
Phụ lục số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 243 /2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

1. Danh mục hệ thống tài khoản kế toán

SỐ
TT

SỐ
HIỆU
TÀI

KHOẢN
TÊN TÀI KHOẢN GHI CHÚ

LOẠI 1 -  TIÊN VÀ VẬT T ư

1 111 Tiền măt
1111 Tiên Yiêt Nam
1112 Ngoại tệ

... 2 112..". Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc Chi tiết theo
1121 Tiẽn Việt Nam từng TK tạỉ
1122 Ngoại tệ từng NH, KB

3 121 Đầu tư tài chính ngắn hạn

4 152 Nguyên liệu, vật liệu Chi tiêt theo
yêu câu quản lý

LOẠI 2- 't a i  s ấ n  c ò  đ ịn h

5 211 TSCĐ hữu hình Chỉ tiêt theo
2111 Nhà cửa, vật kiên trúc yêu câu quản lý
2112 Máy móc, thiêt bị
2113 Phương tiện vận tải, truyên dân
2114 Thiết bị, dụng cụ quản lý
2118 Tài sản cố định khác

6 213 TSCĐ vô hình

7 214 Hao mòn TSCĐ
2141 Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142 Hao mòn TSCĐ vô hình

8 221 Đầu tư tài chính dài hạn

9 241 XDCB dở dang
2411 Mua săm TSCĐ
2412 Xây dựng cơ bản
2413 Sửa chữa lớn TSCĐ
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LOAI 3- THANH TOAN

10 311 Các khoản phải thu
3111 Phải thu của khách hàng Chi tiết theo 

yêu cấu quản lý3113 Thuê GTGT đươc khâu trừ
31131
3ỈỈ32

Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ 
Thuế GTGT đươc khấu trừ của TSCĐ

3 ỉ 14 Phải thu kinh phí tài trợ Chi tiêt
3115 Các khoản phải thu hồi theo nguôn tài trợ
3118 Phải thu khác

11 312 Tạm ứng Chi tiêt từng đôi 
tượng

12 313 Cho vay Chi tiêt
3131 Cho vay trong hạn từng đôi tượng
3132 Cho vay quá hạn
3133 Khoanh nợ cho vay

13 331 Các khoản phải trả Chi tiêt
3311
3312 ..

Phải trả người cung câp 
Phải trả nợ vay

từng đôi tượng

3313
Ĩ Ĩ Ĩ Ĩ T ~

Phải trả vê nhận ủy thác 
Phải trả vốn nhận uỷ thác

------------ ----- -----------------------

33132 Phải trả khác
3318 Phải trả khác

14 332 Các khoản phải nộp theo lương
3321 Bảo hiêm xã hội
3322 Bảo hiểm y tế
3323 Kinh phí công đoàn
3324 Bảo hiêm thât nghiệp

15 333 Các khoản phải nộp nhà nước
3331 Thuế GTGT phải nộp
333ỈỈ Thuê GTGT đâu ra
33312 Thuê GTGT hàng nhập khâu
3334 Thuê thu nhập doanh nghiệp
3337 Thuê khác
3338 Các khoản phải nộp khác

16 334 Phải trả viên chức

17 336 Tạm ứng kinh phí
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18 337 Kinh phí đã quyêt toán chuyên năm sau
3371 Nguyên liệu, vật liệu tôn kho
3372 Giá ữị khối lượng**»chữa lớn hoàn thành
3373 Giá trị khôi lượng XDCB hoàn thành ---- ---— .- ...-.......------

LOAI 4 -  NGUON KINH PHI

...19.. 411 Nguôn vôn kinh doanh

20 412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

21 413 Chênh lệch tỷ giá hôi đoái

22 421 Chênh lệch thu, chi chưa xử lý
4211 Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên
4212 Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ
4218 Chênh lệch thu, chi hoạt động khác

23 431 Các quỹ
4311 Quỹ khen thưởng
4312
431 3...

Quỹ phúc lợi 
Quỹ ôn định thu nhập

-—..... —.-.— .......—

4315 Quỹ đâu tư phát triên

24 432 Quỹ phát triền khoa học và công nghệ
4321 Nguôn ngân sách nhà nước
4328 Nguôn khác

25 441 Nguôn kinh phí đâu tư xây dựng CO' bản
4411 Nguôn kinh phí NSNN câp
4413 Nguồn kinh phí viện trợ
4418 Nguôn khác

26 461 Nguôn kinh phí hoạt động Chi tiểt tưng
4611 Năm trước nguôn KP
461 ỉ  ì Nguồn kỉnh phí thường xuyên
461111 Tư chủ
461112 Không tự chủ
46112
4612

Nguồn kinh phí không thưcmg xuyên 
Năm nay

46Ỉ2Ỉ Nguôn kinh phí thường xuyên
461211 Tự chủ
461212 Không tự chủ
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46Ỉ22 Nguồn kinh phí không thường xuyên

27 462 Nguôn kinh phí dự án
4621 Nguôn kinh phí NSỊNN câp
4623 

"""4628....
Nguôn kinh phí viện ừợ 
Nguôn khác

— ------------- --------------------- ----- ----------------------- -----------

28 466 Nguôn kinh phí đã hình thành TSCĐ

LOAI 5- CAC KHOAN THU

29 511 Các khoản thu
5113 

.... “51*18
Thu hoạt động nghiệp vụ 
Thu khác

---------------------------

30 521 Thu chưa qua ngân sách
5212 Tiên, hàng viện trợ

31 531 Thu hoạt động dịch vụ

LOAI 6- CAC KHOAN CHI
.................. ............... ....................— ----------------------------------

m  . 631 Chi hoạt đông dich vu- - - .V—............... ,f........ # ... -------------------------

33 632 Chi quỹ phát triển khoa học và công nghệ
6321 Chi từ nguôn ngân sách nhà nước
6328 Chi từ nguôn khác

........— .- ----- ------------------------------— ■

34 633 Chi từ nguồn nhận uỷ thác

35 643 Chi phí trả trước

36 661 Chi hoat đông
6611 Năm trước
661 n Chỉ thường xuyên
661111
661112

Tự chủ 
Không tự chủ

661 ỉ 2 Chi không thường xuyên
6612 Năm nay
66121 Chi thường xuyên
661211 Tự chủ
661212 Không tự chủ

66122 Chi không thường xuyên
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37 662 Chi dư án Chi tiêt theo
6621 Chi quản lý dự án dự án
6622 Chi thưc hiên dư án

LOAI 0 - TAI KHOAN NGOAI BANG

1 001 Tài sản thuê ngoài
2 002 Tài sản nhận giữ hộ, nhận gia công
3 003 Nợ khó đòi đã xử lý
4 005 Dụng cụ lâu bền đang sử dụng
5 007 Ngoại tệ các loại
6 009

....0091......
Dự toán chi chương trình, dự án
Dự toán chi chương trình, dự án

------------- ----

0092 Dự toán chi đầu tư XDCB
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2. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép tài khoản kế toán

LOẠI TÀI KHOẢN 1 
TIỀN VÀ VẬT TƯ

Loại tài khoản 1 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động các loại tiền và vật 
tư của Quỹ.

Các loại tiền của Quỹ bao gồm: Tiền mặt (Ke cả tiền Việt Nam, các loại ngoại tệ) 
hiện có ở Quỹ; Tiền gửi ở Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

Vật tư của Quỹ bao gồm các loại nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ, 
phụ tùng thay thế sử dụng cho hoạt động của Quỹ.

Loại Tài khoản 1 có 4 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
- Nhóm Tài khoản 11 có 2 tài khoản:
+ Tài khoản 111- Tiền mặt
+ Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
- Nhóm Tài khoản 12 có ỉ  tài khoản:
+ Tài khoản 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn
- Nhóm Tài khoản 15 có ỉ  tài khoản:
+ Tài khoản 152“ Nguyên liệu, vật liệu.

HẠCH TOÁN KẾ TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 1-TIỀN VÀ VẬT TƯ 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Kế toán vốn bằng tiền phải sử dụng thống nhất một đơn vị tiền tệ là đồng Việt 
Nam. Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đồi ra đồng Việt Nam để ghi sổ 
kế toán.

Quỹ có nhập quỹ tiền mặt hoặc có gửi vào tài khoản tại Ngân hàng, Kho bạc bằng 
ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy định cho từng trường họp 
tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ kế toán.

Khi xuất quỹ bằng ngoại tệ hoặc rút ngoại tệ gửi Ngân hàng thì quy đồi ngoại tệ ra 
đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái đã phản ánh ừên sổ kế toán theo một trong bốn phương 
pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; Nhập sau, xuất trước; Giá thực tế đích 
danh. Các loại ngoại tệ phải được quản lý chi tiết theo từng nguyên tệ.

2. Đối với nguyên liệu, vật liệu ngoài việc phản ánh về mặt giá trị phải quản lý chi 
tiết theo từng loại, từng thứ, từng mặt hàng, nhàm đảm bảo khớp đúng giữa giá trị và hiện 
vật. Đối với các loại công cụ, dụng cụ có giá trị lớn, thời gian sử dụng dài khi mua về đưa 
ngay vào sử dụng hoặc được cấp, được tài trợ, viện trợ ngoài việc phản ánh vào các tài 
khoản chi phí có liên quan, đồng thòi phải phản ánh vào bên Nợ TK 005 “Dụng cụ lâu bền 
đang sử dụng” để theo dõi quản ỉý về mặt hiện vật cho đến khi công cụ, dụng cụ báo hỏng. 
Cuối kỳ kế toán, phải xác định số nguyên liệu, vật lỉệu tồn kho thực tế. Thực hiện đối chiếu 
giữa sổ kế toán với sổ kho, giữa số liệu trên sổ kế toán với số liệu thực tế tồn kho.
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TÀI KHOẢN 111 
TIỀN MẶT

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của Quỹ, bao 
gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ.

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

1. Chỉ phản ánh vào TK 111- Tiền mặt, giá ừị tiền mặt, ngoại tệ thực tế nhập, xuất
quỹ- f ,

2. Kế toán quỹ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác so hiện có, tình
hình biến động các loại tiền phát sinh trong quá trình hoạt động của Quỹ, luôn đảm bảo khớp 
đúng giữa giá trị ghi trên sổ kế toán và sổ quỹ. Mọi chênh lệch phát sinh phải xác định
nguyên nhân, báo cáo lãnh đạo, kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch.

3. Kê toán tiên mặt phải châp hành nghiêm chỉnh các quy định trong chê độ quản lý 
lưu thông tiền tệ hiện hành và các quy định vê thủ tục thu, chi, nhập quỹ, xuât quỹ, kiêm soát 
trước quỹ và kiểm kê quỹ của Nhà nước.

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

Bên Nợ: Các khoản tiền mặt tăng, do:

- Nhập quỹ tiền mặt, ngoại tệ;

- Số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê;

- Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại ngoại tệ (Trường hợp tỷ giá tăng).

Bên Có: Các khoản tiền mặt giảm, do:

- Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ;

- Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;

- Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại ngoại tệ (Trường hợp tỷ giá giảm).

Số dư bên Nợ:
Các khoản tiền mặt, ngoại tệ còn tồn quỹ.

Tài khoản ỉ ỉ l  - Tiền mặt, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản ỉ ỈU -  Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam.
- Tài khoản Ỉ Ỉ Ỉ2-  Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ ngoại tệ (Theo 

nguyên tệ và theo đồng Việt Nam).

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

1- Khi rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền mặt của đơn vị, ghi:
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Nợ TK 111- Tiền mặt (TK cấp 2 phù hợp)
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (TK cấp 2 phù hợp).

2- Khi nhận các -khoản kinh phí bằng tiền mặt, ghi:
Nợ n e  1 l i  - Tiền mặt

Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án.

Nếu rút dự toán chi chương ừình, dự án, đồng thời ghi: Có TK 009 “Dự toán chi 
chương trình, dự án”.

3- Khi thu được các khoản kinh phí tài ừợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ bằng tiền mặt, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 311 - Các khoản phải thu (3114- Phải thu kinh phí tài trợ).

4- Khi thu được các khoản tiền cho vay (nợ gốc) bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt

Có TK 3 1 3 “ Cho vay (Các khoản tiền gốc cho vay tà quỹ phát triền khoa học 
và công nghệ và từ nguồn vốn nhận uỷ thác)

Có các TK 121, 221 (Các khoản tiên gôc cho vay từ nguôn vôn quỹ huy động 
đề cho vay).

5- Khi thu được các khoản phải thu của khách hàng và các đối tượng khác bàng tiền 
mặt, ghi:

Nợ TK 111“ Tiền mặt
Có TK 311 - Các khoản phải thu (3 ỉ 11, 3118).

6- Khi thu hồi các khoản tạm ứng hoặc khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí 
chương trình, dự án bằng tiền mặt, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 312 - Tạm ứng (Thu hồi tạm ứng)
Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí (Neu tạm ứng kinh phí của Kho bạc).

7- Khi thu được các khoản thu phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
và các khoản thu khác bằng tiền mặt, ghi:

Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 511 - Các khoản thu (TK 5113, 5118).

8- Khi thu được lãi cho vay bằng tiền mặt, ghi:
NợTK 111-Tiềnmặt

Có TK 511“ Các khoản thu (5113) -  (Lãi cho vay từ quỹ hỗ trợ phát triển khoa 
học và công nghệ)

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ (Lãi cho vay từ nguồn vốn Quỹ huy động 
để cho vay)

Có TK 3313 - Các khoản phải trả (33132) -  (Lãi cho vay từ nguồn vốn nhận 
ủy thác).

9- Thu tiền cung cấp dịch vụ bằng tiền mặt nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước ( 3331 1) (nếu có).
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10- số thừa quỹ phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định được nguyên nhân, chờ xử lý,
ghi: 

Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác).

11- Khi Quỹ vay tiền hoặc nhận vốn uỷ thác về nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111-Tien mặt

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3312, 3313).
1 2“ Nhận vốn góp kinh doanh của cỗng chức, viên chức bằng tiền mặt, ghi:
NợTK 111-Tiền mặt

Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
13- Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền mặt nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111 - Tiển mặt

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (Nếu chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi 
ngân sách khi nhận viện trợ), hoặc 

Có các TK 461, 462, 441 (Nếu có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi nhận 
viện trợ).

14- Chi tài trợ bằng tiền mặt cho các tổ chức, cá nhân từ quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ hoặc từ nguồn vốn nhận uỷ thác khi cấp có thầm quyền phê duyệt, ghi:

Nợ TK 632 - Chi quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Chi tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ)

Nợ TK 633 - Chi từ nguồn nhận uỳ thác (Chi tài trợ từ nguồn vốn nhận ủy thác)
Nợ TK 3114 - Phải thu kinh phí tài trợ (Chi tài ừợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ 

phát triển khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn vốn nhận ủy thác).
Có TK 111 - Tiền mặt.

15- Cân cứ hợp đồng vay và khế ước vay, khi Quỹ xuất tiền cho vay, ghi:
Nợ TK 313 - Cho vay (3131 - Cho vay ừong hạn) (Chi tiết từng đối tượng nhận vay) 

(Nếu cho vay từ quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hoặc từ 
nguồn vốn nhận ủy thác)

Nợ các TK 121, 221 (Nếu cho vay từ nguồn vốn Quỹ huy động đề cho vay)
Có TK 111 - Tiền mặt.

16- Khi chi tiền mặt mua vật liệu, dụng cụ để dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án, 
hoặc để đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nếu mua vật liệu về nhập kho)
Nợ các TK 661, 662, 241 (Nếu vật liệu, dụng cụ mua về đưa ngay vào sử dụng)

Có TK 111- Tiền mặt (TK cấp 2 phù hợp).
17- Khi chi tiền mặt để mua TSCĐ về đưa ngay vào sử dụng cho hoạt động sự 

nghiệp, dự án, ghi:
Nợ các TK 211,213

Có TK 111- Tiền mặt 
Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:
Nợ TK 431 - Các quỹ (Nếu TSCĐ mua bằng các quỹ)
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662 - Chi dự án (Neu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
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18- Khi chi đầu tư XDCB, chi hoạt động, chì dự án, chi hoạt động dịch vụ bằng tiền 
mặt, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang 
Nợ TK 661 - Chi hoạt động 
Nợ TK 662 - Chi dự án 
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ) (nếu có)

Có TK 111 - Tiền mặt.
19- Khi thanh toán các khoản Ĩ1Ợ phải trả, các khoản Ĩ1Ợ vay, hoặc chi trả tiền lương 

và các khoản phải trả khác bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311, 3312,3313, 3318)
Nợ TK 334 - Phải trả công chức, viên chức 

Có TK 111- Tiền mặt.
20“ Chi tạm ứng bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 312 - Tạm ứng^

Có TK 111- Tiền mặt.
21- Nộp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, mua thẻ bảo hiểm y tế, nộp kinh phí công 

đoàn bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324)

Có TK 111 - Tiền mặt (1111- Tiền Viẹt Nam).
22- Khi chi tiền mặt mua vật liệu, dụng cụ, dịch vụ, TSCĐ để dùng vào hoạt động 

dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ (Nếu vật liệu, dụng cụ mua ngoài dùng ngay cho 

hoạt động dịch vụ)
Nợ các TK 211, 213'
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113) (Nếu có)

Có TK 111- Tiền mặt.

23- Chi các quỹ bằng tiền mặt, ghi:
Nợ TK 431-Cae quy

Có TK 111- Tiền mặt (1111- Tiền Việt Nam).
24- Số thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiẻm kê, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 111-Tiền m ặt
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TÀI KHOẢN 112 
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

Tài khoản này phản ánh số hiện có, tình hình biến động tất cả các loại tiền của Quỹ 
gửi tại Ngân hàng, Kho bạc (Bao gồm tiền Việt Nam và ngoại tệ).

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẢN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Căn cứ để hạch toán trên tài khoản 112 “Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc” là các giấy 
báo Có, báo Nợ hoặc Bảng sao kê của Ngân hàng, Kho bạc kèm theo các chứng từ gốc.

2. Kế toán phải tổ chức thực hiện việc theo dõi riêng từng loại tiền gửi (Tiền gửi của 
quỹ phát triển khoa học và công nghệ, tiền gửi vốn nhận ủy thác, tiền gửi về kinh phí hoạt 
động, kinh phí dự án, tiền gửi vốn đầu tư XDCB và các loại tiền gửi khác theo từng Ngân 
hàng, Kho bạc). Định kỳ phải kiềm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo số liệu gửi vào, rút 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 để xác nhận và điều chỉnh kịp thời.

3. Kế toán tiền gửi phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ và 
những quy định có liên quan đến Luật Ngân sách 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 loại tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi vào Ngân hàng, Kho bạc;
- Giá trị ngoại tệ tăng khi đánh giá lại ngoại tệ (Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng).
Bên Có:
- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút từ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc;
- Giá trị ngoại tệ giảm khi đánh giá lại ngoại tệ (Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm).
Số dư bên Nợ:
Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ còn gửi ở Ngân hàng, Kho bạc.

Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản ỈỈ2Ỉ-  Tiền Việt Nam: Phản ánh số hiện có và tỉnh hình biến động các 

khoản tiền Việt Nam của Quỹ gửi tại Ngân hàng, Kho bạc.
- Tài khoản ỉ 122- Ngoại tệ: Phản ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị của 

các loại ngoại tệ đang gửi tại Ngân hàng, Kho bạc.

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

1 - Khi nộp tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

Có TK  111- Tiền mặt

2- Khi nhận kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí đầu tư XDCB bằng chuyền 
khoản, ghi:
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Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án.

3- Khi thu được các khoản thu phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ của Quỹ 
và các khoản thu khác bằng tiền gửi, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 511 - Các khoản thu (5113, 5118).

4- Khi thu được các khoản nợ phải thu của khách hàng, các khoản kinh phí tài trợ,
các khoản phải thu hồi và các đối tượng khác bằng tiền gửi, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 311 ' Các khoản phải thu (3111, 3114, 3115, 3118).

5- Khi được NSNN hoàn lại thuế GTGT đầu vào bằng tiền gửi, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 311- Các khoản thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ).

6- Khi thu được các khoản kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ phát
triển khoa học và công nghệ bằng tiền gửi, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Cỏ TK 311- Các khoản phải thu (3114- Phải thu về kinh phí tài trợ).

7- Khi thu được các khoản tiền cho vay (nợ gốc) bằng tiền gửi, ghi:
Nợ TK 111- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.^

Có TK 313 - Cho vay (Các khoản tiền gốc cho vay từ quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ và từ nguồn vốn nhận uỳ thác)

Có các TK 121, 221 (Các khoản tiền gốc cho vay từ nguồn vốn Quỹ huy động 
để cho vay).

8- Thu bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc do cung cấp dịch vụ, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (33311) (nếu có).

9- Khi thu được lãi cho vay bằng tiền gửi, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 511- Các khoản thu (5113 - Lãi cho vay từ quỹ hỗ trợ phát triển khoa 
học và công nghệ)

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ (Lãi cho vay từ nguồn vốn Quỹ huy động 
để cho vay)

Có TK 331- Các khoản phải trả (33132).

10- Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 521 - Thu chưa qua Ngân sách (Nếu chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi 
Ngân sách khi nhận viện trợ), hoặc 

Có các TK 461, 462, 441 (Tuỳ theo mục đích viện trợ) (Nếu có chứng từ ghi 
thu, ghi chi Ngân sách ngay khi nhận viện trợ).

11- Rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc về quỹ tiền mặt, ghi:
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Nợ TK 111 - Tiền mặt^
Có TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

12- Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua nguyên liệu, vật liệu để dùng cho hoạt 
động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp, dự án, đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Nguyên liệu, vật liệu mua vê nhập kho)
Nợ các TK 631, 661, 662, 241 (Nguyên liệu, vật liệu mua về đưa ngay vào sử dụng) 

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

13- Chi tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ đưa về sử dụng ngay cho hoạt động 
sự nghiệp, dự án, đầu tư XDCB, ghi:

NợTK 211 - TSCĐ hữu hĩnh 
Nợ TK213-TSCĐ vô hình

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:
Nợ TK 431 - Các quỹ (Nếu TSCĐ mua bằng các quỹ)
Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí 

đầutưXDCB)
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662 - Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

14“ Chi tạm ứng bằng tiền gửi, ghi:
Nợ TK 312 - Tạm ứng^

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

15-Khi thanh toán các khoản phải trả bằng tiền gửi, ghi:
Nợ TK 331 - Các khoản phảỉ trả

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

16- Khi nộp BHXH, bảo hiềm thất nghiệp, mua thẻ BHYT, nộp kinh phí công đoàn 
cho các cơ quan quản lý bằng tiền gửi, ghi:

Nợ TEC 332 - Các khoản phái nộp theo lương
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

17- Khi nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước bằng tiền gửi, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước

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

18- Chi tài trợ bằng tiền gửi cho các tồ chức, cá nhân được tài trợ từ quỹ phát triền 
khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn nhận uý thác khi cấp có thầm quyền phê duyệt, ghi:

Nợ TK 632 -  Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Chi tài trợ thuộc đối
tượng không phải thu hồi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ)

Nợ TK 633 - Chi từ nguồn nhận uỳ thác (Chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu 
hồi từ nguồn vốn nhận ủy thác)

Nợ TK 3114 - Phải thu kinh phí tàỉ trợ (chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ
phát triền khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn vốn nhận ủy thác) 
(Chi tiết theo nguồn tài trợ)

Có Ttc 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
19- Căn cứ hợp đồng vay và khế ước vay, khi Quỹ xuất tiền cho vay, ghi:
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Nợ TK 313 - Cho vay (3131- Cho vay trong hạn) (Chi tiết từng đối tượng nhận vay)
(Nếu cho vay từ quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ hoặc từ
nguồn vốn nhận ủy thác)

Nợ các TK 121, 221 (Nếu cho vay từ nguồn vốn Quỹ huy động để cho vay)
Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

20- Trường hợp cuối niên độ kế toán, theo chế độ tài chính quy định Quỹ phải nộp iại 
số kinh phí sử dụng không hết, khi nộp lại kinh phí bằng tiền gửi, ghi:

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Nợ TK 462 - Nguồn kinh phí dự án

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

21- Khi chi bàng tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc cho các mục đích đầu tư XDCB, chi 
hoạt động, chi thực hiện dự án, chi hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang 
NợTK 661 - Chỉ hoạt động 
Nợ TK 662 - Chi dự án
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ

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

22- Chuyển tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua nguyên liệu, vật liệu, dụng cụ, dịch vụ, 
TSCĐ để dùng vào hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên iiệu, vật iiệu
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ (Nếu dùng ngay cho hoạt động dịch vụ)
Nợ các TK 211, 213 (Nếu mua TSCĐ đưa vào sử dụng ngay)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113 “ Thuế GTGT được khấu trừ) (Nếu có)

Có TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tồng giá thanh toán).

23“ Cuối kỳ kế toán năm, kế toán đánh giá iại số dư tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 
bằng ngoại tệ theo quy định của chế độ tài chính:

- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm, ghi:
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỳ giá hối đoái

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122 - Ngoại tệ).
- Trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng, ghi:
Nợ TK 112 - Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
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TÀI KHOẢN 121

ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Tài khoản này dùng đề phản ánh số hiện có và tình hình biến động các khoản đầu tư 
tài chính ngắn hạn do Quỹ gửi tiền có kỳ hạn duới 12 tháng từ các nguồn không phải do 
ngân sách cấp hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách và cho vay ngắn hạn từ nguồn von huy 
động để cho vay.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Tài khoản 121 chỉ phản ánh các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn sau:
- Tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng của Quỹ từ các nguồn không phải do Ngân sách 

cấp hoặc không có nguồn gốc từ Ngân sách.
- Cho các tồ chức, cá nhân vay ưu đãi để thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án, 

chương trình khoa học công nghệ từ nguồn vốn liu đãi huy động của các tồ chức tài chính, 
ngân hàng trong và ngoài nước.

2. Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 
tháng và từng khoản cho vay từ nguồn vốn huy động.

3. Tiền lãi từ hoạt động gửi tiền có kỳ hạn và lãi cho vay không phản ánh vào tài 
khoản này mà phản ánh vào tài khoản 531 - Thu hoạt động dịch vụ .

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 121 - ĐẨU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN

Bên Nợ:
- Các khoản tiền Quỹ gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng vào ngân hàng, tồ chức tín dụng.
- Các khoản tiền Quỹ đã cho vay ngẳn hạn từ nguồn vốn huy động.
Bên Có:
- Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng rút từ ngân hàng, tồ chức tín dụng.
- Các khoản tiền (nợ gốc) cho vay đã thu hồi.
Số dư bên Nợ:
“ Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng còn gừi ở ngấn hàng, tồ chức tín dụng.
- Các khoản tiền (nợ gốc) cho vay chưa thu hồi.

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

I. Hoạt động gửi tiền;
1- Khi chuyền tiền đề gửi có kỳ hạn vào các ngân hàng, tồ chức tín dụng, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn.

CócácTK  111,112,...
2- Định kỳ nhận lãi tiền gửi, ghi:
Nợ các T K 111,112,...

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

3- Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi trước:
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- Khi xuất quỹ để gửi tiền có kỳ hạn, ghi:
Nợ TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn

Có các TK 111,112,... (Số tiền thực gửi)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác) (số lãi nhận trước).

- Định kỳ, kết chuyển số lãi phải thu từng kỳ tính vào thu nhập kỳ kế toán, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

4- Khi khoản tiền gửi cỏ kỳ hạn đến hạn thu hồi, ghi:
NợcảcTK  111,112,...

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn.

5- Trường hợp gửi tiền có kỳ hạn nhận lãi sau:
- Khi xuất tiền để gửi tiền có kỳ hạn, kế toán như nghiệp vụ 1

- Định kỳ xác định số lãi phải thu của kỳ báo cáo, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.
- Khi thu hồi khoản tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn, ghi:
NợcácTK  111,112,...

Có TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn.
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Các khoản phải thu khác) (Tiền lãi đã 

ghi vào thu nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ này)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Tiền lãi của kỳ đáo hạn)

II. Hoạt động cho vay ngắn hạn từ nguồn von huy động để cho vay

1 - Khi cho các tổ chức, cá nhân vay ưu đãi ngắn hạn để thực hiện các nhiệm vụ, đề 
tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ từ nguồn vốn ưu đãi huy động của các tổ chức 
tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước, ghi:

Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn 
Có TK 111, 112,...

2- Định kỳ nhận tiền lãi cho vay, ghi:
NợTK 111, 112, ...

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ.

3- Trường hợp cho vay nhận lãi trước:
- Khi xuất quỹ để cho vay có kỳ hạn, ghi:
Nợ TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn

Có TK 111, 112, ... (Số tiền thực cho vay)
Có TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) (số lãi nhận trước)

- Định kỳ kết chuyển số lãi cho vay phải thu từng kỳ tính vào thu nhập kỳ kế toán,
ghi:

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác)
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ

4- Khi khoản tiền cho vay đến hạn thu hồi, ghi:
NợcácTK  111, 112, ...

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn
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5- Trường họp cho vay nhận lãi sau:
- Khi xuất tiền để cho vay, kế toán như nghiệp vụ 1.
- Định kỳ xác định số lãi cho vay phải thu của kỳ báo cáo, ghi:
Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác)

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ.
- Khi thu hồi khoản tiền đã cho vay đến ngày đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112, ...

Có TK 121 - Đầu tư tài chính ngắn hạn
Có TK 311 - Các khoản phải thu (3118 - Các khoản phải thu khác) (Tiền lãi đã 

ghi vào thu nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ này)
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ (Tiền lãi của kỳ đáo hạn)
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TÀI KHOẢN 152 
NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động giá trị các loại 
nguyên ỉiệu, vật liệu trong kho để sử dụng cho các hoạt động của Quỹ như: Hoạt động sự 
nghiệp, dự án, đầu tư XDCB, dịch vụ và các mục đích khác.

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

1. Phải chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý nhập, xuất kho nguyên liệu, vật 
liệu. Tất cả các loại nguyên liệu, vật liệu khi nhập, xuất kho đều phải làm đầy đủ thủ tục: 
Cân, đong, đo, đếm và bắt buộc phải lập Phiêu nhập kho, Phiêu xuât kho. Đôi với một sô loại 
vật liệu đặc biệt trước khi nhập, xuât phải kiểm nghiệm sô lượng, chât lượng.

2. Chỉ hạch toán vào TK 152 “Nguyên ỉiệu, vật liệu” giá trị của nguyên ỉiệu, vật liệu 
thực tế nhập, xuất qua kho. Các loại nguyên liệu, vật liệu mua về đưa vào sử dụng ngay 
(không qua kho) thì không hạch toán vào tài khoản này.

3. Hạch toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu phải thực hiện đồng thời ở kho và ở phòng 
kế toán, ở  kho, thủ kho phải mở sổ hoặc thẻ kho theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho từng 
thứ nguyên ỉiệu, vật liệu. Ở phòng kế toán phải mở sồ chi tiết nguyên liệu, vật liệu đề ghi 
chép cả về số lượng, giá trị từng thứ nguyên liệu, vật liệu nhập, xuất, tồn kho. Định kỳ kế 
toán và thủ kho phải đối chiếu về số lượng nhập, xuất, tồn kho của từng thứ nguyên liệu, vật 
liệu. Trường hợp phát hiện chênh lệch phải xác định nguyên nhân và báo ngay cho kế toán 
trưởng và Giám đốc Quỹ biết để kịp thời có biện pháp xử lý,

4. Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu phải theo giá thực tế. Việc xác 
định giá thực tế dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán được quy định cho từng trường hợp cụ thể 
sau:

4.1. Giá thực tế nhập kho:
- Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu mua ngoài nhập kho để sử dụng cho hoạt động sự 

nghiệp, dự án, hoặc sử dụng cho hoạt động đầu tư XDCB được tính theo giá mua thực tế ghi 
trên hoá đơn (gồm cả thuế GTGT). Các chi phí liên quan đến việc mua nguyên liệu, vật liệu 
(Chi phí thu mua, vận chuyền, bốc xếp...) được ghi nhận trực tiếp vào các tài khoản chi phí 
có liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu, vật liệu (Các tài khoản loại 6 hoặc loại 2: TK 241- 
XDCB dở dang) mua về nhập kho;

- Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu thu hồi là giá do Hội đồng đánh giá tài sản của 
Quỹ xác định (Trên cơ sở đánh giá giá trị của vật liệu thu hồi).

4.2. Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu xuất kho có thể áp dụng một trong các phương 
pháp xác định sau: Giá thực tế bình quân gia quyền; giá thực tế đích danh (Nhâp giá nào, xuất 
giá đó); giá nhập trước, xuất trước hoặc giá nhập sau, xuất trước.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 152 - NGUYÊN LIỆU, VẶT LIỆU 

Bên Nợ:
- Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu nhập kho;
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- Giá trị thực tế nguyên liệu, vật liệu thừa phát hiện khi kiêm kê.

Bên Có:
- Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất kho;
- Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu thiếu phát hiện khi kiềm kê.

Số dư bên Nợ:
Giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu hiện còn trong kho của Quỹ.

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

1- Nhập kho nguyên liệu, vật liệu mua ngoài dùng cho các hoạt động sự nghiệp, dự 
án, hoặc để thực hiện đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)
Có TK 111- Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 312- Tạm ứng
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311 “ Phải trả người cung cấp).

2- Nhập kho nguyên liệu, vật liệu do được cấp kinh phí để dùng cho các hoạt động sự 
nghiệp, dự án hoặc để thực hiện đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tồng giá thanh toán)
Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB 
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án

3- Các loại nguyên liệu, vật liệu đã xuất dùng nhưng sử dụng không hết nhập lại kho,
ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Theo giá xuất kho)
Có TEC 241 - XDCB dở dang 
Có TK 661- Chi hoạt động 
Có TK 662- Chi dự án 
Có TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ

4- Nhập kho nguyên liệu, vật liệu do được viện trợ không hoàn lại và Quỹ đã có 
chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi nhận viện trợ hoặc do được tài trợ, biếu, tặng, 
căn cứ vào mục đích của viện trợ, tài t r ợ , , ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động 
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án 
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đấu tư XDCB.

5- Nhập kho nguyên liệu, vật liệu do được viện trợ không hoàn lại nhưng Quỹ chưa 
có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách.

6- Nguyên liệu, vật liệu mua ngoài nhập kho để sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi:
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Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ- nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,... (Tồng giá thanh toán).

7- Xuất kho nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động của Quỹ, căn cứ vào mục 
đích sử dụng, ghi:

Nợ TK 661 - Chi hoạt động 
Nợ TK 662- Chi dự án 
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 
Nợ TK 241- XDCB dở dang

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.

8“ Nguyên liệu, vật liệu thiếu, thừa phát hiện khi kiểm kê, chưa xác định nguyên 
nhân chờ xử lý:

- Nguyên liệu, vật liệu phát hiện thiếu, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
- Nguyên liệu, vật liệu phát hiện thừa, ghi:
Nợ TK 152' Nguyẽn liệu, vật liệu

Có TK 331- Các khoản phải ừả (3318- Phải ừả khác).

9- Hạch toán nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối năm thuộc kinh phí hoạt động (cả số 
còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): Cán cứ vào Biên bản kiểm kê nguyên 
liệu, vật liệu ngày 31/12 kế toán lập "Chứng từ ghi sồ" phản ánh toàn bộ giá trị nguyên liệu, 
vật liệu, tồn kho liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp trong năm để quyết 
toán vào chi hoạt động của năm báo cáo (trong đó ghi rõ: Giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn 
kho cuối ngày 31/12):

- Phản ảnh giá trị nguyên liệu, vật liệu nói trên vào chi hoạt động, ghi:
Nợ TK 661“ Chi hoạt động (6612- Năm nay)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371- Nguyên liệu, vật 
liệu tồn kho).

- Trong năm sau, khi xuất nguyên liệu, vật liệu nói trên đưa vào sử dụng hoặc thanh 
lý, nhượng bán, ghi:

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371“ Nguyên liệu, vật liệu tồn 
kho)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.
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LOẠI TÀI KHOẢN 2 
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Loại tài khoản 2 phản ánh giá ưị hiện có, tình hình biến động các loại TSCĐ hữu hình 
và TSCĐ vô hình theo chỉ tiêu nguyên giá và giá trị đã hao mòn, đồng thời phản ánh tình hình 
thực hiện công tác đầu tư XDCB đang diễn ra ở Quỹ.

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

1. Phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời cả về mặt số lượng, giá trị và hiện trạng của 
những TSCĐ hiện có; tình hình tâng, giảm và việc sử dụng tài sản. Thông qua đó giám đôc 
chặt chẽ việc đầu tư, mua sắm, sử dụng TSCĐ của Quỹ.

2. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo 
nguyên giá (giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

3. Kế toán TSCĐ phải phản ánh đầy đủ cả 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá 
trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.

Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị hao mòn của TSCĐ.
4. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định 

thống nhất nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác quản lý, tồng họp chỉ tiêu của Nhà nước.
Loại Tài khoản 2 có 5 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
- Nhóm Tài khoản 21 có 3 tài khoản:
+ Tài khoản 211 - TS CĐ hữu hình 
+ Tài khoản 213- TSCĐ vô hình
+ Tài khoản 214- Hao mòn TSCĐ
- Nhóm Tài khoản 22 có 1 tài khoản:
+ Tài khoản 221- Đầu tư tài chính dài hạn
- Nhóm Tài khoản 24 có 1 tài khoản:
+ Tài khoản 241 - XDCB dở dang

21



TÀI KHOẢN 211 
TÀI SẢN CỔ ĐỊNH HỮU HÌNH

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động của toàn bộ 
TSCĐ hữu hình của Quỹ theo nguyên giá.

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

1. TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật chất, có đủ tiêu chuẩn của TSCĐ về 
giá trị và thời gian sử dụng theo quy định trong chế độ quản lý tài chính (Trừ trường hợp đặc 
biệt có quy định riêng đối vói một số tài sản đặc thù).

