吋 ghi vào S鰻 Cái theo t瑛ng nghi羽p v映 kinh t院 phát 
sinh. 

1.2. Các loＴi sご cてa hình thとc kｘ toán Nhｆt ký chung 

- Nh壱t kỦ chung; 

- S鰻 Cái; 

- Các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t. 

1.3. Nじi dung và trình tば ghi sご theo hình thとc kｘ toán Nhｆt ký chung 

- Hàng ngày, c<n c泳 vào ch泳ng t瑛 k院 toán đư đ逢嬰c ki吋m tra đ吋 ghi vào S鰻 Nh壱t kỦ chung theo trình 
t詠 th運i gian. A欝ng th運i c<n c泳 vào các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh ho員c t鰻ng h嬰p các nghi羽p 
v映 kinh t院, tài chính phát sinh cùng lo衣i đư ghi vào S鰻 Nh壱t kỦ chung đ吋 ghi vào S鰻 Cái theo các tài 
kho違n k院 toán phù h嬰p. Tr逢運ng h嬰p đ挨n v鵜 có m荏 S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t thì đ欝ng th運i v噂i vi羽c ghi 
vào S鰻 Nh壱t kỦ chung, các nghi羽p v映 kinh t院 đ逢嬰c ghi vào các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t có liên quan. 

 - Cu嘘i tháng (cu嘘i quỦ, cu嘘i n<m) khoá S鰻 Cái và các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t. T瑛 các S鰻, Th飲 k院 
toán chi ti院t l壱p “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” cho t瑛ng tài kho違n. S嘘 li羽u trên B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t 
đ逢嬰c đ嘘i chi院u v噂i s嘘 phát sinh N嬰, s嘘 phát sinh Có và s嘘 d逢 cu嘘i tháng c栄a t瑛ng tài kho違n trên S鰻 
Cái. Sau khi ki吋m tra, đ嘘i chi院u n院u đ違m b違o kh噂p đúng thì s嘘 li羽u khoá s鰻 trên S鰻 Cái đ逢嬰c s穎 
d映ng đ吋 l壱p “B違ng Cân đ嘘i s嘘 phát sinh” và báo cáo tài chính. 

V隠 nguyên t逸c “T鰻ng s嘘 phát sinh N嬰” và “T鰻ng s嘘 phát sinh Có” trên B違ng Cân đ嘘i s嘘 phát sinh 
ph違i b茨ng “T鰻ng s嘘 phát sinh N嬰” và “T鰻ng s嘘 phát sinh Có” trên S鰻 Nh壱t kỦ chung cùng k┻. 

Trình t詠 ghi s鰻 k院 toán theo hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ chung đ逢嬰c th吋 hi羽n trên S挨 đ欝 s嘘 01. 
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                 Ghiăcu嘘iătháng        

              A嘘iăchi院uăs嘘ăli羽uăcu嘘iătháng  

2. Hìnhăth泳căk院ătoánăNh壱tăkỦă- S鰻ăCái 

2.1. Aｐc tr⇔ng c¬ bＶn cてa hình thとc kｘ toán Nhｆt ký - Sご Cái 

A員c tr逢ng c挨 b違n c栄a hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ - S鰻 Cái là các nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát 
sinh đ逢嬰c ghi chép k院t h嬰p theo trình t詠 th運i gian và đ逢嬰c phân lo衣i, h羽 th嘘ng hoá theo n瓜i dung 
kinh t院 (theo tài kho違n k院 toán) trên cùng 1 quy吋n s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p là S鰻 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái và 
trong cùng m瓜t quá trình ghi chép.  

C<n c泳 đ吋 ghi vào S鰻 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái là các ch泳ng t瑛 k院 toán ho員c B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 
toán cùng lo衣i. 

2.2. Các loＴi sご kｘ toán theo hình thとc kｘ toán Nhｆt ký - Sご Cái 

Hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ - S鰻 Cái g欝m có các lo衣i s鰻 k院 toán ch栄 y院u sau: 

- S鰻 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái; 

- Các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t. 

2.3.  Nじi dung và trình tば ghi sご kｘ toán theo hình thとc kｘ toán Nhｆt ký - Sご Cái 

- Hàng ngày, k院 toán c<n c泳 vào ch泳ng t瑛 k院 toán (ho員c B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i) 
đư đ逢嬰c ki吋m tra, xác đ鵜nh tài kho違n ghi N嬰, tài kho違n ghi Có đ吋 ghi vào S鰻 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái. S嘘 
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li羽u c栄a m厩i ch泳ng t瑛 k院 toán (ho員c B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i) đ逢嬰c ghi trên m瓜t 
dòng 荏 c違 2 ph亥n Nh壱t ký và ph亥n S鰻 Cái. B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i đ逢嬰c l壱p cho 
nh英ng ch泳ng t瑛 cùng lo衣i (Phi院u thu, Phi院u chi, Phi院u xu医t kho, Phi院u nh壱p kho) phát sinh nhi隠u l亥n 
trong m瓜t ngày. 

Ch泳ng t瑛 k院 toán và B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i sau khi đư đ逢嬰c dùng đ吋 ghi S鰻 
Nh壱t ký - S鰻 Cái, đ逢嬰c dùng đ吋 ghi vào S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t có liên quan. 

- Cu嘘i tháng, sau khi đư ph違n ánh toàn b瓜 ch泳ng t瑛 k院 toán phát sinh trong tháng vào S鰻 Nh壱t ký - 
S鰻 Cái và các s鰻, th飲 k院 toán chi ti院t, k院 toán ti院n hành c瓜ng s嘘 li羽u c栄a c瓜t s嘘 phát sinh 荏 ph亥n 
Nh壱t ký và các c瓜t N嬰, c瓜t Có c栄a t瑛ng tài kho違n 荏 ph亥n S鰻 Cái đ吋 ghi vào dòng c瓜ng phát sinh 
trong tháng. C<n c泳 vào s嘘 phát sinh các tháng tr逢噂c và s嘘 phát sinh tháng này tính ra s嘘 phát sinh 
lu悦 k院 t瑛 đ亥u quý đ院n cu嘘i tháng này. C<n c泳 vào s嘘 d逢 đ亥u tháng và s嘘 phát sinh trong tháng k院 
toán tính ra s嘘 d逢 cu嘘i tháng c栄a t瑛ng tài kho違n trên S鰻 Nh壱t ký - S鰻 Cái. 

Khi ki吋m tra, đ嘘i chi院u s嘘 c瓜ng cu嘘i tháng trong S鰻 Nh壱t ký - S鰻 Cái ph違i đ違m b違o các yêu c亥u sau: 

T鰻ng s嘘 ti隠n c栄a c瓜t 

“ S嘘 ti隠n phát sinh” 

荏 ph亥n Nh壱t ký 

= 

T鰻ng s嘘 ti隠n phát sinh 

N嬰 c栄a t医t c違  các 

tài kho違n 

= 

T鰻ng s嘘 ti隠n phát 

sinh Có c栄a t医t 

c違 các tài kho違n 

 

T鰻ng s嘘 d逢 N嬰 các tài kho違n = T鰻ng s嘘 d逢 Có các tài kho違n 

- Các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t c┡ng ph違i đ逢嬰c khoá s鰻 đ吋 c瓜ng s嘘 phát sinh N嬰, s嘘 phát sinh Có và 
tính ra s嘘 d逢 cu嘘i tháng c栄a t瑛ng đ嘘i t逢嬰ng. C<n c泳 vào s嘘 li羽u khoá s鰻 c栄a các đ嘘i t逢嬰ng chi ti院t 
l壱p “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” cho t瑛ng tài kho違n. S嘘 li羽u trên “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” đ逢嬰c đ嘘i 
chi院u v噂i s嘘 phát sinh N嬰, s嘘 phát sinh Có và S嘘 d逢 cu嘘i tháng c栄a t瑛ng tài kho違n trên S鰻 Nh壱t ký - 
S鰻 Cái. 

- S嘘 li羽u trên S鰻 Nh壱t ký - S鰻 Cái, trên S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t và “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” sau khi 
khóa s鰻 đ逢嬰c ki吋m tra, đ嘘i chi院u n院u kh噂p, đúng s胤 đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 l壱p B違ng cân đ嘘i tài kho違n và 
các báo cáo tài chính khác. 

Trình t詠 ghi s鰻 k院 toán theo hình th泳c k院 toán Nh壱t kỦ - S鰻 Cái, đ逢嬰c th吋 hi羽n trên S挨 đ欝 s嘘 02.         



S¬ đげ sぐ 02 
TRÌNH T衛 GHI S蔚 K蔭 TOÁN 

THEO HÌNH TH永C K蔭ăTOÁNăNH一T KÝ - S蔚ăCÁI  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Ghi hàng ngày                     
                Ghiăcu嘘iătháng 
                A嘘iăchi院uăs嘘ăli羽uăcu嘘iătháng 
 

3. Hìnhăth泳căk院ătoánăCh泳ngăt瑛ăghiăs鰻ă 

3.1. Aｐc tr⇔ng c¬ bＶn cてa hình thとc kｘ toán Chとng tな ghi sご 

A員c tr逢ng c挨 b違n c栄a hình th泳c k院 toán Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 là vi羽c ghi s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p đ逢嬰c c<n c泳 
tr詠c ti院p t瑛 “Ch泳ng t瑛 ghi s鰻”. Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 dùng đ吋 phân lo衣i, h羽 th嘘ng hoá và xác đ鵜nh n瓜i 
dung ghi N嬰, ghi Có c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính đư phát sinh. Vi羽c ghi s鰻 k院 toán d詠a trên c挨 
s荏 Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 s胤 đ逢嬰c tách bi羽t thành hai quá trình riêng bi羽t: 

+ Ghi theo trình t詠 th運i gian nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh trên S鰻 đ<ng kỦ Ch泳ng t瑛 ghi s鰻. 

+ Ghi theo n瓜i dung kinh t院 c栄a nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh trên S鰻 Cái. 

3.2. Các loＴi sご kｘ toán: 

+ Ch泳ng t瑛 ghi s鰻; 

+ S鰻 đ<ng kỦ Ch泳ng t瑛 ghi s鰻; 

+ S鰻 Cái; 

+ Các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t. 

