
PHỤ LỤC SỐ 01
(Kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 1 7 / 6 / 2 0 1 0  của Bộ Tài chính) 

I- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
SÔ
TT

TÊN  CH Ứ N G  T Ừ SỐ H IỆU

A Chứng từ kế toán nghiêp vu thi hành án
1 Phiêu  xác định tiên, giá trị hạch toán tài sản, tang  vật Mầu COI-THA
2 Phiêu thu (*) Mẫu C02-THA
3 Phiêu chi (*) Mau CO3-THA

4 Phiêu nhập kho (*) Mầu C04-THA
5 Phiêu xuât kho (*) Mẩu C05-THA
6 C hứng từ  xác nhận kêt quả giao, nhận thi hành án Mầu C06-THA
7 C hứng từ  kết chuyển Mầu C07-THA
8 G iấy đề nghị tạm  ứng (*) Mau C08-THA
9 G iây thanh toán tạm  ứng (*) Mầu C09-THA
10 G iây đê nghị thanh toán Mẩu c 10-THA
11 G iấy đề nghị chi Mầu C11-THA
12 G iây đê nghị nhập kho tài sản, tang vật Mau C12-THA
13 G iây đê nghị xuât kho tài sản, tang vật Mầu C13-THA

14 G iây đê ne;hị trích tài khoản tạm  giữ chuyên trả tiên  thi 
hành án

Mẩu C14-THA

15 G iây đê nghị rút tiên m ặt từ  tài khoản tạm  giữ đê thi 
hành án

Mầu C15-THA

16 G iây đê nghị K B N N  bảo quản vàng, bạc, đá quý Mầu CI6-THA
17 Bảng kê mua hàng (*) Mầu C17-THA
18 Bảng thanh toán tiên thuê ngoài (*) Mau c 18-THA
19 Bảng kê chi tiên cho người tham gia cưỡng chê THA Mầu C19-THA
20 B ảng kê các khoản tiên nộp N SN N Mầu C20-THA
21 Bảng kê các khoản tiên m ặt nhập quỹ Mau C21 -THA
22 B ảng kê các khoản tiên m ặt xuât quỹ Mầu C22-THA
23 B ảng kê vàng bạc, đá quý Mầu C23-THA
24 B ảng kê phân  phôi tiên bán tài sản đê thi hành án Mẫu C24-THA
25 Biên bản kiêm  kê tài sản, tang vật Mầu C25-THA
26 Biên bản kiêm kê quỹ tiên mặt (*) Mau C26-THA
27 Biên bản kiêm kê quỹ ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý (*) Mau C27-THA

28 Biên lai thu tiên Mâu C28-THA

29 Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án Mau C29-THA

30 Biên lai thu tiên nộp NSNN Mau C30-THA

31 Biên lai thu tiên thi hành án (theo đơn yêu câu) Mấu C31 -THA

B Chứng từ ban hành ử các văn bản khác
1 Giây nộp tiên vào NSNN băng tiền mặt
2 Giây nộp tiên vào NSNN băng chuyên khoản



3 Giây nộp tiên vào NSNN băng ngoại tệ tiên mặt
4 Ciiây nộp tiên vào NSNN băng ngoại tệ chuyên khoản
5 Giấy nộp tiên vào tài khoản
6 Ưy nhiệm thu
7 ủ y  nhiệm chi

8 Hóa đơn, vé các loại (theo quy định vê hóa đơn bán
hàng, cung ứng dịch vụ)

9 Hợp đông kinh tê, biên bản thanh lý hợp đông...

c Các chứng từ nghiệp vụ thi hành án khác Thực hiện 
theo hướng 
dẫn của Bộ 
Tư pháp về 
biểu mẫu 

giấy tờ trong 
thi hành án

1 Các Quyết định về thi hành án dân sự

2 Các Biên bản về thi hành án dân sự

(*) M ẩu chứng từ được vận dụng từ m ẫu chứng từ ban hành theo Quyết định 
ỉ 9/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm  2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã được 
chi tiết hóa cho phù họp với đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự
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II- MẪU CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

Đơn vị:............................................................  Mẫu số: C01-  THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

Số:.....

PHIẾU XÁC ĐỊNH 
TIỀN, GIÁ TRỊ HẠCH TOÁN TÀI SẢN, TANG VẬT 

Ngày ... tháng ... năm 20...

Quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu số :......... ngày ... tháng ... năm .......của

Sô
TT

Loại tiên, tài sản, tang vật 
và nội dung hoạt động

Đơn vị 
tính

Sô
lượng

Đơn giá 
hạch toán 1 hanh tiền Tài choản

Nợ Có
A B c 1 2 3 D E

Tông cộng: X X X X

Tổng số tiền (viết bằng chữ):

Thủ trưỏng đon vị Ke toán trưởng Chấp hành viên
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đơn vị:..............................................  Mẫu số: C02- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

Ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

PHIẾU THU
Số:.....

N gày ... thán g ... năm 20... Nợ: 
C ổ ......

Họ, tên người nộp tiền:...................................................CMND sổ................................................
Đìa chỉ:.........................................................................................................................................
Lý do nộp:.........................................................................................................................................

Số tiền:............................... (Viết bằng chữ):

Kèm theo:............................................................................................. Chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đơn vị Ke toán trưởng Ngưòi lập

(Ký, họ tên, đỏng dấu) (Ký, họ tên) (Ky, họ ten)

Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ)
N gàv ... í háng... năm 20... 

Người nộp Thủ quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

+ l ỵ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):...................................................................................
+ Số tiền quy đôi:....................................................................................................................
(Neu gừi ra ngoài phải đóng dẩu)

Đon vị:............................................................  Mầu số: C03- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/20 ỉ 0 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI
Số:......

N gày ... tháng ... năm 20... Nợ:......
Có......

Họ, tên người nhận tiền:...................................................CMND số................................................
Địa chi:................................................................................................................................................
Lý do chi:.............................................................................................................................................

Số tiền:................................(Viết bằng chữ):.

Kèm theo:............................................................................................. Chứng từ kế toán.
Thủ trưởng đon vị Ke toán trưởng Người lập

(Kỷ, họ tên. đóng dâu) (Kỳ, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Đà nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ)
N gày ... íhcĩng... năm 20.. 

Ngưòi nhận tiên Thủ quỹ
(Ký, họ têrt) (Ký, họ lên)

+ Tỵ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý):.
+ So tiền quy đổi:........... ........... .

(Nếu gửi ra ngoài phải đóng dấu)
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Đon vị:. Mẫu số: C04- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

PHIẾU NHẬP KHO SỐ:
Ngày....tháng....năm 20... Nợ

Có
Họ tên người giao:.........................................................................................
Theo yêu cầu hoặc quyết định số :...........ngày..... tháng..... năm..... của ...
Nhập tại kho:..........................................địa điểm.........................................

Số
TT Tên tài sản, tang vật Mã số

Đơn
vị

tính

SÔ lượng
Đơn giá Thành

tiềnTheo 
chứng từ

Thực
nhập

A B c D 1 2 3 4

Cộng X X

1'ổng số tiền (viết bằng chữ): 
Chứng từ kèm theo:............

Thủ trưỏng đon vị
(Kỷ, họ tên)

Kế toán trương
(Kỷ, họ tênj

Người lập
(Kỷ, họ tên)

Người giao
(Kỷ, họ tên)

N gày ... thủng ... năm 20. 
Thủ kho

(Ký, họ tên)
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Don vị: Mẫu số: C05-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

PHIẾU XUẤT KHO số:
Ngày.....tháng.....năm 20.... Nợ ........................

C ó ........................
Họ tên người nhận:...............................................CMND số..........................................................
Địa ch i...........................................................................................................................................
IẠ đọ xuất khò: Theo vêu cầu hoặc quyết định THA sổ :...........ngàv..... tháng..... năm..... của

Xuất tại kho : ...................................... Địa điểm

Số
TT Tên tài sản, tang vật Mã

số

Đơn
vị

tính

----------- ,-----------------
Sô lượng

Đơn giá Thành
tiềnTheo 

chứng từ
Thực
xuất

A B c D 1 2 3 4

1 - , _  _ c ễ n s .  _  _ X XL— , -------------------- , ---------------> X----------------- B—
Tông sô tiên (viêt băng chữ): 
Chửng từ kèm theo:..............

Thủ trưỏng đơn vị Kế toán trưởng Người lập
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)

N gày ... tháng ... năm 20. 
Người nhận Thủ kho
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đơn vị: Mẫu số: C 06-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

Số:

CHỬNG TỪ XÁC NHẬN KẾT QUẢ GIAO, NHẬN THI HÀNH ÁN
(Giữa người phải thi hành án với người được thi hành án)

Căn cứ Quyết định thi hành án số...........ngày ... tháng ... năm 20......của

và Biên bản giải quyết việc thi hành án số........... ngày ... tháng ... năm 20....  do Chấp hành
viên:......................................................................lập và đính kèm theo bảng kê xác nhận.
Số tiền, tài sản, hiện vật, hoặc công việc giao nhận xong trong biên bản, gồm những khoản sau:

STT Nội dung 
giao và nhận

Đơn vị 
tính

số
lượng

Đon giá 
hạch toán Thành tiền Tài kjloản

Nợ Có
A B c 1 2 3 D E

Cộng X X X

N g ày ..... th á n s .......năm 20..
Thủ trưởng đon vị Kế toán Chấp hành viên

phê duyệt (Ký, họ tên) lập chứng từ xác nhận
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Kế toán ghi sổ n g ày ..... th án g .......năm 20....
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Đon vị: Mẫu số: C07-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

Số:

CHỨNG TỪ KẾT CHUYỂN
Ngày... tháng ... năm 20....

Căn cứ lập chứng từ:.....................................................................................................................

số
TT

Nội dung kết chuyển Đơn vị 
tính

Số
lượng Đơn giá Thành

tiền
Tài khoàn

Nơ Có
A B c 1 2 3 4 5

Cộng: X X X X
— '1 ------------- — —

Băng chữ:.
Kèm th e o :..............................................................................................................................chứng từ gốc.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tèn)

Ke toán trương
(Kỷ, họ tên)

Người lập biêu
(Ký, họ tên)



Ill

Đon vị:............................................................  Mẫu số: C08-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG số
Ngày ... tháng ... .năm 20...

Kính gửi:........................................................................................................

Tên tôi là:..................................................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................................................

Đề nghị cho tạm ứng số tiền :.......................................... (Viết bằng chữ)...........................

Lý do tạm ứng đề :...............................................................................................................

Theo quyết định hoặc yêu cầu số................ , ngày.......... th án g ..........n ă m ............của

Thời hạn thanh toán

Thủ trưởng đon vị Kế toán trưởng Phụ trách bộ phận Ngưòi đề nghị tạm ứng
Duyệt tạm ứng.................... (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên)
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Đơn vị: Mẫu số: C09-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG số:...
N gày.... tháng.....năm.......

Họ tên người thanh toán:.........................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chi):............................................................................................................
Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây theo quyết định THA hoặc yêu cầu số 
.................ngày.......... tháng.... năm .......của.................................................................................

Diễn giải Số tiền
A 1

I. Tổng số tiền tạm ứng còn dư Nợ tại thời điểm thanh toán
1 Sô tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết
2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số ngày....
- Phiếu chi số....ngày.....

II. Tổng số tiền đã chi :
1. Chứng từ s ố ............ngày.............................................
2. Chứng từ s ố ............ngày.............................................
3 ...........................................................................................

III. Chênh lệch
1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)

2. Chi quá số tạm ứng (II - 1)

Thủ trưởng đon vị Ke toán trưởng Kế toán Người thanh toán
(Kỷ. họ tên) (Kỷ, họ tên) thanh toán (Ký, họ lén)

(Ký, họ tên)



I

Don vị:............................................................  Mẫu số: C10- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày ... tháng ....năm 20...

Số:

Họ và tên Chấp hành viên:. 
Đề nghị thanh toán tiền chi

theo:

Số
TT

Chímg từ
 .

Nội dung chi Số tiềnSô
hiệu

Ngày,
tháng

A B c D ]

------------ T  • ................ '■
Tổng cộng

Kèm theo............................................................................................................................ chứng từ gốc

Thủ trưởng duyệt chi
(Ký, họ tên)

Ke toán truỏug
(Kỷ, họ tên)

Chấp hành viên
(Ký, họ tên)
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Đơn vị:............................................................ M ẫ u số: C 11-T H A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI số:.................
Ngày... tháng ... năm 20....

Kính gửi:.............................................................................................................................................

Đê nghị chi c h o ......................................................................................................................
Địa chi:......................................................................................................................................................
CMND số:.......................do C A ..................... cấp ng ày .............................kèm giấy uỷ quyền (nếu là
nhận thay) số .........ngày ... tháng ... năm................................................................................
Tài khoản số:.........................................Tại Ngân hàng/KBNN:.....................................................

Lý do c h i:..........................................

+ ..................................................
+
+.

............................... đông.
Tông công:........................... ....... (Viêt băng chữ):

Theo Quyết đinh rhi hành án số . .. ng àv ..... tháng ...... năm 20... của ...........................................

Hình thức thanh toán:

Thủ truỏng đon vị Chấp hành viên
(Ký, họ tên) (Kỷ, hụ tên)

1 2



GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO TÀI SẢN, TANG VẬT số:................
Ngày... tháng ... năm 20....

Kính gửi:..............................................................................................................................................

Đe nghị làm thủ tục nhập kho những vật chứng, tài s ả n ......................theo biên bản giao nhận sổ
............. ngày .... tháng .... năm 20.... thuộc yêu cầu thu số........  ngày ... tháng .... năm .....  hoặc
Quyêt định Thi hành án s ô .........ngày ... tháng ... năm 2 0 ......gôm những loại kê dưới đây:

Đơn vị:............................................................  Mẫu số: C12-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

Số TT Tài sản, tang vật đề nghị nhập kho 
(tên, ký, mã hiệu)

Đơn vị 
tính Số lượng

A B c 1

Cộng X

Thủ trưởng đon vị Chấp hành viên
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đơn vị: M ẫu số: C13-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

G IẤ Y  ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO TÀI SẢN, TANG VẬT số:
Ngày... tháng ... năm 20....

Kính gửi:.......................................................................................................................

Đe nghị làm Ihủ tục xuất kho những vật chứng, tài s ả n ......................theo biên bản giao nhận số
........... ngày . .. tháng .... năm 20.... thuộc yêu cầu thu số.......ngày ... tháng .... n ă m .......  hoặc

Quyết định Thi hành án s ổ .........ngày ... tháng ... năm 2 0 ......gồm những loại kê dưới đây:

Số TT Tài sản, tang vật đề nghị xuất kho 
(tên, ký, mã hiệu) Đơn vị tính Số lượng

A B c 1

Cộng X

Thú trưởng đon vị Chấp hành viên
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Đon vị:. Mẫu số: C14-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TRÍCH TÀI KHOẢN TẠM GIỮ 
CHUYỂN TRẢ TIỀN THI HÀNH ÁN số:

Ngày... tháng ... năm 20....
Kính gửi: Kho bạc nhà n ư ớ c .............................................................................................

Đơn v ị : ......................................................................................đề nghị Kho b ạ c ..........................
.................................................................... cho đem vị được chi trả, chuyển sổ tiền thi hành án từ tài
khoản tiền tạm giừ tại Kho bạc như sau:

Số
TT Nội dung

...... - r..... .
Quyêt định thi hành án

SỐ tiềnSố hiệu Ngày, 
tháng, năm

A B c D 1

Cộng X X

Kèm theo Uỷ nhiệm chi..............................................s ố ......... ngày ......th án g ......năm 20.

Thủ trưỏng đon vị
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

Ke toán trưởng
(Kỷ, họ tên)

Người lập
(Kỷ, họ tên)
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Đ om v ị: Mầu số: C l5 - THA
(Ban hành th e o  TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN MẶT 
TỪ TÀI KHOẢN TẠM GIỮ ĐỂ THI HÀNH ÁN

Ngày... tháng ... năm 20....

Số:........
Kinh gưi: Kho bạc nhà n ư ớ c .............................................................................................................
Đơn v ị; ...................................................................................đề nghị Kho b ạc..........................

................................................................... cho đơn vị được rút số tiền thi hành án từ tài khoản tiên
tạm giữ tại Kho bạc để thực hiện việc chi trà như sau:

Số
TT Nội dung

Yêu câu thu hoặc 
Quyết định thi hành án

s ố  tiền
Số hiệu Ngày, 

tháng, năm
A B c D ]

I

Cộng X X

Tồng số tiền ệhi bằng chữ :.....................................................................
Kèm theo giấy rút tiền mặt s ố ........ngày......... tháng..........năm 20....

Thủ trương d(rn vị Ke toán trưỏTig Nguòi lập
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ rên)

1 6



Đon vị: Mẫu số: C16-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO QUẢN
VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÝ số:

Kính gửi: Kho bạc nhà nước

Đơn vị: .................................................................................................................... có tiếp nhận của cơ
quan..................................................................................................một s ố .....................................
.............................................đã niêm phone, thuộc vụ á n ..........................theo biên bản bàn giao tang
vật s ố ............n g ày ....... tháng ......năm 2 0 ...,.............................................................................................

đề nghị Kho bạc bảo quản các niêm phong gồm những tài sản kê dưới đây:

BẢNG KÊ VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÝ GỬI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Số
TT

SỐ thứ tự các túi, hộp 
niêm phong

Tên, đặc điểm, ký 
hiệu tài sản

Chất
lượng

Đơn vị 
tính Số lượng

A B c D E 1

Đê nghị Kho bạc nhà nư ớ c............bảo quản sô tài sản trên th e o ...... túi hoặc .......gói niêm
phong h o ặc ....................................................................................................................................................

theo biên bản gửi kèm.

Thủ trưởng đơn vị Ke toán trưỏug Người lập
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đon vị: Mẫu số: C17-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG số:
Ngày..... tháng....năm ......

- Họ tên người mua:.................................................................................
- Bộ phận (phòng, ban):...........................................................................

Sô
T
T

Tên, quy cách, phầm chất hàng 
hoá. vật tư, côrm cụ dịch v ụ

Tên người 
bán hoặc 
địa chỉ 

mua hàng

Đơn vị 
tính

SỐ
lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

A B c D 1 2 3

_  Công ___ X X

- Tồng số tiền (Viết bàng chữ):............................................................................................
* Ghi chú; Đê tỏ chức cường chế/tổ chức thi hành án theo Quyết định/ yêu câu s ố .......
ngày....... tháng ......... n ă m ...............của...................................................................................

Người mua Ke toán trirỏTig Thủ trương đon vị
Duyệt mua...............................

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Đơn vị:............................................................  Mẫu số: C 18-T HA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI
Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc

Ngày.... thủng.... năm ....

Số:

Nợ:.
Có:.

Họ và tên người đi thuê:...............................................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):.................................................................................................................................
Đã thuê người làm những công việc sau để: tổ chức thi hành án/cưỡng chế thi hành án theo Quyết 
định/yêu cầu s ố ............. , ngày ...... tháng.......năm........... c ủ a .................................................................

Số
thứ
tự

Họ và tên 
người được 

thuê

Địa chỉ 
hoặc số 
CMND

Nội 
dung 

hoặc tên 
công 
việc 
thuê

SÔ 
công 
hoặc 
khối 

lượng 
công 
việc 

đã làm

Đơn
giá

thanh
toán

Thành
tiền

Tiền
thuế
khấu
trừ

Số tiền 
còn lại 
được 
nhận

Ký
nhận

A B c D 1 2 3 4 5 E

Cộng X X X X X

Số tiền bằng chữ:..........................................................................................................................................
(Kèm theo............................................................................................................. chứng từ kế toán khác)

Thủ trưỏìig đcm vị duyệt
(Ký, họ tên)

Ke toán truỏng
(Kỷ, họ tên)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
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Đơn vị: Mẫu số: C19-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI 
THAM GIA CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

Số:................. Ngày.....tháng.....năm 20....

Quyết định thi hành án s ố ..... ngày ... tháng ... năm 20...............................
và Quyết định cưỡng chế thi hành án s ố ..... ngày ... tháng ... năm 20..............
Họ, tên đối tượng cá nhân (hoặc cơ quan, tồ chức) bị cưỡng chế Thi hành ản:

Địa điểm tiến hành cưỡng chế:...............................................................................
Thời gian từ ... giờ ... ngày ... tháng ... đến ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20.

Số
TT

Họ và tên 
người tham gia Đom vị công tác Chức vụ Số tiền Ký nhận

A B c D 1 E

Tông cộng X X X

Tông sô người tham g ia :............................................................

Tông số tiền xin thaiih to án :.......................... (Viết bằng chữ.

Ngưòi đề nghị thanh toán Ke toán trưỏng Thủ trưỏng đơn vị
Chấp hành viên Duyệt chi..................................

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tén)
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Đon vị: Mẩu số: C18-TI1A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI số:.............
Dùng cho thuê nhân công, thuê khoán việc

Ngày.... tháng.... năm ....

Nợ:..............
Có:..............

Họ và tên người đi thuê:...............................................................................................................................
Bộ phận (hoặc địa chỉ):............................................................................................................................
Đã thuê người làm những công việc sau đề: tổ chức thi hành án/cưởng chế thi hành án theo Quyết
định/yêu cầu s ố ............. , ngày ......tháng.......năm........... c ủ a .................................................................
tại địa điểm.................................................................................... từ ngày.................. đến ngày................

Số
thứ
tự

Họ và tên 
người được 

thuê

Địa chỉ 
hoặc số 
CMND

Nội 
dung 

hoặc tên 
công 
việc 
thuê

SÔ 
công 
hoặc 
khối 
lượng 
công 
việc 

đã làm

Đơn
giá

thanh
toán

Thành
tiền

Tiền
thuế
khấu
trừ

SỐ tiền 
còn lại 
được 
nhận

Ký
nhận

A B c D 1 2 3 4 5 E

Cộng X X X X X

Đê nghị......................cho thanh toán sô tiên..............................................................................................
Số tiền bằng chữ:..........................................................................................................................................
(Kèm theo............................................................................................................. chứng từ kế toán khác)

Thủ trưỏng đon vị duyệt Ke toán trưỏng Nguòi đề nghị thanh toán
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên)
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Đơn vị: Mẫu số: C19-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NGƯỜI 
THAM GIA CƯỠNG CHÉ THI HÀNH ÁN

Số:................. Ngày.....tháng.....năm 20....

Quyết định thi hành án s ố ..... ngày ... tháng ... nãm 20...............................
và Quyết định cưỡng chế thi hành án s ố ..... ngày ... tháng ... năm 20..............
Họ, tên đôi tượng cá nhân (hoặc cơ quan, tổ chức) bị cưỡng chế Thi hành án:

Địa điềm tiến hành cưỡng chế:...............................................................................
Thời gian từ ... giờ ... ngày ... tháng ... đến ... giờ ... ngày ... tháng ... năm 20.

SỐ
TT

Họ và tên 
người tham gia Đơn vị công tác Chức vụ SỐ tiền Ký nhận

A B c D 1 E

Tông cộng X X X

Tông sô người tham g ia :............................................................

Tổng số tiền xin thanh to án :.......................... (Viết bằng chữ.

Người đề nghị thanh toán Kế toán trưởng Thủ trưỏng đtrn vị
Chấp hành viên Duyệí chi..................................

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đơn vị: Mẫu số: C20-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ
CÁC KHOẢN TIỀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC số:

Số
TT Nội dung

------J— .. --
Quyêt định thi hành án

số  tiềnSố hiệu Ngày, tháng, 
năm

A B c D 1

Cộng X X

Tổng số tiền (viết bằng c h ữ ): 
Kèm th e o ................................

Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)

Kế toán trưởng
(Kỷ, họ tên)

Ngày... tháng ... năm 20. 
Người lập

(Kỷ, họ tên)



Đon vị: Mẫu số: C21-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ 
CÁC KHOẢN TIỀN MẶT NHẬP QUỸ

Số:..........ngày... tháng ... năm 20...
Kèm th e o ...........................................................................................................

SỐ
TT Nội dung

Căn cứ QĐ THA 
hoăc Yêu cầu thu Biên lai thu tiền

SỐ tiền
Số hiệu Ngày,

tháng
Số hiệu Ngày,

tháng
A B c D E F 1

Cộng X X X X

Tồng số tiền (viết bằng chữ):

Thủ truỏng đem vị Kế toán trưỏng Ngưòi lập
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
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Đơn vi:............................................................  Mầu số: C22-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ 
CÁC KHOẢN TIỀN MẬT XUẤT QUỸ

Số:..........ngày... tháng ... năm 20...

Kèm theo Phiếu chi số............ngày........... th án g .......... năm 20....

SỐ
TT

Nội dung

-  — m—%-- " ............ ....
Yêu câu Thu Quyêt định thi hành án

Số tiềnSố hiệu Ngày, tháng, 
năm

Số hiệu Ngày, tháng, 
năm

A B c D E F 1

Tổng số tiền (viết bằng chữ):

Thủ trưởng đơn vị Ke toán trưởng Ngiròi lập
(Kỷ, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đơn vị: Mẫu số: C23-TH A  
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, ĐÁ QUÝ số:
Kèm th eo ................................................................................................................................

STT Tên, loại, qui cách 
phẩm chất

Đơn vị 
tính

Sô
Lượng

Đơn
giá

Thành
tiền

A B c I 2 3

Cộng X X

Ngày ... tháng ... năm 20. 
Kế toán trưởng Người giao (nhận) Thủ quỹ Thủ trưởng đon vị

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên)



Đon vị: Mẩu số: C24-TIỈA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ PHÂN PHỐI 

TIỀN BÁN TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN
Số:.........ngày... tháng ... năm 20......

Tạm thu số:............ ngày ... tháng ... n ăm .......... c ủ a .........................................

SỐ TT CHỈ TIÊU

Phân phối đến

QĐ THA số, ngày, tháng, 
năm

Số tiền

1 Tồng số thu chưa phân phối

II Số phân phối kỳ này

Chia ra:

1 Các khoản chi phí

1.1 ...

2 Thu nộp ngân sách nhà nước

2.1 Án phí, lệ phí toà án

2.2 Phạt theo bản án

2.3 Tịch thu sung công theo bản án

...

3 Bồi thường

4 Hoàn trả đương sự

Thủ trưỏng đơn vị Ke toán trưởng Chấp hành viên
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đoìi vị: 
♦ Mẩu số: C25-THA

(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC
ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

Vào hồi .

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN, TANG VẬT
giờ ... ngày... tháng ... năm 20... t ạ i ..........................................

Số:

Chúng tôi gồm:
Ông(Bà):......................................................đại diện kế toán
Ông(Bà):..................................................... đại diện thủ kho
Ông(Bà):.... .............................................. đại d iện ...............

n .  • Ặ 1 * 1 1 • Ả 1 * 1 1  ^ y • 1 . 1 A,

SỐ
TT

Tài sán, tang vật 
ký mă hiệu

Quyêt định> 
yêu cầu thu ĐV

T

SỐ lượng Chênh lệch

Số N,T,N
Theo

So
sách

Theo
kiểm

kê
Thừa Thiếu

A B c D E 1 2 3 4

Lý do:.

Kết luận sau khi kiểm kê:

Kế toán trưởng Thủ kho Ngưòi chịu trách nhiệm kiểm kê
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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Đon vị: Mẫu số : C26- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ số :
(Dùng cho Đồng Việt Nam)

Vào hồi ... giờ ... ngày... tháng ... năm 20... t ạ i ..................................................................

Chúng tôi gồm:
Ông(Bà):...................................................đại diện kế toán
Ổng(Bà):...................................................đại diện thủ kho
Ông(Bà):...................................................đại d iện ...........................................................................
Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt, kết quà như sau:

STT Diễn giải Số lượng (tờ) số  tiền

A B 1 2

I SỐ dư theo so quỹ X
II Số kiểm kê thực tế X

1 - Loai tiền 500.000 đ
2 - Loai tiền 100.000 đ
3 - Loai tiền 50.000 đ
4 - Loai tiền 20.000 đ
5 - Loai tiền 10.000 đ
6 - Loai tiền 5.000 đ
7 - Loai tiền 2.000 đ
8 - Loai tiền 1 . 0 0 0  đ

9 - Loai tiền 500 đ
1 0 - Loai tiền 200 đ
11 - Loai tiền 100 đ

Cộng số tiền đã kiểm kê thực tế
III Chênh lệch (IIM -II)

Lý do: + T hừ a:....................

+ T hiếu :..................
Kết luận sau khi kiểm kê quỹ :

Kế toán trưởng Thủ quỹ Nguòi chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)



»

Đon vị:. Mẫu số: C27-THA 
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 cùa Bộ Tài chính)

Vào hồi .

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ
(Dùng cho kiểm kê ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý)

. giờ ... ngày... tháng ... năm 20... t ạ i ..............................................

Số:

Chúng tôi gồm:
Ông(Bà):..................................................... đại diện kế toán
Òng(Bà);..................................................... đại diện thủ kho
Ông(Bà):.............. .................................... đại d iện ............................................ .........................
Cùng tiến hàiih kiểm kê quỹ (ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý), kết quả như sau:

SỐ

TT

Diễn giải Đơn 
vị tính

Sô
lượng Giá

Trị
Tính ra tiền VN

Tỷ giá Tiên VN
A B c 1 2 3 4

I SÔ dư th eo  sô quỹ X X

II Sô kiêm kê Ihưc tê X X
1 - Loai
2 - Loai
3 - Loai
4 - Loai

III Chênh lệch X X

Lý do: + T hừ a:.....................