2. Giá trị TSCĐ hữu hình phản ánh trên TK 211 theo nguyên giá. Ke toán phải theo dõi 
chi tiết nguyên giá của TSCĐ. Tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐ hữu hình 
được xác định như sau:

a) TSCĐ do mua sam:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm, bao gồm: Giá mua thực tế (Giá ghi trên hoá đơn 

có cả thuế GTGT) trừ (-) Các khoản giảm giá, chiết khấu thương mại (nếu có) và cộng (+) Các 
chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử các 
khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà Quỹ phải chi ra tính đến thời điềm đưa TSCĐ vào sử dụng. 
Riêng trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ, thì nguyên giá TSCĐ không có thuế GTGT).

b) TSCĐ do hoàn thành đầu tư XDCB:
Nguyên giá TSCĐ do hoàn thành đầu tư XDCB bàn giao là giá trị quyết toán đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quỵ chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành.
c) TSCĐ do được cấp:
Nguyên giá tài sản do được cấp là giá trị của tài sản đã ghi trong "Biên bản giao nhận 

TSCĐ" cộng (+) với các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi 
phí lắp đặt, chạy thừ, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà Quỹ phải chi ra tính đến thời điểm 
đưa TSCĐ vào sừ dụng.

d) TSCĐ được viện trợ, được tài trợ, biếu, tặng:
Nguyên giá là giá trị của tài sản được cơ quan tài chính tính làm căn cứ để hạch toán hoặc 

giá trị do các tổ chức có chức năng định giá tài sản nhà nước đánh giá lại và được cơ quan tài 
chính cùng cấp thống nhất cộng (+) vói các chi phí vận chuyển, bốc dỡ, các chi phí sửa chữa, cải 
tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử, các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có) mà Quỹ phải chi ra 
tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào sử dụng

đ) Nguyên giá TSCĐ đặc biệt: Được sử dụng giá quy ước làm căn cứ ghi sổ kế toán. Giá 
quy ước do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chuyên ngành quản lý quy định.

3. Nguyên giá TSCĐ được đánh giá lại theo quyết định của Nhà nước là giá khôi phục 
áp dụng trong việc đánh giá lại TSCĐ.

Nguyên giá TSCĐ trong Quỹ chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:
- Đánh giá lại giá trị TSCĐ theo quyết định của Nhà nước;
- Cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực, kéo dài thòi gian sử dụng của TSCĐ;
- Tháo dỡ một hay một số bộ phận TSCĐ;
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- Xây dựng, trang bị thêm 1 hay 1 số bộ phận của TSCĐ.
4. Mọi trường họp tăng, giảm TSCĐ hữu hình đều phải lập “Biên bản giao nhận 

TSCĐ” phải thực hiện đúng và đầy đủ các thủ tục theo quy định của Nhà nước. Sau đó, phải 
lập và hoàn chỉnh hồ sơ TSCĐ về mặt kế toán.

5. TSCĐ hữu hình phải được theo dõi chi tiết cho từng đối tượng ghì TSCĐ, theo từng 
loại TSCĐ và địa điểm bảo quản, quản lý và sử dụng TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 211 - TSCĐ HỮU HÌNH

Bên Nợ:
- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do mua sắm, do XDCB hoàn thành bàn giao đưa 

vào sử dụng, do được cấp, do được tài trợ, tặng, biếu, viện ừợ...;
- Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, ừang bị thêm hoặc do cải tạo, nâng

cấp;
- Các trường họp khác làm tăng nguyên giá của TSCĐ (Đánh giá lại TSCĐ...),
Bên Có:
- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do nhượng bán, thanh lý hoặc do những lý do 

khác (mất...);
- Nguyên giá của TSCĐ hữu hình giảm do tháo dỡ bớt 1 số bộ phận;
- Các trường hợp khác làm giảm nguyên giá của TSCĐ (Đánh giá lại TSCĐ...).
Số dư bên Nợ:
Nguyên giá TSCĐ hữu hình hiện có ở Quỹ.
Tài khoản 21Ỉ - TSCĐ hữu hình, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 211 ỉ - Nhà cửa, vật kiến trúc: Phản ánh giá ưị của các TSCĐ là nhà cửa, 

vật kiến trúc, gồm:
+ Nhà cửa: Nhà làm việc, thư viện, hội trường, nhà đề xe, máy, thiết b ị ...
+ Vật kiến trúc: Sân chơi, bể chứa, hệ thống cấp thoát nước, tường rào bao quanh,...
- Tài khoản 2ỈỈ2 - Máy móc, thiết bị: Máy móc, thiết bị dùng cho công tác chuyên môn 

nghiệp vụ và hoạt động khác (hoạt động dịch vụ, phúc lợi và hoạt động khác) của Quỹ.
- Tài khoản 21 ỉ 3- Phương tiện vận tải, truyền dẫn: Các phương tiện vận tải, truyền dẫn 

dùng cho công tác chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động khác (dịch vụ, phúc lợi đời sống...) cùa 
Quỹ, gồm: xe máy, ô tô và các thiết bị truyền dẫn (thông tin, điện nước.,.)

- Tài khoản 2ĩ 14- Thiết bị, dụng cụ quản ỉý: Các loại thiết bị và dụng cụ sử dụng trong 
công tác quản lý và văn phòng, như: KẾT đựng tiền, tivi, tủ lạnh, máy tính, đồ gỗ cao cấp có đù tiêu 
chuẩn TSCĐ...

- Tài khoản 2Ỉ18- TSCĐ khác: Các loại TSCĐ hữu hinh khác chưa phản ánh ở các tài 
khoản nêu trên (Chủ yếu là TSCĐ mang tính đặc thù) như: Sách báo khoa học, kỹ thuật trong 
các thư viện và sách báo phục vụ cho công tác chuyên môn...
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PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU

I. Ke toán tãng TSCĐ hữu hình
TSCĐ hữu hĩnh của Quỹ tăng do được cấp, do mua sắm, do công tác XDCB đã hoàn 

thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, do được viện trợ hoặc tài trợ, biêu tặng...

1“ Trường hợp mua sắm TSCĐ (kể cả mua mới hoặc mua lại TSCĐ đã sử dụng):
Căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua sắm TSCĐ hữu hình, kế toán xác định 

nguyên giá của TSCĐ, lập hồ sơ kế toán, lập biên bản giao nhận TSCĐ và tiến hành ghi sổ kế 
toán theo các trường họp sau:

1.1- Xuất quỹ tiền mặt hoặc rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ:
a) Neu mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:
NợTK 211-TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112,... (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)
b) Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:
Nợ TK 241-XDCB dở dang (2411-Mua sắm TSCĐ)

Có các TK 111, 112,... (Giá mua, chi phí vận chuyển và lắp đặt, chạy thử...).
Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ).
Các ưường họp trên đều đồng thời căn cứ vảo nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ 

để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan:
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
1.2- Rút dự toán chi chương trình, dự án để mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi Có 

TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án”, đồng thời ghi:
- Ghi tăng TSCĐ:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)
- Ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi dự án, ghi:
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466“ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
2- Đối với công trình XDCB đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng:
“ Căn cứ vào quyết toán đã được duyệt giá tộ thực tế của công trinh, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 241 - XDCB dở dang (Giá trị thực tế của công trình XDCB hoàn thành
bàn giao).

- Nếu TSCĐ được đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB, đồng thời ghi:
Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
- Nếu TSCĐ được đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động hoặc nguồn kinh phí 

dự án, đồng thời ghi:
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Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu TSCĐ đầu tư bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ đầu tư bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
3- TSCĐ tiếp nhận do được cấp trên cấp kinh phí hoạt động bằng TSCĐ:
- Khi tiếp nhận TSCĐ mới do cấp trên cấp, căn cứ vào quyết định cấp phát kinh phí bàng 

TSCĐ của cơ quan cấp trên và biên bản bàn giao TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.
- Khi nhận được TSCĐ đã qua sử dụng do cấp trên cấp về sử dụng ngay, căn cứ vào 

quyết định, biên bản bàn giao TSCĐ xác định nguyên giá, giá trị hao mòn, giá trị còn lại của 
TSCĐ, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Giá trị còn lại).

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và quyết toán vào chi hoạt 
động, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

4- Khi được tài trợ, biếu tặng bằng TSCĐ hữu hình của các tổ chức, cá nhân trong nước 
để dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
5- Trường hợp TSCĐ mua về để dùng cho hoạt động dịch vụ:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Giá chưa có thuế GTGT)
Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ (Thuế GTGT đầu vào) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).
6- Khi mua TSCĐ bằng các quỹ khen thưởng, phúc lợi dùng cho hoạt động văn hoá, 

phúc lợi, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112,331,...
Đồng thòi ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ:
Nợ TK 431 - Các quỵ (4311, 4312)

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
7- Khí được viện trợ không hoàn lại bàng TSCĐ:
7.1 - Trường hơp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận TSCĐ 

viện trợ:
- Đối với TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động
- Đối với TSCĐ viện trợ theo chương ừình, dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
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Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Neu nhận TSCĐ viện ừợ được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt 

động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Neu nhận TSCĐ viện ừợ được ghi tâng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
7.2- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận TSCĐ 

viện trợ, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện ữợ).
Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có 

liên quan:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện ừợ phi dự án dùng cho hoạt 

động sự nghiệp)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án đề 

dùng cho hoạt động dự án)
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về TSCĐ viện ừợ đã tiếp nhận, kế toán 
kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách
Có các TK 461, 462 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).

II. Kế toán giảm TSCĐ hữu hình
TSCĐ hữu hình của Quỹ giảm do những lý do khác nhau, như: Nhượng bán, thanh lý, 

mất, phát hiện thiếu khi kiểm kê, tháo dỡ một hoặc một số bộ phận...
Khi giảm TSCĐ hữu hình, kế toán phải làm đầy đủ thủ tục, xác định đúng những thiệt

hại và thu nhập (nếu có). Căn cứ các chứng từ liên quan, kế toán ghi sổ theo từng ưường họp
cụ thể như sau:

1. Trường hợp nhượng bán, thanh lý TSCĐ hữu hình
Đối với TSCĐ không cần dùng có thể nhượng bán sau khi được cơ quan Tài chính 

đồng ý (Tài sản do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách) hoặc Giám đốc Quỹ ra quyết 
định (Đối với TSCĐ hình thành bằng nguồn khác). Khi nhượng bán TSCĐ phải làm đầy đủ 
các thủ tục cần thiết như: quyết định, thành lập Hội đồng,...

TSCĐ được thanh lý là những tài sản đã bị hư hỏng không thể sửa chữa được hoặc quá 
lạc hậu về mặt kỹ thuật. Khi có TSCĐ hữu hình thanh lý, Quỹ phải ra quyết định thanh lý, 
thành lập Ban thanh lý TSCĐ. Ban thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức thực hiện việc thanh lý 
TSCĐ và lập “Biên bản thanh lý TSCĐ” theo mẫu quy định “Biên bản thanh lý TSCĐ” được 
lập 2 bản, 1 bản chuyển cho phòng kế toán để theo dõi và ghi sổ, 1 bản giao cho đơn vị đã 
quản lý, sử dụng TSCĐ.

1.1. Nếu nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách:
- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã nhượng bán hoặc thanh lý ghi:
Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá ừị hao mòn)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
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- số chi về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118“ Thu khác)

Có các TK 111, 112,331,...
- Số thu về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:
NợTK 111, 112,311,...

Có TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác).
Kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi do nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ ghi tăng 

Quỹ đầu tư phát triển, ghi:
Nợ TK 511“ Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triền),
1.2. Nếu nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn

vay:
- Ghi giảm TSCĐ hữu hình đã nhượng bán hoặc thanh lý, ghi:
Nợ TK 511“ Các khoản thu (5118- Thu khác) (Giá trị còn lại)
NợTK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá ửị hao mòn)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
- Số chi về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)
Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,...
- Số thu về nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 311,...

Có TK 511 - Các khoản thu (5118 - Thu khác)
Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (Nếu có).

- Kầt chuyển số chênh lệch thu, chi do nhượng bán hoặc thanh lý TSCĐ hữu hình thuộc 
nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay:

+ Nếu chênh lệch thu lớn hơn chi (lãi), ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - Chênh lệch thu, 
chi hoạt động dịch vụ).

+ Nếu chênh lệch thu nhỏ hơn chi (lỗ), ghi:
Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)

Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác).
2- TSCĐ hữu hình giảm do không đủ tiêu chuẩn chuyển thành công cụ, dụng cụ:
2.1“ Nếu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách, ghi:
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá ừị còn lại)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
2.2- Nếu TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay, ghi:
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Giá trị còn lại nếu nhỏ)
Nợ TK 643- Chi phí trả trước (Giá trị còn lại nếu lớn phải phân bổ dần)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
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Khi chuyển TSCĐ thành công cụ, dụng cụ, kế toán phải ghi đồng thời phần giá trị còn 
lại của TSCĐ vào bên Nợ TK 005 "Dụng cụ lâu bền đang sử dụng" (TK ngoài Bảng Cân đôi 
tài khoản).

III- Kế toán TSCĐ hữu hình phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê
Mọi trường hơp phát hiện thừa, thiếu TSCĐ đều phải ừuy tìm nguyên nhân, người chịu 

trách nhiệm và xử lý kịp thời. Hạch toán TSCĐ thừa, thiêu phài căn cứ vào quyêt định xử lý 
của cấp cỏ thẩm quyền.

1- Kế toán TSCĐ phát hiện thiếu khỉ kiểm kê
1.1- Trường hơp TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách phát 

hiện thiếu:
- Trong thời gian chờ quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm 

TSCĐ, ghi:
Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)
Nợ TK 214“ Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
- Phản ánh giá ừị còn lại của TSCĐ hữu hỉnh bị thiếu, mất phải thu hồi, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Giá ừị còn lại)

Có TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác).
- Khi có quyết định xử lý, căn cứ từng ừường hơp cụ thể:
+ Nếu cho phép xoá bỏ thiệt hại do thiếu, mất tài sản, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Cỏ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác).
+ Neu quyết định người chịu trách nhiệm phải bồi thường, hoặc tài sản mua bảo hiểm 

được cơ quan bảo hiểm trả, khi thu tiền bồi thường hoặc trừ vào tiền lương phải trả cán bộ, 
viên chửc, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (Nếu thu tiền)
Nợ TK 334- Phải trả công chức, viên chức (Neu trừ vào lương)

Cỏ TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác),
+ Số tiền thu bồi thường theo quyết định xử lý được ghi vào các tài khoản liên quan 

theo quy định của chế độ tài chính, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)

Có các TK Hên quan
1.2- TSCĐ hữu hình thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay phát hiện thiếu 

chưa rõ nguyên nhân:
- Căn cứ vào kết quả kiểm kê để ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác) (Giá ừị còn lại)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
- Khi có quyết định xử lý phần giá ừị còn lại của TSCĐ thiếu, căn cứ vào quyết định xử 

lý để ghi vào các tài khoản liên quan, ghi:
NợcácTK 111, 112,334,...

Có TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác).
2- KỀ toán TSCĐ phát hiện thừa khi kiểm kê
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- Neu TSCĐ hữu hình do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc ngân sách khi kiềm kê phát 
hiện thừa do chưa ghi sổ kế toán (Để ngoài sổ), kế toán CẦN cứ vào phiếu kiềm kê và hồ sơ 
TSCĐ để ghi tăng TSCĐ. Đồng thòi tổng họp toàn bộ giá trị những tài sản chưa ghi sổ, lập 
chứng từ ghi tâng giá trị TSCĐ theo nguyên giá, giá trị còn lại theo kiểm kê và xác định giá trị 
hao mòn thực tế, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê)
Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 

(Giá trị còn lại theo kiểm kê).

- Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay khi phát hiện thừa, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá theo kiểm kê)

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh (Giá trị còn lại theo kiểm kê).

- Nếu TSCĐ thừa chưa xác định được nguồn gốc, nguyên nhân và chưa có quyết định 
xử lý, kế toán phản ánh vào các khoản phải trả, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Ghi theo nguyên giá kiểm kê)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác).

Khi có quyết định xử lý, căn cứ vào quyết định xử lý, ghi:
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả 

Có các TK liên quan.

- Neu TSCĐ phát hiện thừa được xác định là tài sản của đơn vị khác thì phải báo ngay 
cho đơn vị có tài sản đó biết. Nếu không xác định được đơn vị chủ tài sản thì phải báo cáo cho 
đơn vị cấp trên và cơ quan tài chính cùng cấp biết để xử lý. Trong thời gian chờ xử lý, kế toán 
căn cứ vào tài liệu kiểm kê, tạm thời phản ánh vào bên Nợ TK 002 "Tài sản nhận giữ hộ, nhận 
gia công” để theo dõi giữ hộ.

IV- Kế toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ hữu hình
Khi có quyết định của Nhà nước về việc đánh giá lại TSCĐ, Quỹ phải tiến hành kiểm 

kê, xác định số lượng, giá trị của từng loại TSCĐ và tiến hành đánh giá lại TSCĐ theo đúng 
hướng dẫn của Nhà nước, số chênh lệch tăng, giảm giá do đánh giá lại TSCĐ tổng họp sau 
kiểm kê khi được phê duyệt chính thức:

1- Căn cứ vào bảng tổng hợp kết quả kiểm kê, đánh giá lại TSCĐ:

- Phần nguyên giá điều chỉnh tăng, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch tăng nguyên giá)

Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch tăng 
nguyên giá).

- Phần nguyên giá điều chỉnh giảm, ghi:
NợTK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản (Số chênh lệch giảm nguyên giá)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Số chênh lệch giảm nguyên giá).
2- Nếu có điều chỉnh giá trị đã hao mòn của TSCĐ:
- Trường hợp giảm, ghi:
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ
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Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản. 

Trường hợp tăng: Ghi bút toán ngược lại.
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TÀI KHOẢN 213 
TÀI KHOẢN CỔ ĐỊNH VÔ HÌNH

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động giá trị toàn bộ TSCĐ 
vô hình của Quỹ.

TSCĐ vô hình là các TSCĐ không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã 
được đầu tư, chi trả hoặc chi phí nhằm có được các lợi ích hoặc các nguồn có tính kinh tế, như: 
Giá trị quyền sử dụng đất, chi phí phần mềm máy vi tính...

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẢN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Nguyên giá của TSCĐ vô hình là tồng số tiền chi trả hoặc chi phí thực tế về công tác 
nghiên cứu phát trien, về phần mềm máy vi tính, ...

2- Toàn bộ chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến TSCĐ vô hình trong quá trình 
hỉnh thành trước hết được tập họp vào TK 241 “ XDCB dở dang. Khi kết thúc quá trình đầu tư 
phải xác định tổng chi phí thực tế đầu tư theo từng đối tượng tập họp chi phí (nguyên giá từng 
TSCĐ vô hình), ghi tăng nguyên giá TSCĐ vô hình vào bên Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình.