3.3. Nじi dung và trình tば ghi sご theo hình thとc kｘ toán Chとng tな ghi sご: 

- Hàng ngày ho員c đ鵜nh k┻, c<n c泳 vào ch泳ng t瑛 k院 toán đư đ逢嬰c ki吋m tra đ吋 l壱p Ch泳ng t瑛 ghi s鰻. 
A嘘i v噂i nghi羽p v映 kinh t院, tài chính phát sinh th逢運ng xuyên, có n瓜i dung kinh t院 gi嘘ng nhau đ逢嬰c 
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s穎 d映ng đ吋 l壱p “B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i”. T瑛 s嘘 li羽u c瓜ng trên “B違ng t鰻ng h嬰p 
ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i” đ吋 l壱p Ch泳ng t瑛 ghi s鰻. Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 sau khi l壱p xong chuy吋n đ院n k院 
toán tr逢荏ng ho員c ng逢運i ph映 trách k院 toán ho員c ng逢運i đ逢嬰c k院 toán tr逢荏ng u益 quy隠n kỦ duy羽t sau đó 
chuy吋n cho b瓜 ph壱n k院 toán t鰻ng h嬰p vào S鰻 đ<ng kỦ Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 và ghi vào S鰻 Cái. 

- Cu嘘i tháng sau khi đư ghi h院t Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 l壱p trong tháng vào S鰻 đ<ng kỦ ch泳ng t瑛 ghi s鰻 và 
S鰻 Cái, k院 toán ti院n hành khoá S鰻 Cái đ吋 tính ra s嘘 phát sinh N嬰, s嘘 phát sinh Có và s嘘 d逢 cu嘘i 
tháng c栄a t瑛ng tài kho違n. Trên S鰻 Cái, tính t鰻ng s嘘 ti隠n các nghi羽p v映 kinh t院 phát sinh trong tháng. 
C<n c泳 vào S鰻 đ<ng kỦ Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 và S鰻 Cái, sau khi ki吋m tra, đ嘘i chi院u kh噂p, đúng s嘘 li羽u 
thì s穎 d映ng đ吋 l壱p “B違ng cân đ嘘i s嘘 phát sinh” và báo cáo tài chính. 

Các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t: C<n c泳 vào các ch泳ng t瑛 k院 toán ho員c các Ch泳ng t瑛 k院 toán kèm theo 
“B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i” đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 ghi vào các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t 
theo yêu c亥u c栄a t瑛ng tài kho違n. Cu嘘i tháng khoá các S鰻, Th飲 k院 toán chi ti院t, l医y s嘘 li羽u sau khi 
khoá s鰻 đ吋 l壱p “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” theo t瑛ng tài kho違n. S嘘 li羽u trên “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” 
đ逢嬰c đ嘘i chi院u v噂i s嘘 phát sinh N嬰, s嘘 phát sinh Có và s嘘 d逢 cu嘘i tháng c栄a t瑛ng tài kho違n trên S鰻 
Cái. Sau khi ki吋m tra, đ嘘i chi院u kh噂p, đúng các s嘘 li羽u trên “B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t” c栄a các tài 
kho違n đ逢嬰c s穎 d映ng đ吋 l壱p báo cáo tài chính. 

Trình t詠 ghi s鰻 k院 toán theo hình th泳c k院 toán Ch泳ng t瑛 ghi s鰻 đ逢嬰c th吋 hi羽n trên S挨 đ欝 s嘘 03. 
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4. Hìnhăth泳căk院ătoánătrênămáyăviătínhă 

4.1. Aｐc tr⇔ng c¬ bＶn cてa Hình thとc kｘ toán trên máy vi tính  

A員c tr逢ng c挨 b違n c栄a Hình th泳c k院 toán trên máy vi tính là công vi羽c k院 toán đ逢嬰c th詠c hi羽n theo 
m瓜t ch逢挨ng trình ph亥n m隠m k院 toán trên máy vi tính. Có nhi隠u ch逢挨ng trình ph亥n m隠m k院 toán 
khác nhau v隠 tính n<ng k悦 thu壱t và tiêu chu育n, đi隠u ki羽n áp d映ng. Ph亥n m隠m k院 toán đ逢嬰c thi院t k院 
theo nguyên t逸c c栄a m瓜t trong ba hình th泳c k院 toán ho員c k院t h嬰p các hình th泳c k院 toán quy đ鵜nh 
trên đây. Ph亥n m隠m k院 toán tuy không hi吋n th鵜 đ亥y đ栄 quy trình ghi s鰻 k院 toán nh逢ng ph違i đ違m b違o 
in đ逢嬰c đ亥y đ栄 s鰻 k院 toán và báo cáo tài chính theo quy đ鵜nh.  

Khi ghi s鰻 k院 toán b茨ng máy vi tính thì đ挨n v鵜 đ逢嬰c l詠a ch丑n mua ho員c t詠 xây d詠ng ph亥n m隠m k院 
toán phù h嬰p. Hình th泳c k院 toán trên máy vi tính áp d映ng t衣i đ挨n v鵜 ph違i đ違m b違o các yêu c亥u sau: 

- Có đ栄 các s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p và s鰻 k院 toán chi ti院t c亥n thi院t đ吋 đáp 泳ng yêu c亥u k院 toán theo quy 
đ鵜nh. Các s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p ph違i có đ亥y đ栄 các y院u t嘘 theo quy đ鵜nh c栄a ch院 đ瓜 s鰻 k院 toán. 

- Th詠c hi羽n đúng các quy đ鵜nh v隠 m荏 s鰻, ghi s鰻, khóa s鰻 và s穎a ch英a s鰻 k院 toán theo quy đ鵜nh c栄a 
Lu壱t K院 toán, các v<n b違n h逢噂ng d磯n thi hành Lu壱t K院 toán và c栄a Ch院 đ瓜 k院 toán này. 

- A挨n v鵜 ph違i c<n c泳 vào các tiêu chu育n, đi隠u ki羽n c栄a ph亥n m隠m k院 toán do B瓜 Tài chính quy đ鵜nh 
t衣i Thông t逢 s嘘 103/2005/TT-BTC ngày 24/11/2005 đ吋 l詠a ch丑n ph亥n m隠m k院 toán phù h嬰p v噂i yêu 
c亥u qu違n lỦ và đi隠u ki羽n c栄a đ挨n v鵜. 

4.2. Các loＴi sご cてa Hình thとc kｘ toán trên máy vi tính  

Ph亥n m隠m k院 toán đ逢嬰c thi院t k院 theo Hình th泳c k院 toán nào s胤 có các lo衣i s鰻 c栄a hình th泳c k院 toán 
đó. A挨n v鵜 có th吋 thi院t k院 m磯u s鰻 không hoàn toàn gi嘘ng s鰻 k院 toán ghi b茨ng tay, tuy nhiên ph違i 
đ違m b違o các n瓜i dung theo quy đ鵜nh.  

4.3. Trình tば ghi sご kｘ toán theo Hình thとc kｘ toán trên máy vi tính  

- Hàng ngày, k院 toán c<n c泳 vào ch泳ng t瑛 k院 toán ho員c B違ng t鰻ng h嬰p ch泳ng t瑛 k院 toán cùng lo衣i 
đư đ逢嬰c ki吋m tra, xác đ鵜nh tài kho違n ghi N嬰, tài kho違n ghi Có đ吋 nh壱p d英 li羽u vào máy vi tính theo 
các b違ng, bi吋u đ逢嬰c thi院t k院 s印n trên ph亥m m隠m k院 toán.  

Theo quy trình c栄a ph亥n m隠m k院 toán, các thông tin đ逢嬰c nh壱p vào máy theo t瑛ng ch泳ng t瑛 và t詠 
đ瓜ng nh壱p vào s鰻 k院 toán t鰻ng h嬰p (S鰻 Cái ho員c Nh壱t kỦ - S鰻 Cái...) và các s鰻, th飲 k院 toán chi ti院t 
có liên quan.  

- Cu嘘i tháng (ho員c vào b医t k┻ th運i đi吋m c亥n thi院t nào), k院 toán th詠c hi羽n các thao tác khoá s鰻 và l壱p 
báo cáo tài chính. Vi羽c đ嘘i chi院u gi英a s嘘 li羽u t鰻ng h嬰p v噂i s嘘 li羽u chi ti院t đ逢嬰c th詠c hi羽n t詠 đ瓜ng và 
luôn đ違m b違o chính xác, trung th詠c theo thông tin đư đ逢嬰c nh壱p trong k┻. Ng逢運i làm k院 toán có th吋 
ki吋m tra, đ嘘i chi院u s嘘 li羽u gi英a s鰻 k院 toán v噂i báo cáo tài chính sau khi đư in ra gi医y. 

Cu嘘i k┻ k院 toán s鰻 k院 toán đ逢嬰c in ra gi医y, đóng thành quy吋n và th詠c hi羽n các th栄 t映c pháp lỦ theo 
quy đ鵜nh v隠 s鰻 k院 toán ghi b茨ng tay.  

Trình t詠  ghi s鰻 k院 toán theo Hình th泳c k院 toán trên máy vi tính đ逢嬰c th吋 hi羽n trên S挨 đ欝 s嘘 04. 
 