+ T h iếu :..................
Ket luận sau khi kiềm kê quỹ

Kế toán trưỏTig
(Kỷ, họ tên)

Thủ quỹ Ngưòi chịu trách nhiệm kiểm kê quỹ
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)
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BIÊN LAI THU TIỀN số:....
N gày ... tháng ... năm 20...

Đơn vị:............................................................  Mẫu số: C28- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

- Họ, tên người nộp tiền:.............................................................................................................................
- Địa chỉ:.................................................................................................................................
- Nội dung thu:..............................................................................................................................................
........................................................................................................................................ theo

- Số tiền thu:..................................... (Viết bằng chữ):

Ngưòi nộp tiền Người thu tiền
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Đơn vị:............................................................  Mẩu số: C29 -  THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THƯ TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TOÀ ÁN số:....
N gày ... tháng... năm 20...

- Họ, tên người nộp tiền:....................................................................................................................
-  Địa chỉ: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Nội dung thu:.....................................................................................................................................

theo yêu cầu thu số: ... ngày ... tháng ... năm 20... của tòa á n ......................................................

- Số tiền thu:..................................... (Viết bằng chữ):

Người nộp tiền
(Kỷ, họ tên)

Ngưòi thu tiền
(Ký, họ tên)
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BIÊN LAI THU TIỀN NỘP NSNN số:....
Ngày ... tháng... năm 20...

Đơn v ị : ..........................................................  Mẩu số: C30-THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

- Họ, tên người nộp tiền:.
- Địa chỉ:..........................
- Nội dung thu:................

theo
Quyết định thi hành án số ... ngày ... tháng ... năm 20... của

Số tiền th u : ........................................................  đồng
Viết bằng ch ữ :...............................................................

Người nộp tiền Người thu tiền
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Đơn vị:............................................................  M ẫu số: C 31- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BIÊN LAI THU TIỀN THI HÀNH ÁN số:
(Theo đơn yêu cầu)

N gày... tháng... năm 20...

- Họ, tên người nộp tiền:.........................................................................
- Địa c h ỉ : ...........................................................................................................................

- Nội dung thu:.........................................................................................
theo Quyết định thi hành án sổ ... ngày ... tháng ... năm 20... của

- Số tiền thu:...................................... đồng (Viết bằng chữ ):................

Người nộp tiền
(Ký, họ tên)

Người thu tiền
(Kỷ, họ tên)
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III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP LẬP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

PHIẾU XÁC ĐỊNH TIỀN, GIÁ TRỊ HẠCH TOÁN TÀI SẢN, TANG VẬT
(Mẫu C01-THA)

1. Mục đích

Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật thi hành án, nhằm 
phản ánh số tiền và giá trị tài sản ghi trong Quyết định thi hành án mà Chấp 
hành viên phải tổ chức thi hành. Phiếu xác định là căn cứ để ghi sổ kế toán và là 
số liệu để tổng hợp báo cáo thống kê kết quả hoạt động thi hành án của Chấp 
hành viên và của Cơ quan Thi hành án dân sự.

Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật cũng dùng đề xác 
định giá trị tài sản, tang vật nhập kho theo yêu cầu của cơ quan chức năng làm 
cơ sở ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Phiếu này do Chấp hành viên lập có xác nhận của Thủ trưởng, Ke toán 
đơn vị. Chấp hành viên, căn cứ vào các khoản tiên phải thu, danh mục tài sản, 
tang vật có trong Quyết định thi hành án, căn cứ vào bảng giá do UBND câp 
tỉnh ban hành, thông báo của Bộ Tài chính về tỷ giá hạch toán hoặc của tài sản 
ngang giá trên thị trường địa phương để lập Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán 
tài sản, tang vật trong hoạt động thi hành án, trình Thủ trường đơn vị xác nhận. 
Phiếu xác định tiền, giá trị hạch toán tài sản, tang vật sau khi được Thú trưởng 
đơn vị xác nhận dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán, theo dõi hoạt động thi hành án 
của Chấp hành viên và làm căn cứ đối chiếu với Chấp hành viên về kết quả hoạt 
động thi hành án theo từng kỳ báo cáo hoặc kết thúc việc thi hành án.

Phiếu xác định được lập cho từng Quyết định thi hành án:
Cột A: Ghi số thứ tự từng khoản tiền phải thu, từng loại tài sản hoặc tang 

vật ghi trong Quyết định thi hành án.
Cột B: Ghi tên loại tiền, tài sản hoặc tang vật và nội dung hoạt động được 

đưa ra xác định giá.
Cột C: Ghi đơn vị tính của loại tài sản hoặc tang vật đưa ra xác định giá.
Cột 1: Ghi số lượng của loại tài sản hoặc tang vật đưa ra xác định giá.
Cột 2: Ghi đơn giá hạch toán của loại tài sản hoặc tang vật đưa ra xác định

giá.
Cột 3: Ghi giá trị của các tài sản hoặc tang vật đưa ra xác định giá.
Dòng cuối của cột 3 là tổng số tiền và giá trị hạch toán của các tài sản 

hoặc tang vật đưa vào xác định giá.
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Cột D và Cột E; ghi tài khoản hạch toán do Kế toán ghi.

PHIẾU THU
(Mầu C02-THA)

1. m ụ c  đ íc h

Xác định số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá thực 
tế nhập quỹ và làm căn cứ đề Thủ quv thu tiền, ghi sổ quỹ, Ke toán ghi số thu có
liên quan.

Mọi khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, chửng chỉ có giá nhập 
quỹ nhất thiết phải có phiếu thu. Đối với ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý trước khi 
nhập quỳ phải được kiểm tra và lập “Bảng kê” đính kèm với phiếu thu.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Phiếu thu phải ghi số của từng phiếu đã lập. số phiếu thu phải đánh liên 

tục trong 1 kỳ kế toán. Từng phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập; ngày, 
tháng, năm thu tiền.

- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (đối với thu tiền của 
người không phải là cán bộ cơ quan thi hành án dân sự) người nộp tiền.

- Dòng “Lý do nộp" ghi rõ nội dung nộp tiền như: thu tiền tạm thu án phí, 
thu tiền tạm ứng, thu án phí, .... theo Quyết định thi hành án số ngày ... tháng 
... năm 20... hoặc theo Yêu cầu thu số ngày ... tháng ... năm 20...).

Dòng “Số tiền": ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn 
vị tính là đồng VN, hay U SD ,...

- Dòng tiếp theo ghi số lượng chúng từ gốc kèm theo phiếu thu.
Phiếu thu do kế toán lập thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần) ghi đầv đủ 

các nội dung và ký vào phiếu, sau đỏ chuyển cho Ke toán trưởng duyệt. 01 liên 
lưu tại cuống, số liên còn lại chuyến cho Thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ.

Sau khi đâ nhận đủ số tiền, Thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bằng 
chữ) vào phiếu thu trước khi ký tên.

Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền đế lưu 
hồ sơ thi hành án. Cuối ngày Thủ quỹ lập bảng kê phiếu thu cùng toàn bộ số tiền 
nhập quỳ chuyển cho kế toán trình Thủ trưởng đơn vị ký duyệt và đế đôi chiêu 
với số liệu ghi trên sô kế toán.

Cuối tháng Thủ quỹ căn cứ các bảng kê phiếu thu đà lập hàng ngày 
chuyến toàn bộ số phiếu thu đó cho kế toán đê quyết toán và lưu theo quy định 
cùa Luật kế toán trước khi Kế toán ký xác nhận số thu trong tháng vào sô quỹ
của Thủ quỹ.

Chú ỷ. Nếu là thu ngoại tệ, vàng, bạc, đá quv phải ghi rõ tỷ giá tại thời 
điếm nhập quv đê tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng VN để ghi số.
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PHIẾU CHI
(Mẫu C03-THA)

1. Mục đích•

Xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá 
thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để Thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và ghi số kế 
toán.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Nội dung và cách lập Phiếu chi tương ứng như Phiếu thu, chỉ khác là 

Phiếu chi phải được Ke toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị xem xét và ký duyệt chi 
trước khi xuất quỹ.

Phiếu chi được lập thành 2 đến 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần) và chỉ sau 
khi có đủ chữ ký ký theo từng liên của người lập phiếu, Ke toán trưởng, Thủ 
trưởng đơn vị, Thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận 
tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.

Liên 1: Lưu ở nơi lập phiếu.
Liên 2: Thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ sau đó chuyển cho Ke toán cùng với 

chứng từ gốc đê vào sổ kế toán.
Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án.
Chú ý: Nếu là chi ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý phải ghi rồ tỷ giá, đơn giá 

tại thời điểm nhập quỹ đê tính ra tống số tiền theo đơn vị đồng ghi sô.

PHIẾU NHẬP KHO
(Mẫu C04-THA)

1. Mục đích

Nhằm xác nhận số lượng tài sản, tang vật tạm giữ nhập kho làm căn cứ 
ghi sổ kho, xác định trách nhiệm vật chất với người có liên quan và ghi số kế 
toán tài sản, tang vật thi hành án.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Phiếu nhập kho áp dụng trong các trường hợp nhập kho tài sản, tang vật 

do các cơ quan khác thu giao cho thi hành án hoặc do Cơ quan Thi hành án dân 
sự thu.

Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập; ngày, tháng, năm lập 
phiếu; họ tên người giao người nhận tài sản, tang vật.

Cột A, B, c, D: Ghi số thứ tự; tên, nhãn hiệu, qui cách; mã số; đơn vị tính 
của tài sản, tang vật.

Cột 1: Ghi số lượng xin nhập kho theo chứng từ của bên giao.
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Cột 2: Thủ kho ghi sổ lượng thực nhập vào kho.

Cột 3,4: Ke toán ghi đơn giá (giá hạch toán) và tính ra sổ tiền của từng tài 
sản, tang vật nhập kho.

Dòng cộng: Ghi tổng số tiền tính theo giá hạch toán của các tài sản, tang 
vật trên phiếu nhập kho.

Phiếu nhập kho do kế toán lập thành 3 đến 4 liên, đặt giấy than viết 1 lần, 
ký và ghi rõ họ tên; người nhập (hoặc người giao hàng) mang 02 liên Phiếu nhập 
kho đến kho để nhập tài sản, tang vật; phải có biên bản thu, giữ tài sản kèm theo
Phiếu nhập kho.

Nhập kho xong Thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho, cùng người nhập 
ký vào phiếu, ghi vào so kho và sau đó chuyển cho Kê toán đe ghi sô kê toán. 
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, liên 2 Thủ kho ghi sồ kho sau đó chuyến cho Ke toán 
lưu theo quy định, liên 3 Thủ kho chuyển cho Ke toán để giao Chấp hành viên 
lưu hồ sơ thi hành án, liên 4 (nếu có) người nhập giữ.

PHIẾU XUẤT KHO
(Mẫu C05-THA)

1. Mục đích

Theo dõi số lượng tài sản, tang vật xuất kho theo quyết định xử lý của 
cấp có thẩm quyền, làm căn cứ để hạch toán giảm tài sản, tang vật ở kho khi xử
lý bồi thường hoặc sung công.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Phiếu xuất kho lập để xuất kho đối với những tài sản, tang vật xuất kho
theo từng lân xử lý.

Khi lập phiếu xuất kho phải ghi rõ: tên, địa chỉ của đơn vị; số và ngày, 
tháng, năm lập phiếu; lý do sử dạng và tên kho tài sản, tang vật và phải đính 
kèm theo Quyết định hoặc yêu cầu xuất kho.

• Cột A, B, c , D: Ghi số thứ tự; tên, nhân hiệu, qui cách; mã số; đơn vị
tính của tài sản, tang vật.

- Cột 1: Ghi số lượng tài sản, tang vật xuất theo yêu cầu xuất kho của Thủ 
tnrởng đơn vị hoặc của Chấp hành viên.

- Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực tế xuất kho (số lượng thực tế xuất kho
chi có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).

- Cột 3, 4: Kế toán ghi đơn giá hạch toán (nhập giá nào xuất giá đó) và
tính thành tiền của từng loại vật tư, hàng hoá xuất kho.

Dòng cộng: Ghi tống số tiền theo giá hạch toán của số tài sản, tang vật 
thực tế đã xuất kho.

Phiếu xuất kho đo kế toán lập thành 3 liên (đặt giấy than viết 1 lần). Sau
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khi lập phiếu xong phụ trách bộ phận sử dụng ký, ký theo từng liên ghi rõ họ tên
giao cho người cầm phiếu xuống kho để lĩnh. Sau khi xuất kho Thủ kho ghi vào
cột 2 số lượng thực xuất của từng thứ, ghi ngày, tháng, năm xuất kho và cùng 
người nhận hàng ký tên vào phiếu xuất (ghi rõ họ tên).

Liên 1: Lưu ở bộ phận lập phiếu.
Liên 2: Thủ kho giữ để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho kế toán để 

kê toán ghi vào cột 3, 4 và ghi vào sổ kế toán.
Liên 3: Lưu hồ sơ thi hành án.

Liên 4: Người nhận tài sản tạm giữ (nêu có).

CHỨNG TỪ XÁC NHẬN KẾT QUẢ GIAO, NHẬN THI HÀNH ÁN
( Mẫu số C06-THA)

1. Mục đích

Làm cơ sở để kế toán hạch toán kết quả thi hành án của Chấp hành viên 
đối với việc giao nhận tiền, tài sản trong thi hành án giữa người phải thi hành án 
và người được thi hành án theo Quyết định thi hành án với sự chứng kiến của 
Chấp hành viên.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Căn cứ vào biên bản giao nhận tiền, tài sản giữa người phải thi hành án và
người được thi hành án theo Quyết định thi hành án với sự chúng kiến của Chấp
hành viên, Chấp hành viên lập chứng từ xác nhận kết quả giao, nhận thi hành án.

Chấp hành viên ỉập chứng từ phải ghi rõ số, ngày tháng năm của Quyêt 
định thi hành án, số ngày tháng năm của biên bản giao nhận tiền, tài sản giữa 
người được thi hành án, người phải thi hành án.

Chấp hành viên ghi các cột A, B, c , 1, 2 và 3:
Cột A, B ghi thứ tự, nội dung giao nhận.
Cột c , 1 ghi đơn vị tính, số lượng tài sản giao nhận
Cột 2 ghi đơn giá hạch toán tài sản giao nhận
Cột 3 ghi giá hạch toán tài sản giao nhận thi hành án.
Trường hợp giao nhận tiền thì chỉ ghi số tiền thực giao nhận trên cột 3
Sau khi Chấp hành viên lập xong Chứng từ sao gửi kèm hiên bản giao 

nhận tiền, tài sản thi hành án chuyển cho Thủ trưởng phê duyệt rồi chuyển lại 
cho Kế toán để ghi sổ. Ke toán có trách nhiệm hạch toán trên chứng từ tại cột D 
và E trước khi ghi sô.

CHỨNG TỪ KẾT CHUYỂN
(Mẫu số C07-THA)
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1. Mục đích

Chứng từ kết chuyển do kế toán lập để kết chuyền số liệu kế toán từ tài 
khoản này sang tài khoản khác theo các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2. Phương pháp lập và trách nhiêm ghi:

Căn cứ lập chứng từ này là Quyết định thi hành án, bảng phân phối tiền 
thu thi hành án, quyết định trích chuyến tiền thu phí, thu chi phí thi hành án...., 
kê toán cần lưu ý:

- Ghi rõ số, ngày tháng nàm của chúng từ gốc làm cơ sở lập chứng từ kết 
chuyến, ví dụ: Bảng kê phân phối tiền thu thi hành án, quyết định thu phí thi
hành án...;

- Nội dung kết chuyển;

- Số hiệu tài khoản kết chuyển (tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có)
- Số ỉượng, đơn giá hạch toán, giá trị hạch toán (đối với kết chuyển giá trị 

tài sản) hoặc số tiền đối với kết chuyển tiền.

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG
(Mẫu số C08 - THA)

1. Mục đích

Giấy đê nghị tạm ứng là căn cứ để Thủ trưởng đơn vị xét duyệt tạm ứng, 
làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Giây đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rỏ gửi Thủ 
trường đơn vị (người xét duyệt tạm ứng) để xin tạm ứng tiền.

- Người xin tạm ứng phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số 
tiên xin tạm ứng (viết bằng số và bằng chữ).

- Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: đi cưỡng chế 
thi hành án, xử lý tài sản sung công...

Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng hoàn lại số tiền đã tạm ứng.
Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho Ke toán trưởng xem xét và ghi ý 

kiên đê nghị Thủ trưởng đơn vị duyệt chi. Căn cứ ý kiến của Thủ trưởng ghi trên 
giấy tạm ứng, Kế toán lập phiếu chi kèm theo giấy đề nghị tạm ứng và chuyển 
cho Thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ cho tạm ứng.

GIẤY THANH TOÁN TẠM ỨNG
(Mẫu số C09-THA)

1. Mục đích

Giấv thanh toán tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng
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và các khoản đã chi từ số tiền tạm ứng cho việc cưỡng chế, định giá, bán tài sản 
hoặc xử lý tài sản sung công.. làm căn cứ đê thanh toán số tiền đã tạm úng.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm 
ứng; Họ tên người xin thanh toán tạm ứng.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán và người xin thanh toán tạm ứng 
ghi vào cột 1 như sau:

Phần I- Số tiền tạm ứng: gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết 
và sô tạm ứng kỳ này.

Mục 1: Căn cứ vào số dư tạm ứng kỳ trước chưa chi hết trên sổ kế toán để
ghi.

Mục 2: số tạm ứng kỳ này căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng đế ghi. Mồi 
phiếu chi ghi 1 dòng.

Phần / / -  Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi của người nhận tạm 
ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi ghi 1 dòng.

Phần III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa phần I và phần II.
- Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của phần 111.
- Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của phần III.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, Ke toán trưởng xem xét 
và trình Thủ trưởng đơn vị xét duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo 
chứng từ gôc được dùng làm căn cứ ghi sô kế toán.

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp 
quỹ. Phần chi quá số tạm ứng phải ỉàm thủ tục xuất quỹ thanh toán. Chứng từ 
gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên 
quan.

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
(Mẫu  C 10-THA)

1. Mục đích
Giấy đề nghị thanh toán chi phí là chứng từ do Chấp hành viên lập để 

thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc cưỡng chế, định giá tài sản....

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Giấy đề nghị thanh toán do Chấp hành viên lập nói rõ chi cho việc gì: 
Cưỡng chế, kê biên hay định giá ,bán tài sản (nếu nội dung chi cho việc gì thì 
ghi tên việc đó vào dòng ...) thuộc vụ án hay Quyêt định thi hành án sô ngày 
tháng năm nào;

- Căn cứ ghi là các chứng từ đà chi liên quan đến các việc trên.
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- Cột A, B, C: Ghi sô thứ tự, sô hiệu, ngày tháng chứng từ.
- Cột D: Ghi nội dung chứng từ.

- Cột 1: Ghi số tiền trên chứng từ.
Sau khi kê hết các chứng từ, Chấp hành viên cộng số tiền đã chi bằng số

và ghi băng chừ, sau đó ký tên. Chuyển cho kế toán kiếm soát và trình Thủ
trưởng đơn vị phê duyệt. Sau khi Thủ trưởng phê duyệt, Giấy đề nghị thanh toán
là căn cứ lập phiếu chi hoặc lập các chứng từ khác để thanh toán và là căn cứ ữỳíì
sô kẽ toán.

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI
(Mẫu Số :C11-THA)

1. Mục đích

Giấy đề nghị chi quỹ tiền mặt (hoặc chuyển tiền chi trả tiền cho đương sự 
qua tài khoản) do Chấp hành viên lập, đề nghị Thủ trưởne đơn vị duyệt và yêu 
câu kê toán làm thủ tục xuất tiền mặt để chi cho đối tượng đến nhận tiền (hoặc 
làm thủ tục chuyến trả tiền cho đương sự qua tài khoản) theo Quyết định thi
hành án.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Ghi rõ họ tên người đến nhận tiền, địa chỉ hoặc số chứng minh thư nhân 
dân, thuộc Quyết định thi hành án số, ngày, tháng, năm. Đôi với đề nghị trả tiền 
qua tài khoản yêu cầu ghi rõ Tên tải khoản, số tài khoản của đương sự được 
nhận tiền.

Lý do chi trả cho đương sự: Chấp hành viên ghi chi tiết từng khoản chi trả 
và số tiên của từng khoản chi.

Sau đó Chấp hành viên ghi ngày tháng năm và ký ghi rồ họ và tên, trình 
thủ trưởng đơn vị duyệt.

Giấv đê nghị xuất quỹ được chuyển cho Ke toán đê viết phiếu chi và làm 
thủ tục xuất quỹ tiền mặt hoặc làm thủ tục chuyên trả tiền cho đương sự qua tài
khoản.

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬP KHO TÀI SẢN, TANG VẬT 
(Mẫu số c 12 - THA)

ỉ. Mục đích

Giấy đề nghi nhập kho tài sản, tang vật tạm giữ do Chấp hành viên lập 
yêu cầu Ke toán làm thủ tục nhập kho số tài sản tạm oịữ do các cơ quan khác 
bàn giao cho Cơ quan Thi hành án hoặc do Chấp hành viên thu được để thi hành
án.
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2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Giấy đề nghị nhập kho tài sản tạm giữ do Chấp hành viên lập đề nghị làm 
thủ tục nhập kho số tài sản tạm giữ theo biên bản giao nhận tài sàn, vật chửng, 
Bán án số ngày tháng năm, Quyết định thi hành án số, ngày tháng năm.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên tài sản vật chứng nhập kho, đơn vị tính.
Cột 1: Ghi số lượng tài sản, trường hợp tài sản cần theo dõi trọng lượng 

(vàng, bạc, đá quý) phải ghi rõ trọng lượng theo từng thứ, từng loại, tùng phẩm 
cấp nếu có.

Sau đó Chấp hành viên ghi ngày tháng năm và ký ghi rõ họ và tên.

Giấy đề nghị nhập kho tài sản được chuyển cho Ke toán viết phiếu nhập 
kho đê làm thủ tục nhập kho tài sản, tang vật tạm giữ.

(Đối với tài sản tang vật đã hạch toán vào tài khoản 336, sau khi có quyết 
định thi hành án thì không phải lập giấy này)

GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO TÀI SẢN, TANG VẬT
(Mẫu Số C1 3  - THA)

1. Mục đích

Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật do Chấp hành viên lập, đề nghị 
Thủ trưởng đơn vị duyệt và yêu cầu kế toán làm thủ tục xuất kho tài sản, tang 
vật để xử lý tài sản theo quyết định của cấp có thẩm quyền .

2. Phương pháp iập và trách nhiệm ghi

Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật do Chấp hành viên lập, đề nghị 
Thủ trưởng đơn vị duyệt cho làm thủ tục xuất kho số tài sản tạm giữ thuộc Bản 
án và Quyết định thi hành án số, ngày tháng năm đề xử lý theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền.

Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên tài sản, tang vật xuất kho, đơn vị tính.
Cột 1: Ghi số lượng tài sản, trường hợp tài sản cần theo dõi trọng lượng 

(vàng, bạc, đá quý) phải ghi rõ trọng lượng theo từng thứ, từng loại, từng phẩm 
cấp (nếu có).

Sau đó Chấp hành viên ghi ngày tháng năm và ký ghi rõ họ và tên.
Giấy đề nghị xuất kho tài sản, tang vật. Sau khi được Thủ trưởng đơn vị 

duyệt chuyển cho Kế toán viết phiếu xuất kho để làm thủ tục xuất kho số tài sản, 
tang vật.

GIẤY ĐỀ NGHỊ TRÍCH TÀI KHOẢN TẠM GIỮ 
CHUYẾN TRẢ TIỀN THI HÀNH ÁN

(Mẫu s ố  C14- THA)
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1. Mục đích

Giấy đề nghị trích tiền từ tài khoản tạm giữ để chuyên trả tiền thi hành án, 
là chứng từ của Cơ quan Thi hành án đê nghị Kho bạc nhà nước trích tiên từ tài 
khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án, để chuyền trả cho người được thi hành 
án và nhừng người có quyền lợi liên quan.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Giấy này do Kế toán lập.
- Cột A, B: Ghi số thứ tự, nội dung trả.
- Cột c , D: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của Quyết định thi hành án.
- Cột 1: Ghi tổng số tiền và chi tiết số tiền trả cho đối tượng được hưởng 

theo từng Quyết định thi hành án.
- Sau khi ghi hết các khoản chi, kế toán cộng tổng số tiền phải chuyển trả 

cho các đối tượng được thi hành án bằng số, bằng chữ và trình Thù trưởng cơ 
quan thi hành án dân sự ký tên đóng dấu.

Giấy đề nghị được đính kèm các uỷ nhiệm chi gửi tới Kho bạc đê Kho bạc 
có căn cứ trích tiền từ tài khoản tạm giữ của thi hành án chuyên khoản trả cho 
từng đối tượng được thi hành án.

GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT TIỀN MẶT 
TỪ TÀI KHOẢN TẠM GIỮ ĐỂ THI HÀNH ÁN

(Mẫu s ố    C15-THA)

1. Mục đích
Giấy đề nghị rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ về quỹ để chi trả cho người 

được thi hành án, là chứng từ của Cơ quan Thi hành án dân sir lập, đề nghị Kho 
bạc nhà nước cho rút tiền mặt từ tài khoản tạm giữ của Cơ quan Thi hành án dân 
sự về quv để chi tra cho người được thi hành án.

2. Phưoiig pháp lập và trách nhiệm ghi

Giấy nàv do Kế toán lập.
- Cột A, B: Ghi số thứ tự, nội dung chi.
- Cột c , D: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của Quyết định thi hành án.
- Cột 1: Ghi tổng số tiền và chi tiết số tiền trả cho đối tượng được hưởng

theo từng Quyết định thi hành án.
Ke toán cộng tổng số tiền phải trả cho các đối tượng được thi hành án 

bằng số và bằng chữ và trình Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự ký tên
đóng dấu.

Giấy đề nghi rút tiền mặt đính kèm với giấy rút tiền mặt để ra Kho bạc
nhà nước làm thủ tục rút tiền.
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GIẤY ĐỀ NGHỊ KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẢO QUẢN 
SỐ VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÝ

(Mẫu s ố     C16- THA)

1. Mục đích:

Đe nghị Kho bạc bảo quản số vàng, bạc, đá quý của Cơ quan Thi hành án 
là căn cứ để Kho bạc nhập kho bảo quản số vàng, bạc, đá quý tạm giữ do Cơ 
quan Thi hành án chuyên đến.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi:

Giấy này do Kế toán lập nói rõ nguồn gốc xuất xứ của số vàng, bạc, đá 
quý thuộc vụ án.

- Cột A, B: Ghi số thứ tự các túi niêm phong.
- Cột C: Ghi tên, đặc điếm ký mã hiệu của tài sản vàng, bạc, đá quý.
- Cột D: Ghi chất lượng của tài sản (nếu có).
- Cột E: Ghi đơn vị tính.
- Cột 1: Ghi số lượng, trọng lượng của tài sản.
Giấy đề nghị Kho bạc nhà nước bảo quản số vàng, bạc, đá quý được thủ 

trưởng đơn vị kv tên đóng dấu chuyển ra Kho bạc cùng với số tài sản đê nghị 
Kho bạc bảo quản.

BẢNG KÊ MUA HÀNG
(Mẫu s ố      C17- THA)

1. Mục đích:

Bảng kê mua hàng dùng trong trường hợp cường chế thi hành án hoặc tiêu 
huỷ tang vật... cần phải thuê mướn dịch vụ hoặc mua vật tư trên thị trường tự do 
trong trường hợp người bán không thuộc đối tượng phải lập hóa đơn khi bán 
hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật, làm căn cứ lập phiếu nhập kho và 
thanh toán.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi:

v ề  nguyên tắc mua hàng hóa, vật tư, công cụ, dịch vụ phải có hóa đơn 
bán hàng của người bán. Nếu người bán thuộc đối tượng không phải lập hóa đơn 
khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định của pháp luật thì khi mua 
hàng, người mua hàng phải lập Bảng kê mua hàng.

Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số quyển dùng trong 1 
năm. Mỗi quyển “Bảng kê mua hàng” phải được ghi số liên tục từ đầu quyển 
đến cuối quyên.

Góc trên, bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu 
đơn vị), bộ phận.
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Ghi rõ họ tên, bộ phận phòng, ban nơi làm việc của người trực tiếp mua
hàng.

Cột A, B, c , D: ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng 
hoặc tên người bán hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, 
hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch
vụ đã mua.

Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hòa, 
dịch vụ đã mua.

Cột 3: Ghi số tiền phải trả của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ, bàng 
hóa, dịch vụ (Cột 3 = cột 1 X cột 2).

Dòng tông cộng ghi số tiền đã mua các loại hàng hóa, vật tư, công cụ, 
dụng cụ, dịch vụ ghi trong phiếu.

Các cột B, c , 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên
xuống.

Bảng kê mua hàng do người mua lập và ký, ghi rõ họ tên sau đó chuyển 
"Bảng kê mua hàng’’ cho người có thấm quyền duyệt mua và kế toán trưởng ký 
làm thù tục nhập kho hoặc đưa ngay vào sử dụng (nêu có) hoặc giao hàng cho
người quản lý, sử dụng.

Bàng kê mua hàng do người mua lập 2 liên: Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu, 
liên 2 chuyên cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ kế toán.