3- TSCĐ vô hình được theo dõi chi tiết theo từng đối tượng ghi TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 213 - TÀI SẢN CÓ ĐỊNH VÔ HÌNH

Bên Nợ: Nguyên giá TSCĐ vô hình tăng
Bên Có: Nguyên giá TSCĐ vô hình giảm
Số dư bên Nọ*: Nguyên giá TSCĐ vô hình hiện có ở Quỹ.
Nguyên giá TSCĐ vô hình được xác định cụ thể cho từng loại như sau:
- Giả trị quyền sử dụng đât (Đối với đất được giao có thu tiền sử dụng đất; đất nhận 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp; đất được thuê mà đã trả tiền thuê đất cho cả thòi 
gian thuê): Giá trị quyền sử dụng đất được xác định là tiền sử dụng đất phải nộp khi được nhà 
nước giao đẩt có thu tiền sử dụng đất hoặc số tiền đã ừả khi nhận chuyển nhượng quyền sử 
dụng đất hợp pháp hoặc số tiền thuê đất đã trả 1 lần cho toàn bộ thời gian thuê cộng (+) với 
các khoản thuế, phí, lệ phí (nếu có)

- Phần mềm máy vỉ tỉnh: Là số chi phí thực tế phải trả để thuê lập trình hoặc mua phần 
mêm máy vi tính theo các chương trình của Quỹ khi thực hiện ghi chép, quản lý băng máy vi 
tính.

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

1- Trường hợp mua TSCĐ vô hình đưa ngay vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 213- TSCĐ vô hình

Có các TK 111, 112,331...
Đồng thòi, căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ vô hình để ghi tang 

nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ vô hình:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động)
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Nợ TK 662- Chi dự án (Mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)
Nợ TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB
Nợ TK 431 - Các quỹ (4312- Quỹ phúc lợi, 4315- Quỹ đầu tư phát triển)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

2- Trường hợp giá trị TSCĐ vô hình là các chi phí đã hình thành trong một quá trình (như 
lập trình phần mềm máy vi tính):

- Tập hợp chi phí thực tế phát sinh về TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có các TK 111, 112, 331...
- Khi kết thúc quá ữình đầu tư, kế toán phải tổng hợp, tính toán chính xác nguyên giá 

TSCĐ vô hình, ghi:
Nợ TK213-TSCĐ vô hình

Có TK 241-XDCB dở dang.

Căn cứ vào nguồn kinh phí sử dụng, kế toán ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành 
TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan như trường họp 1.

3- Mua TSCĐ vô hình dùng cho hoạt động dịch vụ:
Nợ TK 213 - TSCĐ vô hình (Giá mua không có thuế GTGT)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT được khấu trừ) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,...
4- Hạch toán việc nhượng bán, thanh lý TSCĐ vô hình (Thực hiện theo quy định ở TK 

211 -TSCĐ hữu hình).
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TÀI KHOẢN 214 
HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và sự biến động giá trị hao mòn của TSCĐ 
hữu hình và TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng và những nguyên nhân khác làm tăng, 
giảm giá trị hao mòn của TSCĐ.

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

1. Việc phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ được thực hiện đối với tất cả TSCĐ hữu 
hình và TSCĐ vô hình hiện có ở Quỹ. số hao mòn được xác định cãn cứ vào chế độ quản lý, 
sử dụng và tính hao mòn TSCĐ hiện hành cho Quỹ.

2. Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ vào sổ kế toán được thực hiện mỗi năm 1 lần 
vào tháng 12.

3. Đối với những TSCĐ của Quỹ sử dụng vào hoạt động dịch vụ thì phải thực hiện ừích 
khấu hao tính vào chi phí hoạt động dịch vụ hàng tháng và phải mở sổ chi tiết theo dõi việc 
trích khấu hao TSCĐ theo chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ của Bộ Tài chính 
như đối với doanh nghiệp nhà nước.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 214 - HAO MÒN TSCĐ

Bên Nợ:
- Ghi giảm giá toi hao mòn TSCĐ trong các trường hợp giảm TSCĐ (thanh lý, nhượng bán...);
- Ghi giảm giá trị hao mòn TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước 

(Trường hợp đánh giá giảm giá trị hao mòn).

Bên Có:
- Ghi tăng giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng;
- Ghi tăng giá trị hao mòn TSCĐ khi đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước 

(Trường hợp đánh giá tăng giá trị hao mòn).
Số dư bên Có: Giá ữị đã hao mòn của TSCĐ hiện có.
Tài khoản 214 - Hao mòn IS CD, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 2ỉ 41 - Hao mòn TSCĐ hữu hình: Phản ánh số hiện có và sự tăng, giảm giá trị 

hao mòn của các TSCĐ hữu hình trong quá trình sử dụng và do những nguyên nhân khác.

- Tài khoản 2ỉ 42 - Hao mòn TSCĐ vô hình: Phản ánh số hiện có và sự tăng, giảm giá trị 
hao mòn của các TSCĐ vô hình trong quá trình sử dụng và do những nguyên nhân khác.

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

1- Cuối kỳ kế toán năm, Quỹ tính và phản ánh giá trị hao mòn TSGĐ hữu hình và 
TSCĐ vô hình hiện có do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142).
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2- Hàng tháng, khi ừích khấu hao TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn 
vay sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ.

3- Đối với TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ ngân sách dùng cho hoạt 
động dịch vụ thì hàng tháng, khi trích khấu hao TSCĐ ghi:

Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ 
Có TK 431-Các quỹ (4315)

4- Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc từ 
ngân sách do thanh lý, nhượng bán, phát hiện thiếu, ghi:

Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)
Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá ưị còn lại)

Có các TK 211,213 (Nguyên giá).
5- Khi phát sinh giảm giá trị hao mòn TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn 

vốn vay do thanh lý, nhượng bán hoặc phát hiện thiếu, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118) (Phần giá trị còn lại của TSCĐ thanh 

lý, nhượng bán)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118“ Phải thu khác) (Phần giá trị còn 

lại của TSCĐ phát hiện thiếu)
Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141,2142) (Phần giá trị hao mòn)

Có các TK 211, 213 (Nguyên giá).

6- Điều chỉnh tăng, giảm hao mòn TSCĐ khi có quyết định đánh giá lại TSCĐ của Nhà 
nước, được hạch toán như quy định ở TK 211, TK 412.
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TÀI KHOẢN 221 
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động các khoản đẩu tư 
tài chính dài hạn dưới hình thức cho vay dài hạn từ nguồn vốn Quỹ huy động để cho vay.

Đầu tư tài chính dài hạn ở Quỹ là việc cho vay mà thời gian thu hồi vốn vượt quá thời 
hạn một năm.

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

1. TK 221 chỉ được áp dụng khi Quỹ có hoạt động huy động các nguồn vốn ưu đãi của 
các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước để thực hiện cho vay ưu đãi dài hạn đôi 
với nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ.

2. Các khoản lãi cho vay là doanh thu trong kỳ và được phản ánh vào bên Có TK 531 
“Thu hoạt động dịch vụ”. Các khoản chi phí của hoạt động huy động nguồn vốn để cho vay 
khi phát sinh được phản ánh vào bên Nợ TK 631 “Chi hoạt động dịch vụ”.

3. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi số vốn đã cho vay (nợ gốc) cho từng tổ chức, cá 
nhân và từng khoản đã thu hồi.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 221 - ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN

Bên Nợ:
Số vốn đã cho vay.
Bên Có:
- Số vốn cho vay (nợ gốc) đã thu hồi;
- Số thiệt hại do không thu hồi được vốn cho vay tính vào chi phí dịch vụ.
Số dư bên Nợ:
Số vốn cho vay (nợ gốc) hiện còn cuối kỳ.

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

1 - Khi xuất tiền cho các tổ chức, cá nhân vay để thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án, 
chương trình khoa học công nghệ, ghi:

Nợ TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (Chi tiết cho từng đối tượng)
Có các TK 111, 112,...

2- Định kỳ nhận lãi tiền cho vay, ghi:
Nợ các TK 111,’112,...

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.
3- Trường hợp cho vay nhận lãi trước:
- Khi xuất quỹ để cho vay, ghi:
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Nợ TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Tiền gốc)
Có các TK 111, 112,...
Có TTC 331 - Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác) (Tiền lãi nhận 

trước)
- Định kỳ, kết chuyển số ỉãi phải thu từng kỳ ghi vào thu nhập kỳ kê toán, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác)

Có TK 53 I“ Thu hoạt động dịch vụ.
4“ Khi khoản cho vay đến hạn thu hôi, ghi:
NợcácTK 111, 112,...

Có TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Tiền gốc)
5- Trường hợp cho vay nhận lãi sau:
- Khi xuất tiền đế cho vay, kế toán như nghiệp vụ 1.
- Định kỳ xác định số lãi cho vay phải thu của kỳ báo cáo, ghi:
Nợ TK 311“ Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác)

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ.

- Khi thu hồi khoản tiền cho vay đến ngày đáo hạn, ghi:
Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 221 - Đầu tư tài chính dài hạn (Tiền gốc)
Có TK 311“ Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Tiền lãi đã ghi vào thu 

nhập của các kỳ ữước)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Tiền ỉãi của kỳ đáo hạn).
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TÀI KHOẢN 241 

XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG
Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí cho công tác 

mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB) và tình hình quyết toán công tác mua 
sắm, sửa chữa lớn TSCĐ, quyết toán kinh phí đầu tư XDCB ở Quỹ.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1“ Tài khoản 241 “XDCB dở dang” áp dụng cho Quỹ nếu có hoạt động đầu tư XDCB 
trong trường họp kế toán hoạt động đầu tư XDCB phản ánh chung trên cùng hệ thống sổ kế 
toán của Quỹ. Đối với những công trình XDCB mà Quỹ là chủ đầu tư có tồ chức Ban quản lý 
dự án và tổ chức hạch toán riêng thì thực hiện hạch toán theo chế độ kế toán quy định cho đơn 
vị chủ đầu tư.

2- Những TSCĐ mua về cần phải qua lắp đặt, chạy thử thì phải được theo dõi ở TK 241 
đê tính nguyên giá TSCĐ mua sắm.

3- Tài khoản 241 được mở chi tiết cho từng công trình, hạng mục công trình đầu tư xây 
dựng và ở mỗi công trình, hạng mục công trình phải hạch toán chi tiết theo từng loại chi phí 
đâu tư, gôm:

- Chi xây lắp
- Chi thiết bị
- Chi phí khác.
Nội dung cụ thể của từng loại chi phí hạch toán vào TK 241 phải căn cứ vào quy định 

quản lý tài chínJh hiện hành vê đâu tư xây dựng.
4- Chi phí đầu tư XDCB trên TK 241 phải theo dõi được số lũy kế từ khi khởi công xây 

dựng công trình đến khi hoàn thàiứi bàn giao đưa công trình vào sử dụng và quyết toán được 
duyệt.

5“ Quỹ phải hạch toán theo Mục lục ngân sách nhà nước các khoản chi đầu tư XDCB 
phát sinh từ các khoản tiền, hàng viện ừợ theo chương trình, dự án dùng cho đầu tư XDCB.

6- Quỹ không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi đầu tư XDCB từ 
các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho đầu tư XDCB nhưng Quỹ 
chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách. Các khoản chi đầu tư XDCB chưa được xét duyệt 
quyêt toán lứiư đã nêu trên được phản ánh vào số dư bên Nợ TK 241 “XDCB dở dang” (Chi 
tiêt chi đầu tư XDCB chưa có nguồn kirứi phí). Quỹ chỉ được xét duyệt quyết toán các khoản 
chi này khi có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ theo quy 
định của chê độ tài chính.

7- Khi công trình XDCB hoàn thành, Quỹ là đơn vị chủ đầu tư phải tiến hành tính toán, 
phân bổ chi phí quản lý dự án và chi phí khác theo nguyên tác:

a) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác liên quan đến đối tượng tài sản nào thì tính 
trực tiếp cho đối tượng tài sản đó.

b) Các chi phí quản lý dự án và chi phí khác có liên quan đến rứúều đối tượng tài sản thì 
phải phân bổ theo rứiững tiêu thức thích hợp.
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8- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế phát sinh được kết chuyển vào các tài khoản chi 
phí có liên quan trong một kỳ kế toán hoặc có thể phân bồ cho các kỳ kế toán. Trường hợp sửa 
chữa lớn mang tính chất cải tạo, nâng cấp làm tăng thêm năng lực hoặc kéo dài thời gian sử 
đụng của TSCĐ thì chi phí đó được ghi tăng nguyên giá của TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 241 - XÂY DỰNG CƠ BẢN DỞ DANG

Bên Nợ:
- Chi phí thực tế về đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa lớn TSCĐ phát sinh (TSCĐ hữu 

hình và TSCĐ vô hình);
- Chi phí đầu tư đề cải tạo, nâng cấp TSCĐ.
Bên Có:
- Giá trị công trình bị loại bỏ và các khoản duyệt bỏ khác kết chuyển khi quyết toán 

được duyệt;
- Các khoản ghi giảm chi phí đầu tư XDCB, chi phí sửa chữa lớn;
- Giá trị TSCĐ và các tài sản khác hình thành qua đầu tư XDCB, mua sắm đã hoàn 

thành đưa vào sử đụng;
- Giá trị công trình sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành kết chuyển khi quyết toán được

duyệt.
Số dư bên Nợ:
- Chi phí XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ dở dang;
- Giá trị công trình XDCB và sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao 

đưa vào sử đụng hoặc quyết toán chưa được duyệt.

Tài khoản 241- XJDCB dở dang, có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 241 ỉ- Mua sắm TSCĐ: Phản ánh chi phí mua sấm TSCĐ và tình hình quyết 

toán chi phí mua sắm TSCĐ trong các trường hợp TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử 
trước khi đưa vào sử đụng (Ke cả mua TSCĐ mới hoặc đã qua sừ đụng).

Trường hợp TSCĐ mua về phải đầu tư, trang bị thêm hoặc phải qua láp đặt, chạy thử 
mới sử đụng được thì mọi chi phí mua sắm, trang bị thêm, láp đặt TSCĐ được phản ánh vào 
tài khoản này để tính nguyên giá TSCĐ. Trường hợp TSCĐ mua về đưa vào sử đụng ngay 
không phải qua lắp đặt, chạy thử,.... thì không phản ánh vào TK 2411.

- Tài khoản 24]2- XDCB: Phản ánh chi phí đầu tư XDCB và tĩnh hình quyết toán chi 
phí đầu tư XDCB của Quỹ. Chi phí đầu tư XDCB phản ánh vào tài khoản này bao gồm: Chi 
xây lắp, chi thiết bị, chi phí khác. Tài khoản này được mở chi tiết cho từng công trình, hạng 
mục công trình và phải theo đối chi tiết theo tìmg loại chi phí đầu tư XDCB.

- Tài khoản 24ỉ 3- Sửa chữa ỉớn TSCĐ: Phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình 
hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ. Chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ không 
hạch toán vào tài khoản này mà hạch toán vào các tài khoản chi phí có liên quan.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU
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I- Ke toán mua sắm TSCĐ
Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, chạy thử thì toàn bộ giá trị TSCĐ mua về và chi phí 

lắp đặt, chạy thử,... có liên quan đến TSCĐ mua về được phản ánh vào bên Nợ TK 2411. Khi 
công tác lắp đặt, chạy thử hoàn thành, TSCĐ được bàn giao đưa vào sử dụng, kê toán ghi tăng 
TSCĐ.

1- Khi mua TSCĐ phải qua lắp đặt, kế toán phản ánh giá trị TSCĐ mua về:
1.1- Trường hợp TSCĐ mua về dùng cho hoại động sự nghiệp, dự án, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)

Có các TK 111, 1 12, 331, 462, 441 ...( Tổng giá thanh toán).

Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án để mua TSCĐ, đồng thời ghi Có TK 009- Dự 
toán chi chương trình, dự án.

1.2- Trường họp TSCĐ mua về dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,...( Tồng giá thanh toán).
2- Chi phí lắp đặt, chạy thử phát sinh:
2.1- Trường hợp chi phí lắp đặt, chạy thử cho TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự

án, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ)

Có các TK 111, 112, 331, ...(Tổng giá thanh toán).

2.2- Trường hợp chi phí lắp đặt, chạy thử TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2411 - Mua sám TSCĐ)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán)
3- Khi bàn giao TSCĐ để đưa vào sử dụng và quyết toán được duyệt ghi tăng nguyên 

giá TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ).
Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản có liên 

quan tùy theo nguồn kinh phí hoặc các quỹ dùng đề mua TSCĐ, ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí dự án)
Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí đầu 

tư XDCB)
Nợ TK 43 \ - Các quỹ (Nếu mua TSCĐ bằng các quỹ)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
Trường hợp mua TSCĐ bang nguồn vay hoặc nguồn vốn kinh doanh thì không ghi tăng 

nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
II- Ke toán chi phí đầu tư XDCB
1“ Khi nhận khối lượng xây dựng, lắp đặt,... hoàn thành do bên nhận thầu bàn giao, căn 

cứ vào họp đồng giao thầu, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá công trình, hóa đơn bán 
hàng để hạch toán:
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1.1- Trường họp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự
án, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh 

toán).
1.2- Trường họp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB) ^
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)

Có TK 331“ Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tồng giá thanh 
toán).

2- Trường họp chuyển thẳng thiết bị không cần lắp đến địa điểm thi công giao cho bên 
nhận thầu hoặc giao cho bên sử dụng thiết bị:

2.1- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự
án, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh 

toán).
2.2- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Tổng giá thanh 
toán).

3- Khi trả tiền cho người nhận thầu, người cung cấp vật tư, thiết bị, dịch vụ có liên quan 
đến hoạt động đầu tư XDCB, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp)
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)

Có các TK 111, 1127312,...
Có các TK 462, 441 (Rút dự toán để chi ưả).

Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án, dự toán chi đầu tư XDCB để úng trước tiền 
cho bên nhận thầu thì đồng thời ghi Có TK 009.

4- Khi xuất thiết bị giao cho bên nhận thầu:
- Đối với thiết bị không cần lắp, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dơ dang (2412- XDCB)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị ứong kho).
- Đối với thiết bị cần lắp:
+ Khi xuất thiết bị cần láp giao cho bên nhận thầu lắp đặt, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị trong kho).
+ Khi có khối lượng lấp đặt hoàn thành của bên nhận thầu bàn giao, khối lượng láp đặt

đã được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán, thì giá trị thiết bị đưa đi lắp mới được coi là
hoàn thành đầu tư, ghi;

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết thiết bị đưa đi lắp).
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5- Khi phát sinh các khoản chi phí quản lý và chi phí khác liên quan đến hoạt động đầu 
tư XDCB:

5.1- Trường hợp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, 
dự án, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Có các TK 111, 112, 312, 331,...(Tồng giá thanh toán), hoặc
Có các TK 462, 441...(Tổng giá thanh toán) (Rút dự toán để chi trực tiếp).

Neu rút dự toán chi chương trình, dự án, dự toán chi đầu tư XDCB thì đồng thời ghi Có 
TK 009.

5.2- Trường hợp đầu tư xây dựng để hình thành TSCĐ sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi: 
Nợ TK 241- XDCB dở dang (2412- XDCB)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)

Có các TK111, 112,312,....
Cỏ TK 331- Các khoản phải trả (3312- Phải trả nợ vay).