 



S¬ đげ sぐ 04 
TRÌNH T衛 GHI S蔚 K蔭 TOÁN 

THEO HÌNH TH永C K蔭ăTOÁNăTRÊN MÁY VI TÍNH 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
                                                                       

 
 
              

    

               Nh壱păs嘘ăli羽u  hàng ngày                     

                  In s鰻, báo cáo cu嘘iătháng 

                  A嘘i chi院u, ki吋m tra 

S蔚 K蔭 TOÁN 
 

- S鰻 t鰻ng h嬰p  
- S鰻 chi ti院t  

 
CH永NG T洩 K蔭 TOÁN 

 
B謂NG T蔚NG H営P 

CH永NG T洩 K蔭 
TOÁN CỐNG LO萎I 

 
BÁO CÁO 

TÀI CHÍNH 

 

 
PH井NăM陰Mă
K蔭ăTOÁN 

MÁY VI TÍNH 



III .  DANHăM影CăS蔚ăK蔭ăTOÁN 
 
1. Danh mつc sご kｘ toán áp dつng cho đ¬n vお kｘ toán cＸp c¬ sぞ 
 

STT TểNăS蔚 
KỦăhi羽u 
m磯uăs鰻 

Ph衣măvi 
ápăd映ng 

1 2 3 4 
1 Nh壱t kỦ - S鰻 Cái  S01- H  
2 Ch泳ng t瑛 ghi s鰻  S02a- H  
3 S鰻 đ<ng kỦ Ch泳ng t瑛 ghi s鰻  S02b- H  
4 S鰻 Cái (Dùng cho hình th泳c k院 toán Ch泳ng t瑛 

ghi s鰻) 
S02c- H  

5 S鰻 Cái (Dùng cho hình th泳c k院 toán Nh壱t ký 
chung) 

S03- H  

6 S鰻 Nh壱t kỦ chung  S04- H  
7 B違ng cân đ嘘i s嘘 phát sinh S05-H  
8 S鰻 qu悦 ti隠n m員t (S鰻 chi ti院t ti隠n m員t) S11- H  
9 S鰻 ti隠n g穎i Ngân hàng, Kho b衣c  S12- H  
10 S鰻 theo dõi ti隠n m員t, ti隠n g穎i b茨ng ngo衣i t羽  S13- H A挨n v鵜 có ngo衣i t羽 

11 S鰻 kho (Ho員c th飲 kho) S21- H A挨n v鵜 có kho v壱t li羽u, 

12 S鰻 chi ti院t nguyên li羽u, v壱t li羽u, công c映,  d映ng 
c映, s違n ph育m, hàng hoá 

S22- H d映ng c映, s違n ph育m, 
hàng hoá 

13 B違ng t鰻ng h嬰p chi ti院t nguyên li羽u, v壱t li羽u, 
công c映,  d映ng c映, s違n ph育m, hàng hoá 

S23- H  

14 S鰻 tài s違n c嘘 đ鵜nh  S31 - H  
15 S鰻 theo dõi TSCA và công c映, d映ng c映  t衣i n挨i 

s穎 d映ng  
S32 - H  

16 S鰻 chi ti院t các tài kho違n  S33- H  
17 S鰻 theo dõi cho vay (Dùng cho d詠 án tín d映ng) S34- H  
18 S鰻 theo dõi d詠 toán ngân sách S41- H  
19 S鰻 theo dõi ngu欝n kinh phí  S42- H  
20 S鰻 t鰻ng h嬰p ngu欝n kinh phí  S43- H  
21 S鰻 chi ti院t đ亥u t逢 ch泳ng khoán  S45- H A挨n v鵜 có đ亥u t逢 

ch泳ng khoán 

22 S鰻 chi ti院t doanh thu  S51- H A挨n v鵜 có ho衣t đ瓜ng 

   s違n xu医t kinh doanh 

23 S鰻 chi ti院t các kho違n thu  S52- H  

24 S鰻 theo dõi  thu院 GTGT S53- H A挨n v鵜 có n瓜p thu院 

25 S鰻 chi ti院t thu院 GTGT đ逢嬰c hoàn l衣i S54- H GTGT 

26 S鰻 chi ti院t thu院 GTGT đ逢嬰c mi宇n gi違m S55- H  

27 S鰻 chi ti院t chi ho衣t đ瓜ng  S61- H  

28 S鰻 chi ti院t chi d詠 án  S 62 - H A挨n v鵜 có d詠 án 



STT TểNăS蔚 
KỦăhi羽u 
m磯uăs鰻 

Ph衣măvi 
ápăd映ng 

1 2 3 4 
29 S鰻 chi phí s違n xu医t, kinh doanh (Ho員c đ亥u t逢 

XDCB) 
S63 - H A挨n v鵜 có ho衣t đ瓜ng 

SXKD 

30 S鰻 theo dõi chi phí tr違 tr逢噂c S71- H  
31 S鰻 theo dõi t衣m 泳ng kinh phí c栄a Kho b衣c  S72- H  

 
 

2. Danh mつc sご kｘ toán áp dつng cho đ¬n vお kｘ toán cＸp I, II (CＸp trên) 
 

STT TểNăS蔚 KỦăhi羽uăm磯uăs鰻 

1 2 3 
1 S鰻 t鰻ng h嬰p quy院t toán ngân sách và ngu欝n khác c栄a đ挨n 

v鵜 
M磯u s嘘 S04/CT- H 

 



Ph亥năth泳ăt逢 
H烏ăTH渦NGăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNHă 

 

I. QUYăA卯NHăCHUNG 

 

1. BáoăcáoătƠiăchínhă,ăbáoăcáoăquy院tătoánăngơnăsách 

1.1. Báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách dùng đ吋 t鰻ng h嬰p tình hình v隠 tài s違n, ti院p 
nh壱n và s穎 d映ng kinh phí ngân sách c栄a Nhà n逢噂c; tình hình thu, chi và k院t qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n 
v鵜 hành chính s詠 nghi羽p trong k┻ k院 toán, cung c医p thông tin kinh t院, tài chính ch栄 y院u cho vi羽c 
đánh giá tình hình và th詠c tr衣ng c栄a đ挨n v鵜, là c<n c泳 quan tr丑ng giúp c挨 quan nhà n逢噂c, lưnh đ衣o 
đ挨n v鵜 ki吋m tra, giám sát đi隠u hành ho衣t đ瓜ng c栄a đ挨n v鵜.  

1.2. Báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i l壱p đúng  theo m磯u bi吋u quy đ鵜nh, ph違n 
ánh đ亥y đ栄 các ch雨 tiêu đư quy đ鵜nh, ph違i l壱p đúng k┻ h衣n, n瓜p đúng th運i h衣n và đ亥y đ栄  báo cáo t噂i 
t瑛ng n挨i nh壱n báo cáo. 

1.3. H羽 th嘘ng ch雨 tiêu báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i phù h嬰p và th嘘ng nh医t 
v噂i ch雨 tiêu d詠 toán n<m tài chính và M映c l映c ngân sách nhà n逢噂c,  đ違m b違o có th吋 so sánh đ逢嬰c 
gi英a s嘘 th詠c hi羽n v噂i s嘘 d詠 toán và gi英a các k┻ k院 toán v噂i nhau. Tr逢運ng h嬰p l壱p báo cáo tài chính, 
báo cáo quy院t toán ngân sách có n瓜i dung và ph逢挨ng pháp trình bày khác v噂i các ch雨 tiêu trong d詠 
toán ho員c khác v噂i  báo cáo tài chính k┻ k院 toán n<m tr逢噂c thì ph違i gi違i trình trong ph亥n thuy院t 
minh báo cáo tài chính. 

1.4. Ph逢挨ng pháp t鰻ng h嬰p s嘘 li羽u và l壱p các ch雨 tiêu trong báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán 
ngân sách ph違i đ逢嬰c th詠c hi羽n th嘘ng nh医t 荏 các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p, t衣o đi隠u ki羽n cho vi羽c 
t鰻ng h嬰p, phân tích, ki吋m tra, đánh giá tình hình th詠c hi羽n d詠 toán ngân sách Nhà n逢噂c c栄a c医p trên 
và các c挨 quan qu違n lỦ nhà n逢噂c. 

1.5. S嘘 li羽u trên báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i chính xác, trung th詠c, khách 
quan và ph違i đ逢嬰c t鰻ng h嬰p t瑛 các s嘘 li羽u c栄a s鰻 k院 toán . 

2. Tráchănhi羽măc栄aăcácăđ挨năv鵜ătrongăvi羽căl壱p,ăn瓜păbáoăcáoătƠiăchínhă 

2.1. Trách nhiうm cてa đ¬n vお kｘ toán  

Các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p t鰻 ch泳c b瓜 máy k院 toán theo quy đ鵜nh t衣i Ai隠u 48 Ngh鵜 đ鵜nh s嘘 
128/2004/NA-CP ngày 31/5/2004, các đ挨n v鵜 k院 toán c医p I, II g丑i là đ挨n v鵜 k院 toán c医p trên, các 
đ挨n v鵜 k院 toán c医p II, III g丑i là đ挨n v鵜 k院 toán c医p d逢噂i, đ挨n v鵜 k院 toán d逢噂i đ挨n v鵜 k院 toán c医p III 
(n院u có) g丑i là đ挨n v鵜 k院 toán tr詠c thu瓜c. Danh m映c, m磯u và ph逢挨ng pháp l壱p báo cáo tài chính quỦ, 
n<m c栄a đ挨n v鵜 k院 toán tr詠c thu瓜c do đ挨n v鵜 k院 toán c医p I quy đ鵜nh. Các đ挨n v鵜 k院 toán có trách 
nhi羽m l壱p, n瓜p báo cáo tài chính và duy羽t báo cáo quy院t toán ngân sách nh逢 sau:  

- Các đ挨n v鵜 k院 toán c医p d逢噂i ph違i l壱p, n瓜p báo cáo tài chính quỦ, n<m và n瓜p báo cáo quy院t toán 
cho đ挨n v鵜 k院 toán c医p trên, c挨 quan Tài chính và c挨 quan Th嘘ng kê đ欝ng c医p, Kho b衣c Nhà n逢噂c 
n挨i đ挨n v鵜 giao d鵜ch đ吋 ph嘘i h嬰p ki吋m tra, đ嘘i chi院u, đi隠u ch雨nh s嘘 li羽u k院 toán liên quan đ院n thu, 
chi ngân sách nhà n逢噂c và ho衣t đ瓜ng nghi羽p v映 chuyên môn c栄a đ挨n v鵜. 



- Các đ挨n v鵜 k院 toán c医p trên có trách nhi羽m ki吋m tra, xét duy羽t báo cáo quy院t toán cho đ挨n v鵜 k院 
toán c医p d逢噂i và l壱p báo cáo tài chính t鰻ng h嬰p t瑛 các báo cáo tài chính n<m c栄a các đ挨n v鵜 k院 toán 
c医p  d逢噂i và các đ挨n v鵜 k院 toán tr詠c thu瓜c . 

2.2. Trách nhiうm cてa c¬ quan Tài chính, Kho bＴc Nhà n⇔ずc, Thuｘ 

Các c挨 quan Tài chính, Kho b衣c Nhà n逢噂c, Thu院 và các đ挨n v鵜 khác có liên quan, có trách nhi羽m 
ph嘘i h嬰p trong vi羽c ki吋m tra, đ嘘i chi院u, đi隠u ch雨nh, cung c医p và khai thác s嘘 li羽u v隠 kinh phí và s穎 
d映ng kinh phí, qu違n lỦ và s穎 d映ng tài s違n  và các ho衣t đ瓜ng khác có liên quan đ院n tình hình thu, chi 
ngân sách nhà n逢噂c và các ho衣t đ瓜ng nghi羽p v映 chuyên môn c栄a đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p.  