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI 
(Mẫu số C18 -THA)

1. Mục đích

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ do các Chấp hành viên lập đê 
thanh toán tiền cho người được thuê làm những công việc như tháo gỡ, vận 
chuyên, nghiền nát tiêu huỷ tang vật trong hoạt động cường chế thi hành án hoặc 
\ử lý tài sản sung công mà không lập được hoá đơn hoặc hợp đồng lao động để 
làm căn cử thanh toán và ghi sổ kế toán.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Ghi họ và tên, chức vụ người thuê (họ tên Chấp hành viên).
Ghi rõ thuê nhân công để làm cái gì, ở đâu vào thời gian nào.
Cột A, B: Ghi số thứ tự, họ và tên người được thuê.
Cột C: Ghi rõ địa chỉ người được thuê (thôn, xã, huyện, tỉnh), số CMND. 
Cột D: Ghi rõ nội dung, tên công việc đã thuê.
Cột 1: Ghi số công lao động hoặc khối lượng cóng việc đã làm.
Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị



khối lượng công việc.
Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán (Cột 3 = cột 1 X cột 2).

Cột 4: Ghi số thuế TNCN khấu trừ của người được thuê khoán việc (nếu
có).

Cột 5: Ghi số tiền còn lại được nhận sau khi khấu trừ thuế.
Cột E: Từng người được thuê ký nhận khi nhận tiền vào cột E.
Bảng thanh toán tiền thuê ngoài sau khi thanh toán tiền cho người được 

thuê chuyên cho kế toán kiếm soát và trình Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân 
sự phê duyệt được làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán chi.

BẢNG KÊ CHI TIỀN CHO NHỮNG NGƯỜI 
THAM GIA CƯỠNG CHẾ THI HÀNH ÁN

(Mẫu C19 - THA)

1. Mục đích

Nhàm liệt kê và xác nhận số tiền đã chi bồi dưỡng cho những người tham 
gia cưỡng chế thi hành án, làm căn cứ để thanh toán tiền chi phí cưỡng chế thi 
hành án với các đối tượng thi hành án và ghi sổ chi phí cưỡng chế thi hành án 
của từng Quyết định thi hành án.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Chấp hành viên, người tô chức cưỡng chế thi hành án sẽ lập bảng kê này.
Bảng kê phải ghi rõ: Tên, số hiệu, ngày tháng của Quyết định thi hành án, 

Quyết định cưỡng chế; Họ tên của đối tượng phải thi hành án; Địa điểm và thời 
gian cưỡng chế thi hành án.

- Cột A, B, c , D: Ghi số thứ tự, họ tên, đơn vị công tác và chức vụ của
người tham gia cưỡng chế thi hành án.

- Cột 1, E: Ghi số tiền bồi dường cho người tham gia cưcVng chế thi hành
án và chữ ký của người tham gia cường chế khi nhận tiền bồi dưỡng.

Bảng kê chi tiền cho những người tham gia cường chế phải có đầy đủ chừ 
ký của người trực tiếp chi tiền (Chấp hành viên), Kế toán trưởng kiểm soát và 
Thủ trưởng đơn vị ký duyệt. Bảng kê chi tiền cho những người tham gia cưởng 
chế được sử dụng để ghi vào sổ chi phí cưỡng chế của từng Quyết định thi hành 
án và là căn cứ để thanh toán với người chịu chi phí cưỡng chế thi hành án sau 
này.

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN TIỀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Mầu số C20-THA)

1. Mục đích
Bảng kê này để kê các khoản tiền Cơ quan Thi hành án nộp Ngân sách
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nhà nước.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Bảng kê các khoản tiền nộp ngân sách nhà nước do Chấp hành viên kê 
kèm theo giấy nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt do Ke toán lập đê làm thủ
tục nộp tiền vào ngân sách.

Căn cử lập bảng này là yêu cầu của Chấp hành viên, Chấp hành viên sẽ kê 
từng khoản tiền theo từng vụ án và từng Quyết định thi hành án đế nộp vào tài 
khoản của ngân sách nhà nước tại Kho bạc.

Sau khi kê xong, tiến hành cộng bảng kê và vêu cầu Ke toán viết giấy nộp 
tiền vào tài khoản của ngân sách nhà nước tại Kho bạc.

- Cột A, B : Ghi số thứ tự và nội dung nộp.

- Cột c , D: Ghi số hiệu, ngày tháng năm của Quyết định thi hành án.
- Cột 1: Ghi số tiền nộp n^ân sách của từng Quyết định thi hành án.

Bảng kê ỉập xong Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu kèm theo các giấy 
nộp tiền vào ngân sách bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản, chuyển dến Kho 
bạc làm thủ tục nộp tiền vào ngân sách.

BẢNG KÊ CÁC KHOẢN TIỀN MẶT NHẬP QUĨ
(Mẫu số C21-THA)

1. Mục đích
Dùng cho Chấp hành viên hoặc cán bộ được phân công thu tiền tạm ứng 

án phí, lệ phí toà án lập khi nộp nhiều khoản tiền thu thi hành án làm cơ sở cho 
kê toán hạch toán theo từng yêu cầu thu, từng quyết định thi hành án.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Căn cứ các biên lai thu tiền, Chấp hành viên, cán bộ được phân công thu 
tiên ỉập bảng kê các khoản thu ghi rõ số, ngày, ký hiệu biên lai thu tiền nội duns 
từng khoản thu, số tiền từng khoản thu, cơ sở của khoản thu (Quyết định thi
hành án hoặc vêu cầu thu).

Ke toán căn cứ bảng kê các khoản thu kèm theo biên lai thu tiền đế lập 
phiêu thu làm thủ tục thu tiền nhập quỹ và ghi sổ theo từng quyết định thi hành
án và yêu cầu thu.

Cột A, B: ghi thứ tự, nội dung.
Cột c , D: ghi số, ngày tháng của Quyết định THA hoặc Yêu cầu thu.

Cột E, F: ghi số, ngày tháng của Biên lai thu tiền.
Cột 1: là số tiền từng lần nhập quỹ.
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BẢNG KÊ CÁC KHOẢN TIỀN MẶT XUẤT QUỸ
(Mẫu số C22-THA)

1. Mục đích

Dùng cho kế toán lập khi chi nhiều khoản chi cho một đối tượng mà chi 
quĩ một lần thì kê bảng kê này kèm theo phiếu chi để hạch toán.

Bảng kê này cũng dùng để kê các khoản nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ 
quan thi hành án dân sự mở tại kho bạc nhà nước.

2. Phưong pháp lập và trách nhiệm ghi

Căn cứ vào đề nghị chi quỹ tiền mặt của Chấp hành viên đã được Thủ 
trưởng đơn vị phê duyệt, Ke toán lập bảng kê các khoản thanh toán cho 01 đối 
tượng hoặc các khoản tiền nộp vào tài khoản tạm gừi kèm theo phiếu chi làm cơ 
sở để hạch toán.

Cột A, B: ghi thứ tự, nội dung
Cột c , D: ghi số, ngày của yêu cầu thu
Cột E, F: ghi số, ngày của quyết định thi hành án
Cột 1: là số tiền từng khoản trả hoặc nộp vào tài khoản tạm giữ

BẢNG KÊ VÀNG, BẠC, ĐÁ QUÍ
(Mẫu số C23-THA)

1. Mục đích
Nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng, bạc, đá quí tạm giữ có tại 

đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc đế lập phiếu thu, chi quỹ.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách phẩm chất của vàng, bạc, đá
quý.

Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, kg.
Cột 1: Ghi số lượng của từng loại (ví dụ như: 1 chỉ, 2 c h ỉ ....... ).
Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại.
Cột 3: Bằng cột 1 nhân (x) cột 2.
Ghi chủ: Khi cần thiết, tại cột B có thế ghi rõ ký hiệu của loại vàng, bạc,

đá quí...
Bảng kê được lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với phiếu thu (chi) chuyển 

cho Thủ quỳ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp 
(hoặc nhận).

Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như qui định.
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BẢNG KÊ PHÂN PHỐI TIỀN BÁN TÀI SẢN Đ Ể THI HÀNH ÁN
(Mẫu số C24 - THA)

1. Mục đích

Phương án phân phối tiền bán tài sản thi hành án là chứng từ do Châp 
hành viên lập đê phân phối số tiền thu về bán tài sản thi hành án theo Quyết định 
thi hành án. làm căn cứ kết chuyển từ bên Nợ TK 3365 “Tiền bán tài sản đê thi 
hành án" sang bên Có các tài khoản có liên quan đến việc xử lý tiền bán tài sản
thi hành án.

2. Phirơng pháp lập và trách nhiệm ghi

Bảng này do Chấp hành viên ỉập sau khi đâ thu được tiền bán tài sản thi 
hành án hoặc sau khi có biên bản bán đấu giá tài sản thành, ghi rõ thuộc vụ án 
nào và Quyêt định thi hành án số ngày tháng năm nào.

Ghi rõ tông số thu về tiền bán tài sản thi hành án đem phân phối ...

- Các khoán chi phí liên quan.
- Số nộp ngân sách liên quan đến tiền bán Tài sản (nếu có).
- Chuvển sang thi hành án (các khoản thu ngân sách, thu bồi thường).
- Trả lại người phải thi hành án.
Càn cứ vào phương án phân chia số tiền thu về bán tài sản thi hành án, kê 

toán lập chửng từ ghi sô để hạch toán theo đứng nội dung.

BIÊN BẢN KIỂM KÊ TÀI SẢN, TANG VẬT
( Mẫu số C25 -THA )

1. Mục đích:
Xác định số lượng tài sản, tang vật giữ tại kho, tại thời điểm kiểm kê, làm 

căn cử xác định trách nhiệm vật chất của Thủ kho trong việc bảo quản tài sán, 
tang vật và việc xử lý số tài sản, tang vật thừa, thiếu và ghi vào sô kê toán.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi:

Khi tiến hành kiểm kê phái thành lập Ban kiếm kê gồm có Trưởng ban và
các ưý viên.

Mỗi kho được kiểm kê lập một biên bản riêng.
Cột A, B, c , D, E: Ghi số thứ tự, tên tài sản, tang vật kiêm kê, số hiệu, 

ngày tháng của Quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu, đơn vị tính cúa tài sản, 
tang vật.

Cột 1: Ghi sổ lượng tồn theo sổ sách
Cột 2: Ghi số lượng thực tế kiểm kê
Cột 3, 4: Ghi số lượng chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa kiểm kê với sô 

sách kế toán của từng loại tài sản, tang vật.

46



Nếu có chênh lệch, Thủ trưởng đơn vị ghi rõ ý kiến giải quyết số chênh
lệch.

Tất cả thành viên tham gia ký , ghi rõ họ tên.

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ 
(Dùng cho Đồng Việt Nam)

(Mẫu số C26 - THA)

1. Mục đích

Biên bản nhằm xác nhận số tiền tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với 
sô quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở qui trách nhiệm vật 
chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối 
năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn £Ìao quỹ.

Khi tiến hành kiểm kê phải lập ban kiểm kê, trong đó, Thủ quỹ và Kể toán
quỹ là các thành viên.

Trước khi kiềm kê quỹ, Thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, 
phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

- Dòng I “số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày cộng 
sổ đế kiểm kê đề ghi vào cột 2.

- Dòng II “số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi từng 
loại tiên vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2.

- Dòng III “chênh lệch”: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dư
theo sổ quỹ với số kiểm kê thực tế.

Trên Bảng kiếm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra 
thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiêm kê.

Biên bản kiếm kê quỹ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Thủ quỹ, Trưởng 
ban kiêm kê và Ke toán trưởng.

Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo Thủ trưởng đon vị xem xét 
giải quyết.

Biên bản kiềm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản.
1 bản lưu ớ Thủ quỹ; 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

BIÊN BẢN KIỂM KÊ QUỸ 
(Dùng cho ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý)

(Mẫu số C27 “THA)

1. Mục đích

Biên bản nhằm xác nhận số ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý tồn quỹ



thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và 
làm cơ sở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Việc kiếm kẽ quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối quí, cuối 
năm hoặc khi cằn thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ.

Khi tiến hành kiểm kê phải lập ban kiểm kê, trong đó, Thủ quỹ và Ke toán 
quỹ là các thành viên.

Trước khi kiểm kê quỹ, Thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu,
phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đển thời điểm kiểm kê.

Khi tiến hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong 
quỹ như: USD, EURO,... từng loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý (nếu có).

Góc trên, bên trái của biên bản kiêm kê quỹ phải ghi rõ tên đơn vị.
Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê 

(g iờ ...ngày ...... tháng .....n ăm .....)

- Dòng l “số dư theo sổ quỹ”: Căn cứ số tồn quỹ trên sồ quỹ tại ngày cộng
sô để kiểm kê để ghi vào cột 2.

- Dòng II “số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi từng 
loại ngoại tệ, vàng bạc, kim khí, đá quý vào cột 1 và tính ra tông sô tiên theo 
neuvên giá đê ghi vào cột 2.

Dòng III “chênh lệch”: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giừa số dư 
theo sổ quỹ với sô kiểm kê thực tế.

Cột A, B: ghi thứ tự, diễn giải
Cột c , 1: ghi đơn vị tính, sô lượng
Cột 2: ghi giá trị theo nguyên giá của ngoại tệ
Cột 3: ghi tỷ giá hạch toán ngoại tệ hoặc vàng
Cột 4: quy ra tiền Việt Nam
Trên Bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gáy ra 

thừa hoặc thiêu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiêm kê.
Biên bản kiểm kê quỹ phải có chữ ký (ghi rõ họ tên) của Thủ quỹ, Trương 

ban kiểm kê và Ke toán trương.
Mọi khoản chênh lệch quỹ đều phải báo cáo Thu trướng đơn vị xem xét

giài quyêt.
Biên bản kiêm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản.

1 bản lưu ở Thủ quỹ; 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

BIÊN LAI THU TIỀN
(Mẫu số C28-THA)
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1. Mục đích

Biên lai thu tiền là giấy biên nhận của Cơ quan Thi hành án dân sự đà thu 
tiên, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý... hoặc thu qua tài khoản của người nộp tiền làm 
căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, hoặc trên tài khoản, đồng thời để 
người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quv về nghĩa vụ đã thực hiện.

Biên lai thu tiền dùng để thu các khoản tiền như thu chi phí cưỡng chế 
của người phải thi hành án, thu tiền chi phí tống đạt giấy báo, chi phí thoả thuận 
thi hành án, chi phí xác minh, kê biên tài sản, các khoản thu khác ....

2. P h ư ơ n g  p h á p  lập  và trách n h iệm  ghi

Biên lai thu tiền phải đóng thành quyến, phải ghi rõ tên đơn vị, địa chỉ của 
cơ quan thu tiền và đóng dấu cơ quan Thi hành án dân sự, phải đánh số từng 
quyên. Trong mỗi quyển phải đánh số liên tục theo số Biên lai.

Ghi rõ Họ tên, địa chỉ của người nộp tiền
- Dòng “Nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền, và theo Quyết định, số

ngày, tháng, năm hoặc yêu cầu thu của ... số, ngày, tháng, năm
- Dòng “số tiền thu” ghi bằng số và bàng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị 

tính là “đồng VN” hoặc USD...
Nêu thu qua tài khoản phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của giấy báo có
Biên lai thu tiền được lập thành 4 liên (đặt giấy than viết một lần)
Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng kv và ghi rõ họ tên 

vào từng liên đê xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 
liên tại cuốn, liên 2 giao cho Ke toán, liên 3 lưu hồ sơ thi hành án, liên 4 giao 
cho người nộp tiền.

Cuối ngày, người được cơ quan giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào 
liên lưu đê lập Bảng kê Biên lai thu tiền trong ngày (nếu thu qua tài khoản phải 
lập Bảng kê riêng) và nộp cho Kế toán đế Kế toán lặp phiếu thu làm thủ tục 
nhập quỹ hoặc làm thủ tục hạch toán tăng tài khoản tiền gửi.

Biên lai thu tiền áp dụng trong các trường họp thu tiền của người phải thi
hành án hoặc của những người có liên quan đến việc thi hành án.

BIÊN LAI THU TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN
(Mẫu số C29-THA)

1. Mục đích

Để thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí toà án căn cứ theo giấy báo của Toà 
án, là giấy biên nhận của Cơ quan Thi hành án đã thu tiền, hoặc thu qua tài 
khoản của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, hạch 
toán số thu trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc, đồng thời để người nộp tiền 
thanh toán với cơ quan hoặc lưu giữ về nghĩa vụ đã thực hiện.
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2. Phương pháp và trách nhiệm ghi
Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí toà án phải đóng thành quyên, phải 

ghi rõ tên đơn vị và đóng dấu cơ quan Thi hành án dân sự, phải đánh số từng 
quvèn. Trong mỗi quvển phải đánh số liên tục theo sô Biên lai.

Ghi rõ họ tên của người nộp tiền
- Dòng “nội dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền: thu tiền tạm thu án phí ,

và ghi rõ theo Yêu cẩu thu số, ngày, tháng, năm của Toà án.....
Dòng “số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, nếu thu qua tài 

khoản phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của chứng từ báo có .
Biên lai thu tiền được lập thành 4 liên (đặt giấy than viết một lần)

Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký' và ghi rõ họ tên 
vào từng liên đế xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 
liên tại cuốn, liên 2 giao cho Kế toán, liên 3 lưu hồ sơ đến khi có QĐ THA thì 
chuyển cho Chấp hành viên để lưu hồ sơ và có hướng xử lý, liên 4 giao cho
người nộp tiên.

BIÊN LAI THU TIỀN NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
(Mẫu số C30-THA)

1. Mục đích

Để thu các khoản tiền nộp NSNN, là giấy biên nhận của Cơ quan Thi 
hành án dân sự đã thu tiền, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý... hoặc thu qua tài khoan 
của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, hoặc trên tài 
khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ về
nghĩa vụ đã thực hiện.

2. P h ư ơ n g  p h á p  lập  và  trách nh iệm  ghi
Biên lai thu tiền nộp NSNN, phải đóng thành quyến, phải ghi rõ tên đơn 

vị, và đóng dâu cơ quan Thi hành án, phải đánh số tửng quyên. Trong môi 
quvển phái đánh số liên tục theo số Biên lai.

Ghi rõ họ tên của người nộp tiền
- Dòng “nội dung thu" ghi rõ nội dung thu tiền như: thu tiền án phí, phạt,

sung công... ghi rõ theo Quyết định Thi hành án số, ngày, tháng, năm nào.
- Dòng “số liền thu” ghi bằng số và bằng chữ số tiền nộp, ghi rõ đơn vị 

tính là “đồng VN” hoặc USD...
Nếu thu qua tài khoản phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của chứng từ báo

có
Biên lai thu tiền được lập thành 4 liên (đặt giấy than viết một lần)
Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên 

vào từng liên đế xác nhận số tiền đã thu, đă nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1
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liên tại cuốn, liên 2 giao cho Kế toán, liên 3 lun hồ sơ thi hành án, liên 4 giao 
cho người nộp tiền.

Cuối ngày, người được cơ quan giao nhiệm vụ thu tiền phải căn cứ vào 
liên lưu để lập Bảng kê Biên lai thu tiền nộp NSNN trong ngày (nếu thu qua tài 
khoản phải lập Bảng kê riêng) và nộp cho Ke toán để Ke toán lập phiếu thu làm 
thủ tục nhập quỹ hoặc làm thủ tục nộp Kho bạc.

Biên lai thu tiền nộp NSNN áp dụng trong các trường hợp thu tiền của 
người phải thi hành án hoặc của những người có liên quan đến việc thi hành án 
đối với những khoản thu nộp ngân sách nhà nước

BIÊN LAI THU TIỀN THI HÀNH ÁN
(Mẫu số C31-THA)

1. Mục đích

Đê thu các khoản tiền thi hành án theo đơn yêu cầu, là giấy biên nhận của 
Cơ quan Thi hành án đã thu tiền, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý... hoặc thu qua tài 
khoản của người nộp tiền làm căn cứ để lập phiếu thu, nộp tiền vào quỹ, hoặc 
trên tài khoản, đồng thời để người nộp tiền thanh toán với cơ quan hoặc lưu quỹ 
về nghĩa vụ đă thực hiện.

2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi

Biên lai thu tiền thi hành án , phải đóng thành quyển, phải ghi rõ tên đơn 
vị, và đóng dấu cơ quan Thi hành án, phải đánh số từng quyển. Trong mỗi 
quyển phải đánh số liên tục theo số Biên lai.

Ghi rõ họ tên của người nộp tiền
- Dòng “rvM dung thu” ghi rõ nội dung thu tiền: ghi rõ theo Quvết định 

Thi hành án số, ngày, tháng, năm nào.
- Dòng “số tiền thu” ghi bằng số và bằng chữ sô tiền nộp, ghi rồ đơn vị 

tính là “đồng VN” hoặc USD...
Nếu thu qua tài khoản phải ghi rõ số, ngày, tháng, năm của chứng từ báo

Biên lai thu tiền được lập thành 4 liên (đặt giấy than viết một lần)
Sau khi thu tiền, người thu tiền và người nộp tiền cùng ký và ghi rõ họ tên 

vào từng liên đế xác nhận số tiền đã thu, đã nộp. Ký xong người thu tiền lưu 1 
liên tại cuốn, liên 2 giao cho Ke toán, liên 3 lưu hồ sơ thi hành án, liên 4 giao 
cho người nộp tiền.

Biên lai thu tiền thi hành án áp dụng trong các trường hợp thu tiền của 
người phải thi hành án hoặc của những người có liên quan đến việc thi hành án.
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CHỨNG TỪ NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN
• *

Nội dung và phương pháp ghi theo quy định  về trình tự, thủ tục hoạt động 
thi hành án của Chấp hành viên (đây là các chứng từ đã hoàn thành kế toán tiếp 
nhận để làm căn cứ pháp lý cho việc quản lý thu, chi, nhập xuất tiền và tài sản 
trong quá trình thi hành án) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về biếu mẫu hò
sơ thi hành án.
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PHỤ LỤC SỐ 02
(Kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17 /  6 /  2010 của Bộ Tài chính)

I- HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

So~ So hiệu
Tên tài khoản

Phạm vi Ghi chúTT TK áp dụng
1 2 3 4 5

Loại 1 -  Tiền, tài sản
1 111

1111
Tiền mặt
Tiền Việt Nam

Mọi đơn vị

1112 Ngoại tệ Chi tiết từng loại
1113 Vàng, bạc, đá quý Chi tiết từng loại
1114 Chứng chỉ có giá Chi tiết từng loại

2 112
1121

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Tiền Việt nam

Mọi đơn vị

1122 Ngoại tệ Chi tiết từng loại
1123 Vàng, bạc, đá quý Chi tiết từng loại

3 114 Tài sản, tang vật Mọi đơn vị
1141 Tài sản, tang vật tại kho Chi tiết từng loại
1142 Tài sản, tang vật thuê gửi Chi tiết từng loại, 

từng đơn vị

Loại 3 - Thanh toán

4 311 Các khoản phải thu Mọi đơn vị

3111 Thu tiền bán tài sản thi hành án Chi tiết đến đối tượng

3112 Bồi thường vật chất Chi tiết đến đối tượng

3118 Các khoản phải thu khác Chi tiết đến đối tượng

5 312 Tạm ứng Mọi đơn vị

3121 Chi phí cưỡng chế thi hành án Chi tiết đến đối tượng

3122 Chi phí thi hành quyết định mở thủ tục Chi tiết đến đối tượng

phá sản
Chi tiết đến đối tượng3128 Khác

6 316 Phải thu của người phải thi hành án Mọi đơn vị

3161 Các khoản chủ động thi hành án Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

31611 Các khoản thu, nộp Nhà nước

316111 Án phí, lệ phí toà án

316112 Phạt tiền theo Bản án

316113 Truy thu tiền

316114 Truy thu tài sản thu lợi bất chính

316115 Tịch thu tiền sung quỳ nhà nước



So Số hiệu
Tên tài khoản

Phạm vi Ghi chú
TT TK áp dụng

1 2 3 4 5

316116 Tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước

316117 Thu hồi quyển sừ đụng đất

316118 Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản

31612 Các khoản trả lại đương sự

316121 Trả lại tiền cho đương sự

316122 Trả lại tài sản cho đương sự

31613 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời

316131 Thu tiền khẩn cấp tạm thời

316132 Thu tài sản khẩn cấp tạm thời
316138 Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời

khác

3162 Các khoản thi hành án theo đon Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

31621 Thi hành án bằng tiền

31622 Thi hành án bằng tài sản

3163 Thu xử lý vụ việc phá sản Chi tiết từng vụ việc

3168 Các khoản phải thu khác Chi tiết từng vụ việc
7 331 Các khoản phải trả Mọi đơn vị

3312 Phải trà dịch vụ thuê ngoài Chi tiết đối tượng

3318 Các khoản phải trả khác Chi tiết đối tượng

8 333 Các khoản phải nộp Nhà nước Mọi đơn vị

3331 Các khoản nộp theo Bản án Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

33311 Án phí, lệ phí toà án

33312 Phạt tiền theo Bản án
33313 Truy thu tiền
33314 Truy thu tài sản thu lợi bất chính
33315 Tịch thu tiền sung quỹ nhà nước
33316 Tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước
33317 Thu hồi quyèn sử dụng đất
33318 Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản

3338 Các khoản nộp khác

33381 Phí thi hành án Chi tiết từng Ọuyếl 
định

33382 Phạt hành chính Chi tiết từng Quyết 
định

33383 Sung quv tiền của đương sự hết thời
hiệu

Chi tiết từng Quyết 
định

33388 Phải nộp khác Chi tiết từng Quyết 
định
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SỐ Số hiệu Tên tài khoản
Phạm vi Ghi chú

TT TK áp dụng
1 2 J 4 5

9 335

3351

33511

33512

3352

33521

33522

33523

Các khoản phải trả về thi hành án

Các khoản trà lại đương sự

Trả lại tiền cho đương sự

Trả lại tài sản cho đương sự

Thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời

Thi hành về tiền

Thi hành về tài sản

Thi hành khác

Mọi đơn vị Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

3353 Các khoản thi hành án theo đơn Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

33531 Phải trả tiền thu thi hành án theo đơn

33532 Phải trả tài sản thư thi hành án theo đơn

10 336 Các khoản tạm giữ chờ xử lý Mọi đom vị

3361 Thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án Chi tiết yêu cầu thu

3362 Thu trước quyết địiih thi hành án Chi tiết yêu cầu thu

3363 Tiền, tang vật tạm giữ Chi tiết yêu cầu thu

3364 Tài sản, tang vật tạm giữ Chi tiết yêu cầu thu

3365 Tiền bán tài sản để thi hành án Chi tiết từng vụ việc

3368 Các khoản tạm giữ chờ xử lý khác Chi tiết yêu cầu thu

11 342 Thanh toán nội bộ Mọi đơn vị

3421 Các khoản trích nộp đơn vị cấp trên Chi tiết từng Quyết 
định

3422 Các khoản trích nộp đơn vị dự toán Chi tiết từng Quyết 
định

3428 Thanh toán khác Chi tiết từng Quyết 
định

12 343 Thanh toán vói đon vị dự toán Mọi đơn vị

3431 Thanh toán về cưỡng chế thi hành án Chi tiết từng Quyết 
định

3432 Thanh toán về quyết định mớ thủ tục 
phá sản

Chi tiết từng Quyết 
định

3438 Thanh toán khác Chi tiết từng Quyết 
định

Loại 5 - Các khoản thu

13 511 Các khoản thu Mọi đơn vị
5111 Phí thi hành án Chi tiết từng Quyết 

định

5112 Phạt hành chính Chi tiết từng Quyết 
định

5113 Thu thông báo thi hành án Chi tiết từng Quyết 
định
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So
TT

~ s ỉ  hiệu
TK

Tên tài khoản
Phạm vi 
áp dụng

Chi chú

1 2 3 4 5

5114 Thu xác minh điều kiện thi hành án Chi tiêt từng Quyêt 
định

5115 Thu chi phí thỏa thuận thi hành án Chi tiết từng Quyết 
định

5116 Thu chi phí định giá tài sản khi có thay
đổi giá

Chi tiết tìmg Quyết 
định

5117 Thu xừ lý tài sản sung công Chi tiết từng Quyết 
định

5118 Thu khác Chi tiết từng Quyết 
định

14 512 Thu của ngưòi phải thi hành án Mọi đơn vị

5121 Các khoản chủ động thi hành án Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

51211 Các khoản thu, nộp NN Chi tiết từng Quyết 
định

512111 Án phí, lệ phí toà án

512112 Phạt tiền theo Bản án

512113 Truy thu tiền
512114 Truy thu tài sàn thu lợi bất chính

512115 Tịch thu tiền sung quỹ nhà nước

512116 Tịch thu tài sàn sung quỹ nhà nước

512117 Thu hồi quyền sừ dụng đất

512118 Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản

51212 Các khoản trả lại đương sự

512121 Trà lại tiền cho đương sự
512122 Trả lại tài sản cho đương sự

51213 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời

512131 Thu tiền khẩn cấp tạm thời

512132 Thu tài sản khấn cấp tạm thời

512133 Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời
khác

5122 Các khoản thi hành án theo đơn Chi tiết từng Quyết 
định thi hành án

51221 Thi hành án bẳng tiền

51222 Thi hành án bàng tài sản

5123 Thu xử lý vụ việc phá sản Chi tiết từng vụ việc

5128 Các khoản thu khác Chi tiết lừng vụ việc

Loại 6 -  Các khoản chi

15 632 Các khoản chi Mọi đơn vị

6321 Chi phi cưỡng chế thi hành án Chi tiết từng Quyết 
định
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1 I

SỐ Sô hicu Tên tài khoản Pham vi Ghi chú
TT TK áp dụng

1 2 3 4 5

6322 Chi phí thi hành quyết định mở thủ tục 
phá sản

Chi tiêt từng Quyêt 
định

6323 Chi khác Chi tiêt từng Quyêt 
định

Loại 0 -  Tài sản ngoài bảng cân đối

1 001 nn • *> 1 A ì • ATài sản kê biên Mọi đơn vị Chi tiết từng loại

2 007 Ngoại tệ các loại Mọi đơn vị Chi tiết từng loại
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II- GIẢI THÍCH NỘI DUNG, KẾT CẤU

VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

LOẠI TÀI KHOẢN 1 

TIỀN -  TÀI SẢN
Loại tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại 

tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án của đơn vị, gồm tiền Việt Nam, 
ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí, chứng chỉ có giá và giá trị tài sản tại kho, quỹ của 
đơn vị hoặc gửi tại Ngân hàng, Kho bạc nhà nước và các đon vị khác trong quá 
trình thi hành án thu được hoặc do các cơ quan chức năng khác thu chuyển cho 
Cơ quan Thi hành án tạm giữ chờ xử lý.