6- Khi các khoản tạm ứng được quyết toán vào chi phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dở dang

Có TK312- Tạm ứng.
7- Trong quá trình đầu tư XDCB nếu nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết nhập lại 

kho, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu 

Có TK 241- XDCB dở dang.
8- Khi quyết toán kinh phí đầu tư XDCB:
8.1“ Căn cứ quyết toán đã được duyệt, kế toán ghi tăng giá trị của TSCĐ đã hoàn thành 

bàn giao đưa vào sử dụng và kết chuyển những chi phí được duyệt bỏ ghi giảm nguồn kinh phí 
đầu tư XDCB, phần chi phí không được duyệt bỏ và số chi sai phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 211 - TS CĐ hữu hình 
Nợ TK 213- TSCĐ vô hình
Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Phần chi phí được duyệt bỏ - nếu có)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Phần chi phí không được duyệt 

bỏ phải thu hồi)
Có TK 241-XDCB dở dang.

Đồng thời cân cứ vào nguồn kinh phí hoặc các quỹ để đầu tư XDCB, kế toán ghi tăng 
nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và các tài khoản có liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu đầu tư XDCB bàng nguồn kinh phí dự án)
Nợ TK 441“ Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Nếu đầu tư XDCB bàng nguồn kinh phí 

đầu tư XDCB)
Nợ TK 431- Các quỹ (Nếu đầu tư XDCB bằng các quỹ)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

8.2- Trường hợp đầu tư XDCB bằng nguồn vốn vay, nguồn vốn kinh doanh, hoặc các 
quỹ dùng cho hoạt động dịch vụ, cần chú ý:

- Trường hợp đầu tư XDCB đề hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, thì chi phí phản ánh vào TK 241 là chi
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phí không có thuế GTGT, thuế GTGT đầu vào được phản ánh vào TK 31132 "Thuế GTGT 
được khấu trừ của TSCĐ".

- Trường họp đầu tư XDCB để hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ không 
thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp 
trực tiếp, thì chi phí đầu tư XDCB phản ánh vào TK 241 bao gồm cả thuế GTGT đầu vào.

- Trường hợp dùng các quỹ cho đầu tư XDCB đề hình thành TSCĐ dùng cho hoạt động 
dịch vụ thì khi TSCĐ đã hoàn thành đưa vào sử dụng, căn cứ quyết toán kinh phí đầu tư 
XDCB được duyệt, kế toán ghi tăng TSCĐ như trường họp 8.1, đồng thời kết chuyển tăng 
nguồn vốn kinh doanh, ghi:

NợTK 431- Các quỹ
Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh.

10- Trường họp đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí hoạt động đến cuối năm khối lượng 
xây dựng đã hoàn thành được nghiệm thu và chấp nhận thanh toán:

Ỉ0.Ỉ- Hạch toán năm báo cáo:
Hạch toán năm báo cáo giá trị khối lượng XDCB hoàn thành: Căn cứ vào bảng xác 

nhận giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" đề phản 
ánh giá trị khối lượng công tác XDCB hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được 
ngân sách câp cho công tác XDCB trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm báo 
cáo. Căn cứ "Chứng từ ghi sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612 - Năm nay)
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3373- Giá trị khối lượng 

XDCB hoàn thành).
ỉ 0.2- Hạch toán năm sau:
Đối với giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đã quyết toán vào kinh phí năm trước, khi 

công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng căn cứ vào “Biên bản giao nhận TSCĐ”, ghi:
Nợ các TK 211,213

Có TK 241- XDCB dở dang (2412)
Đồng thòi, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (Phần giá trị của khối lượng XDCB 

hoàn thành đã quyết toán năm trước)
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Phần giá trị của khối lượng XDCB hoàn thành của năm nay 

tương ứng với số kinh phí được cấp năm nay)
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

III- Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
Công tác sửa chữa lớn TSCĐ của Quỹ có thể tiến hành theo phương thức tự làm hoặc 

giao thầu.
1- Theo phương thức tự làm, các chi phí phát sinh được tập hợp vào bên Nợ TK 241 

"XDCB dở dang" (TK 2413) và được theo dõi chi tiết theo từng công trình, từng công tác sửa 
chừa lớn TSCĐ. Khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ, căn cứ vào chứng từ có liên quan, 
ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ)
Có các TK 111, 112, 331,462,...
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Đồng thời ghi Cỏ TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án (Nếu rút dự toán chi 
chương trình, dự án để sửa chữa lớn).

2- Theo phương thức giao thầu sửa chữa lớn, khi nhận được khối lượng sửa chữa lớn do 
bên nhận thầu bàn giao, ghi:

Nợ TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ)
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp).

3- Trường hợp sửa chữa lớn TSCĐ được đầu tư bằng nguồn vốn vay hoặc nguồn vốn 
kinh doanh dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 241 - XDCB dở dang (2413) (Không bao gồm thuế GTGT)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (31132) (nếu có)

Cỏ các TK 111, 112,331,...

4- Khi công trình sừa chữa lớn hoàn thành, kế toán phải tính giá thành thực tế của từng 
công trình sửa chữa lớn hoàn thành để quyết toán số chi phí này theo nguồn kinh phí dùng để 
sửa chữa lớn:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu dùng nguồn kinh phí hoạt động để SCL)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu dùng nguồn kinh phí dự án đề SCL)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Nếu dùng nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn 

vay để SCL TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ)
Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ).

5- Trường hợp cải tạo, nâng cấp làm tăng năng lực hoặc kéo dài thời gian sử dụng của
TSCĐ thì toàn bộ chi phí cải tạo, nâng cấp TSCĐ hoàn thành phải ghi tăng nguyên giá TSCĐ:

N ợ  các T K  2 1 1 ,2 1 3
Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ).

- Cãn cứ vào nguồn kinh phí dùng để cải tạo, nâng cấp TSCĐ, ghi:
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Nếu cải tạo, nâng cấp bàng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Neu cải tạo, nâng cấp bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
6- Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ cần phải phân bổ dần 

do phát sinh lớn thì khi công tác sửa chữa lớn đã hoàn thành, ghi:
Nợ TK 643- Chi phí trả trước

Có TK 241- XDCB dở dang (2413- Sửa chữa lớn TSCĐ).
7- Định kỳ, khi phân bồ dần chi phí sửa chữa lớn TSCĐ vào chi phí hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ

Có TK 643- Chi phí trả trước.
8- Trường hợp công tác sửa chữa lớn bằng nguồn kinh phí hoạt động đến cuối năm đã 

hoàn thành nhưng chưa bàn giao thanh quyết toán công trình:
8.1- Hạch toán năm báo cáo:
Cuối năm giá trị khối lượng SCL hoàn thành: Cân cứ vào bảng xác nhận giá trị khối 

lượng SCL hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi sổ” đề phản ánh giá trị khối lượng 
công tác SCL hoàn thành liên quan đến số kinh phí hoạt động được ngân sách cấp cho công tác 
SCL trong năm được quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo. Căn cứ "Chứng từ ghi 
sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612 - Năm nay)
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cỏ  TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372- Giá trị khối lượng 
SCL hoàn thành).

8.2- Hạch toán năm sau:
Đối với giá trị khối ỉượng công tác sửa chữa lớn hoàn thành đã quyết toán vào kinh phí 

năm trước, khi công tác sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372- Giá trị khối lượng sửa chữa 

lớn hoàn thành) (Phần đã quyết toán năm trước)
Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Phần quyết toán năm nay)

Có TK 24 ỉ- XDCB dở dang
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LOẠI TÀI KHOẢN 3 
THANH TOÁN

Loại tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán giữa Quỹ với các đơn vị, tô chức, 
cá nhân bên ngoài về quan hệ mua, bán, cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ, TSCĐ và các quan 
hệ thanh toán giữa Quỹ với Nhà nước về sô thuế phải nộp; giữa Quỹ với cán bộ, công, viên 
chức về tiền lương, tiền công và các khoản khác.

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 3 -  THANH TOÁN 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1 - Mọi khoản thanh toán của Quỹ phải được hạch toán chi tiết theo từng nội dung thanh 
toán, cho từng đối tượng và từng lần thanh toán.

2- Kế toán phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải thu, nợ phải trả và thường xuyên 
kiểm tra, đôn đốc thu hồi nợ, tránh tình trạng để chiếm dụng vốn, hoặc để nợ nần dây dưa, khê 
đọng, đồng thời phải nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật thanh toán, kỷ luật thu nộp Ngân sách, 
thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản phải nộp và các khoản phải trả.

3“ Những khách nợ, chủ nợ mà Quỹ có quan hệ giao dịch, thanh toán thường xuyên 
hoặc có sổ dư nợ lớn, cuối kỳ kế toán cần phải lập bảng kê nợ, đối chiếu, kiểm tra, xác nhận nợ 
và có kế hoạch thu hồi hoặc trả nợ kịp thời, tránh tình trạng khê đọng chiếm dụng vốn lẫn 
nhau.

Trường hợp một đối tượng vừa có nợ phải thu, vừa có nợ phải ữả, sau khi hai bên đối 
chiếu, xác nhận nợ có thể lập chứng từ để bù trừ số nợ phải thu với số nợ phải trả.

Loại tàỉ khoản 3- Thanh toán, có 9 tài khoản, chia làm 2 nhóm:
- Nhỏm Tài khoản 31 có 3 tài khoản:
+ TK 311- Các khoản phải thu;
+ TK312- Tạm ứng;
+ TK 313-Cho vay.

- Nhóm Tài khoản 33 cỏ 6 tài khỡản:
+ TK 331- Các khoản phải trả;
+ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương;
+ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước;
+ TK 334- Phải trả công, viên chức;
+ TK 336- Tạm ứng kinh phí;
+ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau.
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TÀI KHOẢN 311 
CÁC KHOẢN PHẢI THƯ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu các đối tượng bên ưong, bên ngoài 
Quỹ và tình hình thanh toán các khoản phải thu đó.

Các khoản phải thu phản ánh vào tài khoản này gôm :
I - Các khoản phải thu với khách hàng về tiền cung cấp dịch vụ, nhượng bán, thanh lý vật 

tư, TSCĐ...chưa thu tiền;
2- Các khoản phải thu về kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ và từ nguồn vốn nhận uỷ thác;
3- Số tiền phải thu về kinh phí cho vay và kinh phí' tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ 

quỹ phát triển khoa học và công nghệ và từ nguồn nhận uỷ thác của các tồ chức, cá nhân đang 
thực hiện hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được phê duyệt quyết 
toán sau đó phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi;

4- Số thuế GTGT đầu vào được khấu ưừ phát sinh (nếu Quỹ nộp thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ thuế);

5- Giá trị tài sản thiếu chờ xử lý hoặc đã xừ lý bắt bồi thường nhưng chưa thu được;
6- Số tiền phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (Bên trong và bên ngoài 

Quỹ gây ra);
7- Số tiền phải thu về cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời;
8- Các khoản chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ và chi từ nguồn vốn nhận uỷ 

thác, chi hoạt động, chi dự án, chi đầu tư XDCB nhưng quyết toán không được duyệt phải thu 
hồi;

9- Các khoản tiền phạt;
10- Các khoản lãi tiền cho vay từ nguồn von huy động;
II - Các khoản phải thu khác.

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

1 - Các khoản phải thu được hạch toán chi tiết theo từng đối tượng phải thu, từng khoản 
phải thu và từng lần thanh toán.

2- Các khoản phải thu được phản ánh theo từng nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình, chi 
tiết phải thu về kinh phí tài trợ có thu hồi, phải thu về kinh phí tài ừợ và kinh phí cho vay đang 
thực hiện hoặc đã kết thúc nhưng phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi.

3- Tài khoản này còn phản ánh giá trị tài sản thiếu chưa xác định rõ nguyên nhân chờ 
quyết định xử lý và các khoản bồi thường vật chất do các cá nhân, tập thể (Bên trong và bên 
ngoài đơn vị) gây ra đằ có quyết định xử lý, bắt bồi thường vật chất.

4- Hạch toán chi tiết các khoản phải thu thực hiện trên mẫu sổ chi tiết các tài khoản.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 311 - CÁC KHOẢN PHẢI THU
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Bên Nợ:
- Số tiền phải thu của khách hàng về cung cấp dịch vụ xác định là đã cung cấp nhưng 

chưa thu tiền;
- Số tiền phải thu về kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ và từ nguền vốn nhận uỷ thác;
- Số tiền phải thu về kinh phí cho vay và kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ 

quỹ phát triển khoa học và công nghệ và từ nguồn vốn nhận uỷ thác của các tố chức, cá nhân 
đang thực hiện hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được phê duyệt 
quyết toán sau đó phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi;

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ phát sinh (nếu Quỹ nộp thuế GTGT tính theo 
phương pháp khấu trừ thuế);

- Giá trị tài sản thiếu chờ xử lỷ hoặc đã xử ỉý bắt bồi thường nhưng chưa thu được;
- Số tiền phải thu về bồi thường vật chất do cá nhân, tập thể (Bên trong và bên ngoài Quỹ 

gây ra);
- Các khoản tiền phạt phải thu;
- Số tiền phải thu về cho mượn vật tư, tiền vốn có tính chất tạm thời;
- Các khoản phải thu khác.

Bên Có:
- Số tiền đã thu của khách hàng;
- Số tiền đã thu về kinh phí tài trợ thuộc đoi tượng phải thu hồi kinh phí từ quỹ phát triển

khoa học và công nghệ và từ nguồn von nhận uỷ thác;
- Số tiền đã thu về kinh phí cho vay và kinh phí tài trợ thuộc đối tượng không phải thu 

hồi từ quỹ phát triền khoa học và công nghệ và từ nguồn nhận uỷ thác của các tổ chức, cá 
nhân đang thực hiện hoặc đã hoàn thành nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được phê 
duyệt quyết toán sau đó phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi;

- Số đã thu về lãi tiền cho vay từ nguồn vốn huy động;
- Số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ;
- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ:
+ Số thuế GTGT đầu vào đã hoàn thuế;
+ Số thuế GTGT đầu vào của hàng mua trả lại người bán hoặc giảm giá hoặc được chiết

khấu thương mại;
- Kết chuyển giá trị tài sản thiếu vào các tài khoản liên quan theo quyêt định xử lý;
- Số tiền đã thu về bồi thường vật chất và các khoản nợ phải thu khác.

Số dư bên Nợ:
- Các khoản còn phải thu;
- Số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ và số thuế GTGT được hoàn lại nhưng ngân 

sách chưa hoàn trả.
Tài khoản nàỵ có thể có số dư bên Có, phản ánh số đã thu lớn hơn số phải thu (Trường hợp 

cá biệt theo từng đối tượng cụ thể).
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Tài khoản 311 - Các khoản phải thu, có 5 tài khoản cấp 2:
- TK 3ỈỈỈ-  Phải thu của khách hàng: Phản ánh các khoản phải thu của khách hàng về 

các dịch vụ Quỹ đã cung cấp theo hợp đồng nhưng chưa thu được tiền.
- TK 3ỈỈ3- Thuế GTGT được khấu trừ: Sử dụng cho Quỹ khi có hoạt động dịch vụ nộp 

thuế GTGT tính theo phương pháp khấu ừừ thuế hoặc khi Quỹ thực hiện các dự án viện trợ 
được Nhà nước Việt Nam cho phép hoàn thuế GTGT để phản ánh số thuế GTGT đầu vào được 
khấu trừ, đã được khấu trừ, còn được khấu ừừ và số thuế GTGT đã được hoàn hoặc cuối kỳ 
chưa đưực hoàn.

Tài khoản 3113“ Thuế GTGT được khấu trừ, có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 31131 - Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ;
+ Tài khoản 31132- Thuế GTGT được khấu ừừ của TSCĐ.
- Tài khoản 3ỈỈ4 - Phải thu kinh phí tài trợ: Phản ánh các khoản phải thu về kinh phí tài 

trợ thuộc đối tượng phải thu hồi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ và từ nguồn nhận uỷ 
thác cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học và 
công nghệ.

- Tài khoản 31]5- Các khoản phải thu hồi: Phản ánh các khoản phải thu về kinh phí tài 
trợ và kinh phí cho vay do các nhiệm vụ, đề tài dự án, chương trình sử dụng sai mục đích, sai 
chế độ phải thu bồi theo từng nguồn.

- Tài khoản 3118 - Phải thu khác: Phản ánh những khoản phải thu khác như: phải thu về 
tiền lãi cho vay, phải thu về tiền phạt, phải thu về thiếu hụt quỹ, giá trị tài sản thiếu phát hiện 
khi kiểm kê chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, các khoản cho vay, mượn tiền, vật tư 
có tính chất tạm thời...

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

1- Các khoản phải thu của khách hàng
1 - Doanh thu cung cấp dịch vụ được xác định là đã cung cấp nhưng chưa thu được tiền.

1.1- Đối với dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, 
kế toán phản ánh số phải thu về cung cấp dịch vụ theo giá chưa có thuế, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của khách hàng)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Giá bán chưa có thuế GTGT)
Có TĨC 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331- Thuế GTGT phải nộp).

1.2- Đối với dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu 
thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh số phải thu về cung cấp dịch vụ 
theo tổng giá thanh toán, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3111 - Phải thu của khách hàng)
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ (Tổng giá thanh toán).

2- Trường hợp khách hàng ứng trước tiền theo họp đồng cung cấp dịch vụ, ghi:
NợcácTK 111, 112,...

Có TX 311- Các khoản phải thu (3111- Phải thu của khách hàng).

3- Khi nhận được tiền do khách hàng trả nợ, ghi:
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NợTK 111, 112,...
Có TK 311- Các khoản phải thu (3111- Phải thu của khách hàng).

4- Cuối kỳ kế toán năm, sau khi xác nhận nợ, tiến hành lập chứng từ bù trừ giữa nợ phải 
thu với nợ phải trả của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 331 - Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp)
Có TK 311- Các khoản phải thu (3111- Phải thu của khách hàng).

5- Trường hợp khoản nợ phải thu của khách hàng không đòi được, phải xử lý xoá sồ nếu 
được tính vào chi hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 311- Các khoản phải thu (3111- Phải thu của khách hảng).

II- Thuế GTGT được khấu trừ

1 - Hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của Quỹ khi có hoạt động dịch vụ thuộc
đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và khi thực hiện các dự án viện trợ
không hoàn lại được NSNN hoàn lại thuế GTGT. Căn cứ vào Hóa đơn GTGT mua nguyên 
liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, dịch vụ và TSCĐ, phản ánh thuế GTGT đầu vào được khấu 
trừ, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật ỉiệu (Giá mua chưa có thuế)
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hỉnh (Giá mua chưa có thuế)
NợTK631-Chi hoạt động dịch vụ (Giá mua chưa có thuế)
Nợ TK 662- Chi dự án
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ) (Số thuế GTGT đầu 

vào được khấu trừ)
Có các TK 111, 112, 331,... (Tổng giá thanh toán).

2- Khi nhập khẩu vật tư, TSCĐ dùng vào hoạt động dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế 
GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ)
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (33312- Thuế 

GTGT hàng nhập khẩu).