3. Yêuăc亥uăl壱păvƠătrìnhăbƠyăbáoăcáoătƠiăchính,ăbáoăcáoăquy院tătoánăngơnăsách 

Vi羽c l壱p báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i b違o đ違m s詠 trung th詠c, khách quan, 
đ亥y đ栄, k鵜p th運i, ph違n ánh đúng tình hình tài s違n, thu, chi và s穎 d映ng các ngu欝n kinh phí c栄a đ挨n v鵜.  

Vi羽c l壱p báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i c<n c泳 vào s嘘 li羽u sau khi khoá s鰻 k院 
toán. Báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i đ逢嬰c l壱p đúng n瓜i dung, ph逢挨ng pháp và 
trình bày nh医t quán gi英a các k┻ báo cáo.  

Báo cáo tài chính, báo cáo quy院t toán ngân sách ph違i đ逢嬰c ng逢運i l壱p, k院 toán tr逢荏ng và Th栄 tr逢荏ng 
đ挨n v鵜 kỦ, đóng d医u tr逢噂c khi n瓜p ho員c công khai. 

4. K┻ăh衣năl壱păbáoăcáoătƠiăchính 

- Báo cáo tài chính c栄a các đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p, t鰻 ch泳c có s穎 d映ng kinh phí ngân sách nhà 
n逢噂c đ逢嬰c  l壱p vào cu嘘i k┻ k院 toán quỦ, n<m .  

- Báo cáo tài chính c栄a các đ挨n v鵜, t鰻 ch泳c không s穎 d映ng kinh phí ngân sách đ逢嬰c l壱p vào cu嘘i k┻ 
k院 toán n<m; 

- Các đ挨n v鵜 k院 toán khi b鵜 chia, tách, sáp nh壱p, ch医m d泳t ho衣t đ瓜ng ph違i l壱p báo cáo tài chính t衣i 
th運i đi吋m quy院t đ鵜nh chia, tách, sáp nh壱p, ch医m d泳t ho衣t đ瓜ng; 

5. K┻ăh衣năl壱păbáoăcáoăquy院tătoánăngơnăsách 

Báo cáo quy院t toán ngân sách l壱p theo n<m tài chính là báo cáo tài chính k┻ k院 toán n<m sau khi đư 
đ逢嬰c ch雨nh lỦ, s穎a đ鰻i, b鰻 sung trong th運i gian ch雨nh lỦ quy院t toán theo qui đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

6. Th運iăh衣năn瓜păbáoăcáoătƠiăchính,ăbáoăcáoăquy院tătoánăngơnăsách 

6.1. Thぜi hＴn nじp báo cáo tài chính  

6.1.1. Thぜi hＴn nじp báo cáo tài chính quý 

- A挨n v鵜 k院 toán tr詠c thu瓜c (n院u có) n瓜p báo cáo tài chính quí cho đ挨n v鵜 k院 toán c医p III, th運i h衣n 
n瓜p báo cáo tài chính do đ挨n v鵜 k院 toán c医p trên c医p III quy đ鵜nh; 

- A挨n v鵜 k院 toán c医p III  n瓜p  báo cáo tài chính cho đ挨n v鵜 k院 toán c医p II  và c挨 quan Tài chính, Kho 
b衣c đ欝ng c医p ch壱m nh医t 10 ngày, sau ngày k院t thúc k┻ k院 toán quỦ; 

- A挨n v鵜 k院 toán c医p II  n瓜p báo cáo tài chính cho đ挨n v鵜 k院 toán c医p I ho員c cho c挨 quan Tài chính, 
Kho b衣c đ欝ng c医p ch壱m nh医t 20 ngày, sau ngày k院t thúc k┻ k院 toán quỦ; 

- A挨n v鵜 k院 toán c医p I  n瓜p báo cáo tài chính cho  c挨 quan Tài chính, Kho b衣c đ欝ng c医p ch壱m nh医t 
25 ngày, sau ngày k院t thúc k┻ k院 toán quỦ; 



6.1.2. Thぜi hＴn nじp báo cáo tài chính n<m 

a) A嘘i v噂i đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p, t鰻 ch泳c có s穎 d映ng kinh phí NSNN 

Báo cáo tài chính n<m c栄a đ挨n v鵜 hành chính s詠 nghi羽p, t鰻 ch泳c có s穎 d映ng kinh phí NSNN sau khi 
đư đ逢嬰c ch雨nh lỦ s穎a đ鰻i, b鰻 sung s嘘 li羽u trong th運i gian ch雨nh lỦ quy院t toán theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t th運i h衣n n瓜p cho c挨 quan có th育m quy隠n theo quy đ鵜nh t衣i ti院t 6.2, đi吋m 6, m映c I ph亥n th泳 t逢.  

b) A嘘i v噂i đ挨n v鵜, t鰻 ch泳c không s穎 d映ng kinh phí NSNN th運i h衣n n瓜p báo cáo tài chính n<m cho 
c挨 quan c医p trên và c挨 quan Tài chính, Th嘘ng kê đ欝ng c医p ch壱m nh医t là 45 ngày k吋 t瑛 ngày k院t thúc 
k┻ k院 toán n<m. 

6.2. Thぜi hＴn nじp báo cáo quyｘt toán ngân sách n<m 

6.2.1. Thぜi hＴn nじp báo cáo quyｘt toán ngân sách n<m c栄a đ挨n v鵜 d詠 toán c医p I c栄a ngân sách 
trung 逢挨ng n瓜p cho c挨 quan c医p trên, c挨 quan tài chính và c挨 quan th嘘ng k院 đ欝ng c医p ch壱m nh医t 
vào cu嘘i ngày 01 tháng 10 n<m sau; Th運i h衣n n瓜p báo cáo quy院t toán ngân sách n<m c栄a đ挨n v鵜 d詠 
toán c医p II, c医p III do đ挨n v鵜 d詠 toán c医p I qui đ鵜nh c映 th吋. 

6.2.2. Thぜi hＴn nじp báo cáo quyｘt toán ngân sách n<m c栄a đ挨n v鵜 d詠 toán c医p I c栄a ngân sách đ鵜a 
ph逢挨ng do U益 ban nhân dân t雨nh, thành ph嘘 tr詠c thu瓜c Trung 逢挨ng qui đ鵜nh c映 th吋; Th運i h衣n n瓜p 
báo cáo quy院t toán ngân sách n<m c栄a đ挨n v鵜 d詠 toán c医p II, c医p III do đ挨n v鵜 d詠 toán c医p I quy 
đ鵜nh c映 th吋. 



II . DANHăM影CăVÀăM郁UăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNH 

 

1. Danhăm映căbáoăcáoăă 

1.1. Danh mつc báo cáo tài chính và báo cáo quyｘt toán áp dつng cho các đ¬n vお kｘ toán cＸp c¬ sぞ 

 

S 
TT 

KỦăhi羽u 
bi吋u TểNăBI韻UăBÁOăCÁO 

K┺ăH萎Nă 

L一P 

BÁO 
CÁO 

N愛IăNH一N 

Tài 
chính 

(*) 

Kho 
 bＴc  

CＸp 
trên 

Thぐng 
kê 
(*) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 B01 - H B違ng cân đ嘘i tài kho違n QuỦ, n<m    x x 

2 B02 - H T鰻ng h嬰p tình hình kinh phí và 
quy院t toán kinh phí đư s穎 d映ng 

QuỦ, n<m  x x x x 

3 F02 - 1H Báo cáo chi ti院t kinh phí ho衣t đ瓜ng  QuỦ, n<m  x x x x 

4 F02 - 2H Báo cáo chi ti院t kinh phí d詠 án QuỦ, n<m  x x x x 

5 F02 - 3aH B違ng đ嘘i chi院u d詠 toán kinh phí 
ngân sách t衣i KBNN    

QuỦ, n<m  x x x  

6 F02 - 3bH B違ng đ嘘i chi院u tình hình t衣m 泳ng 
và thanh toán t衣m 泳ng kinh phí 
ngân sách t衣i KBNN 

QuỦ, n<m  x x x  

7 B03 - H Báo cáo thu- chi ho衣t đ瓜ng s詠 
nghi羽p và ho衣t đ瓜ng s違n xu医t, kinh 
doanh 

QuỦ, n<m  x  x x 

8 B04 - H Báo cáo tình hình t<ng, gi違m TSCA N<m  x  x x 

9 B05 - H Báo cáo s嘘 kinh phí ch逢a s穎 d映ng 
đư quy院t toán n<m tr逢噂c chuy吋n 
sang  

N<m  x  x x 

10 B06 - H Thuy院t minh báo cáo tài chính N<m  x  x  

 
Ghi chú:  - (*) Chえ nじp báo cáo tài chính n<m 

- Nhのng đ¬n vお vなa là đ¬n vお dば toán cＸp I, vなa là đ¬n vお dば toán cＸp III nhｆn dば toán  
kinh phí trばc tiｘp tな Thて t⇔ずng Chính phて hoｐc Chて tおch UBND  do c¬ quan Tài chính 
trばc tiｘp duyうt quyｘt toán thì báo cáo đó gぬi cho c¬ quan Tài chính.  

 



1.2. Danh mつc báo cáo tài chính tごng hぢp và báo cáo tごng hぢp quyｘt toán áp dつng cho đ¬n vお kｘ 
toán cＸp I và cＸp II 

 

S嘘 
TT KỦăhi羽u 

TÊN  
BÁOăCÁOăT蔚NGăH営P 

K┻ 
h衣nă
l壱p 

N愛IăNH一NăBÁOăCÁOă 
Tài 

chính  
Kho 
bＴc 

CＸp 
trên  

Thぐng 
kê 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 M磯u s嘘 B02/CT-H Báo cáo t鰻ng h嬰p tình 
hình kinh phí và quy院t 
toán kinh phí đư s穎 d映ng 

 N<m x x x x 

2 M磯u s嘘 B03/CT-H Báo cáo t鰻ng h嬰p thu- 
chi  ho衣t đ瓜ng s詠 nghi羽p 
và ho衣t đ瓜ng s違n xu医t, 
kinh doanh 

N<m x x x x 

3 M磯u s嘘 B04/CT-H Báo cáo t鰻ng h嬰p quy院t 
toán ngân sách và ngu欝n 
khác c栄a đ挨n v鵜 

N<m x x x x 

        
 
L逢uăỦ:ă- A¬n vお dば toán cＸp II chえ gぬi báo cáo tài chính cho đ¬n vお dば toán cＸp I  
  - A¬n vお dば toán cＸp I gぬi c¬ quan Tài chính, Thぐng kê, Kho bＴc  
 

 



2. M磯uăbáoăcáoătƠiăchính 
2.1. Mｄu báo cáo tài chính áp dつng cho các đ¬n vお kｘ toán cＸp III 
 
Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB01 - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
B謂NGăCỂNăA渦IăTÀIăKHO謂N 

Quý ...... n<m ...... 
A¬n vお tính:................. 