Loại tài khoản này có 3 tài khoản:
TK 111- Tiền mặt;
TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc;
TK 114 - Tài sản, tang vật.

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN TIÊN, TÀI SẢN 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán giá trị phải dùng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ đê tính và 
ghi sổ. Nếu là ngoại tệ phải ghi sổ theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam 
theo tỷ giá hạch toán. Trường hợp loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái với 
đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái 
với đồng Việt Nam.

2. Ke toán các loại vàng, bạc, đá quý, tài sản, tang vật khi tạm giữ hay 
thanh toán thay tiền thì khi thu vào hay xuất ra phải theo dõi số lượng, trọng 
lượng và quy ra tiền theo đơn giá hạch toán. Đồng thời theo dõi chi tiết số 
lượng, trọng lượng, phẩm cấp và giá trị vàng, bạc, đá quý, tài sản, tang vật theo 
từng Quyết định thi hành án.

3. Căn cứ vào Quyết định thi hành án, nếu phải thanh toán bằng ngoại tệ 
hoặc vàng thì phải thanh toán bằng ngoại tệ hoặc vàng. Nếu một trong các bên 
có yêu cầu xin thanh toán giá trị bằng các phương tiện khác so với Quyết định 
thi hành án thì do các bên trực tiếp thoả thuận trên cơ sở số lượng ghi trong 
Quyết định thi hành án.

4. Trường hợp vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, tài sản là tang vật tạm giữ của 
các vụ án trong thời gian chờ xử lý được bảo quản trong kho tạm giữ của Cơ 
quan Thi hành án hoặc thuê gửi đều được tính theo giá hạch toán đế ghi sổ kế 
toán.

5. Giá hạch toán được dùng để quy đổi ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, 
đá quý và tài sản khác ra đồng Việt nam để ghi sổ kế toán theo quy định.

6. Đối với các chứng chỉ có giá, căn cứ mệnh giá ghi trên chứng chỉ đê
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tính ra giá trị đê ghi sô.

TÀI KHOẢN 111 
T IỀN MẶT

Tài khoản này dùng đế hạch toán các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, 
đá quý và các chứng chỉ có giá nhập quỹ trong quá trình thi hành án.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 111 - TIỀN MẶT 
CAN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1 - Chỉ phản ánh vào Tài khoản 111 số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá 
quý (sử dụng trong lưu thông thanh toán), chứng chỉ có giá (sau đây gọi tẳt là 
tiên mặt) thực tế nhập, xuất quỹ.

2- Ke toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện 
có, tình hình biến động các loại tiền mặt phát sinh trong quá trình thi hành án, 
luôn đảm bảo khớp đúng giữa số liệu trên so kế toán với số liệu trên sổ quỹ, giữa 
số liệu trên số kế toán, sổ quỹ với số tiền thực tể trong quỹ. Mọi chênh lệch phát 
sinh phải xác định nguyên nhân và báo cáo với Thủ trưởng cơ quan Thi hành án 
biết và kiến nghị biện pháp xử lý số chênh lệch đó.

3- Khi nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có Phiếu thu, Phiếu chi. Phiếu thu, 
Phiếu chi phải có đủ chữ ký của người giao, người nhận tiền, Ke toán và Thủ 
trưởng cơ quan Thi hành án theo quy định của từng loại phiếu.

4- Ke toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các qui định trong chế 
độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành và các quv định về thủ tục thu, chi, nhập 
qu\\ xuất quỹ và kiêm kê quỹ tiền mặt.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
CỦA TÀI KHOẢN 111 -T IỀN MẶT

Bên Nọ’ : Ghi số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và chứng chỉ có giá
nhập quỹ.

Bên Có: Ghi số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và chứng chỉ có giá
xuất quỹ .

Số du’ Nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và chứng chỉ
có giá còn tôn quỹ.

Tài khoản 111 “Tiền mặt”, cỏ 4 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 1111- Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền 

mặt bằng đồng Việt Nam (bao gồm cả số tiền mặt tạm giữ của các vụ án);
Tài khoản J1J2- Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ bàng ngoại 

tệ (Kê cá ngoại tệ tạm giữ của các vụ án) đã quy đổi ra đồng Việt Nam;
Tài khoan 1113 - Vàng, bạc, đả quý: Tài khoản này phản ánh số vàng, bạc, 

đá quý sử dụng trong lưu thông thanh toán như tiền phát sinh trong quá trình thi 
hành án như: Thanh toán tiền bán tài sản thi hành án, các đối tượng thi hành án 
thanh toán với nhau băng vàng. Không phản ánh vào tài khoản này số vàng, bạc,
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đá quý tạm giữ còn trong túi niêm phong (tang vật vụ án) khi chưa có quyết định
xử lý;

Tài khoản 1114-Chứng chỉ có giá’. Phản ánh giá trị các chứng chỉ có giá 
trong quá trình thi hành án, kể cả số tiền gửi tiết kiệm của các đối tượng được 
hưởng nhưng chưa đến nhận còn gửi trên số tiết kiệm.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

I - Hạch toán nhập quỹ tiền mặt:
Sau khi Thủ quỹ đã nhập quỷ tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu do Thủ quỹ 

chuyển giao, Kế toán hạch toán từng trường hợp sau:
1. Rút tiền gửi Kho bạc về nhập quỹ, ghi:

N ợ  TK 111 - Tiền mặt
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

2. Nhận được tiền mặt, ngoại tệ thuộc các khoản tiền tạm giữ do các cơ 
quan khác chuyển cho cơ quan thi hành án tạm giữ chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.

3. Thu hồi các khoản bồi thường vật chất nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt

Có TK 311- Các khoản phải thu.
4. Thu hồi khoản tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tạm ứng chi phí thi hành 

án khác, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 312 - Tạm ứng.
5. Các đối tượng phải thi hành án nộp các khoản tiền thi hành án vào quỷ,

ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án 
Đồng thời ghi Nợ TK 512/Có TK 333, 335.
6. Các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu tiền thi hành án bằng tiền mặt

nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.
7. Thu tiền bán tài sản thi hành án nhập quỹ (đối với tài sản kê biên bán

thu được ngay tiền), ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý (TK 3365).



8. Thu tiền bán đấu giá tài sản do Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá tài
sán nộp, ghi:

N ợ  TK 111 - Tiền mặt
Có TK 3 1 1 -  Các khoản phải thu.

9. Nhập quỹ số thu phí thi hành án, thu chi phí thi hành án:
9.1 Thu phí thi hành án, thu các khoản chi phí thi hành án mà khoản chi 

phí này do đương sự nộp không tạm ứng từ nguồn kinh phí của đơn vị, ghi:

Nợ 111 - Tiền mặt
Có TK 511 -  Các khoản thu.

9.2. Thu tiền chi phí cưỡng chế thi hành án, chi phí thi hành án khác đã 
tạm ứng từ n^uôn kinh phí của đơn vị để tổ chức thi hành án, ghi:

Nợ 111- Tiền mặt

Có TK 632 -  Các khoản chi.
II - Hạch toán xuất quỹ tiền mặt:
Sau khi xuất tiền mặt, căn cứ vào Phiếu chi đã xuất quỹ hạch toán cho các

trường hợp sau:

10. Xuất quỹ gửi các khoản tiền thi hành án vào tài khoản tạm giừ tại Kho
bạc, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 111 - Tiền mặt.

11. Xuất quỹ tạm ứng cho Chấp hành viên, ghi:
N ợ  TK 312 - Tạm ứng

Có TK 111- Tiền mặt.
12. Xuất quỹ trả lại tiền tạm thu cho các đối tượng khống phải thực hiện 

nghĩa vụ vê thi hành án, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý 

Có TK 111 - Tiền mặt.
13. Xuất quỳ nộp các khoản phải nộp ngân sách về thi hành án, ghi:

Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước 

Có TK 111 - Tiền mặt.
14 Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ tạm giữ khi có quyết định tịch thu sung 

công chuyên vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Tài chính đê xử lý, ghi:
Nợ TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước (Chi tiết thanh toán tài 

sản sung công)
Có TK 111- Tiền mặt.

15 Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án, ghi:
Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án



Có TK 111- Tiền mặt.
16. Xuất quỹ tiền bán tài sản thi hành án trả lại cho đối tượng và nhũng 

người có quyền lợi liên quan, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý (chi tiết thanh toán tiền 

bán tài sản thi hành án)

Có TK 111- Tiền mặt.
17. Trường hợp người được thi hành án chưa đến nhận tiền, Cơ quan Thi 

hành án gửi số tiền vào quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật, hoặc số tạm 
thu phải gửi tiết kiệm theo quy định. Thủ tục gửi, rút tiết kiệm, ke toán hạch 
toán ghi sổ như sau:

- Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm, ghi:
Nợ TK 3 1 1 -  Các khoản phải thu (TK 3118 -  Các khoản phải thu

khác)
Có TK 111-Tiền mặt.

- Nhập quỹ sổ tiết kiệm khi đi gửi về, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (TK 1114- Chứng chỉ có giá)

Có TK TK 311 - Các khoản phải thu (TK 3118 - Các khoản
phải thu khác).

- Xuất sổ tiết kiệm cho cán bộ thi hành án đi rút tiền mặt về quỹ để trả cho 
đối tượng được thi hành án, ghi:

Nợ TK 3 1 1 -  Các khoản phải thu (TK 3118 -  Các khoản phải thu
khác)

Có TK 111- Tiền mặt (TK 1114- Chứng chỉ có giá).
- Nhập quỹ số tiền cán bộ thi hành án rút tiết kiệm về, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (cả gốc và lãi)
Có TK 311- Các khoản phải thu (TK 3118 - Các khoản phải 

thu khác) (phần gốc của sổ tiết kiệm)
Có TK 331- Các khoản phải trả (TK 3318- Các khoản phải 

trả khác) (phần lãi của số gốc là tiền được thi hành án)
Có TK 336- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (phần lãi của số 

gốc tạm thu phải gửi tiết kiệm theo quy định).
- Xuất quỹ trả cho đối tượng được thi hành án cả gốc và lãi, ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án (gốc)
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (phần lãi)

Có TK 111- Tiền mặt.
18. Chi các khoản chi phí thi hành án do đương sự phải nộp (đối với

khoản chi không tạm ứng từ nguồn kinh phí tạm ứng để thực hiện việc thi hành
án theo yêu cầu của đương sự), ghi:



Nợ TK 511 - Các khoản thu 
CÓTK 111 - Tiền mặt.

19. Kiêm kê phát hiện thiếu quỹ bắt bồi thường, căn cứ vào biên bản kiểm 
kê quỹ và quyết định xử lý của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu 
Có TK 111 - Tiền mặt.

TÀI KHOẢN 112 
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền gửi của Cơ quan Thi 
hành án tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước bao gồm tiền mặt, ngoại tệ, vàng, 
bạc, đá quý có thể lưu thông thanh toán.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC 
CẦN TỒN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1 - Tài khoản 112 sử dụng ở các đơn vị thi hành án đê phản ánh các khoản 
tiền, ngoại tệ và vàng, bạc, đá quý có thể lưu thông thanh toán của Cơ quan Thi 
hành án gửi tại Ngân hàng, Kho bạc. Không phản ánh vào Tài khoản 112 số 
vàng, bạc, đá quý tạm giữ niêm phong chờ xử lý gửi Ngân hàng, Kho bạc 
(những loại này hạch toán trên tài khoản 114 theo giá hạch toán).

2- Căn cứ để hạch toán trên TK 112 “Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc' là 
các giây báo Có, báo Nợ hoặc Bảng sao kê của Ngân hàng, Kho bạc kèm theo
các chứng từ gốc.

3- Kế toán phải tổ chức việc theo dõi riêng từng loại tiền gửi tại Ngân 
hàng, Kho bạc. Định kỳ phải kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo số liệu gửi vào, 
lấy ra và tồn cuối kỳ khớp đúng với số liệu của Ngân hàng, Kho bạc quản lý. 
Nếu có chênh lệch phải báo ngay cho Ngân hàng, Kho bạc biêt đê kiêm tra đôi 
chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch, sau khi xác định được nguyên nhân sẽ tiến 
hành điêu chỉnh lại sổ kế toán.

4- Ke toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc phải chấp hành nghiêm chỉnh chế 
độ quan lý, lưu thông tiền tệ và những qui định có liên quan đến lưu thông tiền 
tệ hiện hành của Nhà nước.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
CỦA TÀI KHOẢN 112 - TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

Bên Nợ:

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý (quy ra tiền Việt 
Nam) đã gứi vào Ngân hàng, Kho bạc.

Bên Có:

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý (quy ra tiền Việt 
Nam) đă rút từ Ngân hàng, Kho bạc.
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số dư bên Nợ :

- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý ( quy ra tiền Việt 
Nam ) còn gửi tại Ngân hàng, Kho bạc.

Tài khoản 112 “Tiền gửi Ngăn hàng, Kho bạc”, có 3 tài khoản cáp 2:
TK 1121 - Tiền Việt Nam: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động các 

khoản tiền Việt Nam của đơn vị gửi tại Ngân hàng, Kho bạc;

TK 1122 - Ngoại tệ: Phản ánh sổ hiện có và tình hình biến động của các 
loại ngoại tệ đang gửi tại Ngân hàng, Kho bạc được quy ra đồng Việt Nam;

TK ỉ ỉ 23 - Vàng, bạc, kìm khí quỷ, đả quỷ: Phản ánh số vàng bạc, kim khí 
quý, đá quý có thể lun thông thanh toán gửi tại Ngân hàng, Kho bạc.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KÉ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK 111 - Tiền mặt.
2. Người phải thi hành án, tổ chức, cá nhân có liên quan chuyển tiền thi

hành án theo yêu cầu của Chấp hành viên vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc,
ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án

Đồng thời ghi: Nợ TK 512/Có TK 333 hoặc 335.
3. Các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu tiền thi hành án bằng chuyển 

khoản, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.
4. Thu tiền bán tài sản thi hành án bằng chuyên khoản, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 3 1 1 - Các khoản phải thu
Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý (chi tiết thanh 

toán tiền bán tài sản thi hành án).
5. Rút tiền gửi thi hành án từ Kho bạc về nhập quỹ, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

6. Trả lại tiền tạm thu cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa vụ về 
thi hành án bằng chuyển khoản, ghi:

Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
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7. Chuyển khoản nộp các khoản phải nộp ngân sách về thi hành án, ghi:

Nợ TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước
Có TK 112- Tiền gứi Ngân hàng, Kho bạc.

8. Chuyên khoản trả cho các đối tượng được thi hành án (bao gôm cả
chuyên cho trại giam, trại tạm giam đế chi trả cho người được thi hành án đang
chấp hành hình phạt tù), ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án 

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
9. Chuyến khoản trả tiền bán tài sản thi hành án còn thừa cho đối tượng 

phải thi hành án và những người có quyền lợi liên quan, ghi:

Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

10. Chuyền khoản số tiền tịch thu sung công sang tài khoản của Cơ quan
Tài chính, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

TÀI KHOẢN 114 

TÀI SẢN, TANG VẬT

I ài khoản này dùng để hạch toán giá trị các tài sản, tang vật thu được 
trong hoạt động thi hành án lưu giữ tại kho hoặc thuê gửi bên ngoài.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 114 -  TÀI SẢN, TANG VẬT 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài khoản 114 sử dụng đế phản ánh giá trị các tài sản, tang vật thu 
trong quá trình hoạt động thi hành án.

2. Căn cứ để hạch toán trên TK 114 - Tài sản, tang vật - là Phiếu nhập kho 
hoặc Bảng xác định giá, Biên bản định giá số tài sản, tang vật đã thu.

3. Kế toán phải tổ chức việc theo dõi riêng từng tài sản, tang vật theo 
Quyết định thi hành án hoặc từng yêu cầu thu. Định kỳ phải kiểm tra, đối chiếu 
nhăm đảm bảo sồ liệu nhập vào, xuất ra và tồn cuối kỳ đảm bảo khớp đúng giữa 
số liệu kê toán với số liệu của Thủ kho, Chấp hành viên và các cơ quan thuê giữ. 
Neu có chênh lệch phải báo ngay cho các đối tượng có liên quan biết đế kiểm 
tra, đôi chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch, sau khi xác định được nguyên nhân 
phải tiến hành điều chỉnh lại sổ kế toán.

4. Ke toán giá trị các tài sản, tang vật phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ 
quản lý tài sản, tang vật và những chế độ quy định có liên quan đến quản lý tài 
sản, tang vật hiện hành của Nhà nước.
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KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
CỦA TÀI KHOẢN 114 -  TÀI SẢN, TANG VẬT

Bên Nợ :

- Giá trị các tài sản, tang vật thu được.

Bên Có:

- Giá trị các tài sản, tang vật thu được đã xử lý nộp sung công hoặc xuất 
đưa đi bán đấu giá hoặc xuất trả lại cho người có tài sản, tang vật.

Số dư bên Nợ:

- Giá trị các tài sản, tang vật thu được chưa xử lý.

Tài khoản 114 “Tài sản, tang vật”, có 2 tài khoản cấp 2:
TK 1141 — Tài sản, tang vật tại kho: Phản ánh số hiện có và tình hình biến 

động các tài sản, tang vật quản lý tại kho Cơ quan Thi hành án;
TK 1142 — Tài sản, tang vật thuê gửi: Phản ánh số hiện có và tình hình 

biến động các tài sản, tang vật thuê gửi quản lý.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YÊU

1. Nhận được tài sản, tang vật do các cơ quan khác chuyến cho Cơ quan 
Thi hành án tạm giữ chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 114 - Tài sản, tang vật
Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.

2. Các đối tượng phải thi hành án giao nộp các tài sản, tang vật thi hành 
án, bên thứ ba có liên quan giao nộp tài sản, tang vật để thi hành án, ghi:

Nợ TK 114- Tài sản, tang vật
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi Nợ TK 512/Có TK 335 hoặc 333.
* Chú ý: Nếu các tài sản, tang vật này có ghi trong Quyết định thi hành án 

nhưng chưa xác định giá hạch toán ghi sổ, thì ghi bổ sung: Nợ TK 316/ Có TK 
512.

3. Các tài sản, tang vật tạm thu để bảo đảm thi hành án, ghi:
Nợ TK 114 - Tài sản, tang vật

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.

4. Xuất kho tài sản, tans; vật gửi vào Kho bạc, ghi:
Nợ TK 1142 -  Tài sản, tang vật thuê gửi

Có TK 1141 -  Tài sản, tang vật tại kho.
5. Xuất tài sản, tang vật trả cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa 

vụ về thi hành án, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý
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Có TK 114 - Tài sản, tang vật.
6. Xuất tài sản, tang vật tạm gữ  khi có quyết định tịch thu sung công 

chuyến cho Cơ quan Tài chính đề xử lý hoặc cho các cơ quan chức năng sử
dụng, ghi:

Nợ TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước 
Có TK 114 - Tài sản, tang vật.

7. Xuất tài sản, tang vật trả cho đối tượng được thi hành án, ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án 
Có TK 114 - Tài sản, tang vật.

8. Xuất tài sản, tang vật bán đấu giá để thi hành án, ghi:
Nợ TK 3 1 1 -  Các khoản phải thu

Có TK 114 - Tài sản, tang vật.

LOẠI TÀI KHOẢN 3 

THANH TOÁN

Loại tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán giừa Cơ quan Thi 
hành án với người phải thi hành án, với người được thi hành án, với cơ quan, tổ 
chức xã hội, với ngân sách nhà nước về các khoản phải thu, phải trả, phải nộp, 
đâ thu, đâ trả, đã nộp....

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN THANH TOÁN 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Mọi khoản thanh toán của Cơ quan Thi hành án phải được hạch toán 
chi tiêt theo từng Quyết định thi hành án của từng vụ án và theo từng nội dung 
trên Quyết định thi hành án cho từng đối tượng theo từng lần thanh toán.

2. Ke toán phải theo dõi chặt chẽ từng khoản phải thu, đã thu, phải trả, đã 
trả, phải nộp, đã nộp của tìmg đối tượng trong từng Quyết định thi hành án theo 
từng vụ án và thường xuyên yêu cầu Chấp hành viên đôn đốc thu hồi nợ, tránh 
lình trạng đê đối tượng phải thi hành án chây ì không chấp hành thi hành án. 
Đồng thời phải nghiêm chỉnh châp hành kỷ luật thanh toán, kỷ luật thu nộp ngân 
sách. Thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản đă thu, phải trả cho người được thi 
hành án, đã thu, phải nộp ngân sách và các khoản phải thu, phải trả khác.

Loại tài khoản 3 -Thanh toán, có 09 tài khoản:
- TFC 311- Các khoản phải thu;

-T K 3 1 2 -Tạm  ứng;
- TK 316- Phải thu của người phải thi hành án;
- TK 331 - Các khoản phải trả;
- TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước;
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1 I

- TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án;
- TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý;
- TK 342 - Thanh toán nội bộ;
- TK 343 - Thanh toán với đơn vị dự toán.

TÀI KHOẢN 311 

CÁC KHOẢN PHẢI THU

Tài khoản 311 phản ánh các khoản phải thu: về giá trị tài sản đưa đi bán 
đâu giá và chênh lệch giá bán so với giá hạch toán của tài sản khi thu đã hạch 
toán ở tài khoản 114; Giá trị tài sản bán đấu giá thành phải thu đối với nhưng tài
sản chưa hạch toán ở tài khoản 114; bồi thường vật chất như tiền thi hành án bị
xâm tiêu, thiếu hụt quỹ, làm hư hỏng, thiếu hụt tài sản tạm giữ và các khoản 
phải thu khác và việc thu hồi các khoản phải thu đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 311 - CÁC KHOẢN PHẢI THU 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Các tài sản xuất kho hoặc chuyển từ nơi thuê giữ sang Tổ chức được ủy 
quyền bán đấu giá tài sản để bán tài sản thi hành án phải được quản lý chặt chẽ 
về số lượng, chất lượng, giá hạch toán của từng tài sản vào tài khoản này. Khi 
bán đấu giá phải ghi bổ sung số chênh lệch phải thu giữa giá bán được và giá đã 
hạch toán vào Tài khoản 311 “Các khoản phải thu” và vào Tài khoản 336 “Các 
khoản tạm giữ chờ xử lý”.

2. Các tài sản bán đấu giá khác chưa theo dõi trên các Tài khoản 336, thì 
khi bán đấu eiá thành, căn cứ vào biên bản bán đấu giá thành do tố chức bán đấu 
giá và Chấp hành viên lập, phải ghi tổng giá trị tài sản bán đấu giá thành vào tài 
khoản 311 “Các khoản phải thu” và Tài khoản 336 “Các khoán tạm giữ chờ xử 
lý” (TK 3365)

3. Khi phát hiện các khoản xâm tiêu tiền thu thi hành án hoặc những 
khoản phải bồi thường vật chất do làm mất tiền thu thi hành án, thiếu hụt quỹ, 
làm hỏng tài sản tạm giữ... căn cứ vào biên bản xử lý, kế toán phản ảnh các 
khoản phải thu trên vào Tài khoản 311 “Các khoản phải thu”.

4. Kế toán phải mở sổ chi tiết các tài khoản để theo dồi theo từng nội 
dung phải thu theo từng đối tượng và tìmg người chịu trách nhiệm và từng lần 
thu hồi.

KÉT CẢU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 311 - CÁC KHOẢN PHẢI THU

Bên Nợ:

- Giá hạch toán của các tài sản đưa đi bán đấu giá và số chênh lệch giữa 
giá hạch toán và giá bán được của tài sản;
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- Giá trị t à i  sản bán đấu giá để thi hành án chưa hạch toán ở tài khoản 336;

- Các khoản phải thu về bồi thường vật chất;
- Các khoản phải thu khác.

Bên Có:

Các khoán phải thu đã thu được.

Số dư bên Nọ’: số tiền, giá trị tài sản hoặc số tiền xâm tiêu còn phải thu. 

Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3111 - Thu tiền bán tài sản thi hành án;
Tài khoản 3112- Bồi thường vật chất;
Tài khoản 3118 - Các khoản phải thu khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Xuất tài sản đưa đi bán đấu giá, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu
Có TK 1 ] 4 — Tài sản, tang vật.

2. Chênh lệch giữa giá hạch toán và giá bán được tài sản để thi hành án,
ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu

Có TK 336 -  Các khoản tạm giữ chờ xử lý.
3. Cán cử kết quả bán đấu giá tài sản (đối với những tài sàn kê biên chưa 

hạch toán trên tài khoản 336), ghi giá bán được:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý (Chi tiết TK 3365- 
Tiền bán tài sản để thi hành án).

4. Thu được số tiền bán tài sản, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt 
Nợ TK 112 -  Tiền gửi ngân hàng, kho bạc 

Có TK 3 1 1 - Các khoản phải thu.
5. Số tiền bị thiếu hụt quv phải thu hồi, căn cứ vào quyết định của thú 

trường đơn vị, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu 

Có TK 111 - Tiền mặt.
6. Khi phát hiện tiền thu về thi hành án bị xâm tiêu, căn cứ vào biên bản 

xứ lý, phản ảnh số phải thu về tiền thi hành án bị xâm tiêu, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.



Đồng thời ghi Nợ TK 5 12/Có TK 333, 335, 344.
7. Khi thu được tiền bồi thường vật chất, căn cứ vào chứng từ, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 3 1 1 - Các khoản phải thu.

TÀI KHOẢN 312 

TẠM ỨNG

Tài khoản 312 phản ánh các khoản tiền đơn vị kế toán thi hành án đã tạm 
ứng cho các Chấp hành viên để thực hiện việc cưỡng chế, định giá tài sản, xử lý 
tài sản sung công, chi phí cho Tổ quản lý, thanh lý tài sản doanh nghiệp lâm vào 
tình trạng phá sản và tình hình thanh toán các khoản tiền tạm ứng đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 312 - TẠM ỨNG 
CẦN TỒN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tạm ứng là một khoản tiền do Thủ trưởng cơ quan Thi hành án giao 
cho các Chấp hành viên để thực hiện việc cưỡng chế, định giá tài sản, xử lý tài 
sản sung công, chi phí cho Tố quản lý, thanh lý tài sản doanh nghiệp lâm vào 
tình trạng phá sản hoặc đê thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong 
quá trình tổ chức thi hành án mà khoản chi phí này thuộc trách nhiệm thanh toán 
của người yêu cầu thực hiện nhiệm vụ đó.

2. Tiền xin tạm ứng cho mục đích gì phải sử dụng cho mục đích đó, tiền 
tạm ứng không được chuyển giao cho người khác. Sau khi hoàn thành công 
việc, các Chấp hành viên phải lập bảng thanh toán tạm ứng đính kèm các chứng 
từ để thanh toán ngay với Kế toán nghiệp vụ thi hành án. số tạm ứng chi không 
hêt phải nộp trả lại quỹ.

3. Đối với những vụ án chi phí cưỡng chế, tiêu huỷ tang vật phải sử dụng 
kinh phí ngân sách cấp; các Chấp hành viên không trực tiếp tạm ứng và thanh 
toán với đơn vị dự toán mà phải tạm ứng và thanh toán tạm ứng với Ke toán 
nghiệp vụ thi hành án. Sau đó Kế toán nghiệp vụ sẽ thanh quyết toán với đơn vị 
dự toán.

4. Kế toán nghiệp vụ thi hành án phải mở sổ chi tiết tài khoản theo dõi 
tạm ứng của từng Chấp hành viên theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán 
của từng Quyết định thi hành án theo từng vụ án.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 312 - TẠM ỨNG

Bên Nợ: Các khoản tiền đã tạm ứng.

Bên Có:

- Các khoản tạm ứng đã được thanh toán;

- Số tạm ứng sử dụng không hết nhập lại quỹ.

Số dư bên Nợ: số tiền tạm ứng chưa thanh toán.
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Tài khoản này cỏ 3 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 3121- Chi phí cưỡng chế thi hành án;
Tài khoản 3122 - Chi phí thi hành quyết định mở thủ tục phá sản;

Tài khoản 3128- Tạm ứng khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾÉ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YẾU

1 Xuất quy tạm ứng cho các Chấp hành viên, ghi:
Nợ TK 312- Tạm ứng

CÓTK 111 - Tiền mặt.
2. Thanh toán số chi tạm ứng: Căn cứ vào giấy thanh toán tạm ứng (theo 

số chi do người nhận tạm ứng lập kèm theo chứng từ gốc) được Thủ trưởng cơ 
quan Thi hành án duyệt, ghi số chi thực tế được duyệt, ghi:

Nợ TK 632 - Các khoản chi

Có TK 312 - Tạm ứng.
3. Các khoản tạm ứng chi không hết nhập lại quỹ, căn cứ vào Phiếu thu

nhập quỹ số tiền, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (nhập lại quỹ số tạm ứng chi không hết)

Có TK 312 - Tạm ứng.
4. Trường hợp số thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã tạm ứng, kế toán 

lập phiếu chi để chi bổ sung số tiền còn thiếu cho Chấp hành viên, ghi:
Nợ TK 632 - Các khoản chi

Có TK 111 - Tiền mặt.