3- Khi mua vật tư, dịch vụ dùng ngay cho hoạt động đầu tư XDCB và hoạt động dự án 
(Thuộc các dự án viện trợ không hoàn lại được hoàn thuế GTGT) hoặc để dùng cho hoạt động 
dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh giá 
trị vật tư, dịch vụ theo giá chưa có thuế GTGT, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang
Nợ TK 662- Chi dự án
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ)

Có TK 331- Các khoản phải trả.
4- Trường hợp hàng mua vào và đã trả lại bên bán hoặc hàng đã mua được giảm giá do 

kém phẩm chất thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế, căn cứ 
vào chứng từ xuất hàng trả lại cho bên bán và các chứng từ liên quan, kế toán phản ánh giá trị
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hàng mua vào và đã trả lại người bán hoặc hàng đã mua được giảm giá, thuể GTGT đâu vào 
không được khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 331 (Tổng giá thanh toán)
Có TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ)

(Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

5- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với số thuế GTGT 
đầu ra phải nộp, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331- Thuế GTGT phải nộp)
Có TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ).

6- Kết chuyển số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ tính vào chi hoạt động dịch 
vụ, chi hoạt động, chi dự án, ghi:

Nợ các TK 631, 661, 662
Có TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ).

7- Khi nhận được tiền hoàn thuế GTGT của ngân sách (Neu có), căn cứ vào giấy báo Có 
cửa Kho bạc, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ).

III- Phải thu kinh phí tài trợ
1 - Khi chi kinh phí tài trợ tò quỹ phát triển khoa học và công nghệ cho các nhiệm vụ, đề 

tài, dự án, chương trình thuộc đối tượng phải thu hồi 1 phần kinh phí sau khi kết thúc nhiệm 
vụ, đề tài, dự án, chương trình, ghi:

Nợ TK 632- Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Phần kinh phí tài trợ không 
phải thu hồi)

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3114 - Phải thu kinh phí tài trợ) (Phần kinh phí tài trợ 
phải thu hồi)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

2- Khi chi kinh phí tài trợ từ nguồn vốn nhận uỷ thác cho các tổ chức, cá nhân nhiệm vụ, 
đề tài, dự án, chương trình thuộc đối tượng phài thu hồi 1 phàn kinh phí sau khi kết thúc nhiệm 
vụ, đề tài, dự án, chương trình, ghi:

Nợ TK 633- Chi từ nguồn nhận uỷ thác (Phần kinh phí tài ừợ không phải thu hồi)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3114 - Phải thu kinh phí tài trợ) (Phần kinh phí tài trợ 

phải thu hồi)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

3- Khi chi kinh phí tài trợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ và từ nguồn vốn nhận 
uỷ thác cho các nhiệm vụ, đề tàì, dự án, chương trình thuộc đối tượng không phải thu hồi kinh 
phí, ghi:

Nợ TK 632- Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ (chi từ quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ) hoặc

Nợ TK 63 3- Chi từ nguồn nhận uỷ thác (chi từ nguồn vốn nhận uỷ thác)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

4- Khi kết thúc nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình, các tồ chức, cá nhân chủ trì nhiệm 
vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn trả lại phần kinh phí đã nhận tài trợ, ghi:
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Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 311- Các khoản phải thu (3114 - Phải thu kinh phí tài ừợ).

5 - Khi được cấp có thẩm quyền hoặc bên uỷ thác quyết định cho phép miễn, giảm kinh 
phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương ừình phải 
ngừng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến theo nguyên nhân khách quan không 
đảm bảo hoàn trả ỉại phần kinh phí đã nhận tài trợ, ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, hoặc 
Nợ TK 3313- Phải trả về vốn nhận uỷ thác (33131)

Có TK 311- Các khoản phải thu (3114- Phải thu kinh phí tài trợ).

IV- Các khoản phải thu hoi 
/ “ Thu hồi kinh phỉ tài trợ:
1.1- Các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ kinh phí từ quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn vổn nhận uỷ thác của các tổ chức, cá nhân thuộc đối 
tượng không phải thu hồi đang thực hiện hoặc khi thanh quyết toán sau khi đã hoàn thành phát 
hiện sử dựng kinh phí tài trợ sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi, khi có quyết định xử lý thu 
hồi kinh phí đã tài trợ của cấp có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
Có TK 632“ Chì quỹ phát triển khoa học và công nghệ, hoặc 
Có TK 633- Chi từ nguồn nhận uý thác

- Khi thu được các khoản kinh phí đã tài trợ phải thu hồi, ghi:
Nợ các TK 111,112

Có TK 311-Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
1.2- Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ kinh phí từ quỹ 

phát triền khoa học và công nghệ hoặc từ nguồn vốn nhận uỷ thác của các tổ chức, cá nhân 
thuộc đối tượng không phải thu hồi đã hoàn thành và được phê duyệt quyết toán ghi giảm quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ hoặc ghi giảm nguồn vốn nhận uỷ thác, sau đó phát hiện 
không đảm bào huy động đủ nguồn vốn, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ tiêu chuân 
quy định phải thu hồi lại. Khi có quyét định xử lý thu hồi của ca quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
Có TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ) (Số kinh phí tài 

trợ từ quỹ phát ưiển khoa học và công nghệ phải thu hồi)
Có TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác (33132) (Số kinh phí tài trợ từ nguồn

vốn nhận uỷ thác phải thu hồi)
- Khi thu được các khoản kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi, ghi:
Nợ các TK 111,112

Có TK 311-Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
Đồng thời, ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ số kinh phí tài trợ từ quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ đã thu hồi, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản (hu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)

Có TK 432- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4328).
1.3“ Đối với trường hợp sử dụng kinh phí tài trợ sai mục đích, không đúng chế độ phải 

thu hồi nhưng không thề thu hồi được, phải trình cấp có thẩm quyền quyết định. Khi có quyết 
định của cơ quan có thẩm quyền về việc xo á nợ đổi vói các khoản phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 432-Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, hoặc
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Nợ TK 3313- Phải trả từ nhận uỷ thác
Có TK 311- Các khoản thu (3115- Các khoản phải thu hồi)

1.4- Thu hồi kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi do sử dụng sai mục đích 
Nợ TK 3115- Các khoản phải thu hồi

Có TK 3114- Phải thu kinh phí tài trợ

2- Thu hồi kinh phí cho vay
2.1- Các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được cho vay từ quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ và từ nguồn vốn nhận uỷ thác đang thực hiện hoặc đã kết thúc nhưng chưa 
thanh toán các khoản tiền vay phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chê độ tiêu chuân phải thu 
hồi tiền gốc cho vay.

- Khi có quyết định xử lý thu hồi tiền gôc cho vay của cơ quan có thâm quyên, ghi 
Nợ TK 311- Các khoàn phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)

Có TK 313“ Cho vay (Chi tiết các khoản đã cho vay theo từng nguồn: Cho vay 
từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ và cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác)

“ Khi thu được tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
2.2- Đối với trường hợp sử dụng kinh phí cho vay sai mục đích, không đúng chế độ phải 

thu hồi nhưng không thể thu hồi được, khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc 
xoá nợ đối với các khoản phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 432- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, hoặc 
Nợ TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác

Có TK 311- Các khoản thu (3115“ Các khoản phải thu hồi) (Chi tiết phải thu 
kinh phí cho vay)

V“ Ke toán các khoản phải thu khác
1“ Phải thu về lãi cho vay đối với trường hợp cho vay nhận lãi sau từ nguồn vốn huy 

động từ các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước để thực hiện cho vay ưu đãi:
- Khi xuất tiền cho vay, ghi:
Nợ TK 121“ Đầu tư tài chính ngắn hạn 

hoặc Nợ TK 221“ Đầu tư tài chính dài hạn 
Có các TK 111,112

- Định kỳ xác định số lãi phải thu của từng kỳ, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 531-Thu hoạt động dịch vụ _
- Khi thu hồi được các khoản tiền gốc và tiền lãi cho vay đến ngày đáo hạn, ghi:

Nợ TK 111,112
Có TK 121“ Đầu tư tài chính ngắn hạn 

hoặc Có TK 221“ Đầu tư tài chính dài hạn 
Có TK 311 -Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Số tiền lãi đã ghi vào 

thu nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ này)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Thu hoạt động nghiệp vụ ) (Số tiền lãi 

của kỳ đáo hạn)
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2- Phải thu về tiền phạt liên quan đến hoạt động nghiệp vụ và hoạt động dịch vụ của
Quỹ: r ...................................., Ằ

- Khi có quyết địrứi của cấp có thẩm quyền về số tiền phạt phải thu hồi, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ) (Các khoản tiên 
phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ)

Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ (Các khoản tiền phạt liên quan đến hoạt 
động dịch vụ)

Có TK 331- Các khoản phải trả (3313- Phải trả về nhận uỷ thác) (Các khoản 
tiền phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ nguồn vốn 
nhận uỷ thác).

- Khi thu được tiền phạt, ghi:
Nợ các TK 111,112

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

3- Trường họp nguyên liệu, vật liệu và tiền mặt tồn quỹ,...phát hiện thiếu khi kiểm kê, 
chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lỹ, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)
Có TK 111 - Tiền mặt
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

4- Khi cho mượn tiền, nguyên liệu, vật liệu có tính chất tạm thời, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 111- Tiền mặt
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

5“Trường hợp phát sinh các khoản đã chi nhưng không được duyệt phải thu hồi, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có các TK 661, 662, 241,...

6- TSCĐ đầu tư bằng nguồn vốn vay, nguồn vốn kinh doanh phát hiện thiếu khi kiểm kê 
chưa xác định rõ nguyên nhân chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211- TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)

7- Tài sản cố định do NSNN cấp hoặc thuộc nguồn vốn NSNN phát hiện thiếu khi kiểm 
kê chưa xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý:

- Ghi giảm TSCĐ:
Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá ưị còn lại TSCĐ)
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có các TK 211,213 (Nguyên giá).
- Đồng thời phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ bị thiếu, mất phải thu hồi, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)
Có TK 511 - Các khoản thu (5118- Thu khác).

- Khi có quyết định xử lý:
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+ Trường họp xoá bỏ số thiệt hại cho phép, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 311“ Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)
+ Khí thu bồi thường hoặc trừ vào lương số thu bồi thường theo quyết định xử lý, ghì:
Nợ các TK 111, 112,.. .(Nếu thu bằng tiền)
Nợ TK 334- Phải trả công, viên chức (Nếu trừ vào lương phải trả)

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

8- Khi thu các khoản thu khác thu được bằng tiền, nguyên liệu, vật liệu, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

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

9- Các khoản nợ phải thu vì lý do nào đó không đòi được hoặc khó đòi được duyệt cho 
quyết toán vào chi hoạt động, chi dự án, ghi:

Nợ các TK 661, 662
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác).
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TÀI KHOẢN 312 
TẠM ỨNG

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền, vật tư Quỹ đã tạm ứng cho cán bộ, 
viên chức và người lao động trong nội bộ Quỹ và tình hình thanh toán các khoản tiên tạm ứng 
đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CÀN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Tạm ứng là một khoản tiền do Giám đốc Quỹ giao cho người nhận tạm ứng để giải 
quyết công việc cụ thể nào đó như đi công tác, đi mua vật tư, chi hành chính,.... Người nhận 
tạm ứng phải là cán bộ, viên chức và người lao động trong Quỹ. Đối với những cán bộ chuyên 
trách làm công tác cung ứng vật tư, cán bộ hành chính quản trị thường xuyên nhận tạm ứng 
phải được Giám đốc Quỹ chỉ định tên cụ thể.

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, người nhận tạm ứng phải lập 
bảng thanh toán tạm ứng đính kèm các chứng từ gốc để thanh toán ngay, số tiền tạm ứng chi 
không hết phải nộp trả lại quỹ. Trường hơp không thanh toán kịp thời, kế toán có quyền trừ 
vào lương hàng tháng.

3“ Phải thanh toán dứt điểm tạm ứng kỳ trước mới cho tạm ứng kỳ sau.
4- Ke toán phải mở sổ chi tiết tài khoản theo dõi từng người nhận tạm ứng, theo từng 

lần tạm ứng và từng lần thanh toán.

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

Bên Nợ:
Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng.

Bên Có:
- Các khoản tạm ứng đã được thanh toán;
- Số tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ hoặc trừ vào lương.
Sổ dư bên Nơ :
Số tiền tạm ứng chưa thanh toán.

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

1. Xuất quỹ tiền mặt tạm ứng cho cán bộ, viên chức và người lao động trong Quỹ, ghi:
Nợ TK 312- Tạm ứng

Có TK 111- Tiền mặt.

2. Xuất kho nguyên liệu, vật liệu tạm ứng cho cán bộ, viên chức và người lao động 
trong Quỹ, ghi:
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Nợ TK 312-Tạm ứng
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu.

3. Thanh toán số chi tạm ứng: Căn cứ vào Bảng thanh toán tạm ứng (theo số chi do
người nhận tạm ứng lập kèm theo chứng từ kế toán) được lãnh đạo Quỹ duyệt chi, ghi so chi
thực tế được duyệt, ghi:

Nợ TK 152“ Nguyên liệu, vật liệu 
Nợ TK 241“ XDCB dở dang 
Nợ TK 511-Các khoản thu 
Nợ TK 631“ Chi hoạt động dịch vụ 
Nợ TK 661- Chi hoạt động 
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 312- Tạm ứng
Có TK 111“ Tiền mặt (Xuất quỹ chi thêm số chi quá tạm ứng).

4. Các khoản tạm ứng chi không hết, nhập lại quỹ hoặc trừ vào lương của người nhận
tạm ứng, căn cứ vào phiếu thu hoặc ý kiến của Giám đốc Quỹ quyết định trừ vào lương, ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nhập lại quỹ số tạm ứng chi không hết)
Nợ TK 334- Phải ưả công, vĩên chức (Trừ vào lương)

Có TK312- Tạm ưng.
5. Trường hợp số thực chi đã được Giám đốc Quỹ duyệt lớn hơn số đã tạm ứng, kế toán

lập Phiếu chi số tiền còn thiếu và kế toán như hướng dẫn ở nghiệp vụ 3.
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TÀI KHOẢN 313 
CHO VAY

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản cho vay và việc thu hồi các khoản cho vay từ 
quỹ phát triển khoa học và công nghệ, từ nguồn vốn nhận uý thác theo họp đong uý thác.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1 - Việc cho vay phải theo dõi chi tiết theo từng đối tượng vay theo từng nguồn vốn dùng 
để cho vay: cho vay từ quỹ phát ừiền khoa học và công nghệ, cho vay từ nguồn vốn nhận uỳ 
thác.

2- Quỹ phải thực hiện cho vay đúng đối tượng, đúng mục tiêu từng nhiệm vụ, đề tài, dự án, 
chương trình theo từng nguồn vốn dùng để cho vay, cụ thể: Cho vay từ quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ phải theo quy định hiện hành của chế độ tài chính và các quy định của pháp luật 
hiện hành; cho vay từ nguồn vốn nhận uý thác phải theo quy định của hợp đồng uỷ thác.

3- Các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình xin vay vốn của quỹ phát ừiển khoa học và 
công nghệ phải được xét chọn công khai, dân chủ, bình đẳng thông qua Hội đồng khoa học và 
công nghệ.

4- Việc cho vay, mức cho vay, thời hạn cho vay và lãi suất cho vay...phải tuân thủ theo 
đúng quy định của từng nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình, sau khi có phê duyệt của cấp có 
thẩm quyền.

5- Quỹ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện của các nhiệm vụ, đề tài, dự án, 
chương trình trong suốt quá trình cho vay. Khi phát hiện ra các nhiệm vụ, đề tài, dự án, 
chương trình sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ phải xử lý kịp thời.

6- Tài khoản 313 “Cho vay” chỉ hạch toán phần nợ gốc, còn tiền lãi cho vay từ quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ hạch toán vào TK 511 “Các khoản thu” và tiền lãi cho vay từ nguồn 
vốn nhận uý thác hạch toán vào Tài khoản 331 “Các khoản phải trả” mà không phản ánh vào tài 
khoản này.

7- Không phản ánh vào tài khoản này các khoản tiền gốc cho vay và tiền lãi cho vay từ 
nguồn vốn Quỹ huy động để cho vay lại. Các khoản cho vay từ nguồn vốn Quỹ huy động để cho 
vay lại là các khoản đầu tư tài chính được phản ánh vào TK 121- Đầu tư tài chính ngắn hạn (Nếu 
cho vay ngắn hạn) và TK 221- Đầu tư tài chính dài hạn (Nếu cho vay dài hạn) mà không phản 
ánh vào TK 313. Các khoản tiên lãi cho vay từ nguôn vôn huy động được phản ánh vào TK 531 - 
Thu hoạt động dịch vụ.

8- Kế toán chi tiết tiền vay phải mở “Sổ theo dõi cho vay” để theo dõi các khoản tiền cho 
vay theo từng đối tượng vay về nợ gốc theo từng nguồn vốn dùng để cho vay, trong đó chi tiết 
nợ trong hạn, quá hạn, các khoản khoanh nợ hoặc được phép xoá nợ theo quy định và việc 
thanh toán các khoản tiền đó.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
CỦA TÀI KHOẢN 313 - CHO VAY

Bên Nợ:
Số tiền đã cho vay.
Bên Có:
- Số nợ gốc cho vay đã thu hồi;
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- số nợ gốc vay được nhà tài trợ cho phép xo á nợ.
Số dư bên Nợ:
Số tiền gốc cho vay chưa thu hồi, chưa xử lý.

Tài khoản 313- Cho vay có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3Ỉ3Ỉ- Cho vay trong hạn: Phản ánh các khoản cho vay và tình hình thu hồi 

các khoản cho vay trong hạn.
- Tài khoản 3ỉ 32- Cho vay quá hạn: Phản ánh các khoản nợ cho vay đã quá thời hạn trả 

nhưng đối tượng vay chưa trả được phải chuyển sang nợ quá hạn.
- Tài khoản 3ỉ 33- Khoanh nợ cho vay: Phản ánh các khoản nợ cho vay nhưng đối tượng 

vay không có khả nãng trả hoặc gặp rủi ro trong quá trình sử dụng vốn được khoanh nợ chờ xử 
lý.