S嘘 
hi羽u 
TK 

TÊN TÀI KHO謂N 
S渦 D姶 A井U K┺ S渦 PHÁT SINH S渦 D姶  

CU渦I K┺ (*) N嬰 Có K┻ này Luぶ kｘ tな đＺu n<m 
  N嬰 Có N嬰 Có N嬰 Có 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 
          
 A - CácăTKătrongăB違ng         
     -         
     -         
------- -------------------------- ------- ------- ----- ----- ------- -------- ------- ------- 
 C瓜ng         
          
 B - CácăTKăngoƠiăB違ng         
     -         
     -         

 
(*)ăN院uălƠăbáoăcáoătƠiăchínhăăquỦ IV (n<m) thì ghi là “S嘘ăd逢 cu嘘iăn<m” 
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 
 
 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB02 - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
T蔚NGăH営PăTỊNHăHỊNHăKINHăPHệ 

VÀăQUY蔭TăTOÁNăKINHăPHệăAẩăS盈ăD影NGă 
Quý.....n<m... 

 
PH井NăI. T蔚NGăH営PăăTỊNHăHỊNHăKINH PHÍ  
 

STT 
NGU唄NăKINHăPHệă 

 
CH迂ăTIểU 

Mã 
s嘘 

T蔚NG  
S渦 

Ngân sách nhà n逢噂c Ngu欝n 
khác Tごng  

sぐ  
NSNN 
giao  

Phí, lう  
phí đあ lＴi  

Viうn  
trぢ  

A B C 1 2 3 4 5 6 
I KINHăPHệăHO萎TăA浦NGă        
 LoＴi...................KhoＶn.....................        

A Kin h phí th逢運ng xuyên         
1 Kinhăphíăăch逢aăs穎 d映ng  k┻ătr逢噂căchuy吋năsangăăă 01       
2 Kinhăphíăth詠cănh壱năk┻ănƠyă 02       
3 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m   03       
4 T鰻ngăkinhăphíăđ逢嬰căs穎ăd映ngăăk┻ănƠyă(04= 01 + 02) 04       
5 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  05       
6 Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院tătoánăk┻ănƠyă 06       
7 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  07       
8 Kinhăphíăgi違măk┻ănƠyă 08       
9 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  09       
10 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng chuy吋năk┻ăsauă(10=04-06-08) 10       
B Kinh phí không th逢運ng xuyên         
1 Kinhăphíăăch逢aăs穎 d映ng  k┻ătr逢噂căchuy吋năsangăăă 11       
2 Kinhăphíăth詠cănh壱năk┻ănƠyă 12       



STT 
NGU唄NăKINHăPHệă 

 
CH迂ăTIểU 

Mã 
s嘘 

T蔚NG  
S渦 

Ngân sách nhà n逢噂c Ngu欝n 
khác Tごng  

sぐ  
NSNN 
giao  

Phí, lう  
phí đあ lＴi  

Viうn  
trぢ  

A B C 1 2 3 4 5 6 
3 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m   13       
4 T鰻ngăkinhăphíăđ逢嬰căs穎ăd映ngăăk┻ănƠyă(14= 11 + 12)  14       
5 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m   15       
6 Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院t toánăk┻ănƠyă 16       
7 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  17       
8 Kinhăphíăgi違măk┻ănƠyă 18       
9 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  19       
10 Kinhăphíăch逢aăs穎 d映ngchuy吋năk┻ăsauă(20=14-16-18) 20       
 LoＴi...................KhoＶn.....................        

II  KINH  PHÍ THEO A愛N A咽T HÀNG C曳A NHÀ N姶閏C         
 LoＴi...................KhoＶn.....................        
1 Kinhăphíăăch逢aăs穎 d映ng  k┻ătr逢噂căchuy吋năsangăăă 21       
2 Kinhăphíăth詠cănh壱năk┻ănƠyă 22       
3 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m   23       
4 T鰻ngăkinhăphíăđ逢嬰căs穎ăd映ngă k┻ănƠyă(24=21 + 22) 24       
5 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  25       
6 Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院tătoánăk┻ănƠyă 26       
7 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  27       
8 Kinhăphíăgi違măk┻ănƠyă 28       
9 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  29       
10 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng chuy吋năk┻ăsauă(30=24 ậ 26 ậ 28) 30       
 LoＴi...................KhoＶn.....................        
 ......................................        

III  KINHăPHệăD衛ăÁNă        
 LoＴi...................KhoＶn.....................        
1 Kinhăphíăăch逢aăs穎 d映ng  k┻ătr逢噂c chuy吋năsangăăă 31       



STT 
NGU唄NăKINHăPHệă 

 
CH迂ăTIểU 

Mã 
s嘘 

T蔚NG  
S渦 

Ngân sách nhà n逢噂c Ngu欝n 
khác Tごng  

sぐ  
NSNN 
giao  

Phí, lう  
phí đあ lＴi  

Viうn  
trぢ  

A B C 1 2 3 4 5 6 
2 Kinhăphíăth詠cănh壱năk┻ănƠyă 32       
3 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m   33       
4 T鰻ngăkinhăphíăđ逢嬰căs穎ăd映ngăăk┻ănƠyă(34= 31 + 32) 34       
5 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  35       
6 Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院tătoánăk┻ănƠyă 36       
7 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  37       
8 Kinhăphíăgi違măk┻ănƠyă 38       
9 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  39       
10 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng chuy吋năk┻ăsauă(40= 34 ậ 36 - 38) 40       
 LoＴi...................KhoＶn.....................        
 ......................................        

IV  KINHăPHệăA井UăT姶ăXDCB        
 LoＴi...................KhoＶn.....................        
1 Kinhăphíăăch逢aăs穎 d映ng  k┻ătr逢噂căchuy吋năsangăăă 41       
2 Kinhăphíăth詠cănh壱năk┻ănƠyă 42       
3 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m   43       
4 T鰻ngăkinhăphíăđ逢嬰căs穎ăd映ngăăk┻ănƠyă(44 = 41 + 42) 44       
5 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  45       
6 Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院tătoánăk┻ănƠyă 46       
7 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  47       
8 Kinhăphíăgi違măk┻ănƠyă 48       
9 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  49       
10 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng chuy吋năk┻ăsau (50 = 44 ậ 46- 48) 50       
 LoＴi...................KhoＶn.....................        
 ..........................................................        

 



PH井NăII. KINHăPHệăAẩăS盈ăD影NGăA陰ăNGH卯ăQUY蔭TăTOÁNăă 
 

Lo衣i Kho違n 
Nhóm 
m映c  
chi 

M映c  
Ti吋u  
m映c  N瓜i dung chi  

Mã 
 s嘘  

T鰻ng  
s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n  
khác 

Tごng 
sぐ 

NSNN 
giao 

Phí, lう 
phí đあ 

lＴi 

Viうn 
 trぢ 

A B C D E G H 1 2 3 4 5 6 

             
     I- Chiăho衣tăđ瓜ngă 100       
     1- Chi th逢運ng xuyên  101       
     2- Chi không th逢運ng 

xuyên 
102       

     II - Chi theo đ挨n đ員t 
hàng c栄a Nhà n逢噂c  

200       

     .....................        
     III- Chiăd詠ăánă 300       
     1- Chi qu違n lỦ d詠 án  301       
     2- Chi th詠c hi羽n d詠 án  302       
             
     IV- Chi đ亥uăt逢 XDCB  400       
     1- Chi xây l逸p  401       
     2- Chi thi院t b鵜  402       
     3- Chi phí khác  403       
     C瓜ng        

 
 

Ng逢運iăl壱păbi吋uă 
(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăF02 - 1H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁOăCÁOăCHIăTI蔭TăKINHăPHệăHO萎TăA浦NG 

Quý .... n<m ...... 
Ngu欝năkinhăphí:ă............................... 

A¬n vお tính:......................... 

Lo衣i Kho違n 
Nhóm 
m映c 
chi 

Ch雨ătiêu 

Kinh phí  
đ逢嬰căs穎ăd映ngăk┻ này 

Kinh phí đƣăs穎ă
d映ngăđ隠ăngh鵜ă
quy院tătoánă 

Kinh phí 
gi違măk┻ănƠy Kinh phí  

ch逢aăs穎ăă 
d映ngă  
chuy吋n  
k┻ăsau  

K┻ 
tr逢噂c  

chuy吋n  
sang   

Sぐ thばc nhｆn  T鰻ng s嘘  
kinh phí  
đ逢嬰c s穎  

d映ng k┻  này  

K┻ 
này  

Lu悦 k院 
t瑛 đ亥u 
n<m  

K┻ 
này  

Lu悦 k院 
t瑛 đ亥u 
n<m  

K┻ 
này  

Lu悦 k院 
t瑛 đ亥u 
n<m 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
             
             
             
             
             
             
             
             

   C瓜ng          
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 



Mã ch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăF02 ậ 2H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁO CÁO CHIăTI蔭TăKINH PHÍ  D衛ăÁNă 

Quý .... n<m ....... 
 

Tên d詠 án:.................mư s嘘................... thu瓜c ch逢挨ng trình...................kh荏i đ亥u..................k院t thúc.............................. 
C挨 quan th詠c hi羽n d詠 án:.................................................................................................................................................... 
T鰻ng s嘘 kinh phí đ逢嬰c duy羽t toàn d詠 án............................................s嘘 kinh phí đ逢嬰c duy羽t k┻ này................................ 

Lo衣i........................Kho違n........................... 
I. TÌNH HÌNH KINH PHÍ  

A¬n vお tính:.................... 