TÀI KHOẢN 316 

PHẢI THU CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

Tài khoản 316 dùng để phản ảnh các khoản phải thu về thi hành án có thế 
quv ra tiền theo Quyết định thi hành án đối với người phải thi hành án và việc 
xử lý số phải thu đó.

Đối với khoản phải thi hành án không thể xác định được giá trị như tiêu 
liuỷ taní> vật, buộc phải thực hiện một công việc, thi hành biện pháp khẩn cấp 
tạm thời yêu cầu phải thực hiện ngay một công việc hoặc chấm dứt thực hiện 
công việc... thì quy ước giá trị khoản phải thi hành là 1 (một đồng).

Đối với việc thu, chi tiền trone; xử lý tài sản doanh nghiệp lâm vào tình 
trạng phá sản, số phải thu chính là số tiền thu được phải ánh trên tài khoản tạm 
giữ do Chấp hành viên -  Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản làm Chủ tài
khoản.

HẠCH TOÁN TK 316 - PHẢI THU CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

l . Căn cứ hạch toán số phải thu của người phải thi hành án là Quyết định



thi hành án và các chứng từ liên quan đến nộp tiền, tài sản thi hành án, các quyết 
định về đình chỉ, trả đơn, uỷ thác, miễn - giảm thi hành án....

2. Hạch toán chi tiết phải thu của người phải thi hành án phải mớ sổ tờ rời 
theo dõi chi tiết từng vụ án và cho từng đối tượng phải thi hành án từ khi có 
Quyết định thi hành án đến khi hồ sơ việc thi hành án kết thúc.

KÉT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 316 - PHẢI THU CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

Bên Nơ: Các khoản phải thu của người phải thi hành án theo Quyết định 
thi hành án.

Bên Có:

- Số tiền, tài sản đâ thu của người phải thi hành án (kể cả số trại giam, trại 
tạm giam thu của người đang chấp hành hình phạt tù chuyển đến);

- Kết chuyển số tiền bán tài sản thi hành án sang để thi hành án;
- Kết chuyển số tiền nộp tạm ứng án phí hoặc nộp trước của người phải 

thi hành án sang để thi hành án;
- Các khoản xử lý theo các quyết định về thi hành án.

Số dư bên Nợ: số tiền, tài sản còn phải thu của người phải thi hành án. 

Tài khoản 316 “Phải thu của người phải thi hành án” có 4 tài khoản
cấp 2:

- TK 3161 “Các khoản chủ động thỉ hành ản Tài khoản này phản ánh 
sô phải thu của các khoản do Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra 
quyết định thi hành án. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3:

+ TK 31611- Các khoản thu, nộp ngân sách nhà nước, gồm 8 tài khoản
cấp 4:

TK 316111- Án phí, lệ phí tòa án;
TK 316112- Phạt tiền theo Bản án;
TK 316113 - Truy thu tiền;
TK 316114- Truy thu tài sản thu lợi bất chính;
TK 316115- Tịch thu tiền sung công quỹ nhà nước;
TK 316116- Tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước;
TK 316117- Thu hồi quyền sử dụng đất;
TK 316118- Tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản;
+ TK 31612- Các khoản trả lại đương sự, gồm 2 tài khoản cấp 4:

TK 316121- Trả lại tiền cho đương sự;
TK 316122- Trả lại tài sản cho đương sự.
+ TK 31613 - Thu thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, gồm 3 tài 

khoản cấp 4:



TK 316131 - Thu tiên khân câp tạm thời;

IK 316132- Thu tài sản khẩn cấp tạm thời;
TK 316138- Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời khác.
- TK 3 ỉ 62 “Các khoản thi hành án theo đơn Tài khoản này phản ánh 

số phải thu của các khoản thi hành án theo đơn yêu cầu. Tài khoản này có 2 tài 
khoan cấp 3:

+ TK 31621 - Thi hành án bằng tiền;
+ TK 31622- Thi hành án bằng tài sản.
- TK 3163 ''Thu xử lý vụ việc phả sản Tài khoản này phản ánh số tiền

thực thu trong xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng
phá sản trên tài khoàn tạm giữ do Chấp hành viên -  Tô trưởng Tô quản lý,
thanh lý tài sản làm Chủ tài khoản.

- TK 3 1 68 “Các khoản phái thu khác

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1 Căn cứ vào Quyết định thi hành án và Phiếu xác định tiền, giá hạch 
toán tài sản, tang vật thi hành án, phản ảnh số phải thu về thi hành án, ghi:

Nợ TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án 

Có TK 512- Thu của người phải thi hành án.
2. Khi thu được tiền của người phải thi hành án, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 316 - Phải thu của người phái thi hành án.
Đồng thời ghi Nợ TK 512/CÓ TK 333, 335.
3. Giá trị tài sản (bất động sản) thu được đã trả cho người được thi hành 

án hoặc khi thu được tiền thi hành án giao tay ba, ghi:
Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án
Nợ TK 333 - Các khoản nộp nhà nước

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.
Đồng thời ghi Nợ TK 512/CÓ TK 335, 333.
* Lưu ý: Neu tài sản thi hành án có trong nội dung của Quyêt định thi 

hành án nhưng chưa xác định và ghi sổ kế toán ban đầu thì phải ghi bổ sung Nợ 
TK316/CÓ TK512.

4. Khi thu được tiền, tài sản tịch thu sung công, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 114 -  Tài sản, tang vật
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Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý (chuyển từ tạm giữ 
thành tịch thu sung công)

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.
Đồng thời ghi Nợ TK 512/Có TK 333.
5. Khi có Quyết định miễn giảm, đinh chỉ, trả đơn hoặc uỷ thác thi hành 

án cho đơn vị khác thu tiếp, ghi:
Nợ TK 512 - Thu của người phải thi hành án

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.
6. Kết chuyền tiền, tài sản từ tài khoản tạm giữ sang tài khoản phải trả 

người được thi hành án theo quyết định thi hành án trả lại tiền, tài sản cho đương 
sự, ghi:

Nợ TK 336 - Tài sản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi: Nợ TK 512/Có TK 335.
7. Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời
7.1. Khi thu được tiền, tài sản để trả cho người được thi hành án theo 

quvết định khẩn cấp tạm thời, ghi:
N ợ  TK 111, 112, 114

Có TK 316“ Phải thu của người phải thi hành án.
Đồng thời ghi: Nợ TK 512/CÓ TK 335, 333.
7.2. Trường hợp thu được tiền, tài sản nhưng không chuyển trả cho người 

được thi hành án mà tạm giữ tại kho, quỹ, tài khoản tạm giừ của cơ quan thi 
hành án chờ quyết định xử lý của toà, ghi:

N ợ  TK 111, 112, 114
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi: Nợ TK 512/CỎ TK 336.
7.3. Trường họp thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời khác của toà, ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi Nợ TK 512/có  TK 335.
7.4. Quyết định khẩn cấp tạm thời chưa thi hành được hoặc thi hành dớ 

dang thì bản án của tòa tuyên có hiệu lực pháp luật, Cơ quan thi hành án dân sự 
đình chỉ việc thi hành quyết định khẩn cấp tạm thời để ra quyết định thi hành án 
mới theo bản án có hiệu lực pháp luật, ghi:

Nợ TK 512 - Thu của người phải thi hành án
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

8. Khi thu tiền xử lý tài sản trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản:
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8.1. Căn cứ bảng kê chứng từ thu tiền từ quá trình xử lý tài sản doanh 
nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản do Chấp hành viên lập, ghi:

Nợ TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án 
Có TK 512 - Thu của người phải thi hành án.

8.2. Căn cứ bảng kê chứng từ chi trả tiền chi phí mở thủ tục phá sản, chi 
trả tiền cho các chủ nợ do Chấp hành viên lập, ghi:

Nợ TK 512- Thu của người phải thi hành án
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

TÀI KHOẢN 331 

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Tai khoản này phản ảnh các khoản nợ phải trả vê các dịch vụ thuê ngoài 
đà sử dụng cho việc cưỡng chế thi hành án như thuê xe cứu hoả, phương tiện 
vận chuyến, xe máy thi công... và tình hình thanh toán các khoản phải trả đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 331 - CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Mọi khoản nợ phải trả của đơn vị đều phải được hạch toán chi tiết theo 
từng đối tượng phải trả và từng lần thanh toán, số nợ phải trả của đơn vị trên tài 
khoản tống họp phải bằng tổng số nợ phải trả chi tiết của tất cả các đối tượng.

2. Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và thanh toán kịp thời, 
đúng hạn cho các đối tượng.

3. Kế toán chi tiết các khoản nợ phải trả phải mở mẫu sổ chi tiết tài khoản 
đê theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 331- CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Bên Nợ:

- Các khoản nợ về dịch vụ thuê ngoài đã trả cho người cung cấp;
- Các khoản nợ đã trả khác.

Bên Có: số  tiền phải trả cho người cung cấp dịch vụ khi thuê phương tiện 
và các dịch vụ khác đế cưởng chế thi hành án nhưng chưa thanh toán.

Số dư bên Có: số tiền còn phải trả.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3311 - Phải trả dịch vụ thuê ngoài;
- Tài khoản 3318 -  Các khoản phải trả khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Khi thuê các dịch vụ sử dụng nhưng chưa thanh toán, căn cứ vào chứng 
từ phản ánh sô dịch vụ đâ sử dụng phải trả, ghi:
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Nợ TK 632 - Các khoản chi

Có TK 331 - Các khoản phải trả.

2. Khi chuyển tiền thanh toán các dịch vụ đã sử dụng, căn cứ chúng từ trả 
tiền, ghi:

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 
Có TK 111- Tiền mặt 
Có TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

TÀI KHOẢN 333 
CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Tài khoản này phản ảnh các khoản đã thu về thi hành án phải nộp nhà 
nước, tiêu hủy tài sản và việc thanh toán, xử lý tiêu huỷ các khoản đó.

Các khoản thu phải nộp nhà nước, theo quyết định thi hành án, gồm:
- Án phí, lệ phí tòa án;
- Phạt tiền theo Bản án;
- Truy thu tiền;
- Truy thu tài sản thu lợi bất chính;
- Tịch thu tiền sung quỹ nhà nước;
- Tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước;
- Thu hồi quyền sử dụng đất;
- Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản.

Các khoản thu, nộp nhà nước phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án
gồm:

- Phí thi hành án;
- Phạt hành chính;
- Sung quỹ tiền của đương sự hết thời hiệu;
- Phải nộp khác.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 333 - CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Cơ quan Thi hành án khi thu được các khoản phải nộp nhà nước theo 
quyết định thi hành án phải kịp thời nộp vào ngân sách nhà nước, thông báo cho 
các cơ quan có liên quan để bàn giao tài sản thu được, tài sản tiêu huỷ trong thời 
gian quy định của pháp luật vê thi hành án dân sự và kịp thời phản ánh vào sô kê 
toán các khoản thu, nộp đó.

2. Các khoản thu, nộp nhà nước phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành 
án như Phí thi hành án, phạt hành chính, cơ quan thi hành án thực hiện kê khai 
và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định đôi với từng loại thu.

3. Các khoản thu sung quỹ tiền, tài sản của đương sự hết thời hiệu, thực 
hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
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4. Kế toán phai mở sả chi tiết theo dõi từng khoản thu nộp ngân sách theo 
tùng Quyết định thi hành án.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 333 - CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Bên Nợ:

- Các khoản thu đã nộp ngân sách, chuyến giao cho các cơ quan có liên 
quan, tô chức tiêu hủy.

Bên Có:

- Các khoản thu phải nộp ngân sách, chuyến giao cho các cơ quan cỏ liên
quan, tô chức tiêu hủy theo quyêt định thi hành án;

- Các khoản thu phải nộp ngân sách, chuvên giao cho các cơ quan có liên
quan, tô chức tiêu hủy phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án.

Số du’ bên Có: Các khoản phải nộp nhà nước, chuyến giao cho các cơ
quan có liên quan, tố chức tiêu huỷ chưa thực hiện.

Tài khoản 333 “ Các khoản phải nộp Nhà nước ”, có 2 TK cấp 2:

- Tài khoản 333 ỉ -  Các khoản phải nộp theo bản án: Tài khoản này phản
ảnh số thu về tiền, tài sản theo quyết định thi hành án phải nộp ngân sách nhà
nước, chuyến giao cho các cơ quan chức năng, tổ chức tiêu huỷ và việc thực 
hiện các nội dung trẽn, tài khoản này bao gồm 8 tài khoản cấp 3.

TK 33311- Án phí, lệ phí tòa án;
TK 33312- Phạt tiền theo Bản án;
TK 33313- Truy thu tiền;
TK 33314- Truy thu tài sản thu lợi bất chính;
TK 33315- Tịch thu tiền sung quỹ nhà nước;
TK 33316- Tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước;
TK 33317- Thu hồi quyền sử dụng đất;
TK 33318» Tịch thu tiêu huỷ vật chúng, tài sản.

- Tài khoản 3338 -  Các khoản phải nộp khác: Phản ánh số tiền thu được
phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án như phí thi hành án, phạt hành
chính, thu tiền, tài sản hết thời hiệu, thu khác và việc nộp ngân sách nhà nước, 
chuyển giao cho các cơ quan chức năng, tổ chức tiêu huỷ tài sản không còn giá 
trị sử dụng đối với các khoản thu trên, tài khoản này bao gồm 4 tài khoản cấp 3:

TK 33381- Phí thi hành án;
ĨK  33382- Phạt hành chính;
TK 33383- Sung quỹ tiền của đương sự hết thời hiệu;
TK 33384- Phải nộp khác.
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PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YẾU

1. Phản ảnh các khoản đã thu của người phải thi hành án ghi trong Quyết 
định thi hành án phải nộp ngân sách nhà nước, chuyển giao cho cơ quan chức 
năng, tổ chức tiêu huỷ, ghi:

Nợ TK 512 -  Thu của người phải thi hành án

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước.
Bút toán này thực hiện đồng thời khi thu tiền của người phải thi hành án 

và đã hạch toán, ghi: Nợ TK 111, 112 hoặc các tài khoản khác có liên quan, Có 
TK316.

2. Phản ảnh sô phí thi hành án, số thu phạt hành chính phải nộp ngân sách 
nhà nước, ghi:

Nợ TK 511 -  Các khoản thu
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước.

Bút toán này thực hiện sau khi thu được tiền của người được thi hành án, 
những người do vi phạm hành chính đã hạch toán, ghi: Nợ TK 111, 112 hoặc các 
tài khoản khác có liên quan, Có TK 511 và đã được xác định, phân bổ số thu 
theo quy định của pháp luật.

3. Phản ánh số thu tiền, tài sản phải trả đương sự nhưng hết thời hạn
đương sự không đến nhận xử lý sung công hoặc tiêu huỷ theo quy định của pháp
luật về thi hành án dần sự:

Nợ TK 335, 336
Có TK 5 1 1 - Các khoản thu (thu khác)

Đồng thời ghi:
Nợ TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước 

Có TK 5 1 1 - Các khoản thu.
4. Nộp ngân sách nhà nước, chuyển giao cho cơ quan chức năng, xử lý 

tiêu hủy số tiền, tài sản đã thu trong hoạt động thi hành án, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước 

Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 114 -  Tài sản, tang vật.

TÀI KHOẢN 335 

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ THI HÀNH ÁN

Tài khoản này phản ánh các khoản phải trả lại cho đương sự theo quyết 
định thi hành án, đã thu được phải trả người được thi hành án theo quyết định thi 
hành biện pháp khấn cấp tạm thời và đã thu được phải trả cho người có đơn yêu 
cầu thi hành án.
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HẠCH TOÁN TÀI KHOÁN 335- CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ THI HÀNH ÁN 

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
1. Căn cứ đê hạch toán số phải trả cho người được thi hành án là số đã thu 

của người phải thi hành án, tài sản tang vật tạm giữ trả lại cho đương sự theo 
quyết định thi hành án và trình tự xử lý ưu tiên theo pháp luật về thi hành án dân
sự.

2. Số tiền được hưởng của người được thi hành án nếu chưa đến nhặn, 
nhưng theo quy định của pháp luật được gửi vào quỹ tiết kiệm. Người được thi 
hành án sẽ được hưởng cả gốc và lãi. Quá thời hiệu theo quy định của pháp luật, 
nêu người được hưởng không đến nhận số tiền đó thì Cơ quan Thi hành án làm
thủ tục sung công.

3. Trường hợp người được thi hành án được nhận tiền ở Ọuyết định thi 
hành án này, nhung lại phải nộp tiền thi hành án ở Quyết định thi hành án khác 
thì Ke toán và Chấp hành viên phải làm thủ tục kết chuyến, trả cho người được 
hường ở Quyết định thi hành án này thành số đã nộp cho Quyết định thi hành án 
khác mà người đó phải thực hiện. Ke toán hạch toán riêng biệt từng quyết định 
và phải theo dõi vào sổ tờ rời chi tiết của từng Quyết định thi hành án.

4. Mạch toán chi tiết phải trả cho người được thi hành án phải mơ sổ kê 
toán để theo dõi chi tiết đến tìmg Quyết định thi hành án và cho từng đối tượng 
được thi hành.

5. Trước khi trả tiền hoặc tài sản cho người được thi hành án, Chấp hành 
viên Cơ quan Thi hành án phải xác định số phí thi hành án mà người được thi 
hành án phải nộp theo quy định của pháp luật, chuyến cho Kế toán làm thủ tục 
thu kết chuyên trên tài khoán và báo cho người được thi hành án biêt trước khi 
chi trả tiền bồi thường, hoặc đế làm thủ tục thu tiền của người được thi hành án 
trước khi làm thủ tục xuất trả hoặc giao tài sản cho người được thi hành án nhận.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 335- CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ VỀ THI HÀNH ÁN

Bên Nợ:
- Số tiền hoặc giá trị tài sản thi hành án đã trả cho người có đơn yêu cầu 

thi hành án, trả theo quyết định thi hành biện pháp khấn cấp tạm thời hoặc 
đương sự được nhận lại tiền, tài sản theo quyết định thi hành án;

- Chuyển số tiền phải trả về thi hành án thành số đã nộp của người phai thi 
hành án sang Quyết định thi hành án khác;

- Chuvên số tiền phải trả về bồi thường thi hành án thành sô đã nộp Phí thi
hành án phải nộp;

Quá thời hạn quy định chuyến số tiền, tài sản phải trả sang nộp sung 
công hoặc xử lý tiêu huỷ đối với tài sản không còn giá trị sử dụng.

Bên Có:

Số tiền thi hành án đă thu theo quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu,
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thu thi hành biện pháp khấn cấp tạm thời, tài sản tang vật tạm giữ trả lại cho 
đương sự theo quyết định thi hành án.

Số dư bên Có:

Số tiền, tài sản đă thu còn phải trả cho người có đơn yêu cầu thi hành án, 
theo quyết định thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, còn phải trả lại cho đương 
sự theo quyết định thi hành án.

Tài khoản 335 “Các khoản phải trả về thi hànli án ”, có 3 tài khoản
cấp 2:

- TK 3351 -  Các khoản trả lại cho đương s ự : Tài khoản này phản ánh các 
khoản cơ quan thi hành án đang tạm giữ, tạm thư phải trả lại đương sự theo bản 
án, quyết định của toà án và việc trả lại tiền, tài sản cho đương sự, tài khoản này 
có 2 tài khoản cấp 3:

TK 33511 - Trả lại tiền cho đương sự;
TK 33512 - Trả lại tài sản cho đương sự,

- TK 3352 - Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời: Tài khoản này phản ánh 
các khoản đã thu theo quyết định thi hành biện pháp khấn cấp tạm thời phải chi 
trả cho người được thi hành án và việc trả tiền, tài sản cho người được thi hành 
án theo quyết định khẩn cấp tạm thời, tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3:

TK 33521 - Thi hành về tiền;
TK 33522 - Thi hành về tài sản;
TK 33523 - Thi hành khác.

- TK 3353 - Các khoản thi hành ản theo đơn: Tài khoản này phản ánh các 
khoản đã thu được theo quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu và việc thanh 
toán trả tiền, tài sản cho người được thi hành án, tài khoản này có 2 tài khoản 
cấp 3:

TK 33531 - Phải trả tiền thu thi hành án theo đơn;
TK 33532 - Phải trả tài sản thu thi hành án theo đơn.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YẾU

1. Phản ảnh số tiền, tài sản đã thu về thi hành án phải trả cho người được 
thi hành án, ghi:

Nợ TK 512 -  Thu của người phải thi hành án
Có TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án.

Bút toán này chỉ được thực hiện sau khi đã có bút toán Nợ TK 111, 112 
hoặc các tài khoản có liên quan/CÓ TK 316.

2. Kết chuyển số tiền, tài sản đang tạm giữ sang phải trả cho đương sự 
theo quyết định thi hành án, ghi:

Nợ TK 5 1 2 -  Thu của người phải thi hành án
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Có TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án.
Bút toán này chỉ được thực hiện sau khí đằ có but toán Nợ IK 336/Có ỉ K

316.
3. Xuất quỹ hoặc chuyển tiền thanh toán với người được thi hành án, căn 

cứ chửng từ chuyển tiền, ghi:
Nợ TK 335 - Các khoản phai trả về thi hành án 

Có TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 114 -  Tài sản, tang vật.

4. Trường hợp Cơ quan Thi hành án thu được tiền hoặc thu được tài sản 
(bao gồm cả bất động sản) và giao ngay cho người được hưởng; thi hành biện 
pháp khân cấp tạm thời hoặc thi hành bản án yêu cầu làm hoặc không được làm 
một công việc, căn cứ vào chứng từ, ghi:

Nợ TK 512 -  Thu của người phải thi hành án
Có TK 335 - Các khoản phái trả về thi hành án.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án

Có TK 316 - Thanh toán với người phải thi hành án.

5. Trường hợp người được thi hành án chưa đến nhận tiền, Cơ quan Thi 
hành án gửi số tiền vào quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật:

a) Gửi tiền của người được thi hành án vào quỹ tiết kiệm, ghi:
- Đem tiền đi gửi tiết kiệm

Nợ TK 3118 -  Các khoản phải thu khác 

Có TK 1111 - Tiền Việt Nam.
- Nhập sô tiết kiệm vào quỹ:

Nợ TK 1114 - Chứng chỉ có giá
Có TK 3118 -  Các khoản phải thu khác.

b) ỉvhi rút tiền gửi tiết kiệm trả cho ngườỉ được thi hành án, số gốc và 
lài tiền gửi tiết kiệm được hạch toán như sau:

Rút tiền tiết kiệm về nhập quỹ tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (TK 1111- Tiền Việt Nam) (Số tiền cá gốc và

lãi)
Có TK 311- Các khoản phải thu (Tiền gốc)
Có TK 331- Các khoản phải trả (Tiền lãi tiết kiệm).

- Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án cả gốc và lã i , ghi :
Nợ TK 335- Các khoản phải trả về thi hành án (Tiền gốc)
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tiền lãi tiết kiệm)



Có TK 111- Tiền mặt (TK 1111 - Tiền Việt Nam).
6. Đối với những đối tượng được bồi thường ở Quyết định thi hành án này 

nhưng phải nộp tiền thi hành án ở một Quyết định thi hành án khác, phản ảnh số 
đã trả ở Quyết định thi hành án này và số đã thu của Quyết định thi hành án 
khác, ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án (Chi tiết từng quyết
định)

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án (Chi tiết
theo quyết định).

Đồng thời ghi:

Nợ TK 512 - Thu của người phải thi hành án
Có TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án.

7. Xác định số phí thi hành án phải thu của người được thi hành án, ghi:
Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án (Chi tiết từng quyết

định)

Có TK 511 -  Các khoản thu.
8. Quá thời hiệu quy định, nếu người được thi hành án không đến nhận 

tiền, tài sản Cơ quan Thi hành án ra Quyết định tịch thu sung công số tiền, tài 
sản trên, ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án 
Có TK 511- Các khoản thu.

- Phản ảnh số tiền tịch thu sung công theo thời hiệu, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước.

TÀI KHOẢN 336 
CÁC KHOẢN TẠM GIỮ CHỜ XỬ LÝ

Tài khoản này phản ảnh số tiền và giá trị các tài sản tạm giữ chờ xử lý và 
việc xử lý sô tiền và những tài sản tạm giữ đó; phản ánh số tiền bán tài sản kê 
biên trong thi hành án và việc xử lý số tiền đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 336- CÁC KHOẢN TẠM GIỮ CHỜ XỬ LÝ 
CÀN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài sản tạm giừ là tiền mặt, ngoại tệ và tài sản khác do các cơ quan 
khác thu được, chuyển giao cho Cơ quan Thi hành án được hạch toán ngay vào 
tài khoản này.

2. Đối với những tài sản, tang vật tạm giữ không quy được ra tiền thì 
những tài sản, tans, vật này được hoạch toán theo đơn giá bằng 1 đồng đê thuận 
tiện cho công tác quản lý, theo dõi chung.

3. Đối với những tài sản kê biên, được giao cho Tố chức bán đấu giá tài



sản đê bán đấu giá tài sản, ngay khi có kết quả bán đấu giá thành phải phản ánh 
ngav vào tài khoản này số tiền bán đấu giá được dù đă thu được hay chưa.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 336 - CÁC KHOẢN TẠM GIỮ CHỜ XỬ LÝ

Bên Nợ:

- Trả lại tiền và tài sản tạm giữ cho đương sự hoặc chuyên sang thu chính 
thức theo quyết định thi hành án;

- Thực hiện chi trả hoặc kết chuyển tài khoản đê chi trả các khoản chi phỉ 
liên quan đến xử lý tài sản đế thi hành án;

- Chuyển chi trả cho người được thi hành án (bao gồm cả khoản nộp nhà 
nước theo quyết định thi hành án) theo thứ tự ưu tiên theo quy định của pháp 
luật về thi hành án dân sự từ số tiền xử lý tài sản để thi hành án;

- Trả lại tiền còn dư từ xử lý tài sản để thi hành án sau khi đà chi trả hết
cho các đối tượng được thi hành án;

Trả lại tài sản cho người phải thi hành án khi không thê xử lý tài sản đê
thi hành án được.

Bên Có:

- Tiền mặt, ngoại tệ và giá trị tài sản tạm giữ chờ xử lý thu được;
- Tiền thu đirợc hoặc số phải thu từ bán tài sản đê thi hành bán.

Số dư bên Có: Phản ánh số tiền, giá trị tài sản tạm giữ chưa xử lý.

Tài khoản 336 “Các khoản tạm giữ chờ xử lý”, có 6 Tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 336ỉ -  Thu tạm ứng án phí, lệ phí tòa án: Tài khoản này phản 
ành số tiền tạm thu án phí do Toà án yêu cầu thu;

- Tài khoản 3362 -  Thu trước quyết định thi hành án: Tài khoản này phản 
ảnh các khoản tạm giừ là tiền mặt. ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý do người phải thi 
hành án tự nguyện nộp trước khi có Quyết định thi hành án (kể cá tiền nộp trước 
đè khắc phục hậu quả trước và trong khi toà đưa vụ án ra xét xử);

Tài khoan 3363 - Tiên, tang vật tạm giữ: Tài khoản này phản ánh sô tiên, 
tang vật tạm giữ do cơ quan điêu tra chuyên sang;

- Tài khoản 3364 — Tài sản, tang vật tạm giữ: Tài khoản này phản ánh
những tài sản, tang vật tạm giữ có thể quy được ra tiền như ngoại tệ, vàng, bạc, 
đá quý, ôtô, xe máy, đồ điện tử và việc xử lý nhữne tài sản, tang vật đó. Tài 
khoan nàv cũng phản ánh sô tài sản thu được trong quá trình tô chức thi hành án 
đế xử ìý bán thu tiền thi hành án;

- Tài khoản 3365 -  Tiền bán tài sản đê thi hành Ún: Tài khoản này phản 
ánh số đà thu được ngav hoặc số còn phải thu khi bán được tài sản kê biên đe thi 
hành án ngay sau khi có kết quả bán đấu giá thành hoặc kết quả bán tài sản đôi 
vói ti ường hợp không cần tô chức bán đấu giá;
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-  Tài khoản 3368 — Các khoản tạm giữ chờ xử lý khác .

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KÉ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YẾU

1. Tiếp nhận tài sản tạm giữ do các cơ quan khác thu chuyển giao cho Cơ 
quan Thi hành án:

- Nếu là tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt
Nợ TK 112 -  Tiền gửi ngân hàng, kho bạc

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.
- Neu là tài sản khác (xác định giá hạch toán), ghi:

Nợ TK 114 -  Tài sản, tang vật
Có TK 336 - Các khoản tạm giừ chờ xử lý.

2. Tạm thu án phí hoặc thu trước của người phải thi hành án, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt 
Nợ TK 112 -  Tiền gửi

Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.
3. Trong quá trình tố chức thi hành án thu được tài sản từ người phải thi 

hành án đê bán thu tiền thi hành án, Ke toán và Chấp hành viên tự xác định giá 
hạch toán đế ghi số kế toán:

Nợ TK 114 -  Tài sản, tang vật
Có TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý.

4. Sau khi có quyết định thi hành án chuyển tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ 
sang thu chính thức (bao gồm nộp ngân sách, chuyển cơ quan có chức năng, xử 
lý tiêu huỷ, chi trả cho người được thi hành án theo đơn yêu câu) hoặc trả lại 
đương sự:

Nợ TK 336 -  Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi: Nợ TK 512/CÓ TK 333, 335.
5. Chuyển tài sản tang vật cho tố chức bán đấu giá tài sản ghi:

Nợ TK 3 1 1 -  Các khoản phải thu
Có TK 144 -  Tài sản, tang vật.