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

1 - Khi xuất tiền cho các tổ chức, cá nhân vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ và 
từ nguồn vốn nhận uỷ thác theo quyết định của cấp có thẩm quvền, căn cứ Họp đồng hoặc khế 
ước vay, và chứng từ xuất tiền cho vay, ghi:

Nợ TK 313- Cho vay (TK 3131- Cho vay trong hạn) (Chi tiết từng đối tượng vay 
theo từng nguồn vốn dùng để cho vay)

Có các TEC 111,112

2- Khi thu hồi các khoản tiền cho vay, căn cứ vào chứng từ thu hồi vốn vay (nợ gốc),
ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 313- Cho vay (TK 3131- Cho vay trong hạn)

3- Khi đến hạn trả nhưng đối tượng cho vay chưa trả nợ và không gia hạn nợ thì khoản 
nợ vay được chuyển sang nợ quá hạn, ghi:

Nợ TK 313- Cho vay (TK 3132-Cho vay quá hạn)
Có TK 313 - Cho vay (TK 3131- Cho vay trong hạn)

4- Khi các khoản nợ đã chuyển sang nợ quá hạn nhưng đối tượng vay được gia hạn nợ thì 
khoản DỢ quá hạn được chuyển thành trong hạn, ghi:

Nợ TK 313- Cho vay (TK 3131- Cho vay trong hạn)
Có TK 313- Cho vay (TK 3132- Cho vay quá hạn)

5- Các khoản vay được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển các khoản cho vay sang 
khoanh nợ chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 313- Cho vay (TK 3133' Khoanh nợ cho vay)
Có TK 313- Cho vay (TK 3131- Cho vay trong hạn)
Có TK 313- Cho vay (TK 3132- Cho vay quá hạn)

6- Các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đang thực hiện hoặc đã kết thúc nhưng
chưa thanh toán các khoản tiền vay phát hiện ra sử dụng kinh phí cho vay sai mục đích, sai chế
độ phải thu hồi gốc vay:

- Khi phát hiện ra sai sót có quyết định xử lý thu hồi kinh phí đã cho vay của cơ quan có 
thẩm quyền, ghi:
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Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
Có TK 313- Cho vay (3131, 3132, 3133)

- Khi thu được tiền , ghi:
NợcácTK 111,112

Có TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)

7- Khi nhận được quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép xoá nợ gốc cho vay từ 
quỹ phát triển khoa học và công nghệ hoặc xoá nợ gốc cho vay từ nguồn vôn nhận uỷ thác đôi 
với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình phải ngừng triền khai hoặc không đạt kêt quả 
theo dự kiến do nguyên nhân khách quan không đảm bảo hoàn ừả lại phần kinh phí cho vay, 
ghi:

Nợ TK 432- Quỹ phát triền khoa học và công nghệ 
Nợ TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác (33131)

Có TK313- Cho vay (3133).
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TÀI KHOẢN 331 
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải ứả và tình hình thanh toán các 
khoản nợ phải trả của Quỹ với người bán nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ, người cung cấp, dịch 
vụ, người nhận thầu, đối tượng cho vay, đối tượng giao uỷ thác... và các khoản nợ phải trả 
khác.

Các khoản nợ phải trà phản ảnh vào tài khoản này, gom:
- Các khoản nợ phải trả cho người bán nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ người cung cấp dịch 

vụ, người nhận thầu về XDCB,...
- Phải trả nợ vay, gồm 2 loại:
+ Quỹ huy động các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính, ngân hàng ừong và 

ngoài nước đề thực hiện cho vay ưu đãi đối với nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học 
công nghệ;

+ Các khoản Quỹ vay để cho vay lại và đề thực hiện các hoạt động dịch vụ;
- Phải trả về vốn nhận uỳ thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo họp 

đồng uỷ thác;
- Giá trị tài sản thừa chưa xác định được nguyên nhân chờ giải quyết;
- Các khoản phải trả khác.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1 - Mọi khoản nợ phải trả của Quĩ đều phải được hạch toán chi tiết theo từng đối tượng 
phải trả, nội dung phải trả và từng lần thanh toán, số nợ phải trả của Quĩ trên tài khoản tồng 
hợp phải bằng tồng số nợ chi tiết phải trả của các chủ nợ.

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

3- Ke toán chi tiết các khoản nợ phải trả phải mở sổ chi tiết tài khoản đề theo dõi các 
khoản nợ phải trả của từng đổi tượng.

4- Các khoản tài trợ, cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác theo họp đồng uỷ thác phải 
được theo dõi, quản lý riêng. Ket thúc thời hạn uý thác, Quĩ phải có ứách nhiệm thu hồi các 
khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi, các khoản cho vay và lãi tiền cho vay theo họp 
đồng uỷ thác và quyết toán nguồn vốn nhận uỷ thác với bên giao uỷ thác theo hợp đồng uỷ 
thác.

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

Bên Nợ:
- Các khoản đã trả cho người bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, người cung cấp 

dịch vụ và người nhận thầu về XDCB;
- Các khoản nợ vay (Nợ gốc) đã thanh toán;
- Các khoản nhận uỷ thác được thanh quyết toán;
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- Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan theo quyết định xử lý của câp 
có thẩm quyền.

Bên Có:
- Số tiền phải trả cho người bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, người 

cung cấp dịch vụ và người nhận thầu XDCB;
- Các khoản phải trả nợ vay;
- Các khoản phải trả về nhận uỷ thác;
- Giá trị tài sản thừa chờ giải quyết.
sắ dư bên Có:
- Số tiền còn phải trả cho các chủ nợ bên trong và bên ngoài Quĩ;
- Giá trị tài sản phát hiện thừa còn chờ giải quyết.
Tài khoản 331 có thể có số dư bên Nợ (trường hợp cá biệt): Phản ánh số tiền Quĩ đã trả 

trước, ứng trước cho người bán, người nhận thầu XDCB lớn bơn số phải trả cho các chủ nợ 
trong và ngoài Quĩ.

Tài khoản 331- Các khoản phải trảy có 4 tài khoản cấp 2:
Tài khoản 3311- Phải trả người cung cấp: Phản ánh tình hình thanh toán các khoản 

phải trả của Quĩ với người bán nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, TSCĐ, người cung cấp 
dịch vụ, người nhận thầu về XDCB,...

Tài khoản 33]2- Phải trả nợ vơy: Phản ánh các khoản nợ vay của Quĩ và tình hình thanh 
toán các khoản nợ vay đó.

Tài khoản 33ỉ 3 - Phải trả về nhận uỷ thác: Phản ánh các khoản nhận uỷ thác và tỉnh hình 
thanh toán các khoản nhận uỷ thác đó.

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 33131 - Phải trả vốn nhận uỷ thác: Phản ánh số vốn nhận uỷ thác và tình 

hình thanh toán vốn nhận uỷ thác đó.
+ Tài khoản 33132- Phải trả khác: Phản ánh các khoản thu hộ phải trả cho bên nhận uỷ 

thác như tiền lãi phát sinh từ việc cho các dự án vay bằng nguồn vốn uỷ thác; các khoản thu 
hồi từ các dự án được vay bằng nguồn vốn uỷ thác,...

Tài khoản 3318- Phải trả khác: Phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả 
khác ngoài nội dung đã phản ánh ở Tài khoản 3311, 3312, 3313.

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

1“ Phải trả người cung cấp nguyên liệu, vật liệu, dịch vụ, TSCĐ, người nhận thầu 
XDCB

] - Mua chịu nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ, nhặn dịch vụ của người bán, người cung cấp; 
nhận khôi lượng XDCB hoàn thành của bên B nhưng chưa thanh toán, căn cứ vào Hoá đơn 
bán hàng và các chứng từ có liên quan khác, ghi:

Nợ các TK 152, 211, 213, 241, 661, 662
Có TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải ứả người cung cấp).

2- Quĩ mua chịu nguyên liệu, vật liệu, dịch vụ, TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152 -  Nguyên vật liệu (Nếu nhập kho)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Neu dùng ngay cho hoạt động dịch vụ).
Nợ các TK 211,213 (Nếu mua TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ)
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Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (Số thuế GTGT dầu vào được
khấu trừ) (nếu có)

Có TK 331 - Các khoản phải trả (3311- Phải ừả người cung cấp).

3- Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ thuộc đối 
tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:

Nợ các TK 152, 211,213
Có TK 3311- Phải trả người cung cấp (Số tiền phải ừả người bán)
Có TK 3337- Thuế khác (Chi tiết thuế nhập khẩu phải nộp NSNN)

(Nếu có).

Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp NSNN và được khấu trừ, ghi: 
Nợ TK 3113“ Thuế GTGT được khấu trừ

(Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ)
Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33312).

4- Khi nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT dùng cho 
hoạt động dịch vụ không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuê 
GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi:

Nợ các TK 152, 211,241,1
Có TK 33 ỉ 1“ Phải trả người cung cấp (So tiền phải trả người bán)
Có TK 3337“ Thuế khác (Thuế nhập khẩu phải nộp NSNN) (nếu có)
Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33312) (Thuế GTGT hàng nhập 

khẩu phải nộp NSNN).

5- Mua TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án chưa thanh toán tiền, ghi: 
Nợ các TK 211,213

Có TK 331- Các khoản phải ừả (3311- Phải trả người cung cấp).

6- Thanh toán các khoản phải trả cho người bán, người nhận thầu XDCB, căn cứ vào
chứng từ trả tiền, ghi:

Nợ TK 331“ Các khoản phải trả (3311)
Có các TK 111, 112, 441, 462 

Nếu rút dự toán chi chương trình, dự án để thanh toán các khoản nợ phải trả, thì phải 
đồng thời ghi Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK ngoài bảng Cân đối tài 
khoản).

7- Cuối niên độ kế toán sau khi xác nhận nợ, đối với những đối tượng vừa có nợ phải thu, 
vừa có nợ phải ừả thì tiến hành lập Bảng kê thanh toán bù trừ giữa nợ phải ừả với nợ phải thu 
của cùng một đối tượng, ghi:

Nợ TK 331 - Các khoản phải ưả
Có TK 311- Các khoản phải thu.

II- Hạch toán các khoản phải trả nợ vay
1- Khi Quỹ nhận được tiền do huy động các nguồn vốn ưu đãi của các tổ chức tài chính, 

ngân hàng trong và ngoài nước, căn cứ vào chứng từ vay, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 331- Các khoản phải trả (3312 - Phải trả nợ vay).
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2- Khi Quỹ sử dụng nguồn vốn ưu đãi huy động được để thực hiện cho vay ưu đãi đôi 
với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ theo qui định của chế độ tài 
chính, ghi:

Nợ các TK 121, 221 (chi tiết cho từng tổ chức, cá nhân)
Có các TK 111, 112.

3- Khi Quĩ sử dụng nguồn vốn vay khác (ngoài nguồn vốn ưu đãi huy động được) đê 
mua sắm TSCĐ, đầu tư XDCB và sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ các TK 211, 213, 241, 631,...
Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 3312- Phải trả nợ vay

4- Khi Quĩ thanh toán các khoản nợ gốc tiền vay, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3312- Phải trả nợ vay)

Có các TK 111, 112,...

5- Ke toán thanh toán ỉãi vay phải trả, ghi:
- Trường hợp Quỹ trả lãi vay theo từng kỳ, khi chi trả lãi vay, ghi:
Nợ TK 631 -  Chi hoạt động dịch vụ

Có các TK 111, 112
- Trường hợp Quĩ trả trước lãi tiền vay, ghi:
Nợ TK 643 -  Chi phí trả ữước

Có các TK 111, 112
Định kỳ, phân bồ vào chi phí hoạt động dịch vụ theo số lãi vay phải trả từng kỳ, ghi:
Nợ 631 - Chi hoạt động dịch vụ

Có TK 643 - Chi phí trả trước
- Trường hợp Quĩ trả lãi sau, khi hết thời hạn vay, trả gốc và lãi:
+ Kế toán phản ánh số lãi vay phải trả từng kỳ, ghi:
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ 

Có TK 3318 - Phải trả khác 
+ Het thời hạn vay, khi Quĩ trả gốc vay và lãi tiền vay, ghi:
Nợ TK 313- Cho vay (gốc vay)
Nợ TK 3318 - Phải trả khác (Lãi tiền vay của các kỳ trước)
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ

(lãi tiền vay của kỳ đáo hạn chưa tính vào chi phí phải trả)
Có các TK 111, 112

III- Hạch toán các khoản nhận uỷ thác
1- Khi nhận tiền uỷ thác, căn cứ vào Hợp đồng uỷ thác và các chứng từ chuyển tiền,

ghi:
NợcácTK 111, 112

Có TK 3313 - Phải trà về nhậnuỷ thác (33131)
2- Khi chi tài trợ từ nguồn vốn nhận uỳ thác cho các nhiệm vụ, để tài, dự án, chương 

trình theo nội dung đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác, ghi:
Nợ TK 633- Chi tò nguồn nhận uỷ thác

(Các khoản tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi)
Nợ TK 3114 -  Phải thu kinh phí tài trợ
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(Các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi)
Có các TK 111, 112

3- Căn cứ vào quyết toán các khoản chi tài trợ cho các đối tượng không phải thu hôi 
được phê duyệt ghi giảm nguồn vốn nhận uỷ thác của cấp có thầm quyền theo cam kết trong 
hợp đồng uỷ thác sau khi nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương ưình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn 
thành theo tiến độ kế hoạch, ghi:

Nợ TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác
Có TK 633 -  Chi từ nguồn nhận uỷ thác

4“ Khi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình vay từ 
nguồn vốn nhận uỷ thác theo Hợp đồng uỷ thác, ghi:

Nợ TK 3131- Cho vay
Có các TK 111, 112.

5- Đối với các khoản cho vay từ nguồn vốn uỷ thác không có khả năng thu hồi, khi
được phép xoá nạ theo cam kết trong hợp đồng uỷ thác, khi có quyết định xử lý cho phép xoá
nợ của cơ quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 3313“ Phải trả về nhận uỷ thác (33131)
Có TK 313-Cho vay (3133).

6- Khi thu được các khoản đã cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác của các tổ chức, cá 
nhân, cán cứ chứng từ thu tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 3131- Cho vay trong hạn 
Có TK 3132- Cho vay quá hạn

7- Khi thu được các khoản kinh phí đã tài trợ từ nguồn vốn nhận uỷ thác thuộc đối 
tượng phải thu hồi, ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 311- Các khoản phải thu (3114“ Phải thu kinh phí tài trợ)

(chi tiết kinh phí tài trợ từ nguồn vốn nhận uỷ thác)
8- Khi thanh toán cho bên giao uỷ thác về các khoản cho vay (nợ gốc) và từ các khoản 

kinh phí tài trợ đã thu hồi được, ghi:
Nạ TK 3313 - Phải trả về nhận uỷ thác 

Có các TK 111, 112
9- Các khoản tiền lãi cho vay thu được của các tổ chức, cá nhân được Quĩ cho vay từ 

nguồn nhận uỷ thác, căn cứ vào chứng từ thu lãi tiền cho vay, ghi:
Nợ các TK 111, 112 (số tiền đã thu)

Có TK 3313- Phải trả khác (33132)
10 - Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương ưình đẫ được tài trợ từ nguồn vốn 

nhận uỷ thác của các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng không phải thu hồi đã hoàn thành và 
được quyết toán ghi giảm nguồn vốn nhận uỷ thác, sau đó phát hiện sử dụng kinh phí sai mục 
đích, sai chế độ tiêu chuẩn quy định phải thu hồi lại. Khi có quyết định xử lý thu hồi của cơ 
quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
Có TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác (Số kinh phí tài trợ từ nguồn vốn nhận uỷ 

thác phải thu hồi)
11 - Đối với trường hợp sừ dụng kinh phí tài trợ cho vay sai mục đích, không đúng chế độ 

phải thu hồi nhưng không thể thu hồi được, phải trình cấp có thẩm quyền quyết định. Khi có 
quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc xo á nợ đối với các khoản phải thu hồi, ghi:
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Nợ TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác
Có TK 311- Các khoản thu (3115- Các khoản phải thu hồi)

12- Các khoản tiền phạt (nếu có) liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay bằng nguồn
vốn nhận uỷ thác, khi có quyết định xử lý thu phạt của cơ quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 3118-Phải thu khác
Có TK 3313 - Phải trả về nhận uý thác (33132)

13- Các khoản lãi tiền cho vay, các khoản phải thu hồi và tiền phạt đã thu khi thanh
toán cho bên giao uỷ thác theo cam kết ghi trong họp đồng uỷ thác, ghi:

Nợ TK 3313- Phải trả về nhận uỷ thác (33132)
Có các TK 111, 112

14- Số phải trả cho bên giao uỷ thác (lãi tiền cho vay, các khoản thu hồi và tiền phạt,...) 
nếu được phép của bên giao uỷ thác cho ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động, ghi;

Nợ TK 3313“ Phải trả về nhận uỷ thác (33132)
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động

) 5- Các khoản lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh từ khoản tiền nhận uỷ thác đang trên tài
khoản của Quỹ tại ngân hàng, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi ngân hàng
Có TK 531 -  Thu hoạt động dịch vụ

16“ Sổ phí uỳ thác mà Quỹ được hưởng trong kỳ từ hoạt động dịch vụ nhận uỷ thác mà 
hoàn thành theo cam kết ghi trong họp đồng uỷ thác, ghi:

Nợ TK 3111 - Phải thu của khách hàng
Có TK 531 -  Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 333 -  Các khoản phải nộp nhà nước (33311) (nếu có)

17- Khi thu được tiền phí uý thác, căn cứ vào chứng từ chuyển tiền, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 3111- Phải thu của khách hàng
18- Các chi phí liên quan phát sinh khi thực hiện hoạt động dịch vụ nhận uỷ thác, ghi:

-------- ■NọrTK^~h=-GhHiữạt-động-dịcỉrvrọ-------------- '-----------------------------------------
CócácTK 111, 112,331,...

19- Khi kết thúc hợp đồng nhận uỷ thác, thanh toán các khoản vốn còn phải trả cho bên 
giao uỷ thác, ghi:

Nợ TK 3313“ Phải trả về nhận uỷ thác 
CócácTK 111, 112

IV- Hạch toán các khoản phải trả khác

Trong mọi trường họp phát hiện vật tư, tài sản thừa phải xác định nguyên nhân và có 
biện pháp xử lý kịp thời.

1- Trường hợp tài sản thừa chờ xử ỉý (Thừa quỹ, thừa nguyên liệu, vật liệu), kế toán căn 
cứ vào biên bản kiểm kê lập Phiếu thu (Trường hợp thừa quỹì, lập Phiếu nhập kho (Trường 
hợp thừa nguyên liệu, vật liệu) để phản ánh tài sản thừa chờ xử lý, ghi:

Nợ cac TK 111, 112, 152
Có TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải ừả khác).

2- Khi có quyết định xử lý tài sản thừa, căn cứ quyết định xử ỉý, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3318- Phải trả khác)
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Có TK 331- Các khoản phải ừả (3311- Phải trả người cung cấp) 
(Ghi tăng khoản nợ phải trả cho người cung cấp) 

Có các TK 461, 462, 441 (Ghi tăng nguồn kinh phí).

- Khi xuất kho nguyên liệu, vật liệu trả lại cho người bán, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp)

Có các TK 152“ Nguyên liệu, vật liệu
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TÀI KHOẢN 332 
CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích, nộp và thanh toán bảo hiểm xã hội, 
bảo hiêm y tế, bảo hiêm thât nghiệp và kinh phí công đoàn của Quỹ với cơ quan Bảo hiêm 
xã hội và cơ quan Công đoàn.