STT Ch雨ătiêu Mƣăs嘘ă K┻  
này 

Lu悦ăk院ă 
t瑛ăđ亥uăn<m 

Lu悦ăk院ăt瑛ăkhiă 
kh荏iăđ亥u 

A B C 1 2 3 
1 Kinh ph í ch逢aăs穎 d映ng  k┻ătr逢噂căchuy吋năsangăăă 01    
2 Kinhăphíăth詠cănh壱nă 02    
3 T鰻ngăkinhăphíăđ逢嬰căs穎ăd映ngă(03= 01 + 02)  03    
4 Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院tătoán 04    
5 Kinhăphíăgi違mă 05    
6 Kinhăphíă ch逢aăs穎 d映ng chuy吋năk┻ă sauă (06 = 03- 04- 

05) 
06    

 
II . CHIăTI蔭TăKINHăPHệăD衛ăÁN AÃ S盈 D影NG A陰 NGH卯 QUY蔭T TOÁN  
 
STT M映c  Ti吋u 

m映c  
Ch雨 tiêu   K┻ này Lu悦ăk院ăt瑛ăđ亥uăn<m Lu悦ăk院ăt瑛ăkhiăkh荏iăđ亥u 

A B C D 1 2 3 
       
       



III . THUY蔭TăMINH 
M映c tiêu, n瓜i dung nghiên c泳u theo ti院n đ瓜 đư quy đ鵜nh:............................................................................................. 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
Kh嘘i l逢嬰ng công vi羽c d詠 án đư hoàn thành:.................................................................................................................. 
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 
 
 
 
 
 



 
Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăF02 - 3aH 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
B謂NGăA渦IăCHI蔭UăD衛ăTOÁNăKINHăPHệăNGỂNăSÁCHăT萎IăKHO B萎C NHÀ N姶閏C 

Quý:........... n<m:............. 
A¬n vお tính:............ 

Lo衣i Kho違n 
Nhóm 
m映c 
chi 

D詠 toán  
n<m 
tr逢噂c  

còn l衣i 

D詠 toán giao 
 trong n<m 
 (K吋 c違 b鰻 

sung) 

D詠 toán đ逢嬰c  
s穎 d映ng 

 trong n<m 

D詠ătoánăđƣărút N瓜păkhôiăph映căd詠ă
toán D詠 

toán  
b鵜 hu益 

D詠ătoán 
cònăl衣i 荏ă 
Kho b衣c  Trong  

k┻ 
Luぶ kｘ 

tな đＺu n<m 
Trong 

k┻ 
Luぶ kｘ 

tな đＺu n<m 
A B C 1 2 3 = 1 + 2 4 5 6 7 8 9=3-5+7-8 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
   C瓜ng         

 
Xácănh壱năc栄aăKhoăb衣c  A挨năv鵜ăs穎ăd映ngăngơnăsách 

Kｘ toán 
(Ký, hが tên) 

Kｘ toán tr⇔ぞng 
(Ký, hが tên, đóng dＸu) 

Ngày .... tháng .... n<m ...... 
Kｘ toán tr⇔ぞng 

(Ký, hが tên) 
Thて tr⇔ぞng đ¬n vお 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăF02 - 3bH 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
B謂NGăA渦IăCHI蔭UăTỊNHăHỊNHăT萎Mă永NGă 

VÀăTHANHăTOÁNăT萎Mă永NGăKINHăPHệăNGỂNăSÁCHăT萎IăKHOăB萎C NHÀ N姶閏C 
Quý .... n<m ...... 

A¬n vお tính:............... 

Lo衣i Kho違n 
Nhóm 
m映c 

N浦I DUNG  
T衣m 泳ng  
còn l衣i  
đ亥u k┻ 

Rút t衣m 泳ng t衣i KB Thanh toán t衣m 泳ng T衣m 泳ng n瓜p tr違 T衣m 泳ng  
còn l衣i cu嘘i 

k┻ 
Trong 

k┻ 
L┡y kｘ tな  
đＺu n<m 

Trong 
k┻ 

L┡y kｘ tな  
đＺu n<m 

Trong 
k┻ 

L┡y kｘ tな 
 đＺu n<m 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8=1+3-5-7 
            
   I- T衣mă泳ngăkhiă ch逢a giao 

d詠ătoánă 
        

            
   II - T衣mă 泳ngă khiă ch逢a đ栄ă

đi隠uăki羽năthanhătoán 
        

   1- Kinh phí ho衣t đ瓜ng          
   1.1- Kinh phí th⇔ぜng xuyên          
   1.2- Kinh phí không th⇔ぜng 

xuyên  
        

   2- Kinh phí theo đ挨n đ員t 
hàng c栄a Nhà n逢噂c  

        

   3- Kinh phí d詠 án          
   4- Kinh phí đ亥u t逢 XDCB         
            

 
Xácănh壱năc栄aăKhoăb衣c  A挨năv鵜ăs穎ăd映ngăngơnăsách 

Kｘ toán 
(Ký, hが tên) 

Kｘ toán tr⇔ぞng 
(Ký, hが tên, đóng dＸu) 

Ngày .... tháng .... n<m ...... 
Kｘ toán tr⇔ぞng 

(Ký, hが tên) 
Thて tr⇔ぞng đ¬n vお 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB03 - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁO CÁO THU, CHI HO萎TăA浦NGăS衛ăNGHI烏Pă 
VÀăHO萎TăA浦NGăS謂NăXU遺T,ăKINHăDOANH 

Quý .... N<m ....... 
A¬n vお tính:..................... 

S嘘 
TT  CH迂ăTIểU 

Mã 
s嘘 

T鰻ngă 
c瓜ngă 

Chia ra  
HoＴt 

đじng... 
HoＴt 

đじng... 
HoＴt 

đじng... 
A B C 1 2 3 4 
1 S嘘ăchênhă l羽chă thuă l噂năh挨năchiă ch逢aă

phơnăph嘘iăk┻ătr逢噂căchuy吋năsangă(*) 
01     

2 Thuătrongăk┻ă 02     
 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  03     
3 Chiătrongăk┻ă 04     
 Trong đó:       
 - Giá v嘘n hàng bán  05     
 - Chi phí bán hàng, chi phí qu違n lỦ  06     
 - Thu院 GTGT theo ph逢挨ng pháp tr詠c 

ti院p   
07     

 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  08     
4 Chênhăl羽chăthuăl噂năh挨năăchiăăk┻ănƠyă

(09= 01 + 02 - 04) (*) 
09     

 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  10     
5 N瓜păNSNNăk┻ănƠyă 11     
 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  12     
6 N瓜păc医pătrênăk┻ănƠyă 13     
 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  14     
7 B鰻ăsungăngu欝năkinhăphíăk┻ănƠyă 15     
 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  16     
8 Tríchăl壱păcácăqu悦ăk┻ănƠyă 17     
 Lu悦 k院 t瑛 đ亥u n<m  18     
9 S嘘ăchênh l羽chă thuă l噂năh挨năchiă ch逢aă

phơnă ph嘘iă đ院nă cu嘘iă k┻ă nƠyă (*)ă
(19=09-11-13-15-17) 

19     

 
(*) N院u chi l噂n h挨n thu thì ghi s嘘 âm d逢噂i hình th泳c ghi trong ngo員c đ挨n (....). 
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB04 - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁOăCÁOăTỊNHăHỊNHăT;NG,ăGI謂MăTSCAă 

N<m................ 
A¬n vお tính:.............. 

S 
T 
T 

- Lo衣i tài s違n c嘘 đ鵜nh 
- Nhóm tài s違n c嘘 đ鵜nh  

A挨n  
v鵜 tính 

s嘘 l逢嬰ng 

S嘘   
đ亥u n<m  

T<ng  
trong 
n<m  

Gi違m  
trong 
n<m  

S嘘  
cu嘘i 
n<m  

SL GT SL GT SL GT SL GT 
A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 
I TSCA h英uăhình          

1.1 Nhà c穎a, v壱t ki院n trúc          
 - Nhà ぞ          
 - Nhà làm viうc          
 -.....          

1.2 Máy móc,  thi院t b鵜           
 ...........          

1.3 Ph逢挨ng ti羽n v壱n t違i, 
truy隠n d磯n 

         

 ...........          
1.4 Thi院t b鵜, d映ng c映 qu違n lý          

 ...........          
 TSCA khác          
           

II  TSCAăvôăhìnhăă          
2.1 ........................          

 ........................          
2.2 ........................          

 ........................          
           
 C瓜ng x x  x  x  x  

 
 

Ng逢運iăl壱păbi吋uă 
(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 
 
 
 
 
 



Mƣăch逢挨ng......................... .... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB05 - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁOăCÁOăS渦ăKINHăPHệăCH姶A S盈ăD影NGă 

 AẩăQUY蔭TăTOÁN N;MăTR姶閏CăCHUY韻NăSANG 
N<m ....... 

    A¬n vお tính:................... 
STT CH迂ăTIểU MẩăS渦  S渦ăTI陰N 

A B C 1 

I Nguyênăli羽u,ăv壱tăli羽u,ăcôngăc映,ăd映ngăc映ă   

1 S嘘 d逢  n<m tr逢噂c chuy吋n sang 01  

2 S嘘 phát sinh t<ng  trong n<m 02  

3 S嘘 đư s穎 d映ng trong n<m  03  

4 S嘘 d逢 còn l衣i cu嘘i n<m (01+ 02 - 03) 04  

II  Giáătr鵜ăkh嘘iăl逢嬰ngăSCLăTSCA   

1 S嘘 d逢  n<m tr逢噂c chuy吋n sang 05  

2 S嘘 phát sinh t<ng  trong n<m 06  

3 S嘘 đư hoàn thành bàn giao trong n<m  07  

4 S嘘 d逢 còn l衣i cu嘘i n<m (05+ 06- 07) 08  

III  Giáătr鵜ăkh嘘iăl逢嬰ngăXDCBă   

1 S嘘 d逢  n<m tr逢噂c chuy吋n sang 09  

2 S嘘 phát sinh t<ng  trong n<m 10  

3 S嘘 đư hoàn thành bàn giao trong n<m  11  

4 S嘘 d逢 còn l衣i cu嘘i n<m (09 + 10 - 11) 12  

 
 

Ng逢運iăl壱păbi吋uă 
(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄 tr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 
 
 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB06 - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
THUY蔭TăMINHăBÁOăCÁOăTÀIăCHệNHă 

N<m ....... 
 

I. TỊNHăHỊNHăTH衛CăHI烏NăNHI烏MăV影ăHÀNHăCHệNH,ăS衛ăNGHI烏PăăTRONGăN;M 
1.  Tình hình biên chｘ, lao đじng, quぶ l⇔¬ng : 
- S嘘 CNVC có m員t đ院n ngày 31/12: ................................... Ng逢運i 
  Trong đó: H嬰p đ欝ng, th穎 vi羽c: ......................................... Ng逢運i 
- T<ng trong n<m : .............................................................. Ng逢運i 
- Gi違m trong n<m : .............................................................. Ng逢運i 
- T鰻ng qu悦 l逢挨ng th詠c hi羽n c違 n<m : .................................. A欝ng 
   Trong đó: L逢挨ng h嬰p đ欝ng: ............................................. A欝ng 
2. Thばc hiうn các chえ tiêu cてa nhiうm vつ c¬ bＶn: 
............................................................................................................................... 
............................................................................................................................... 
 