6. Căn cứ kết quả bán đấu giá thành để thi hành án hoặc kết quả bán tài 
sản do Chấp hành viên thực hiện:

6.1. Nếu là tài sản kê biên chưa hạch toán trên tài khoản 336, ghi:

Nợ TK 311 -  Các khoản phái thu
Có TK 336 -  Các khoản tạm giữ chờ xử lý.

6.2. Neư là tài sản tạm giữ hạch toán phần chênh lệch giữa giá hạch toán



(giá xuất kho) và giá bán được:
Nợ TK 311 -  Các khoản phải thu

Có TK 336 -  Các khoản tạm giữ chờ xử lý.
7. Chuyển trừ chi phí cưỡng chế, chi phí định giá tài sản và các khoản chi 

phí khác trừ vào tiền bán tài sản, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Có TK 632 - Các khoản chi (chi phí đã chi).
8. Chuyến số phải nộp nhà nước về các khoản thuế phát sinh do bán tài

sản đê thi hành án, ghi:

Nợ TK 336 - Các khoán tạm giữ chờ xử lý
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước.

9. Chuyên tiền bán tài sản sang thi hành án, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án 
Đồng thời ghi: Nợ TK 512/ Có TK 333, 335.
10. Trả lại đối tượng phải thi hành án số tiền còn thừa và trả cho những 

người có quyền lợi có liên quan, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý 

Cỏ TK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

11. Trả lại tài sản đã thu nhưng không xử lý bán được cho người phải thi 
hành án, ghi:

Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý 

Có TK 114 -  Tài sản, tang vật.

TÀI KHOẢN 342 
THANH TOÁN NỘI BỘ

ỉ ải khoản này dùns để phản ảnh việc trích nộp số thu về phí thi hành án, 
phần chênh lệch thu -  chi trong hoạt động thi hành án (nếu được phép) để bô 
sung kinh phí hoạt động của cơ quan thi hành án và các khoản khác (nêu có)
sang đơn vị dự toán.

KẾ T CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 342- THANH TOÁN NỘI BỘ

Bên Nọ’: Các khoản phí thi hành án, chênh lệch thu -  chi trong hoạt động 
thi hành án, các khoản khác đã nộp.

Bên Có: Trích số thu về phí thi hành án, chênh lệch thu -  chi trong hoạt 
động thi hành án và các khoản khác theo quy định.

Số dư bên Có: sổ đã trích chưa nộp cho cấp trên và đơn vị dự toán.
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- TK 3421 - Các khoản trích nộp với đơn vị cấp trên;

- TK 3422 - Các khoản trích nộp với đơn vị dự toán cùng cấp;
- TK 3428 - Thanh toán khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Trích số thu phí thi hành án được để lại theo tỷ lệ quy định và các 
khoản khác theo chế độ, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu

Có TK 342 - Thanh toán nội bộ.
2. Phân chênh lệch thu -  chi trong hoạt động thi hành án nếu được phép 

bô sung kinh phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 5 1 1 -  Các khoản thu
Có TK 342 -  Thanh toán nội bộ.

3. Khi đơn vị kế toán nghiệp vụ nộp tiền cho cấp trên hoặc đơn vị dự toán 
cùng cấp, ghi:

Nợ TK 342 - Thanh toán nội bộ 
CÓTK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
Có TK 343 - Thanh toán với đơn vị dự toán.

TÀI KHOẢN 343 
THANH TOÁN VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Tài khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giừa đơn vi kế toán nghiệp vụ 
thi hành án với đơn vị dự toán về các khoản kinh phí ngân sách cấp đã nhận của 
đơn vị dự toán đê thực hiện tạm úng chi phí cưỡng chế, tạm ứng hoạt dộna; của 
tổ quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản hoặc khoản chi phí trong hoạt động 
thi hành án được phép thanh toán từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 343 - THANH TOÁN VỚI ĐƠN VỊ D ự  TOÁN 

CÀN TỒN TRỌNG MỘT SÓ QƯY ĐỊNH SAU

1. Chi phí cưỡng chế và các khoản chi phí khác trong thi hành án (sau đây 
gọi tắt là chi phí trong thi hành án) không thu được của đương sự hoặc theo quy 
định do ngân sách nhà nước chi trả, đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án nhận 
kinh phí ngân sách cấp qua đơn vị kế toán dự toán. Định kỳ (tháng, quý) đơn vị 
kế toán nghiệp vụ thi hành án thanh quyết toán tổng hợp các khoản chi phí của 
các vụ án phải sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp với đơn vị dự 
toán.

2. Đơn vị dự toán không giải quyết tạm ứng cho từng Chấp hành viên mà
cấp kinh phí tập trung cho đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án dựa trên dự toán

34

Tài khoản 342 “Thanh toán nội bộ” có 2 Tài khoản cấp 2:



từng kỳ của đom vị nghiệp vụ thi hành án.
3. Chứng từ về chi phí trong thi hành án không thu được của đương sự 

hoặc khoản chi phí theo quy định do nhà nước chi trả của các vụ án phải sử dụng 
kinh phí ngân sách do Thủ trưởng cơ quan Thi hành án duyệt và phải chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. Những chứng từ này được lưu ở bộ phận kê toán nghiệp 
vụ thi hành án, còn bộ phận kế toán dự toán sử dụng bảng quyết toán tổng hợp 
của đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án làm chứng từ đê hạch toán vào chi hoạt 
động của đơn vị mình.

KẾT CẤU VÀ NỘI DƯNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 343- THANH TOÁN VỚI ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Bên Nọ*:

- Số đề nghị thanh toán với đơn vị dự toán chi phí trong thi hành án không 
thu được của đương sự hoặc theo quy định do ngân sách nhà nước chi trả;

- Trả lại đơn vị dự toán số kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tạm 
ứng hoạt động của tố quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản khỏng còn nhu
cẩu sử dụng.

Bên Có:

- Nhặn tạm ứng kinh phí để tố chức cưỡng chế thi hành án, tạm ứng hoạt 
động cua tổ quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản;

Nhận các khoản chi phí trong thi hành án khác không thu được của 
đirơnạ sụ hoặc theo quy định ngân sách nhà nước chi trả.

Số dư bên NỢ:
Phan ánh số đề nghị thanh toán với đơn vị dự toán về các khoản chi phí 

trong thi hành án không thu được của đương sự hoặc theo quy định do ngân sách 
chi trả nhưng chưa được thanh toán.

Số dư bên Có:

Phản ảnh số kinh phí đơn vị đã nhận tạm ứng của ngân sách đê chi phí 
tạm ứng cưỡng chế thi hành án, chi phí hoạt động của Tồ quản lý, thanh lý tài
sản theo Luật phá sản.

Tài khoản 343 “Thanh toán với đơn vị dự toán ” có 3 tài khoán cấp 2:

- Tài khoan 3431- Thanh toán về cưỡng chế thi hành án;
- Tài khoản 3432 -Thanh toán về quyết định mở thủ tục phá sản;
- Tài khoản 3438 - Thanh toán khác.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

1. Đơn vị dự toán rút dự toán kinh phí tạm ứng cưỡng chế thi hành án, 
tạm úng kinh phí tố quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản hoặc khoản tạm 
ứng khác cho cơ quan thi hành án để chi tổ chức thi hành án trong dự toán ngân
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1

sách nhà nước được giao, chuyến cho đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
Có TK 343 -  Thanh toán với đơn vị dự toán.

2. Khi đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án không còn nhu cầu sử dụng 
một phần hoặc toàn bộ khoản kinh phí đã tạm ứng, hoàn trả lại cho đơn vị kế 
toán dự toán để nộp khôi phục dự toán, ghi:

Nợ TK 343 -  Thanh toán với đơn vị dự toán;
Có TK 111 - Tiền mặt
Có TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc.

3. Trong trường hợp các khoản chi phí trong thi hành án không thu được 
của đương sự, khoản chi phí trong thi hành án do ngân sách nhà nước chi trả, 
Chấp hành viên lập đề nghị thanh toán được Thủ trưởng cơ quan Thi hành án 
phê duyệt, sau khi được duyệt chi, kế toán nghiệp vụ thi hành án giữ toàn bộ 
chứng từ gốc liên quan đến khoản chi này và sao gửi chứng từ cùng giấy đề nghị 
thanh toán cho kế toán đơn vị dự toán, ghi:

Nợ TK 343 -  Thanh toán với đơn vị dự toán 
Có TK 312 - Tạm ứng 
Có TK 111, 112.

4. Kế toán nghiệp vụ thi hành án nhận tiền thanh toán từ đơn vị dự toán
ghi:

N ợ  TK 111, 112

Có TK 343 -  Thanh toán với đơn vị dự toán.

LOẠI TÀI KHOẢN 5 
CÁC KHOẢN T H U

Loại tài khoản này phản ánh các khoản thu trong hoạt động thu, chi thi 
hành án và việc xử lý số thu đó. Các khoản thu phản ảnh vào loại tai khoản nàv 
là nhũng khoản thu của người phải thi hành án và các khoản thu khác phát sinh 
trong quá trình tổ chức thi hành án.

Loại Tài khoản này có 2 tài khoản:
TK 511- Các khoản thu;
TK 512 - Thu của người phải thi hành án.

TÀI KHOẢN 511 
CÁC KHOẢN TH U

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản đã thu phát sinh trong quá 
trình tổ chức thi hành án theo quy định về phí, lệ phí; xử phạt vi phạm hành 
chính; thu bù đắp chi phí hợp lý để thực hiện công việc theo yêu cầu của đương
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sự và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, việc 
xử lý các khoản thu đó.

Chú V : Không hạch toán vào tài khoản này các khoán thu hỗ trợ của các 
cơ quan, tố chức cho công tác thi hành án, các khoản này (nếu có) được hạch 
toán ờ đơn vị kế toán HCSN.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 511 - CÁC KHOẢN THU

Bên N ợ:
- Số thu phí, lệ phí, phạt hành chính, thu sung công theo thời hiệu và các 

khoản thu khác trong hoạt động thi hành án xác định phai nộp ngân sách nhà 
nước đã được chuyển sang tài khoản nộp ngân sách nhà nước;

Số thu phí, lệ phí, phạt hành chính, thu sung CÔI12 theo thời hiệu và các 
khoản thu khác trong hoạt động thi hành án xác định được trích lại theo chế độ 
quy định được kết chuyến sang tài khoản thanh toán nội bộ;

- Chi trả các khoản chi phí đe thực hiện một số công việc trong thi hành 
án theo yêu câu của đương sự hoặc xử ỉý tài sản tịch thu sung công theo yêu câu
của cơ quan chức năng;

- Chênh lệch giữa số thu chi phí hợp lý để thực hiện một số công việc theo 
yêu cầu của đương sự và số chi phí thực tế được bổ sung n^uồn kinh phí hoạt 
đông cua đơn vị (nếu được phép).

Bên Có:

- Số đă thu được về phí, lệ phí trong thi hành án, phạt hành chính, thu 
sung công theo thời hiệu; các khoản thu chi phí họp lý để thực hiện một số công 
việc trong hoạt động thi hành án theo yêu cầu của đương sự; thu xử lý tài sản 
tịch thu suno công theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Số dư bên Có: Phản ánh số đã thu được về phí thi hành án, phạt hành 
chinh, thu sung công theo thời hiệu và các khoản thu khác trong hoạt động thi
hành án chưa xử lý.

Tài khoản 511 tã Các khoản thu”, có 8 tài khoản cấp 2:

TK 511 ỉ - Phí thi hành án: Phản ánh số thu về phí thi hành án và việc xử lý
sô thu này;

TK 5l ì 2 - Phạt hành chính: Phản ánh số thu phạt hành chính và việc xừ lý
số thu này;

TK 5113 - Thu thông báo thi hành án: Phản ánh số thu chi phí hợp lý đê 
thônu báo thi hành án và việc thanh toán chi phí thông báo thi hành án. Không 
phản ánh vào tài khoan này chi phí thông báo thi hành án trong trường hợp cưỡng 
chế thi hành án;

TK 5114 - Thu xác minh điều kiện thi hành án: Phản ánh số thu chi phí hợp
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lý đê xác minh điều kiện thi hành án và thanh toán chi phí xác minh thi hành án;
TK 5115 - Thu chỉ phí thỏa thuận thi hành án: Phản ánh số thu chi phí hợp 

lý đê chứng kiến việc thoản thuận thi hành án ngoài cơ quan thi hành án và thanh 
toán chi phí chứng kiến việc thoả thuận thi hành án;

TK 5116 - Thu chi phí định giá tài sản khỉ có thay đoi giả: Phản ánh số thu 
chi phí hợp lý để định giá tài sản khi có sự thay đối giá và thanh toán khoản chi 
phí đó;

TK 5117 - Thu xử ỉỷ tài sản sung công: Phản ánh số tiền thu chi phí xử lý 
tài sản sung công theo yêu cầu của cơ quan chức năng và việc thanh toán khoản 
chi phí đó;

TK 5ỉ  18- Thu khác: Phản ánh các khoản thu khác phát sinh trong tổ chức 
thi hành án như thư sung công tiền, tài sản tạm gi ừ, tài sản trả lại đương sự đã hết 
thời hiệu theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự và các khoản thu 
khác, việc xử lý các khoản thu đó.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẺ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TÉ CHỦ YỂU

1. Thu được phí thi hành án, phạt hành chính, sung công theo thời hiệu và 
các khoản thu khác, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 11 2 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 114 -  Tài sản, tang vật (sung công theo thời hiệu)
Nợ TK 335 -  Các khoản phải trả về thi hành án 

Có TK 511 -  Các khoản thu.
2. Căn cứ vào số tiền thu phí, lệ phí, thu xử phạt vi phạm hành chính, tiền, 

tài sản sung công theo thời hiệu, phản ánh số thu xác định phải nộp ngân sách, 
ghi:

Nợ TK 511” Các khoản thu
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước.

3. Căn cứ vào số tiền thu phí, lệ phí, thu xử phạt vi phạm hành chính, tiền, 
tài sản SUĨ1£ cồng theo thời hiệu, phản ánh số thu được trích lại bố sung nguồn 
kinh phí hoạt động theo quy định, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu
Có TK 342 - Thanh toán nội bộ.

4. Cấp có thẩm quyền quyết định trả lại số đã thu cho đối tượng nộp trước 
đó, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu 
CÓTK 111 - Tiền mặt 
Có TK 112 - Tiền gưi Ngân hàng, Kho bạc
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Có TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án.

5. Thu các khoản chi phí hợp lý khi thực hiện công việc theo yêu cầu của 
đương sự. thu chi phí xử lý tài sản sung công, ghi:

NợTK 111, 112
Có TK 511- Các khoản thu.

6. Thanh toán chi phí thực tế để thực hiện công việc theo yêu cầu của 
đương sự, xử lý tài sản sung công, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu
CÓTK 111, 112, 331,312.

1. Trong trường hợp phát sinh số chênh lệch giữa số thu chi phí hợp lý và 
chi phí thực tế đà thanh toán, nếu được phép bô sưne; kinh phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 5 1 1 -  Các khoản thu
Có TK 342 -  Thanh toán nội bộ.

TÀI KHOẢN 512 
THU CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

Tài khoản này phản ánh các khoản thu của người phải thi hành án theo 
Quyết định thi hành án (những khoản thu đã có thể quy ra tiền) và việc xử lý các 
khoản thu này.

Đối với khoản thu thi hành án không thể xác định được giá trị như tiêu 
huỷ tang vật, buộc phải thực hiện một công việc, thi hành biện pháp khẩn cấp 
tạm thời yêu càu phải thực hiện ngay một công việc hoặc chấm dứt thực hiện 
công việc... thì quy ước giá trị khoản phải thi hành là 1 (một đồng).

Đối với việc thu, chi tiền trong xử lý tài sản doanh nghiệp lâm vào tình 
trạng phá sản, số thu chính là số tiền thu được phản ánh trên tài khoản tạm giữ 
do Chấp hành viên -  Tố trường Tổ quản lý, thanh lý tài sản làm Chủ tài khoản.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 512 - THU CỦA NGƯỜI PHẢI THI HÀNH ÁN

Bên Nợ:

- Kết chuyển số tiền đâ thu về thi hành án sang các tài khoản th ích  hợp:
- Số phải thu thi hành án được miễn, giảm, đình chỉ, trả đơn, uỷ thác cho 

đơn vị khác thu tiêp;
- Số đã chi trả cho các chủ nợ và các chi phí xử lý tài sản, chi phí hoạt 

động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản.

Bên Có:

- Các khoản phải thu của người phải thi hành án;
- Sổ tiền thu được trong xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào

tình trạng phá sản.
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số  dư bên Có:

- Phản ánh số phải thu của người phải thi hành án chưa thu được;

- Phản ánh số thu được trong xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm 
vào tình trạng phá sản chưa chi trả.

Tài khoản 512 “Thu của người phải thỉ hành án ” có 4 tài khoán cấp 2:
- TK 5121 “Các khoản chủ động thi hành án”: Phản ánh số thu của các 

khoản Thủ trưởng cơ quan thi hành án chủ động ra quyết định thi hành án. Tài 
khoản này có 3 tài khoản cấp 3:

+ TK 51211- Các khoán thu, nộp ngân sách nhà nước, gồm 8 tài khoản
cấp 4:

TK 512111 - Án phí, lệ phí tòa án;
TK 512112- Phạt tiền theo Bản án;
TK 512113- Truy thu tiền;
TK 512114- Truy thu tài sản thu lợi bất chính;
TK 512115- Tịch thu tiền công quỹ nhà nước;
TK 512116- Tịch thu tài sản sung quỹ nhà nước;
TK 512117- Thu hồi quyền sử dụng đất;
TK 512118- Tịch thu tiêu hủy vật chứng, tài sản;
+ TK 51212- Các khoản trả lại đương sự, gồm 2 tài khoản cấp 4:
TK 512121- Trả lại tiền cho đương sự;
TK 512122- Trả lại tài sản cho đương sự.
+ TK 51213- Thu thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời, gồm 3 tài khoản

cấp 4:

TK 512131- Thu tiền khẩn cấp tạm thời;
TK 512132- Thu tài sản khẩn cấp tạm thời;
TK 512133- Thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời khác.
- TK 5122 “Các khoản thi hành án theo đơn": Phản ánh số phải thu của 

các khoản thi hành án theo đơn yêu cầu. Tài khoản này có 2 tài khoản câp 3;
+TK 51221- Thi hành án bằng tiền;
+TK 51222- Thi hành án bằng tài sản.
- TK 5123 “Thu xử ỉý vụ việc phá sản": Phản ánh số tiền thực thu trong 

xử lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản trên tài 
khoản tạm giữ do Chấp hành viên -  Tổ trưởng Tổ quản lý, thanh lý tài sản làm 
Chủ tài khoản.

- TK 5128 “Các khoản thu khác": Phản ánh các khoản thu khác ngoài các 
khoản thu trên.
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PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ  YẾU

1. Cán cứ vào Quyết định thi hành án phản ánh số phải thu về thi hành án,
ghi:

Nợ TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án 
Có TK 512 - Thu của người phải thi hành án.

2 . Khi Cơ quan Thi hành án thu được tiền, tài sản thi hành án, phản ảnh 
số đã thu được, căn cứ vào chứng từ thu, ghi:

NợTK  111 - Tiền mặt
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hảng, Kho bạc
Nợ I'K 335 - Các khoản phải trả về thi hành án

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.
Đong thời ghi:

Nợ TK 512 - Thu của người phải thi hành án
Có TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước 
Có TK 335 -  Các khoản phải trả về thi hành án.

4. Cơ quan Thi hành án chuyển số tiền, tài sản tạm giữ, tiền bán tài sản 
thành thi hành án sang đê thi hành án, ghi:

Nợ TK 336 - Các khoán tạm giữ chờ xử lý
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 512- Thu của người phải thi hành án

Có TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước 
Có TK 335 -  Các khoản phải trả về thi hành án.

5. Trường hợp Cơ quan Thi hành án thu được bằng tài sản và giao ngay 
cho người được thi hành án tại địa phương, thu được tài sản và chuyển giao 
ngay cho cơ quan chức năng, thi hành xong quyết định yêu cầu thực hiện hoặc 
khône thực hiện một công việc, căn cứ biên bản giao tay ba, biên bản xác định 
thực hiện xong công việc và giá hạch toán giá trị tài sản đã thi hành, ghi:

Nợ TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 512 - Thu của người phải thi hành án

Có TK 335 - Các khoản phải trả về thi hành án 
Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước.

6. Khi có quyết định miễn, giảm, đình chỉ, trả đơn hoặc uỷ thác cho đơn
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vị khác thu tiếp, ghi:

Nợ TK 512- Thu của người phải thi hành án

Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.
7. Khi thực hiện quyết định thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời của toà

án:

7.1. Khi thu được tiền, tài sản để trả cho người được thi hành án theo 
quyết định khẩn cấp tạm thời:

Nợ TK 5 1 2 -  Thu của người phải thi hành án
Có TK 335 -  Các khoản phải trả về thi hành án 
Có TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước.

Đồng thời ghi: Nợ TK 111, TK 112 và các TK có liên quan /Có TK 316.
7.2. Trường họp thu được tiền, tài sản nhưng tạm thời không chuyển trả 

cho người được thi hành án mà tạm giữ tại kho, quỹ, tài khoản tạm giữ của cơ 
quan thi hàiih án chờ quyết định xử lý của toà, ghi:

Nợ TK 512 -  Thu của người phải thi hành án
Có TK 336 -  Các khoản tạm giữ chờ xử lý.

Đồng thời ghi: Nợ TK 111, TK 112 và các TK có liên quan /Có TK 316.
7.3. Trường họp thi hành biện pháp khẩn cấp tạm thời khác của toà, ghi

Nợ TK 512 -  Thu của người phải thi hành án
Có TK 335 -  Các khoản phải trả về thi hành án 
Có TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước

Đồng thời ghi: Nợ TK 335, 333/CÓ TK 316.
8. Khi thu tiền xử lý tài sản trong quá trình giải quyết vụ việc phá sản:
8.1. Căn cứ bảng kê chứng từ thu tiền từ quá trình xử lý tài sản doanh 

nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá sản do Chấp hành viên lập, kế toán 
ghi:

Nợ TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án 
Có TK 512- Thu của người phải thi hành án.

8.2. Căn cứ bảng kê chứng từ chi trả tiền chi phí mở thủ tục phá sản, chi 
trả tiền cho các chủ nợ do Chấp hành viên lập, Ke toán ghi:

Nợ TK 512- Thu của người phải thi hành án
Có TK 316 - Phải thu của người phải thi hành án.

LOẠI TÀI KHOẢN 6 
CÁC KHOẢN CHI

Loại tài khoản 6 “Các khoản chi” phản ánh toàn bộ các khoản chi phát 
sinh trong quá trình thi hành án như chi cưỡng chế thi hành án, chi tạm ứng cho 
hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản.
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Loại Tài khoản 6 có 1 Tài khoản: Tài khoản 632 - Các khoản chi.

TÀI KHOẢN 632 
CÁC KHOẢN CHI

Tài khoán này phản ánh các khoản chi chi cường che thi hành án, chi tạm 
ứng cho hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản theo Luật phá sản... và việc 
xử lý các khoản chi đó.

HẠCH TOÁN TK 632 -  CÁC KHOẢN CHI 

CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Các khoản chí phí cưởng chế, chi hoạt động của tổ quản lý, thanh lý tài 
sáti theo Luật phá sản... phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định
của chế độ kế toán;

2. Tât cả các khoản chi phí được tập hợp bên Nợ tài khoản 632 “Các
khoán chi sau đó căn cứ vào từng trường hợp cụ thể sẽ được kết chuyển sang 
các tài khoản có liên quan theo từng Quyết định thi hành án.

KÉT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 632 - CÁC KHOẢN CHI

Ben Nọ*:

Tập hợp các khoản chi phí cưỡng chế, chi hoạt động của Tô quản lý, 
thanh lý tài sản theo Luật phá sản...

Bên Có :

- Kết chuyển số chi phí trừ vào số thu bán tài sản của đối tượng phải thi 
hành án hoặc thu tiền từ kết quả xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào 
tình trạng phá sản của Chấp hành viên;

- Kết chuyển chi phí cường chế trong trường hợp không thu được của 
đương sự hoặc thuộc trường họp ngân sách nhà nước phải chi trả đề nghị thanh 
toán từ ngân sách (TK 343).

Số dư bên Nợ: Phản ánh số chi cưỡng chế, chi phí tố chức thi hành quyết 
định mở thu tục phá sản chưa thu được hoặc chưa được phép kêt chuyên.

Tài khoản 632 “Các khoản chi”, cỏ 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoàn 6321 -  Chi phí cường chê thi hành án: Tài khoán này phản 
ảnh các khoản chi cho cưởng chế thi hành án và việc xử lý các khoản chi đó;

Tài khoản 6322 - Chi phí thỉ hành quyết định mở thủ tục phá sản: Tài 
khoản này phản ánh khoản chi phí để tổ chức thi hành quyết định mở thủ tục phá 
sản và việc xử lý số chi này;

- Tài khoan 6328 - Chi khác: Phản ảnh các khoản chi phí khác trong quá 
trình thi hành án chưa nói ở trên.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU
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1. Tạm ứng cho Chấp hành viên để cưỡng chế thi hành án, tổ chức thi 
hành quyết định mở thủ tục phá sản, căn cứ vào chứng từ, ghi:

NợTK  3 1 2 -Tạm ứng
CÓTK 111 - Tiền mặt.

2. Các Châp hành viên thanh toán tạm ứng tính vào chi, ghi:
Nợ TK 632 - Các khoản chi 

Có TK 312 - Tạm ứng.
3. Các dịch vụ thuê ngoài sử dụng cho cường chế thi hành án chưa thanh 

toán, căn cứ vào chứng từ, ghi:

Nợ TK 632 - Các khoản chi

Có TK 331 - Các khoản phải trả.
4. Kết chuyển chi phí cưỡng chế, chi xử lý tài sản sung công vào tiền 

bán tài sản thi hành án, ghi:
Nợ TK 336 - Các khoản tạm giữ chờ xử lý 

Có TK 632 - Các khoản chi.
5. Đối với những vụ án không có khả năng thu, nếu đươc xét miễn, 

giảm và các chi phí cưỡng chế khác do NSNN bảo đảm, kết chuyến chi phí 
cường chế thanh toán với nguồn ngân sách, ghi:

Nợ TK 343 - Thanh toán với đơn vị dự toán 
Có TK 632- Các khoản chi.

6. Đối với khoản chi phí tổ chức thi hành quyết định mở thủ tục phá sản, 
khi thu được tiền xử lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã lâm vào tình trạng phá 
sản do Chấp hành viên nộp, ghi:

NợTK 111-Tiền măt
Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc 

Có TK 632- Các khoản chi.

LOẠI 0 -  CÁC TÀI KHOẢN NGOẠI BẢNG

Loại tài khoản này phản ánh giá trị tài sản tạnì giữ chờ xử lý, giá trị tài 
sản kê biên chưa bán, ngoại tệ các loại.

Loại tài khoản này có 2 tài khoản:
- Tài khoản 001 - Tài sản kê biên;
- Tài khoản 007 - Ngoại tệ các loại.

TÀI KHOẢN 001 
TÀI SẢN KÊ BIÊN

Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản kê biên còn trong thời gian chờ xử
lý. Sau khi tài sản kê biên đã bán, số tiền bán tài sản kê biên được chuyển vào
theo dõi trên tài khoản 3365 ‘Tiền bán tài sản thi hành án” ở trong Bảng Cân đối
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tài khoản.
KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 

TÀI KHOẢN 001 - TÀI SẢN KÊ BIÊN

Bên NỢ: Tài sản kê biên tính theo giá hạch toán.

Bên Có: Tài sản kê biên đà xử lý hoàn trả đối tượng hoặc bán.

Số dư bên Nợ: Phản ánh tài sản kê biên chưa xử lý.

TÀI KHOẢN 007 
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Tài khoản này phản ảnh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của 
từng loại ngoại tệ hiện có ở Cơ quan Thi hành án.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 007 - NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Bên Nợ: số ngoại tệ nhập vào (ghi theo nguyên tệ).

Bên Có: số ngoại tệ xuất ra (ghi theo nguyên tệ).

Số dư bên Nợ: số ngoại tệ còn lại (ghi theo nguyên tệ).

Chủ V : Trên tài khoản 007 không quy đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt 
Nam. Kế toán chi tiết tài khoản 007 theo từng loại ngoại tệ.
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I- DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN

PHỤ L Ụ C  SỐ 03

(Kèm theo Thông tư số 91/2010 /TT-BTC ngày 1 7 / 6 / 2010 của Bộ Tài chính)

STT n p A  o  ẢTên Sô Ký hiệu mẫu sổ

1 Sổ nhật ký chung Mầu SOI-THA

2 Sổ cái Mầu S02- THA

3 Sổ quỹ tiền mặt Mầu S03- THA

4 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Mau S04- THA

5 Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ (hoặc 
vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)

Mầu S05- THA

6 Sô kho theo dõi tài sản, tang vật Mau S06- THA

7 Thẻ kho theo dõi tài sản, tang vật Mầu S06a- THA

8 Sổ chi tiết tài khoản Mầu S07- THA

9 Sô theo dõi chi tiết theo vụ việc Mau S08-THA

10 Bảng cân đối số phát sinh Mầu S09-THA
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II- MẪU SỔ KẾ TOÁN

Đon vị:............................................................  Mẫu số: S01-T H A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng ... năm 20....