II . CÁCăCH迂ăTIểUăCHIăTI蔭Tăă 

        A¬n vお tính:.................... 

STT CH迂ăTIểU Mƣăs嘘 
S嘘 d逢ă 

đ亥uăn<m 
S嘘 d逢ă 

cu嘘iăn<m 
A B C 1 2 

 I - Ti隠nă 01   
 - Ti隠n m員t t欝n qu悦 02   
 - Ti隠n g穎i Ngân hàng, Kho b衣c  03   
 II - V壱tăt逢ăt欝năkho 11   
 -    
 III - N嬰ăph違iăthuă 21   
 -    
 IV - N嬰ăph違iătr違ă 31   
 -    

   
III . TÌNH HÌ NHăT;NG,ăGI謂MăCÁCăQU駅ă 
         

STT CH迂ăTIểU 
Qu悦ăkhen 
th逢荏ng 

Qu悦ă
phúcăl嬰i Qu悦.... T鰻ngăs嘘 

A B 1 2 3 4 

1 S嘘 d逢 đ亥u n<m     

2 S嘘 t<ng trong n<m     

3 S嘘 gi違m trong n<m     

4 S嘘 d逢 cu嘘i n<m     



IV.  TỊNHăHỊNHăTH衛CăHI烏NăN浦PăNGỂNăSÁCHăVÀăN浦PăC遺PăTRểN 
 

STT CH迂ăTIểU S嘘ăph違iă
n瓜p S嘘ăđƣăn瓜p S嘘ăcònăph違iă

n瓜p 

A B 1 2 3 

I N瓜păngơnăsáchă    

 - Thu院 môn bài    

 - Thu院 GTGT    

 - Thu院 TNDN    

 - Thu院 thu nh壱p cá nhân    

 -.............    

II  N瓜păc医pătrênă    

 -    

 - ..........    

 Cじng    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. TÌNHăHỊNHăS盈ăD影NGăD衛ăTOÁNăă 
 

Lo衣i Kho違n N瓜iădung 

D詠  
toán  
n<m  
tr逢噂c  

chuy吋n 
sang  

D詠 toán  
giao trong  

n<m (K吋 c違  
s嘘 đi隠u  

ch雨nh t<ng,  
gi違m) 

T鰻ng 
d詠  

toán 
đ逢嬰c  

s穎 
d映ng 

D詠  toán đư nh壱n 
D詠 
toán 
b鵜 

hu益 

D詠  
toán  
th詠c   

còn l衣i  
 荏 Kho  

b衣c  

T鰻ng  
s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c  
Ngu欝n  
khác  

Rút 
t瑛 Kho 

b衣c 

Nh壱n  
b茨ng l羽nh 

chi  

Ghi thu 
ghi chi 

A B  C  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
  1. D詠 toán thu瓜c Ngân 

sách nhà n逢噂c 
          

             

             

             

  2. D詠 toán thu瓜c ngu欝n 
khác  

          

             

             

 
 
 
 
 



VI . NGU唄Nă PHệ,ă L烏ă PHệă C曳AăNSNNăA愛NăV卯ă Aẩă THUăVÀăA姶営CăA韻ă L萎Iă TRANGă
TR謂IăCHIăPHệă(Chiăti院tătheoăt瑛ngăLo衣i,ăKho違n) 
1. Ngu欝n phí, l羽 phí n<m tr逢噂c ch逢a s穎 d映ng đ逢嬰c phép chuy吋n sang n<m nay  
2. Ngu欝n phí, l羽 phí theo d詠 toán đ逢嬰c giao trong n<m  
3. Ngu欝n phí, l羽 phí đư thu và ghi t<ng ngu欝n kinh phí trong n<m  
4. Ngu欝n phí, l羽 phí đ逢嬰c s穎 d映ng trong n<m (4 = 1 + 3) 
5. Ngu欝n phí, l羽 phí đư s穎 d映ng đ隠 ngh鵜 quy院t toán  
6. Ngu欝n phí, l羽 phí gi違m trong n<m (n瓜p tr違, b鵜 thu h欝i)  
7. Ngu欝n phí, l羽 phí ch逢a s穎 d映ng đ逢嬰c phép chuy吋n n<m sau (7 = 4 - 5 - 6) 
 
VII. TỊNHăHỊNHăTI蔭PăNH一NăKINHăPHệă(Chiăti院tătheoăLo衣i,ăKho違n):ă 
1. Sぐ phí, lう phí đã thu phＶi nじp NSNN nh⇔ng đ⇔ぢc đあ lＴi đ¬n vお: 
Trong đó:  
- Aư làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách và đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí 
- Ch逢a làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách và ch逢a đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí 
2. Tiｚn, hàng viうn trぢ không hoàn lＴi đã tiｘp nhｆn trong k┻ đ⇔ぢc phép bご sung nguげn kinh phí:  
2.1. Tiｚn, hàng viうn trぢ phi dば án:  
Trong đó:  
- Aư làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách và đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí ho衣t đ瓜ng 
- Ch逢a làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách và ch逢a đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí ho衣t đ瓜ng. 
2.2. Tiｚn, hàng viうn trぢ theo ch⇔¬ng trình, dば án: 
Trong đó:  
- Aư làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách và đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí d詠 án;  
- Aư làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách và đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí đ亥u t逢 XDCB;  
- Ch逢a làm th栄 t映c ghi thu, ghi chi ngân sách (Chi ti院t ti隠n, hàng vi羽n tr嬰 dùng cho ho衣t đ瓜ng d詠 
án, ho衣t đ瓜ng đ亥u t逢 XDCB) và ch逢a đ逢嬰c ghi t<ng ngu欝n kinh phí. 
 
VIII. THUY蔭TăMINHă 
 

1. Nh英ng công vi羽c phát sinh đ瓜t xu医t trong n<m: 
..............................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
2. Nguyên nhân c栄a các bi院n đ瓜ng t<ng, gi違m so v噂i d詠 toán, so v噂i n<m tr逢噂c: 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
IX . NH一NăXÉTăVÀăKI蔭NăNGH卯 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 



2.2. Mｄu báo cáo tài chính áp dつng cho các đ¬n vお kｘ toán cＸp I, II 
 

Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB02/CT - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁOăCÁOăT蔚NGăH営PăTỊNHăHỊNHăKINHăPHệ 

VÀăQUY蔭TăTOÁNăKINHăPHệăAẩăS盈ăD影NGă 
N<m ...... 

 
PH井NăI. T蔚NGăH営PăăTỊNHăHỊNHăKINHăPHệă 
 

STT 

 
NGU唄NăKINHăPHệă 

CH迂ăTIểU 
Mã 
s嘘 

T鰻ngăs嘘 A¬n vお A A¬n vお B 

T鰻ng 
s嘘 

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác  

Tごng 
sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí, 
lうphí  
đあ lＴi  

 
Viうn 
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  
lう 

 phí 
đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  lう 
 phí  

đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

I KINHăPHệăHO萎TăA浦NGă                    
 LoＴi...............KhoＶn............                    

A Kinh phí th逢運ng xuyên                     
1 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng  n<m 

tr逢噂c chuy吋n sang    
01                   

2 Kinh phí th詠c nh壱n n<m nay  02                   
3 T鰻ng kinh phí đ逢嬰c s穎 d映ng  

n<m nay  
(03= 01 + 02) 

03                   

4 Kinh phí đư s穎 d映ng đ隠 ngh鵜 
quy院t toán n<m nay  

04                   

5 Kinh phí gi違m n<m nay  05                   
6 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng 

chuy吋n n<m sau  
(06= 03 – 04- 05)  

06                   



STT 

 
NGU唄NăKINHăPHệă 

CH迂ăTIểU 
Mã 
s嘘 

T鰻ngăs嘘 A¬n vお A A¬n vお B 

T鰻ng 
s嘘 

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác  

Tごng 
sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí, 
lうphí  
đあ lＴi  

 
Viうn 
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  
lう 

 phí 
đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  lう 
 phí  

đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

B Kinh phí không th逢運ng 
xuyên  

                   

1 Kinh phí  ch逢a s穎 d映ng  n<m 
tr逢噂c chuy吋n sang    

07                   

2 Kinh phí th詠c nh壱n n<m nay  08                   
3 T鰻ng kinh phí đ逢嬰c s穎 d映ng  

n<m nay (09 = 07 + 08)  
09                   

4 Kinh phí đư s穎 d映ng đ隠 ngh鵜 
quy院t toán n<m nay  

10                   

5 Kinh phí gi違m n<m nay  11                   
6 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng 

chuy吋n n<m sau 
 (12 = 09 - 10 - 11) 

12                   

 LoＴi...............KhoＶn............                    
 ...................................                    

II  KINHă PHệă THEOă A愛Nă A咽Tă
HÀNGăC曳AăNHÀăN姶閏Că 

                   

 LoＴi...............KhoＶn............                    
1 Kinh phí  ch逢a s穎 d映ng  n<m 

tr逢噂c chuy吋n sang    
13                   

2 Kinh phí th詠c nh壱n n<m nay  14                   
3 T鰻ng kinh phí đ逢嬰c s穎 d映ng  

n<m nay (15 = 13 + 14) 
15                   

4 Kinh phí đư s穎 d映ng đ隠 ngh鵜 
quy院t toán n<m nay  

16                   

5 Kinh phí gi違m n<m nay  17                   
6 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng 18                   



STT 

 
NGU唄NăKINHăPHệă 

CH迂ăTIểU 
Mã 
s嘘 

T鰻ngăs嘘 A¬n vお A A¬n vお B 

T鰻ng 
s嘘 

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác  

Tごng 
sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí, 
lうphí  
đあ lＴi  

 
Viうn 
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  
lう 

 phí 
đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  lう 
 phí  

đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

chuy吋n n<m sau 
(18 = 15 - 16 - 17) 

 LoＴi...............KhoＶn............                    
 ......................................                    

III  KI NHăPHệăD衛ăÁNă                    
 LoＴi...............KhoＶn............                    
1 Kinh phí  ch逢a s穎 d映ng n<m 

tr逢噂c chuy吋n sang    
19                   

2 Kinh phí th詠c nh壱n n<m nay  20                   
3 T鰻ng kinh phí đ逢嬰c s穎 d映ng  

n<m nay (21 = 19 + 20) 
21                   

4 Kinh phí đư s穎 d映ng đ隠 ngh鵜 
quy院t toán n<m nay  

22                   

5 Kinh phí gi違m n<m nay  23                   
6 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng 

chuy吋n n<m sau  
(24 = 21 - 22 - 23) 

24                   

 LoＴi...............KhoＶn............                    
 ......................................                    

IV  KINHăPHệăA井UăT姶ăXDCB                    
 LoＴi...............KhoＶn............                    
1 Kinh phí  ch逢a s穎 d映ng  n<m 

tr逢噂c chuy吋n sang    
25                   

2 Kinh phí th詠c nh壱n n<m nay  26                   
3 T鰻ng kinh phí đ逢嬰c s穎 d映ng  

n<m nay (27 = 25 + 26) 
27                   



STT 

 
NGU唄NăKINHăPHệă 

CH迂ăTIểU 
Mã 
s嘘 

T鰻ngăs嘘 A¬n vお A A¬n vお B 

T鰻ng 
s嘘 

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác 

 
T鰻ng  

s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
Ngu欝n 
khác  

Tごng 
sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí, 
lうphí  
đあ lＴi  

 
Viうn 
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  
lう 

 phí 
đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

 
Tごng 

sぐ 

 
NSNN 
giao  

Phí,  lう 
 phí  

đあ lＴi  

 
Viうn  
trぢ 

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

4 Kinh phí đư s穎 d映ng đ隠 ngh鵜 
quy院t toán n<m nay  

28                   

5 Kinh phí gi違m n<m nay  29                   
6 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng 

chuy吋n n<m sau  
(30 = 27 - 28 - 29) 

30                   

 LoＴi...............KhoＶn............                    
 .......................................                    
 
PH井NăII. KINHăPHệăAẩăS盈ăD影NGăA陰ăNGH卯ăQUY蔭TăTOÁN   
 

Lo衣i Kho違n 
Nhóm 
m映c 
chi 

M映c  
Ti吋u  
m映c  N瓜iădungăchiă 

Mã  
s嘘  

T鰻ngăs嘘 A挨năv鵜ăA 

...  
 

T鰻ng  
s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
 

Ngu欝n 
khác 

 
 

T鰻ng  
s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
 

Ngu欝n 
khác 

 

 
 

Tごng 
sぐ 

 
 
NSNN 
giao  

 
Phí,  
lう 

 phí đあ 
lＴi  

 
 

Viうn  
trぢ 

 
 

Tごng 
sぐ 

 
 

NSNN 
giao  

 
Phí,  
lう 

 phí 
đあ lＴi  

 
 

Viうn  
trぢ 

A B C D E G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
     I- Chiăho衣tăđ瓜ngă 100              
     1- Chi th逢運ng xuyên  101              
     2-Chi không th逢運ng 

xuyên 
102              

     II - Chi theo đ挨n đ員tă
hƠngăc栄aăNhƠăn逢噂că 

200              

     .....................               
     III - Chiăd詠ăánă 300              
     1- Chi qu違n lỦ d詠 án  301              
     2- Chi th詠c hi羽n d詠 án  302              



Lo衣i Kho違n 
Nhóm 
m映c 
chi 

M映c  
Ti吋u  
m映c  N瓜iădungăchiă 

Mã  
s嘘  

T鰻ngăs嘘 A挨năv鵜ăA 

...  
 

T鰻ng  
s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
 

Ngu欝n 
khác 

 
 

T鰻ng  
s嘘  

Ngân sách nhà n逢噂c 
 

Ngu欝n 
khác 

 

 
 

Tごng 
sぐ 

 
 
NSNN 
giao  

 
Phí,  
lう 

 phí đあ 
lＴi  

 
 

Viうn  
trぢ 

 
 

Tごng 
sぐ 

 
 

NSNN 
giao  

 
Phí,  
lう 

 phí 
đあ lＴi  

 
 

Viうn  
trぢ 

A B C D E G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
     .....................               
     III - Chi đ亥uăt逢 XDCB  400              
     1- Chi xây l逸p  401              
     2- Chi thi院t b鵜  402              
     3- Chi phí khác  403              
     C瓜ng               

 
 

Ng逢運iăl壱păbi吋uă 
(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 



Mƣăch逢挨ng.........................ă.... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB03/CT ậ H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁOăCÁOăT蔚NGăH営PăTHU,ăCHIăHO萎TăA浦NGăS衛ăNGHI烏PăVÀ 

HO萎TăA浦NGăS謂NăXU遺T,ăKINHăDOANH         
N<m ...... 

A¬n vお tính:................ 

S嘘ă
TT 

CH迂ăTIểU 
Mã 
s嘘 

D詠 
toán 

Th詠c 
hi羽n 

So 
sánh 
th詠c 
hi羽n/ 
d詠 

toán  
(%) 

S嘘 tuy羽t đ嘘i 
(2- 1)  

T<ng 
(+) 

Gi違m 
(-) 

A B C 1 2 3 4 5 
1 S嘘 chênh l羽ch thu l噂n h挨n chi ch逢a 

phân ph嘘i n<m tr逢噂c chuy吋n sang 
(*)  

01      

2 Thu trong n<m 02      
        
3 Chi trong n<m 03      
        
4 Chênh lうch thu lずn h¬n  chi  

 (04= 01 + 02  - 03) (*) 
04      

        
5 N瓜p NSNN  05      
        
6 N瓜p c医p trên  06      
        
7 B鰻 sung ngu欝n kinh phí  07      
        
8 Trích l壱p các qu悦  08      
        

9 Sぐ chênh lうch thu lずn h¬n chi 
ch⇔a phân phぐi đｘn cuぐi n<m (*) 
(09=04-05-06-07-08) 

09      

 

(*) N院u chi l噂n h挨n thu thì ghi s嘘 âm d逢噂i hình th泳c ghi trong ngo員c đ挨n (....). 
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
     



Mƣăch逢挨ng......................... .... 
A挨năv鵜ăbáoăcáo......................... 
Mã đ挨năv鵜ăSDNS:..................... 

M医uăs嘘ăB04/CT - H 
(Ban hành theo Quy院t đ鵜nh s嘘 19/2006/QA-BTC 
ngày 30/03/2006 c栄a B瓜 tr逢荏ng B瓜 Tài chính) 

 
BÁOăCÁOăT蔚NGăH営PăQUY蔭TăTOÁNăNGỂNăSÁCHă 

VÀăNGU唄NăKHÁCăC曳AăA愛NăV卯 
N<m:............ 

 

S 
TT CH迂ăTIểU 

Mã 
s嘘 

T鰻ng 
s嘘 

Chia ra 
LoＴi, 
khoＶn 

LoＴi, 
khoＶn 

ầ 

A B C 1 2 3 4 
I Kinhă phíă ch逢aă s穎ă d映ngă vƠă d詠ă toánă n<mă

tr逢噂căđ逢嬰căphépăchuy吋năsangăn<mănayă 
(10 =  11 + 14) 

10     

1 Nguげn NSNN (11 = 12 + 13) 11     

2 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng  12     

4 D詠 toán ch逢a rút còn 荏 Kho B衣c 13     

3 Nguげn khác 14     

4 Trong đó: Ngu欝n phí, l羽 phí c栄a NSNN đ逢嬰c 
đ吋 l衣i trang tr違i chi phí 

15     

II  D詠ătoánăđ逢嬰căgiaoătrongăn<mă(16ă=ă17ă+ă18) 16     

1 Nguげn NSNN  17     

2 Nguげn khác 18     

3 Trong đó: Ngu欝n phí, l羽 phí c栄a NSNN đ逢嬰c 
đ吋 l衣i trang tr違i chi phí 

19     

III  T鰻ngăs嘘ăđ逢嬰căs穎ăd映ngătrongăn<mă 
(20 = 21 + 22) 

20     

1 Nguげn NSNN (21= 11 + 17) 21     

2 Nguげn khác (22 = 14 + 18)  22     

3 Trong đó: Ngu欝n phí, l羽 phí c栄a NSNN đ逢嬰c 
đ吋 l衣i trang tr違i chi phí  

23     

IV  Kinhăphíăđƣănh壱nă(24ă=ă25ă+ă26)ă 24     

1 Nguげn NSNN  25     

2 Nguげn khác  26     

3 Trong đó: Phí, l羽 phí c栄a NSNN đ逢嬰c đ吋 l衣i 
trang tr違i chi phí 

27     

V Kinhăphíăđƣăs穎ăd映ngăđ隠ăngh鵜ăquy院tătoánă 
(28 = 29 + 30)  

28     



S 
TT CH迂ăTIểU Mã 

s嘘 
T鰻ng 
s嘘 

Chia ra 
LoＴi, 
khoＶn 

LoＴi, 
khoＶn 

ầ 

A B C 1 2 3 4 
1 Nguげn NSNN 29     

2 Nguげn khác 30     

3 Trong đó: Phí, l羽 phí c栄a NSNN đ逢嬰c đ吋 l衣i 
trang tr違i chi phí 

31     

VI  Kinhăphíăgi違mă(n瓜pătr違)ă(32=ă33ă+ă34) 32     

1 Nguげn NSNN (nじp trＶ, bお thu hげi) 33     

2 Nguげn khác 34     

VII  Kinhăphíăch逢aăs穎ăd映ngăvƠăd詠ătoánăn<mănayă
ch逢aărútăđ隠ăngh鵜ăchuy吋năsangăn<măsauă 
(35 = 36 + 39) 

35     

1 Nguげn NSNN (36 = 37 + 38)  36     

2 Kinh phí ch逢a s穎 d映ng   37     

3 D詠 toán ch逢a rút còn 荏 Kho B衣c 38     

4 Nguげn khác 39     

5 Trong đó: Ngu欝n phí, l羽 phí c栄a NSNN đ逢嬰c 
đ吋 l衣i trang tr違i chi phí 

40     

 
 

 
Ng逢運iăl壱păbi吋uă 

(Ký, hが tên)  

 
K院ătoánăătr逢荏ng 

(Ký, hが tên)  

Ngày ....  tháng .... n<m ...... 
Th栄ătr逢荏ngăđ挨năv鵜 

(Ký, hが tên, đóng dＸu) 
 