Ngày

tháng

Chứng từ Số hiệu 
tài 

khoản 
đối ứng

Sc)

Số Ngày DIẺN GIẢI Đã ghi SỐTT
dòng

phát
sinh

ghi sổ hiệu tháng ỒU V cll

Nợ Có

A B c D E F G 1 2
SÔ trang trước chuyên sang

Cộng phát sinh tháng 
Luỹ kế từ đầu quý 
Luỹ kế từ đầu năm

- Sô này c ó .......trang, đánh sô từ trang 01 đên trang
- Ngày mở sổ : Ngày ... tháng ... năm 20...

Nguòi ghi sô
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20. 
Thủ trưởng đon vị

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)



Đon vị:..............................................  Mẫu số: S02- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI
Tháng ... năm 20....

Tài khoản:............................................................................................. . Sô hiệu:

Ngày 

tháng 

ghi sổ

Chứng từ
DIỄN GIẢI

Nhật ký chung TK

đối

ứng

Số Ngày

hiệu tháng Trang số Số TT 
dòng

Nợ Có

A B c D E F G 1 2
Sô dư đâu năm

Cộng phát sinh tháng 
Số dư cuối tháng 
Luỹ kế từ đầu quý 
Luỹ kế từ đầu năm

- Sô này c ó .......trang, đánh sô từ ưang 01 đên trang
- Ngày mở sổ : Ngày ... tháng ... năm 20...

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20 
Ngirời ghi so Ke toán trưởng Thủ trưởng đon vị

(Kỹ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Đon vị:............................................................  M ẫu số: S03-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ T IỀN M ẶT
Tháng ... năm 20 

Loại q u ỹ :....................
Ngày Chứng từ

Số tiềntháng 
ghi sả

Sô
hiệu

Ngày
tháng

DIEN GIAI

Thu Chi Tôn
A B c D 1 2 3

Sô dư đâu năm

Cộng phát sinh tháng 
Số dư cuối tháng

*- ■ T   --------------------------------- ' 7 -  I -

- SÔ này c ó .......trang, đánh sô từ trang 01 đên trang
- Ngày mở sổ : Ngày ... tháng ... năm 20...

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20... 
Người ghi sổ Kế toán trưỏng Thủ trưởng đ(rn vị

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ lén) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Đon vị: M ẫ u số: S04-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 1776/2010 của Bộ Tài chính)

SỐ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC
Tháng ... năm 20....

Loại tiền g ử i:.....................................................
Số hiệu TK nơi mở giao d ịch :.........................

Ngày Chứng từ
ÍNƠ1 mơ 1JS. giao a ic n :......................

DIỄN GIẢI Số tiềntháng 
ehi sổ

Sô
hiệu

Ngày
tháng Gửi vào Rút ra Còn lại

A B c D 1 2 3

SÔ dư đâu năm

Cộng phát sinh tháng 
Số dư cuối tháng

- Sô này c ó .......trang, đánh sô từ trang 01 đên trang
- Ngàv mờ sồ : Ngày ... tháng ... năm 20...

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20... 
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đợn vị

(Kỷ, họ tinì) (Kỷ. họ tên) (Kỷ, họ tên, đỏng dấu)



Đơn vị: Mẫu số: S05-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI TIỀN MẶT, TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ
(hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)

Tài khoản:...................................
_____ ___________  Loại ngoại t ệ : ............................ ..............................

Số
T
T

Chứng từ

Diễn giải

Tỷ
giá

(hoặc
đơn
giá)

Thu (Gửi vào) Chi (Rút ra) Tôn (Còn ỉại)

Ghi
chú

Số
hiệu

Ngày
tháng

Nguyên
tệ

Quy
ra

VN
đồng

Nguyên
tệ

Quy
ra

VN
đồng

Nguyên
tệ

Quy
ra

VN
đồng

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 E

Cộng X X

- S ổ  này c ó ........ tra n g , đ á n h  số  từ  tra n g  01 đến t r a n g .........
- N g à y  mở sổ  : N g à y  . . .  th á n g  . . .  n ă m  20...

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20... 
Người ghi sô Ke toán trưởng Thủ trưỏììg đon vị

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tênj (Ký, họ tẻn, dỏng dấu)

G hi chủ: Kế toán phải mở thêm sổ theo dõi chi tiết theo tài khoản cấp 2,3... và chi tiết theo từng 
loại nguyên tệ
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Đon V11 i  11 ■ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 M 1 1 1 1 I I I M 1 1 I I 1 1 I t  • •  I I I I t  • I • •  Mẫu số. S06 -THA
(Ban hành theo TT số; 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ KHO THEO DÕI TÀI SẢN, TANG VẬT
Ngày mở sổ : Ngày . .. tháng ... năm 20... 

______________ Kho giao d ịch :.................. .....................
Chửng từ

Ngày
SỐ Dí ẺN GIẢỈ

Đơn SÔ lượng tài sản
tháng Ngày VỊ Nhập Xuât Tôn
g h i sô hiệu tháng tính

Nguyên 
tài sán

Quy đổi 
ra 

VNĐ
Nguyên 
tài sàn

Quy đôi 
ra 

VN
Nguyên 
lài sàn

Quy 
đối ra 

VN
A B c D E 1 2 3 4 5 6

Sô dư đâu năm

Cộng phát sinh tháng 

Số dư cuối tháng

Sô này c ó ...... trang, đánh sô từ trang 01 đên trang
- Ngày mờ số : Ngày ... tháng ... năm 20...

Xác nhận ngày ... tháng ... nám 20... 
Người ghi sổ Kế toán truỏng Thủ trưởng đon vị

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên. đổng dấu)

G hi chú: Kế toán phài mở sồ theo dõi chi tiết theo theo từng kho tang vật (kho trong trụ sở cơ 
quan, kho thuê ngoài và tang vật thuê gửi)
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Đon vị: M ẫ u số: S06a-T H A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

THẺ KHO THEO DÕI TÀI SẢN, TANG VẬT

Ngày mở sổ : Ngày ... tháng ... năm 20...
Loại tài s ả n :......................
Tên vụ việc : ......................
Kho giao d ịch :..................

Ngày Chứng từ Đơn
tháng 
ghi sả

Sô
hiệu

Ngày
tháng

DIEN GIAI vị
tính

SÔ lượng tài sản

Nhập Xuât Tôn
A B c D E 1 2 3

Cộng

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20... 
Nguòi ghi sổ Ke toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)



Đon vị: M ẫu số: S07-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
Tài khoán:........................................................................ . số hiệu:

SỐ
TT

Chứng từ
Diên giải

Sô phát sinh
Số dư Ghi chúSô

hiêu
Ngày,
tháng

Nợ CÓ

A B c D 1 2 3 E

—— --------------- ■ 7 ■■ -
- Sô này c ó ...... trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

•7

- Ngày mớ sô :

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20. 
Ngưòi ghi sổ Ke toán trưởng Thủ trường đon vị

(Ký, họ lén) (Ký. họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)
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Đơn vị: Mẫu số 08- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT THEO VỤ VIỆC   
Quyết định THA (hoặc yêu cầu thu) s ố : .............ngày ... tháng ... năm .... của

Tài khoản: tất cả các tài khoản cỏ liên quan, hoặc tài khoản:
Ngày Chứng từ

Tài khoản SỐ tiềntháng Sô Ngày DIEN GIAI
ghi sổ hiệu tháng Nơ Có Nơ Có

A B c D E F 1 2

SÔ dư cuôi kỳt ■ 1 1
- Sô này c ó .......trang, đánh sô từ trane 01 đên trang
- Ngày mở sổ : Ngày ... tháng ... năm 20...

Người ghi sổ
(Ký, họ lén)

Kế toán trưởng
(Kỷ, họ lén)

Xác nhận ngày ... tháng ... năm 20. 
Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, họ tên. đóng dấu)



Đon vị:........................................  Mẫu Số 0 9 - THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
Tháng ... năm 20....

SỐ hiệu 
TK Tên Tài khoản

Số dư đầu tháng SỐ phát sinh trorm 
tháng

SỐ dư cuổi tháng

Nợ Có Nợ CÓ Nợ Có

A B 1 2 3 4 5 6
Sô dư đâu năm

Cộng phát sinh tháng 
Sổ dư cuối tháng

Sô này c ó ...... trang, đánh sô từ trang 01 đên trang
- N g à y  m ờ  sồ  : Ngày ... tháng ... năm 20...

Ngày ... tháng ... năm 20... 
Người lập Kế toán trưởng

(Kỷ, họ lẽn) (Ký. họ tên, đóng dấu)
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ra- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỐ KẾ TOÁN 

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
(Mẫu số S01-THA)

1. Mục đích

Sô này sử dụng cho các đơn vị thực hiện kế toán theo hình thức Nhật ký 
chung đế ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và xác 
định số tiền và tài khoản phải ghi Nợ hoặc ghi Có đề phục vụ cho việc ghi sổ Cái.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Căn cứ ghi số là chứng từ kế toán đã được kiểm tra, phân loại, xác định tài 
khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có.

Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
Cột E: Cột này đánh dấu (x) vào dòng số liệu sau khi đã ghi sổ Cái.
Cột F: Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ tại trang sổ Nhật ký chung.
Cột G: Ghi số hiệu Tài khoản ghi Nợ và số hiệu Tài khoản đối ímg ghi Có 

của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mỗi Tài khoản ghi Nợ ghi 1 dòng, mỗi Tài khoản 
ghi Có ghi 1 dòng (ghi Nợ trưóc, ghi Có sau).

Cột 1: Ghi số tiền ghi Nợ (ứng với dòng số hiệu Tài khoản ghi Nợ).
Cột 2: Ghi số tiền ghi Có (ứng với dòng số hiệu Tài khoản ghi Có).
Khi chuyến số liệu từ Nhật ký chung vào sổ Cái theo đòng trên Nhật ký 

chung, dòng nào đã chuyển ghi vào sổ Cái xong đánh dấu (x) vào cột E.
Cuối trang, cuối tháng phải cộng Nhật ký chung để chuyển sang đầu trang 

hoặc đẩu tháng kế tiếp. Cuối quý cộng lũy kế từ đầu quý và cộng luỹ kế từ đầu năm 
tới cuối quý.

S ổ  CÁI
(Mẫu số S02-THA)

1. Mục đích

sồ này sử dụng cho các đơn vị thực hiện kế toán theo hình thức Nhật ký 
chung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản kế toán phục vụ 
cho việc lập báo cáo tài chính.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

- Căn cứ ghi Sổ Cái là sổ  Nhật ký chung.
- Mỗi tài khoản sử dụng 1 hoặc một số trang sổ Cái.
- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
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- Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
-- Cột D: Diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.
- Cột E: Ghi số thứ tự trang của Nhật ký chung.
- Cột F: Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ tại trang sổ Nhật ký chung.
- Cột G: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản này.
- Cột 1,2: Ghi số tiền ghi Nợ hoặc ghi Có của nghiệp vụ kinh tế.
Đầu tháng ghi số dư đầu kỳ của Tài khoản, cuối tháng cộng số phát sinh Nợ, 

phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng; cuối quý cộng lũy kế từ đầu quý và tính ra 
sô dư cuối quý; cuối năm cộng luỹ kế từ đầu năm và tính ra sô dư cuôi năm.

Số liệu trên So Cái sử dụng để lập Bảng cân đối số phát sinh và Báo cáo tài
chinh.

SỔ QUỸ TIỀN MẶT
(Mau số S03 -THẤ)

1.M Ụ C  Đ ÍC H

Sổ này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỷ tiền mặt bằng tiền Việt 
Nam. Sô này do Thú quỹ giữ và ghi.

2. Căn cứ và phương pháp ghi

- Căn cứ đè ghi sổ quỹ là các phiếu thu, phiếu chi đã được thực hiện nhập, 
xuất quỹ.

- Mồi loại quỹ được theo dõi trên một so hoặc một sô trang sô.
- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của phiếu thu, phiếu chi.
- Cột D: Ghi diễn giải nội dung của phiếu thu, phiếu chi.
- Cột 1: Sổ tiền nhập quỹ.
- Cột 2: Số tiền xuất quỹ.
- Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày, số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với sô

tiền mặt trong két.
Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa sổ kế toán với sổ quỹ và ký xác

nhận.

SỐ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC
(Mẫu số S04 - THA)

1. Mục đích

Sổ này dùng để theo dõi các khoản tiền gửi của đơn vị kế toán nghiệp vụ thi 
hành án gửi Kho bạc hoặc Ngân hàng.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

- Căn cứ đề ghi vào số là giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc.

Mỗi nơi mờ tài khoán giao dịch và mỗi loại tiền gửi được theo dõi riêng trên
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ỉ

một quyến sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản giao dịch cũng như số hiệu tài khoản tại 
nơi giao dịch.

- Đầu kỳ ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 3.

Hàng ngày:

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ, báo Có).

- Cột D: Tóm tắt nội dung của chứng từ.

- Cột 1,2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.
- Cột 3 : Ghi số tiền còn gửi lại Kho bạc hoặc Ngân hàng.

Cuối tháng:

- Cộng tống số tiền đã gửi vào, đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại 
Ngân hàng, Kho bạc chuyển sang tháng sau.

Số dư tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng hoặc Kho bạc.

SỔ THEO DÕI TIỀN MẶT, TIỀN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ 
(Hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)

(Mẫu số S05 - THA)

1. Mục đích

So này dùng cho các đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án có ngoại tệ, vàng, 
bạc đá quý, chúng chỉ có giá đã phản ánh trên tài khoản 111, 112 đế theo dõi chi tiết 
từng loại tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

- Căn cứ đế ghi sổ là các phiếu thu, phiếu chi bằng ngoại tệ và các giấy báo 
Có, báo Nợ hay bảng sao kê kèm theo chứng từ kế toán của Kho bạc, Ngân hàng.

- Mỗi loại quỹ hoặc loại tiền gửi được theo dõi trên một quyển sổ hoặc một 
phần sổ.

- Mỗi ngoại tệ theo dõi một số trang.
- Đầu kỳ ghi tồn quỹ hoặc số dư tiền gửi đầu kỳ băng ngoại tệ và quy đôi ra 

Việt Nam đồng vào cột 6 và cột 7.
- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ.
- Cột D: Ghi nội dung của chứng từ.
- Cột 1: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ hoặc đơn giá hạch toán đối với vàng, bạc, 

đá quỹ, chứng chỉ có giá.
- Cột 2: Số tiền thu hoặc gửi vào bằng nguyên tệ.
- Cột 3: Số tiền thu hoặc gửi vào qui ra VNĐ.
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- Cột 4: Ghi số tiền chi hoặc rút ra bằng nguyên tệ.
- Cột 5 : Ghi số tiền chi hoặc rút ra quy đổi ra đồng Việt Nam.

- Cột 6: Số dư nguyên tệ.
- Cột 7: Ghi số dư quy ra VNĐ.
- Cuối tháng, cộng tổng số tiền gửi vào, rút ra để tính số dư, đối chiếu với 

Kho bạc, Ngản hàng làm căn cứ đế đối chiếu với Sô Cái.

SỔ KHO THEO DÕI TÀI SẢN, TANG VẬT
(Mãu số S06 - THA)

1. Mục đích

Sô này dùng đề theo dồi số lượng nhập, xuất, tồn kho tài sản, tang vật cơ 
quan Thi hành án dân sự đang quản lý, chi tiết theo từng kho tang vật, và nơi gửi
giữ.

2. Căn cứ và phương pháp ghi

- Sổ được mở chi tiết theo từng kho tang vật.
- Căn cứ ghi sổ là các biên bản bàn giao, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho đà 

được thực hiện.

- Sổ được đóng thành từng quyển hoặc để tờ rời, nếu để tờ rời thì phải đánh 
sô tờ, sau khi sử dụng xong phải đóng các tờ rời thành quyên.

Hàng ngày Kế toán căn cứ vào Biên bản bàn giao, phiếu nhập kho, phiếu xuất 
kho ghi vào các cột tương ứng trong sổ kho, mỗi chứng từ ghi một dòng.

+ Cột A: Ghi ngày tháng ghi số.
+ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ.
+ Cột D: Diễn giải: Ghi nội dung nhập, xuất kho tài sản, tang vật.
“ Cột E: Ghi đơn vị tính, mã số (nếu phân loại được) của từng tài sản, tang

vật.
+ Cột 1,2: Ghi số lượng nhập kho và giá trị từng loại tài sản, tang vật theo 

Phiếu nhập kho.
+ Cột 3, 4: Ghi số lượng xuất kho và giá trị từng loại tài sản, tang vật theo 

Phiếu xuât kho.
+ Cột 5, 6: Ghi số lượng tồn kho và giá trị tài sản, tang vật.
- Cuối kỳ, phải tổng họp số lượng nhập, xuất trong kỷ đế tính ra số tồn cuối 

kỳ của từng loại tài sản, tang vật theo tùng Quyết định thi hành án hoặc tìmg yêu 
cầu thu.

- Định kỳ 3 tháng, kế toán phải đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn tài sản, 
tang vật với Thủ kho và với các Chấp hành viên.

15



THẺ KHO THEO DÕI TÀI SẢN, TANG VẬT
(Mẫu số S06a - THA)

1. Muc đích

Thẻ kho này dùng để theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho tài sản, tang vật 
theo từng loại tài sản, theo từng Quyết định thi hành án hoặc tùng yêu cầu thu của 
từng.

2. Căn cứ và phương pháp ghi

- Thẻ được lập theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng yêu cầu thu, mỗi 
Quyct định thi hành án hoặc mỗi yêu cầu thu mở một tờ hoặc một số tờ.

- Căn cứ ghi sổ là các biên bản bàn giao, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho đã 
được thực hiện.

- Thẻ được đóng thành từng quyền hoặc đế tờ rời, nếu để tờ rời thì phải đánh 
số tờ, sau khi sử dụng xong phải đóng các tờ rời thành quyến.

Hàng ngày Thủ kho căn cứ vào Biên bản bàn giao, phiếu nhập kho, phiếu 
xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong sồ kho, mỗi chứng từ ghi một dòng.

+ Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
+ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ.

+ Cột D: Diễn giải: Ghi nội dung nhập, xuất kho tài sản, tang vật.
+ Cột E Ghi đơn vị tính, mã số (nếu phân loại được) của từng tài sản, tang

vật.
+ Cột 1: Ghi số lượng nhập kho của tài sản, tang vật theo Phiếu nhập kho.
+ Cột 2: Ghi số lượng xuất kho của tài sản, tang vật theo Phiếu xuất kho.
+ Cột 3: Ghi số lượng tồn kho cúa tài sản, tang vật.
- Cuối kỳ, phải tổng hợp số ỉượng nhập, xuất trong kỳ để tính ra số tồn cuối 

kỳ của từng loại tài sản, tan£ vật theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng yêu 
cầu thu.

- Định kỳ 3 tháng, Thủ kho phải đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn tài sản, 
tang vật với Ke toán và với các Chấp hành viên.

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN
(Mẫu số S07- THA)

1. Mục đích

Mẫu sổ này dùng chung cho một số tài khoản thuộc loại thanh toán, chi phí 
mà chưa có mẫu sổ riêng.

Sổ dùng để ghi chép, phản ánh những nội dung kinh tế phát sinh cho tài 
khoản cấp 1 và chi tiết đến các tài khoản cấp 2, 3... và chi tiết theo từng Quyết định 
hoặc yêu cầu thu (sô tờ rời).
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2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mỗi tài khoản được mở một sổ chi tiết, mỗi đối tượng thanh toán có quan hệ

thường xuyên được theo dõi trên một số trang số riêng. Các đối tượng thanh toán
không thường xuyên được theo dõi chung trên một trang sô.

Căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ gốc phản ánh vào sô.
- Cột A: Ghi số thứ tự.
- Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ.
- Cột D: Ghi nội dung của chửng từ, xác định số dư đầu kỳ, cộng phát sinh 

trong kỳ, cộng lũv kế từ đầu quý và xác định số dư cuối kỷ.

- Cột 1: Số tiền phát sinh ghi Nợ.
- Cột 2: Số tiền phát sinh ghi Có.
- Cuối tháng cộng số phát sinh, tính số dư nếu dư Nợ ghi vào cột 3 hoặc dư

Có ghi vao Cột 4.
- Số liệu khoá sổ được lập bảng tồng hợp chi tiết và đối chiếu với sổ Cái, nếu 

đảm bảo khớp đúng sẽ được dùng làm căn cứ đế lập báo cáo tài chính.

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT THEO VỤ VIỆC
(Mẫu số S08 - THA)

1. Mục đích

Sổ này dùng đế ghi chép, theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan 
đen một quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu.

Sô được mở cho tất cả các tài khoản hoặc một số tài khoản phát sinh nhiều.
2. Căn cứ và phương pháp ghi số

Mồi quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu được mở một trang hoặc một số 
trang sô riêng. Đối với quyết định thi hành án vụ việc đơn giản (chỉ thu, chi tiên một 
lần) thì có thể không phải mờ sổ hoặc ghi chung trên một trang sổ.

Căn cứ vào chứng từ kế toán liên quan đến quyết định thi hành án hoặc yêu
cầu thu, ghi.

- Cột A: Ghi ngày tháng ghi sô.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ.

- Cột D: Ghi nội dung của chứng từ, xác định số dư đầu kỳ, cộng phát sinh 
trong kỳ, cộng lũy kế từ đầu quý và xác định số dư cuôi kỳ.

- Cột E, F: Ghi số tài khoản hạch toán.
- Cột 1. 2: Số tiền phát sinh Nợ, Có.
- Số liệu trên sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc được sử dụng đê đối chiếu với 

hồ sơ thi hành án của chấp hành viên.
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I

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH
(Mẫu số S09-THA)

1. Mục đích

Phản ánh tông quát tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị trong kỳ báo 
cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo. số liệu trên Bảng cân đối số phát sinh là
căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và
kiêm soát sô liệu trên báo cáo tài chính.

2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ

Bảng cân đối số phát sinh được lặp dựa trên các tài liệu sau:
- Số cái và các sổ chi tiết tài khoản
- Bảng cân đối số phát sinh kỳ trước
Trước khi lập bảng cân đối số phát sinh phải hoàn thành việc ghi sổ kế toán 

chi tiết và tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu có liên quan.
- Cột A: Ghi số hiệu tài khoản.
- Cột B: Ghi tên tài khoản.
- Cột 1: Ghi số dư Nợ đầu tháng.
- Cột 2: Ghi số dư Có đầu tháng.
- Cột 3: Ghi số phát sinh trong tháng bên Nợ.
- Cột 4: Ghi số phát sinh trong tháng bên Có.
- Cột 1: Ghi số dư Nợ cuối tháng.
- Cột 2: Ghi số dư Có cuối tháng.
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PHỤ L Ụ C  SỐ 04

(Kèm theo Thông tư số 91//2010/TT-BTC ngày 17 /  6 /  2010 của Bộ Tài chính)

I- DANH MỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Thời
... ... r 

Nơi gửi đên

S T T Tên biêu K ý hiệu
hạn lập 
báo cáo

Lưu 
đơn vị

Cơ quan 
cấp trên 
trực tiếp

1 2 3 4 5 6

A Hệ thống báo cáo tài chính
1 B ảng Cân đối tài khoản BO 1-THA Quý,

Năm
X X

2 Báo cáo kế t quả hoạt động thi 
hành án

B02CT-THA Quý,
Năm

X X

3

4

5

6

Báo cáo tống  hợp kết quả hoạt 
động thi hành án toàn ngành

T huyết m inh báo cáo kết quả 
hoạt động thi hành án

Báo cáo tài sản, tang vật thu 
chưa xử  lý

Báo cáo phân tích số dư tài 
khoản

B02TH-THA

B03-THA

B04-THA

B05-THA

Quý,
Năm

Quý,
Năm

Quý.
Năm

Quý,
Năm

X

X

Khi có 
yêu cầu

Khi có 
yêu cẩu

X

X

Khi có yêu 
cầu

Khi cỏ yêu 
cầu

B Hệ thống báo cáo kế toán

7

q u ả n  t r ị
Báo cáo đối chiếu chi tiế t kết 
quả TH A

B06-THA Kết thúc 
việc 
THA

Tại đơn vị Khi có yêu 
cầu

8 Các báo cáo kế toán quản trị 
khác (*)

(*) Các báo cáo kế toán quản trị khác do Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi 
hành án cấp tỉnh ban hành phục vụ công tác quản lý, điêu hành của Tông cục, Cục Thi 
hành án dân sự.
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II- MÀU BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Đon vị:........................................................... Mẫu số: B01-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC 

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
Quý  ...năm 20...

Từ ngày ... / ... /20... đến ngày / /20

SỐ hiệu 
TK

Tên tài khoản Sô dư đâu kỳ
Sô phát sinh

Sô dư cuôi kỳKỳ này Luỹ kê từ 
đầu năm

Nơ Có Nơ Có Nơ CÓ Nợ Có
A B 1 2 3 4 5 6 7 8

Cộng
Ngày .... tháng ... năm 20.

Ngưòi lập Ke toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, họtẻn) (K ý.họtẻn) (Ký, họ tẻn, đóng dẩu)
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Đơn vị: Mẫu số: B02CT- THA
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN
Thời điểm báo cáo, ngày ... tháng ... năm 20...

Số liệu báo cáo luỹ kế từ ngày 20... đến ngày 20...
Báo cáo Tông hợp (hoặc) Báo cáo của Chấp hành v iên :.......................................... .

STT CHỈ TIÊU Số
việc

Tông 
giá trị tiền, 

tài sản
(Đồng)

Trong đó
T.H.A 

bằng tiền
(Đồng)

T.H.A 
bằng tài sản

{Đồng)
1 2 3 4 5 6
I Phải thu của ngưòi phải thi hành án
1 Các khoản chủ động thi hành án

1.1 Các khoản thu, nộp nhà nước
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khân câp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đơn
3 Thu xử lý vụ việc phá sản

II Các khoản ủy thác vế thi hành án
Tỷ lệ %  so vơi (ĩ) sổ phải thu

1 Các khoản chủ động thi hành án
1.1 Các khoản thu, nộp nhà nước
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khân câp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đon

III Các khoan trả đon yêu cầu thi hành án
Tỷ lệ % so vói (I) so phải thu

IV Số đình chỉ thi hành án

ĩ
Tỷ lẹ % so voi (I) số phải thu
Các khoản chủ động thi hành án

1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khân câp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đon

V Số miền, giam thi hành án
Tỷ lẹ %  so voi (ỉ) sỗ phai thu

VI Số còn lại phải thi hành án
Tỷ lệ %  so vơi (I) sổ phải thu

1 Các khoản chủ động thi hành án
1.1 Các khoản thu, nôp NN , ............ ...,.. ...- -.... -



I

1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khân câp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đơn
3 Thu xử lý vu việc phá sản

VII
Số thực thu thi hành án (bao gồm cả số 
thu trả qua biên bàn)
Tỷ lệ % so vói (VI) số còn lại phải THA

1 Các khoản chú động thỉ hành án
1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đon

1 3 Thu xử lý vu việc phá sản

VIII số còn lai chưa thi hành án
Tỷ lệ % so vói(VI) số còn lại phải THA

1 Các khoản chủ động thi hành án
1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản ưả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khân câp tạm ứiời
2 Các khoản thi hành án theo đơn

IX Số đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả 
hoặc chưa xử lý
Tỷ lệ %  so với(VII) số thực thu THA

1 Các khoản chủ đồng thi hành án
1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trả lại đương  ̂sự
1.3 Thu thi hành khân câp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đơn
3 Thu xử lý vụ việc phá sản

X Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn tại 
kho, quỹ

1 Thu tạm ứng án phí, lệ phí toà án
2 Tạm thu trước quyêt định THA
3 Tiên tang vật tạm giữ
4 Tạm thu tài sản, tang vật
5 Tiên bán tài sản đê THA
6 Các khoản tạm thu chờ xừ lý khác

N gày .... tháng ......năm 20......
CHV hoặc ngưòi lập biểu Ke toán trirỏng Thủ trưởng đơn vị

*(Ký. họ tên) * (Ký, họ tên) (Ký, họ tên. đóng dấu)
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Đon vị: Mẫu số: B02TH- TI1A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN TOÀN NGÀNH
Thời điềm báo cáo, ngàv ... tháng ... năm 20...

Số liệu báo cáo luỹ kế từ ngày 20... đến ngày 20...

STT CHỈ TIÊU
Sô

việc
Tông 

giá trị tiền, tài sản 
(Đồng)

Chia ra
Đơn vị A 

(triệu đồng)
Đơn v ị.....
(triệu đồng)

1 2 3 4 5 6
I Phải thu của ngưòi phải thi hành 

án
1 Các khoản chủ động thỉ hành án

1.1 Các khoản thu, nộp nhà nước
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đơn
3 Thu xử lý vụ việc phá sản
II Các khoản ủy thác về thi hành án

Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
1 Các khoản chủ động thi hành án

1.1 Các khoản thu, nộp nhà nước
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
2 Các khoản thỉ hành án theo đơn

III
Các khoản trả  đon yêu cầu thi 
hành án
Tỷ lệ % so vói (I) số phải thu

IV sá đình chỉ thi hành án

Tỷ lệ % so với (I) số phải thu
1 Các khoản chủ động thi hành án

1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trả lại đương sự
1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đon
V Số miễn, giảm thi hành án

Tỷ lệ % so vói (I) số phải thu

VI Số còn lại phải thi hành án
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Tỷ lệ % so vói (I) số phải thu

1 Các khoản chủ động thi hành án
1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trả lại đương sự

1.3 Thu thi hành khân cấp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đơn
3 Thu xử lý vụ việc phá sản

VII
Số thực thu thi hành án (bao gồm 
cả số thu trả qua biên bản)

Tỷ lệ % so với(Vĩ) số còn lại phải 
THA

1 Các khoản chủ động thi hành án
1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trà lại đương sự
1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
2 Các khoản thỉ hành án theo đon
3 Thu xử lý vụ việc phá sản

VIII Số còn lại chưa thi hành án

Tỷ lệ % so với(VI) số còn lại phải 
THA

1 Các khoản chủ động thi hành án
1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trà lại đương sự
1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời

2 Các khoản thi hành án theo đon

IX
Số đã thu chua nộp NN, chưa chi 
trả hoặc chưa xử iý

Tỷ lệ % so vói(VII) số thực thu 
THA

1 Các khoản chủ động thi hành án

1.1 Các khoản thu, nộp NN
1.2 Các khoản trả lại đương sự

1.3 Thu thi hành khẩn cấp tạm thời
2 Các khoản thi hành án theo đon
3 Thu xử lý vụ việc phá sản
X Số tạm thu chưa xử lý hiện còn 

tồn tai kho, quỹ
1 Thu tam ứng án phí, lệ phí toà án
2
3

Tam thu trước quyêt định THA
Tiền tang vật tạm giữ



4 Tạm thu tài sản, tang vật
5 Tiên bán tài sản thành đê THA
6 Các khoản tạm thu chờ xử lý khác

N gày .... tháng ...... năm 20......

CHV hoặc ngưòi lập biểu
(Ký, họ tên)

Ke toán trưởng
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Đơn vị: Mẫu số: B03-TH A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN
Năm 20 • ••••

(Từ ngày / / đến ngày I I )
Báo cáo Tồng họp (hoặc) Báo cáo của C H V :.............................................................................

A- TÌNH HÌNH THỰ  HIỆN NHIỆM vụ THI HÀNH ÁN

Số

TT Chỉ tiêu
Tông 

Số việc 
T.H.Ã

Tông 
giá trị tiền, 

tài sản T.H.A

Trong đó T.H.A băng

Tiên Giá trị 
TS

1 2 3 4 5 6
I Sô phải thi hành án trong năm
1 Sô năm trước chuyên sang
2 Sô mới thụ lý trong năm

Tỷ lệ % so với (I) số phải THA trong năm

II SỐ giảm trong năm
1

.2..
Ưy thác thi hành án
Trả đơn yêu câu thi hành án

III Số còn phải T.H.A trong năm
1 Sô chua có điêu kiện THA trong 

năm
2 Sô có đ iêu  k iện  THA trong năm

Tỷ lệ % so vớ i (III) số còn phải THA

VI SỔ thực hiện trong năm
Tỳ lệ % so với (III.2) sổ có ĐK THA

1 Đình chỉ thi hành án
2 Miên, giảm thi hành án
3 Thưc thu

Tỷ lệ % so với (III.2) số có ĐK THA

n i số phải T .H .A  chuyển kỳ (năm)
sau
Tỷ lệ %  so với (III) số phải THA trong năm

B . THUYẾT M IN H :
1 . Nêu tình hình thực hiện thi hành án năm 20.... có đặc điểm gì so với năm

trước:



r

2. Nêu nguyên nhân của sự biên động đó

c . NHẬN XÉT VÀ KIÉN NGHỊ :
1. Nhận xét:

2. Kiến nghị:

CHV hoặc người lập biểu Kế toán trưởng
(Ký. họ tên) (Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký. họ tên, đóng dấu)



Đơn vị: Mẫu số: B 04-T H A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI SẢN, TANG VẬT THƯ CHƯA XỬ LÝ
Quý ... năm 20.....

SỐ
TT Tên tài sản, tang vật Căn cứ thu

Đơn vị 
tính

Đơn giá 

hạch toán
Số tồn kho Số thuê gửi

Số lượng Giá trị Số lượng Giá trị
A B c D 1 2 3 4 5

N gày .... tháng......năm 20.
Ngưòi lập biểu Ke toán trưởng Thủ trưởng đon vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

C hủ ý: Từng Chấp hành viên lập báo cáo phần 
tài sản, tang vật tồn kho hoặc thuê gửi theo hồ sơ 
do mình quản lý theo mẫu này.
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Đơn vị: Mẫu số: B 05-T H A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SỐ DƯ TÀI KHOẢN

Tên Tài khoản:.... ..................................................................số hiệu:
Thời điếm báo cáo, ngày.... tháng ......năm 20......

SỐ
T
T

Sô dư thuộc nội dung 
Quyết định hoặc yêu cầu thu 

Số, ngày, tháng, năm

Đôi tượng có 
nghĩa vụ 

hoặc 
quyền lợi

Số tiền
Giá trị 
tài sản

A B c 1 2
l ổng số dư TK:ghi số hiệu TK cấp 1

1. Sỏ dư TK:ghi sô hiệu TK câp 2
Sô dư TKighi sô hiệu TK câp 3
Ghi sô hiệu TK câp Iihỏ nhât

Liệt kê từng sô dư

2. Sô dư TK:

... Sô dư TK:

n. Sô dư TK:

L ..
N gày ... thảng... năm 20....

Người lập biểu Ke toán trưởng Thủ trưỏng đon vị
(Ký, họ lên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)
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Đon v ị : ...............
C hấp  hành viên:

M ẫu số: B 0 6 -T H A
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC

ngày 17/6/2010 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO 
ĐỐI CHIẾU CHI TIẾT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

Đối với Hồ sơ đã thi hành xong hoặc giải quyết xong đưa vào lưu trữ

Số T iêu  chí 
tro n g  q u y ế t đ ịn h  

th ỉ h à n h  án

 T o n g  so tiên , 
giá t r ị  tà i sản  
p h ả i th i h à n h

. đ â g
rrong đó C hâp hành viên 
iải quyết bằng các biện pháp

Sô thực thu 
th i h à n h  án

Sô đã nộp Nhà 
nước và chi trả

T T Ưy thác 
THA

Trả đơn 
THA

Đình chỉ 
THA

Miên, giảm 
THA

(bao gôm cả sô giao 
nhận thẳng)

(bao gôm cả sô 
giao nhận thẳng)

A B ỉ 2 3 4 5 6 7
I SỐ phải thu  th ỉ hành  án

1 Các khoản chủ động T.H.A X

1.1 Các khoản thu, nộp Nhà nước X

1.1.1 Án phí X

1.1.2 Phạt tiền theo Bản án X

1.1.3 Truy thu tiền X

1.1.4 Tịch thu tiền sung quỹ nhà nước X

1.1.5 Truy thu tài sản thu lợi bất chính X

1.1.6 Tịch thu tài sản sung quỹ Nhà nước X

1.1.7 Thu hồi quyền sử dụng đất X

1.1.8 Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản X

1.2 Các khoản trả  lại đương sự X X

1.2.1 Trả lại tiền cho đương sự X X

1.2.2 Trả lại tài sản cho đương sự X X
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1 .3 T h u  th i  h à n h  k h ẩ n  c ấ p  t ạ m  th ò i X X

1.3.1 Thu tiền khẩn cấp tạm thời X X

1.3.2 Thu tài sản khẩn cấp tạm thời X X

2 C á c  k h o ả n  t h i  h à n h  á n  th e o  đ ơ n X

2.1 Thi hành án bằng tiền X

2.2 Thi hành án bằng tài sản X

I I Xác định khoản phí THA 
p h ải thu:

X X X X

I I I C h i p h í th i h àn h  án p h ả i
thu:

X

T ro n g  đ ó : C h i p h í c ư ỡ n g  c h ê  T H A X X X X

C h i p h í th i  h à n h  á n  k h á c  th e o  y ê u  
c ầ u  c ủ a  đ ư ơ n g  s ự  h o ặ c  c ơ  q u a n  
c h ứ c  n ă n g  (c h i t iế t  từ n g  lo ạ i ch i 

p h í ) ............

X X X X

X X X X
...

_ —  ------------- - ------ ---------------------------7-----------------------------------  '

Các nội dung khác có liên quan đên việc THA do CHV ghi:

Ngày .... tháng .... năm 20....
T h ú  trương phê duyệt Hồ sơ THA: Kế toán trư ỏng  xác nhận số liệu

Ngàv .... tháng .... năm 20....
C hấp hành viên lập báo cáo



III- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN
(Mẫu số B01-THA)

1. Mục đích:

Bảng cân đối tài khoản là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát tình 
hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi hành án dân sự của đơn vị trong 
kỳ báo cáo và từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.

Số liệu trên Bảng cân đối tài khoản là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ 
kế toán tổng hợp, đồng thời đối chiếu và kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo tài 
chính khác.

2. Kết cấu:

Bảng cân đối tài khoản được chia ra các cột:
- Số hiệu tài khoản;
- Tên tài khoản kế toán;
- Số dư đầu kỳ (Nợ, Có);
- Số phát sinh trong kỳ (Nợ, Có);

- Số phát sinh luỹ kế từ đầu năm (Nợ, Có);
- Số dư cuối kỳ (Nợ, Có);

3. Co* sỏ' số liệu ỉập:
- Sổ cái và các sổ chi tiết tài khoản;
- Bảng cân đối tài khoản kỳ trước;
- Trước khi lập bảng cân đối tài khoản phải hoàn thành việc ghi chép sổ kế 

toán chi tiết và tống họp, kiểm tra và đối chiếu giữa các số liệu có liên quan.

4. Nội dung và phương pháp lập:

Số liệu ghi trên Bảng cân đối tài khoản chia làm 2 loại:
- Loại số liệu phản ánh số dư các tài khoản tại thời điềm đầu kỳ (cột 1, 2 số 

dư đầu kỳ), tại thời điểm cuối kỳ (cột 7, 8 số dư cuối kỳ), trong đó các tài khoản có 
số dư Nợ được phản ánh vào cột Nợ, các tài khoản có số dư Có được phản ánh vào
cột Có;

- Loại số liệu phản ánh số phát sinh của các tài khoản từ đầu kỳ đến ngày cuối 
kỳ báo cáo ( cột 3, 4 số phát sinh kỳ này) hoặc sổ phát simh từ ngày đầu năm đến 
ngày cuối kỳ báo cáo ( cột 5, 6 số phát sinh luỹ kế từ đầu năm), trong đó tổng số 
phát sinh Nợ của các tài khoản được phản ánh vào cột Nợ, tống số phát sinh Có của 
các tài khoản được phản ánh vào cột Có;

- Cột A, B: Số hiệu tài khoản, tên tài khoản của tất cả các tài khoản cấp 1 mà 
đơn vị đang sử dụng và một số tài khoản cấp 2, 3, 4 cần phân tích;
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- Cột 1 ,2 : Số dư đầu kỳ: Phản ánh số dư đầu tháng của tháng đầu kỳ (số dư 
đầu kỳ báo cáo), số  liệu để ghi vào các cột này được căn cứ vảo dòng sô dư đâu 
tháng của tháng đầu kỳ trên sổ cái hoặc căn cứ vào phần số dư cuối kỳ của Bảng 
cân đối tài khoản kỳ trước;

- Cột 3, 4, 5, 6: Phản ánh số phát sinh:
+ Cột 3, 4 ktsố phát sinh kỳ này”: Phản ánh tổng số phát sinh Nợ và tổng số 

phát sinh Có của các tài khoản trong kỳ báo cáo. số liệu ghi vào phân này được căn 
cứ vào dòng “ Cộng phát sinh luỹ kế từ đầu kỳ” của từng tài khoản tương ứng trên 
sổ kế toán tổng hợp và chi tiết;

+ Cột 5, 6 “ Số phát sinh luỹ kế từ đầu năm”: Phản ánh tổng quát số phát sinh 
Nợ và tông quát số phát sinh Có của các tài khoản tính từ đầu năm đến cuối kỳ báo 
cáo. Số liệu phần này được tính bằng cách:

Cột 5 của báo cáo kỳ này = Cột 5 của báo cáo kỳ trước + Cột 3 của báo cáo
kỳ này;

Cột 6 của báo cáo kỳ này = Cột 6 của báo cáo kỳ trước + Cột 4 của báo cáo
kỳ này;

Chú ý: Đối với báo cáo quý I hàng năm thì Cột 3 = Cột 5; Cột 4 = Cột 6.
+ Cột 7, 8 “Số dư cuối kỳ” : Phản ánh số dư ngày cuối cùng của kỳ báo cáo. 

Số liệu đê ghi vào phần này được căn cứ vào số dư cuối tháng của tháng cuối kỳ 
báo cáo trên sô cái hoặc được tính căn cứ vào các cột sô dư đầu kỳ (Cột ỉ , 2), sô 
phát sinh trong kỳ (Cột 3, 4) trên bảng cân đối tài khoản kỳ này. số liệu ở cột 7 và 
cột 8 được dùng đe lập bảng cân đối tài khoản kỳ sau.

Sau khi ghi đủ các số liệu có liên quan đến các tài khoản, phải thực hiện tống 
cộng Bảng cân đối tài khoản.

Số liệu phần báo cáo tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản phải đảm bảo 
tính cân đối bắt buộc sau đây:

Tống số dự Nợ (cột 1) phải bàng tồng số dư Có (cột 2) đầu kỳ của các tài 
khoản;

Tổng số phát sinh Nợ (cột 3) phải bằng tổng số phát sinh Có (cột 4) của các 
tài khoản trong kỳ báo cáo;

Tống số phát sinh Nợ luỹ kế từ đầu năm (cột 5) phải bằng tống số phát sinh 
Có luỷ kế từ đầu năm (cột 6) của các tài khoản;

Tổng số dư Nợ (cột 7) phải bằng tổng số dư Có (cột 8) cuối kỳ các tài khoản; 
Đối với Bảna cân đối tài khoản quý I, số liệu lổng cộng cột 3 = cột 5; cột 4 =

cột 6;
Ngoài việc phản ánh các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản, báo cáo còn 

phan ánh số dư, số phát sinh của các tài khoản ngoài Bảng cân đôi tài khoản.
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BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN 
(Mẫu số B02CT-THA)

1. Mục đích của Báo cáo:

Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời 
điếm báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi 
hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo.

Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng 
hợp, đồng thời đối chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo tài chính và báo cáo 
chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

2. Ket cấu:

Báo cáo được chia ra các phần: Phải thu của người phải thi hành án; Các 
khoản ủy thác thi hành án trong kỳ; Các khoản trả đon yêu cầu thi hành án; số đình 
chỉ thi hành án; số miễn, giảm thi hành án; số còn lại phải thi hành án; số thực thu 
thi hành án; số còn lại phải thi hành án đến cuối kỳ báo cáo; số đã thu chưa nộp 
NN, trả cho đương sự; số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn trong kho, quỹ và được 
chia ra các cột:

Sô việc thi hành án;
Tổng giá trị tiền, tài sản thi hành án, trong đó chi tiết thi hành án bằng tiền và 

thi hành án giao nhận tài sản;

3.Cơ sở số liệu lập:

- Sổ cái và các sổ chi tiết tài khoản;
- Bảng cân đối tài khoản trong kỳ báo cáo;

4. Nội dung và phirơng pháp lập:

Số liệu ghi trên Báo cáo chia làm 4 phần:
- Phần I: “Phải thu của người phải thi hành án” là số iiệu phản ánh số việc/số 

tiền còn phải tồ chức thi hành trong các Quyết định thi hành án năm trước chuyển 
sang và số việc/số tiền ghi trong các Quyết định thi hành án mới thụ lý trong năm 
đến thời điểm báo cáo.

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo, riêng chỉ tiêu thu 
xử lý vụ việc phá sản chỉ phản ánh số phát sinh trong kỳ.

- Phần II: “Các khoản uỷ thác về thi hành án” phản ánh số việc/số tiền cơ 
quan thi hành án đã uỷ thác cho cơ quan thi hành án tiếp tục tổ chức thi hành án từ 
đầu năm đến thời điểm báo cáo.

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.
- Phần III: “Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án” phản ánh số việc/số tiền 

cơ quan thi hành án đã ra quyết định trả đơn yêu càu thi hành án từ đầu năm đến 
thời điếm báo cáo;
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- Phần IV: “Số đình chỉ thi hành án” : phàn ánh số việc/số tiền cơ quan thi 
hành án đã ra quyết định đình chỉ thi hành án từ đầu năm đến thời điểm báo cáo;

Chủ ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.
- Phần V: “Số miễn giam thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền đà được cơ 

quan có thẩm quyền quyết định miễn giảm thi hành án từ đầu năm đến thời điêm
báo cáo;

- Phần VI: “Số còn lại phải thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền cơ quan thi 
hành án dân sự phái tổ chức thi hành luỹ kế từ đầu năm đến thời điểm báo cáo sau 
khi đâ trừ đi các khoản ủy thác, trả đơn, đình chỉ và miễn giảm thi hành án

Chú ý: phân tích cụ thể theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.
- Phan VII: “Số thực thu trong thi hành án” : phản ánh số việc/số tiền cơ quan 

thi hành án dân sự đã thu được trong kỳ (bao gồm cả số thu/trả theo biên bản) phát 
sinh từ đầu năm đến thời điểm báo cáo;

Chú ý: phân tích cụ thê theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.

- Phần VIII: “Số còn lại chưa thi hành án”: phản ánh số việc/số tiền còn phái 
tố chức thi hành tại thời điếm báo cáo;

- Phần IX: “Số còn đã thu chưa nộp nhà nước, chưa chi trả”: phản ánh số tiền, 
giá trị tài sản đã thu được nhưng chưa nộp nhà nước, chưa chi trả cho đương sự tại 
thời điêm cuôi kỳ báo cáo;

- Phần X: “Số tạm thu chưa xử lý còn tồn tại kho, quỹ”: phản ánh số tiền, giá 
trị tài sản tạm thu chưa xử lý tại thời điếm báo cáo còn tồn tại kho, quỹ của đon vị 
hoặc trên tài khoản tạm giữ tại Kho bạc

Chú ý: phân tích cụ thẻ theo các chỉ tiêu của mẫu báo cáo.
Ghi chú: Cơ quan Thi hành án dân sự có thể lập báo cáo kết quả thi hành án 

theo mẫu này đối với từng chấp hành viên hoặc bổ sung chi tiêu chi tiết theo tính 
chất từng khoán thu.

BÁO CÁO TỎNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 
THI HÀNH ÁN TOÀN NGÀNH

(Mẫu số B02TH-THA)

1. Mục đích của báo cáo:

Báo cáo tình hình thi hành án và kết quả thi hành án từ đầu năm đến thời 
điếm báo cáo để tống quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi 
hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuôi kỳ báo cáo trong phạm vi toàn 
ngành do Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh lập báo cáo Tổng cục Thi hành án dân sự 
và các cơ quan có liên quan; do Tống cục Thi hành án dân sự lập báo cáo Bộ Tư 
pháp và các cơ quan có liên quan.
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2. Kết cấu của báo cáo:

Báo cáo được chia ra các phần: Phải thu của người phải thi hành án; Các 
khoản ủy thác thi hành án trong kỳ; Các khoản trả đơn yêu cầu thi hành án; số đình 
chỉ thi hành án; số miễn, giảm thi hành án; số còn lại phải thi hành án; số thực thu 
thi hành án; Sô còn lại phải thi hành án đến cuối kỳ báo cáo; số đã thu chưa nộp 
NN, trả cho đương sự; số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn trong kho, quỹ

Số việc thi hành án;
Tổng giá trị tiền, tài sản thi hành án, trong đó chi tiết theo từng cơ quan thi 

hành án dân sự câp dưới;

3. Co’ sỏ’ lập báo cáo:

- Đối với báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh: Tổng hợp số liệu từ 
báo cáo kết quả thi hành án (mẫu B02CT-THA) của các Cục Thi hành án và các Chi 
cục Thi hành án thuộc quyền quản lý;

- Đối với báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổng họp số liệu từ báo 
cáo tông hợp kết quả thi hành án cuả các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh (mẫu 
B02TH-THA).

4. Nội dung và phương pháp lập báo cáo:

Trên cơ sở báo cáo kết quả thi hành án của đơn vị cấp dưới, đơn vị kế toán 
cấp trên ghi vào từng cột tương ứng của báo cáo tổng họp cấp trên (từ cột 3 trở đi) 
và cộng từng chỉ tiêu của tất cả các đơn vị cấp dưới để ghi vào cột 2 của báo cáo 
tồng hợp.

THUYẾT MINH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN
(Mẫu số B03-THA)

1. Mục đích, ý nghĩa:

Thuyết minh báo cáo tài chính là 1 bộ phận hợp thành hệ thống cáo cáo tài 
chính của đơn vị được lập để giải thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện 
các nhiệm vụ cơ bản của đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính vê thu, 
chi tiền, tài sản trong công tác thi hành án và trong kỳ báo cáo mà các báo cáo khác 
không thể trình bày rõ ràng, chi tiết được.

2. Kết cấu của thuyết minh báo cáo tài chính:

Báo cáo được trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy định trong 
mẫu thuyết minh báo cáo tài chính, đơn vị có thể trình bày thêm các nội dung về số 
việc, số tiền thu, giá trị số tài sản thu và việc xử lý số đã thu trong công tác thi hành 
án mà còn vướng mắc, hoặc chưa xử lý được.

3. C ơ  sở  để lập:

- Các sổ theo dõi thụ lý việc thi hành án;
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- Bảng cản đối tài khoản trong kỳ báo cáo;
- Các sổ theo dõi công tác thi hành án khác của đơn vị có liên quan;

- Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án của Chấp hành viên;
- Báo cáo phân loại điều kiện thi hành án của Chấp hành viên;

4. Phương pháp lập:

Phương pháp chung: Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số liệu 
trên các báo cáo tài chính khác. Trình bày bằng lời văn phải ngắn gọn, rõ ràng, dê
hiểu.

Số liệu và nội dung ghi trên thuyết minh báo cáo tài chính gồm 3 phân:
Phẩn A: “Tình hình thực hiện nhiệm vụ thi hành án" lả số liệu phán ánh số 

việc, số tiền, giá trị tài sản còn phải thi hành trong các Quyết định thi hành án năm 
trước chuyển sang và ghi trong các Quyết định thi về hành án mới thụ lý trong năm 
đến thời điểm báo cáo theo các tiêu chí cụ thể của mẫu thuyết minh.

Phần B: “Thuyết minh”.
Nêu những nội dung về tinh hình thực hiện việc thi hành án trong năm báo 

cáo..., có gì đặc biệt so với năm trước và các năm trước đó;
Nêu nguyên nhân của sự biến động so với các năm trước;
Các vấn đề khác cần nêu.
Phần C: “ Nhận xét và kiến nghị”
Chứng minh một số các chỉ tiêu nêu trên các phần A và B;
Kiến nghị những nội dung, giúp cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm vụ

được giao.

BÁO CÁO TÀI SẢN, TANG VẬT THU CHƯA XỬ LÝ 
(Mẫu số B04-THA)

1. Mục đích:

Tổng họp tình hình tài sản, tang vật thu chưa xử lý tại thời điếm báo cáo theo 
số lượng và giá trị ước tính. Báo cáo nhằm quản lý và đánh giá đúng quá trình hoạt 
động thi hành án của đơn vị.

Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiêm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng 
họp, đồng thời đôi chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo kê toán và báo cáo 
tình hình tố chức thi hành án của Chấp hành viên.

2. Kết cấu:

Báo cáo được chia ra các cột:
- Số thứ tự;
- Tên tài sản: ghi rõ tên loại tài sản, tang vật;

Căn cứ thu: ghi rõ số tài sản thu theo Quyết định THA hay yêu cầu tạm thu.
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- Đơn vị tính: theo tính chất quản lý của tài sản, tang vật;

- Đơn giá hạch toán: theo chủ quan đánh giá của Cơ quan Thi hành án đề 
quản lý;

- Số tồn kho, bao gồm cả số lượng và giá trị;
- Số tồn kho thuê gửi, bao gồm cả số lượng và giá trị.

3. Cơ sở số liệu lập:

- Số chi tiết tài sản thu và tạm giữ chờ xử lý;
- Bảng cân đối tài khoản ( phần ngoài bảng) theo kỳ báo cáo;
- Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

4. Nội dung và phương pháp lập:

Liệt kê thứ tự các tài sản đang quản lý theo các mục sau:
- Tài sản quản lý tại kho Cơ quan Thi hành án;
- Tài sản quản lý tại Kho bạc;
- Tài sản thuê giữ.

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SÓ DƯ TÀI KHOẢN
(Mầu số B05-THA)

1. Mục đích:

Báo cáo nhằm quản lý và đánh giá đúng quá trình xử lý các khoản tiền, tài 
sản trong hoạt động thi hành án của đơn vị.

Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kỉêm tra việc ghi chép trên sổ kế toán tổng 
hợp, sổ kế toán chi tiết của kế toán và hồ sơ thi hành ản của Chấp hành viên, đồng 
thời đối chiếu, kiếm soát số liệu ghi trên các báo cáo ke toán và báo cáo tình hình tô 
chức thi hành án của Chấp hành viên.

2. Kết cấu:

Báo cáo được chia ra các cột:
- Số thứ tự;
- Số dư thuộc nội dung của quyết định hoặc yêu cầu thu số, ngày, tháng, 

năm: ghi rõ từng quyết định hoặc từng yêu cầu thu.
- Đối tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi: Phải ghi rõ tên đơn vị hoặc họ và tên 

của đối tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi đến số tiền và giá trị tài sản phải thu, được 
hưởng theo Quyết định THA hoặc các yêu cầu thu tại thời điểm báo cáo;

- Ngày thu cuối cùng của số dư;
- Số tiền hoặc giá trị tài sản: ghi rõ số tiền hoặc giá trị tài sản đã thu theo 

Quyết định hoặc yêu cầu thu còn dư tại thời điểm báo cáo nhưng chưa giải quyết 
hoặc xử lý theo quy định của pháp luật;
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ĩ  . Cơ sở số liệu lập:

- Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án của Chấp hành viên;

- Sỏ kế toán chi tiết tờ rời.

4. Nội dung và phương pháp lập:

Liệt kê thử tự dòng số dư cuối cùng của từng sổ kế toán chi tiết tờ rời của các 
tài khoản chi tiết tại thời điểm báo cáo sau khi đã đối chiếu khớp đúng với báo cáo 
chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

BÁO CÁO ĐÓI CHIẾU CHI TIẾT KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN

(Mẫu số B06-THA)

1. Mục đích:

Đe đối chiếu số liệu giữa hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và số liệu kế 
toán của từng quyết định thi hành án xong trước khi ký duyệt đưa hô sơ vào lưu trữ.

Mẫu báo cáo này cùng có thể được dùng để đối chiếu số liệu tại thời điểm bất
kỳ theo yêu cầu quản lý của Thủ trưởng đơn vị.

2. Kết cấu của báo cáo bao gồm các phần sau:

Phần số liệu: Phần này phản ánh số liệu về kết quả thi hành án đối với một
quyết định thi hành án cụ thể được chia ra các nội dung sau:

Phần I. Số phải thu thi hành án:

Phan ánh số phải thu theo quyết định thi hành án được phân loại chi tiết theo 
từng khoản thu trong một quyết định thi hành án và kết quả của việc tổ chức thi 
hành án đối với quyết định thi hành án đó;

Phần II. Xác định số phí thi hành án:

Phản ánh số phí thi hành án phải thu theo quy định căn cứ vào số tiền, tài sản 
thực chi trả cho người được thi hành án, số phí thi hành án thực thu được và số miễn 
giảm phí thi hành án (nếu có);

Phần III. Xác định khoản chi phí thi hành án phải thu:

Phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy định 
của pháp luật về thi hành án dân sư như chi phí cưỡng chế, chi phí xử lý tài sản theo 
yêu cầu của cơ quan chức năng, chi phí thực hiện công việc khác trong quá trình tô 
chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự (chi phí thông báo thi hành án, xác 
minh thi hành án, chứng kiến thoả thuận thi hành án ngoài trụ sở ...) và việc thu, thu 
hồi, miền giảm khoản chi phí đó.

Phần giải thích: Phần này dùng cho Chấp hành viên ghi các nội dung khác 
cỏ liên quan đến hoạt động thu, chi tiền thi hành án.
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3. Cơ sử lập báo cáo:

Hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và sổ chi tiết tờ rời của tìmg quyết định 
thi hành án.

4. Phương pháp lập:

Sau khi kết thúc việc thi hành án, Chấp hành viên căn cứ số liệu trên hồ sơ thi 
hành án do mình quản lý, lập báo cáo theo mẫu chuyển cho Ke toán đối chiếu với sô 
liệu ghi chép trên sổ kế toán, sau khi đối chiếu, nếu không có chênh lệch, Ke toán 
ký xác nhận và chuyển cho Thủ trưởng đơn vị phê duyệt hồ sơ đưa vào lưu trữ.

Kế toán chỉ ký xác nhận kết thúc hồ sơ thi hành án sau khi các số liệu trên 
báo cáo phải thoả mãn:

cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6
cột 6 = cột 7
Trường họp số liệu trên báo cáo của chấp hành viên không thoả mãn điều 

kiện trên hoặc/và không thống nhất với số liệu trên số kế toán, Chấp hành viên và 
kê toán phải lập biên bản, xác định nguyẻn nhân và hướng xử lý báo cáo Thủ trưởng 
đơn vị xem xét, quyết định.

Lun ý: Đối với báo cáo đối chiếu theo yêu cầu khi chưa kết thúc việc thi hành 
án, thì chỉ đối chiếu số liệu giữa Chấp hành viên và kế toán.
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