Việc trích, nộp và thanh toán các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 
thất nghiệp và kinh phí công đoàn của Quỹ phải tuân theo quy định của Nhà nước.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 332 - CÁC KHOẢN PHẢI NỘP THEO LƯƠNG 

Bên Nọ’:
- Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn đã nộp 

cho cơ quan quản lý (bao gồm cả phần đơn vị sử dụng lao động và người lao động phải nộp);
- Số BHXH phải trả cho công, viên chức.
Bên Có:
- Trích bảo hiềm xã hội, bảo hiềm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn 

tính vào chi phí của Quỹ;
- Số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mà công, viên chức phải 

nộp được trừ vào lương hàng tháng (theo tỷ lệ % người lao động phải đóng góp);
- Số tiền BHXH được cơ quan BHXH thanh toán về số BHXH mà Quỹ đã chi trả 

cho các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm;
- Số lãi phải nộp về phạt nộp chậm số tiền bảo hiểm xã hội.
Số dư bên Có:
- số-bảo-hiểm xã hội, bảo h iểm ytế ,bảo iiiể iĩi thấtjnghiệp và kinh phí công_đaàn__ 

còn phải nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ quan công đoàn;
Tài khoản này có thề có số dư bên Nợ: số dư bên Nợ phản ánh số tiền BHXH mà 

Quỹ đã cho trả cho công, viên chức nhưng chưa được cơ quan BHXH thanh toán.
Tài khoản 332 -  Các khoản phải nộp theo lương, có 4 tài khoản cắp 2:
- Tài khoản 3321: Bảo hiểm xã hội: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm 

xã hội ở Quỹ.
- Tài khoản 3322- Bảo hiểm y tế: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo hiểm y 

tế ở Quỹ.
- Tài khoản 3323- Kinh phí công đoàn: Phản ánh tình hình trích và thanh toán kinh 

phí công đoàn ở Quỹ.
- Tài khoản 3324- Bảo hiểm thất nghiệp: Phản ánh tình hình trích và thanh toán bảo 

hiềm thất nghiệp ở Quỹ.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Trích BHXH, BHYT, BHTN và KPCĐ phải nộp tính vào chi của Quỹ theo quy 
định, ghi:
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Nợ các TK661, 662, 631, 241
Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324).

2- Phần BHXH, BHYT, BHTN của cán bộ, viên chức phải nộp trừ vào tiền lương 
phải trả hàng tháng, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả công, viên chức
Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324).

3- Khi nhận giấy phạt nộp chậm số tiền BHXH phải nộp, ghi:
Nợ TK 311 - Các khoản phảỉ thu (Chờ xử lý phạt nộp chậm)
Nợ các TK 661, 662, 631, 241 (Nếu được phép ghi vào chi)

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321).

4- Khi Quỹ chuyển tiền nộp kinh phí công đoàn, nộp BHXH, BHTN hoặc mua thẻ 
BHYT, ghi:

Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324).
CócácTK 111, 112,...

5- Bảo hiểm xã hội phải trả cho cán bộ, viên chức theo chế độ, ghi:
Nợ TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321- BHXH)

Có TK 334 - Phải trả công, viên chức.

6- Khi nhận được số tiền cơ quan BHXH về số BHXH mà Quỹ đã chi trả cho cán 
bộ, viên chức, ghi:

Nợ các TK 111, 112
Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3321 “ BHXH).

7- Khi chi tiêu kinh phí công đoàn tại Quỹ, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3323)

Có TK 111, 112

Kinh phí công đoàn chi vượt được cấp bù, ghi:
Nợ các TK 111, 112

Có TK 332 - Các khoản phải nộp theo lương (3323- KPCĐ).
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TÀI KHOẢN 333 
CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC

Tài khoản này dùng đề phản ánh các khoản thuế và các khoản khác phải nộp cho 
Nhà nước (nếu có) như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế khác...

Quỹ phải chủ động tính và xác định các khoản thuế phải nộp cho Nhà nước và phản 
ánh kịp thời vào sổ kế toán về các khoản thuế phải nộp cho nhà nước. Việc kê khai, nộp 
thuế đầy đủ là nghĩa vụ của Quỹ.

Kế toán phải mở so chi tiết theo dõi từng khoản thuế và các khoản khác phải nộp và 
đã nộp cho Nhà nước.

KẾT CẨU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 333 - CÁC KHOẢN PHẢI Nộp NHÀ NƯỚC

Bên Nợ:
Các khoản thuế và các khoản khác đã nộp Nhà nước.
Bên Có:
Các khoản thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước.
Số dư bên Có:
Các khoản còn phải nộp Nhà nước.
Tài khoản 333 có thề có số dư bên Nợ (trường hợp cá biệt): Phản ánh số thuế và các 

khoản đã nộp lớn hơn sổ thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước.
Tài khoản 333- Các khoản phải nộp Nhà nước, có 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 333 ỉ-  Thuế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh số thuế GTGT phải nộp, 

số thuế GTGT đã nộp và còn phải nộp vào NSNN.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:

------ --t.Tài-khoản 33311 - Thuế-GTGX-đầa ra:JBhảa ánh_s.ố_thuế_GT_GT_đầLL_ra, số thuế
GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của dịch vụ đã cung cấp;

+ Tài khoản 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu: Phản ánh số thuế GTGT phải 
nộp, đã nộp, còn phải nộp của hàng nhập khẩu.

- Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh số thuế TNDN phải nộp 
và tình hình nộp thuế TNDN của các hoạt động dịch vụ phải nộp thuế TNDN;

- Tài khoản 3337 - Thuế khảc: Phản ánh các khoản thuế khác Quỹ phải nộp, đã nộp, 
còn phải nộp như: Thuế môn bài, thuế nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân,...

- Tài khoản 3338 - Các khoản phải nộp khác: Phản ánh các khoản khác phải nộp và 
tình hình thanh toán các khoản phải nộp khác cho Nhà nước.

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

I- Ke toán thuế giá trị gia tăng phải nộp NSNN ở Quỹ

1- Trường họp Quỹ nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thuế
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1.1- Khi cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT như dịch vụ nhận vốn uỷ 
thác để tài trợ, cho vay được thu phí nhận uỷ thác, kế toán lập Hoá đơn GTGT theo quy định, 
ghi:

Nợ các TK 111, 112, 311,... (Tổng giá thanh toán)
Có TK 333 - Các khoản phải nộp Nhà nước (3331 - Thuế GTGT phải nộp)
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ.

1.2- Khi nhập khẩu vật tư, thiết bị, TSCĐ, kế toán phản ánh số thuế nhập khẩu phải 
nộp, tổng số tiền phải thanh toán và giá trị vật tư, thiết bị, TSCĐ nhập khẩu (Chưa có thuế GTGT), 
ghi:

Nợ các TK 152, 211,...
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3337- Thuế khác)

(Chi tiết thuế nhập khẩu)
Có các TK 111, 112,331,...'

Đồng thời phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:
- Trường hợp nhập khẩu vật tư, TSCĐ để dùng cho hoạt động dịch vụ thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT thì số thuế GTGT hàng nhập khẩu sẽ được khấu trừ, ghi:
Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331- Thuế GTGT phài nộp (33312- Thué GTGT hàng nhập khẩu).
- Trường hợp nhập khẩu vật tư, TSCĐ dùng vào hoạt động dịch vụ không thuộc đối 

tượng chịu thuế GTGT, ghi:
Nợ các TK 152, 211,...

Có TK 3331- Thué GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu).
1.3- Khi nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33312“ Thuế GTGT hàng nhập khẩu)

Có các TK111, 112,...

____  1.4- Cuối kỳ, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với sổ thuế GTGT
đầu ra, số thuế GTGT phải nộp trong kỳ:

- Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong kỳ, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - Thuế GTGT phải nộp)

Có TK 311- Các khoản phải thu (3113 - Thuế GTGT được khấu trừ).

- Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3331“ Thuế GTGT phải nộp)

Có các TK 111,112,...

2- Trường hợp Quỹ nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp
2.1- Khi cung cấp dịch vụ, kế toán lập hoá đơn bán hàng thông thường theo quy định 

phản ánh các khoản thu cung cấp dịch vụ là tồng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT), ghi:
Nợ các TK 111, 112, 311 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.
2.2- Cuối kỳ, kế toán tính, xác định thuế GTGT phải nộp tính trên phần GTGT do cơ 

quan thuế xác định, ghi:
Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ

Có TK 333“ Các khoản phải nộp nhà nước (3331- Thuế GTGT phải nộp)
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2.3- Khi nộp thuế GTGT vào NSNN, ghi:
Nợ TK 333“ Các khoản phải nộp nhà nước (3331- Thuế GTGT phải nộp)

Cỏ các TK 111, 112,...

2.4- Mua vật tư, TSCĐ nhập khẩu:
- Khi nhập khẩu vật tư, TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 152, 211,...

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337- Thuế khác)

(Chi tiết thuế Nhập khẩu)
Có các TK 111, 112, 331,...

- Khi nộp thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu, ghi:
Nợ TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3337- Thuế khác) (Chi tiết 

thuế nhập khẩu) (33312- Thuế GTGT hàng nhập khẩu)
Có các TK 111, 112,...

3- Khi được giảm thuế GTGT

3.1- Nếu số thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế GTGT phải nộp ừong kỳ, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3331 - Thuế GTGT phải nộp)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

3.2- Nếu số thuế GTGT được giảm được NSNN trả lại bằng tiền khi nhận được tiền,
ghi:

Nợ các TK 111, 112,...
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.

II- Kế toán thuế TNDN
____ 1 - Hàng_quý, QụjUự xác định phảrLấnh sổ tliuế_TNDN-tạm phảLnập, ghi.:____ ________

Nợ TK 421-Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212“Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch
vụ)

Có TK 333 - Các khoản phải nộp nhà nước (3334- Thuế TNDN).
2- Khi nộp thuế TNDN vào NSNN, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - Thuế TNDN)

Có các TK 111, 112,...
3- Cuối năm, xác định số thuế TNDN phải nộp:
- Trường hợp số thuế TNDN thực tế phải nộp lớn hơn số tạm nộp hàng quý ừong năm 

thì số chênh lệch phải nộp thêm, ghi:
Nợ TK 421“ Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 - Chênh lệch thu, chi 

hoạt động dịch vụ)
Có TK 333“ Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - Thuế TNDN).

- Trường họp số thuế TNDN tạm nộp hàng quý ừong năm lớn hơn số thuế TNDN thực tế 
phải nộp thì số chênh lệch, ghi:

Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334 - Thuế TNDN)
Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt 

động dịch vụ).
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III- Kế toán thuế thu nhập cá nhân
1- Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế TNCN:
- Quỹ phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế TNCN theo nguyên tắc khấu ưừ tại nguồn. 

Quỹ có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng phải nộp thuê 
TNCN để nộp thay tiền thuế vào NSNN.

- Quỹ có trách nhiệm tính thuế TNCN, khấu trừ tiền thuế TNCN và nộp thuế vào 
NSNN. Khi khấu trừ thuế TNCN, Quỹ phải cấp “Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập” cho cá nhân 
có thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý sử dụng và quyết toán biên lai thuế theo chế độ quy định.

2- Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu:

2.1- Hàng tháng, khi xác định số thuế TNCN phải nộp tính trên thu nhập thường xuyên 
chịu thuế của cán bộ, công, viên chức và người lao động, ghi:

Nợ TK 3 34- Phải trả công, viên chức
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337- Thuế khác).

2.2- Khi Quỹ chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài phải xác định số thuế TNCN 
phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, 
ghi:

Nợ các TK 241, 631, 661, 662 (Tổng số thanh toán)
Nợ TK 431 - Các quỹ (4311- Quỹ khen thưởng) (Tổng số thanh toán)

Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3337- Thuế khác) (Số thuế TNCN 
phải khấu trừ)

Có các TK 111,112,... (Số tiền thực trả).

2.3- Khi nộp thuế TNCN vào NSNN thay cho người có thu nhập cao, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337- Thuế khác) (Chi tiết thuế TNCN)

Có các TK 111, 112.

IV- Ke toán thuế và các khoản khác phải nộp NSNN
1- Trường hợp Quỹ có tổ chức hoạt động dịch vụ phải nộp thuế môn bài, ghi:
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337) (Chi tiết thuế môn bài).

2- Thuế nhập khẩu phải nộp Nhà nước trong trường hợp Quỹ nhập khẩu vật tư, hàng 
hoá, TSCĐ, ghi:

NợcácTK152, 211
Có TK 333-Các khoản phải nộp nhà nước (3337) (Chi tiết thuế nhập khẩu).

3- Các khoản thu khác của Quỹ phải nộp Nhà nước, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3338- Các khoản phải nộp khác)

4- Khi nộp thuế môn bài, thuế nhập khẩu và các khoản phải nộp nhà nước, ghi:
NợTK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337, 3338)

Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.
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TÀI KHOẢN 334 
PHẢI TRẢ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Tài khoản này dùng đề phản ánh tình hình thanh toán giữa Quỹ với viên chức và người 
lao động trong đơn vị về tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác.

Các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động phản 
ánh ở tài khoản này là những người có trong danh sách lao động thường xuyên của Quỹ như 
viên chức và người lao động có hợp đồng lao động dài hạn, thường xuyên và Quỹ có trách 
nhiệm đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 334- PHẢI TRẢ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Bên Nợ:
- Tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác đã trả cho viên chức và người lao

động;
- Các khoản đã khấu trừ vào tiền lương, tiền công của viên chức và người lao động.
Bên Có:
Tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho viên chức và người lao động.
Số dư bên Có:
Các khoản còn phải ừả cho viên chức và người lao động

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

ỉ- Phản ánh tiền lương, tiền công và các khoản phải trẩ cho viên chức và người lao 
động tính vào chi hoạt động, chi dự án, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 334- Phải trả công, viên chức.

2- Phản ánh tiền lương, tiền công và các khoản khác phải trả cho viên chức và người 
lao động tham gia vào hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 334- Phải trả công, viên chức.

3- Khi có quyết định sử dụng quỹ ồn định thu nhập đề ưả lương và quĩ khen thưởng để 
thưởng cho viên chức và người lao động, ghi:

Nợ TK 43 ỉ - Các quĩ (4311 - Quỹ khen thưởng) (4313- Quĩ ồn định thu nhập)
Có TK 334- Phải trả công, viên chức.

4- Tiền lương phải trả cho viên chức ở bộ phận đầu tư XDCB tính vào chi phí đầu tư 
XDCB, ghi:

Nợ TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412 - Xây dựng cơ bản)
Có TK 334- Phải trả công, viên chức.

5- Các khoản thu nhập tăng thêm phải trả cho viên chức và người lao động từ chênh 
lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên, ghi:
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Nợ TK 661- Chi hoạt động
Có TK 334- Phải trả công, viên chức.

6- Số BHXH phải trả cho viên chức và người lao động theo chế độ BHXH, ghi:
Nợ TK 332- Các khoản phải nộp theo lương

Có TK 334- Phải trả công, viên chức.

7- Xuất quỹ ứng trước và thanh toán tiền lương, tiền công, phụ cấp, tiền thưởng và
các khoản phải trả khác cho viên chức và người lao động trong Quỹ, ghi:

Nợ TK 334- Phải trả công, viên chức
Có TK 111- Tiền mặt

8- Phần bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của viên chức và người
lao động phải khấu trừ vào lương phải trả, ghi:

Nợ TK 334“ Phải trả công, viên chức
Có TK 332“ Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3324)

9- Các khoản tiền tạm ứng chi không hết được khấu trừ vào tiền lương phải trả viên
chức và người lao động, ghi:

Nợ TK 334“ Phải trả công, viên chức 
Có TK 312- Tạm ứng.

10- Thu bồi thường về giá trị tài sản phát hiện thiếu theo quyết định xử lý khấu trừ vào 
tiên lương phải trả, ghi:

Nợ TK 334- Phải ưả công, viên chức
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)
Có các TK 111, 152 (Nếu có quyết định xử lý ngay).

11 - Thuế thu nhập cá nhân khấu ừừ vào lương phải trả của viên chức và người lao
động, ghi:

Nợ TK 334- Phải ưả công, viên chức
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3337“ Thuế khác)

(Chi tiết thuế thu nhập cá nhân)
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TÀI KHOẢN 336 
TẠM ỨNG KINH PHÍ

Tài khoản này dùng để phản ánh số kinh phí đã tạm ứng của Kho bạc và việc thanh 
toán số kinh phí tạm ứng đó trong thời gian dự toán chi ngân sách chưa được cấp có thâm 
quyền giao.

Tài khoản 336 chỉ sử đụng trong trường hợp Quỹ được Kho bạc cho tạm ứng kinh 
phí do chưa được cấp có thẩm quyền giao dự toán chi ngân sách;

Kế toán phải mở “Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc” để phản ánh đầy đủ số 
đã tạm ứng, số đã thanh toán tạm ứng và số còn phải thanh toán tạm ứng. Hàng tháng Quỹ 
phải tiến hành đối chiếu số kinh phí đã tạm ứng với Kho bạc.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ẢNH CỦA 
TÀI KHOẢN 336- TẠM ỨNG KINH PHÍ

Bên Nợ:
- Kết chuyển số tạm ứng kinh phí đã thanh toán thành nguồn kinh phí;
- Các khoản kinh phí tạm ứng Quỹ đã nộp trả Kho bạc nhà nước.
Bên Có:
- Các khoản kinh phí đã nhận tạm ứng của Kho bạc.
Số dư bên Có:

Các khoản kinh phí đã tạm ứng của Kho bạc nhưng chưa thanh toán.

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

1- Khi Quỹ được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí nhập đơn vị tiền mặt, mua nguyên 
liệu, vật liệu, dụng cụ hoặc chuyển trả người bán..., ghi:

Nợ cácTK l í l ,  152, 662
Có TK 336-Tạm ứng kinh phí.

2- Khi Quỹ nhận tạm ứng kinh phí từ Kho bạc sử dụng trực tiếp tính vào chi dự án, 
chi đầu tư XDCB, ghi:'

Nợ các TK 241, 662
Có TK 336- Tạm ứng kinh phí.

3- Khi Quỹ được cấp có thẩm quyền giao dự toán, ghi Nợ TK 009 “Dự toán chi
chương trình, dự án” (TK ngoài Bảng Cân đối tài khoản).

4- Khi Quỹ tiến hành thanh toán tiền tạm ứng với Kho bạc, căn cứ vào Giấy đề
nghị Kho bạc thanh toán tạm ứng và Giấy rút dự toán, chuyển số kinh phí tạm ứng đã
thanh toán và ghi tăng các nguồn kinh phí, ghi:

Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí 
’ Có các TK 441, 462.

Đồng thời ghi Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án
5- Các khoản kinh phí tạm ứng Quỹ đã nộp trả Kho bạc nhà nước, ghi:
Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí

Có TK 111- Tiền mặt.
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TÀI KHOẢN 337 
KINH PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN CHUYỂN NĂM SAU

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị nguyên liệu, vật ỉiệu còn tồn kho và giá trị khối 
lượng XDCB, sửa chữa lớn hoàn thành, bằng nguồn kinh phí hoạt động do ngân sách cấp đã 
được quyết toán vào nguồn kinh phí trong năm báo cáo và được phép chuyên sang năm sau đê 
tiếp tục quản lý, sử dụng.

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

1. Tài khoản này sử dụng cho Quỹ được NSNN cấp kinh phí để phản ánh giá trị nguyên 
liệu, vật liệu còn tồn kho và giá trị khối lượng XDCB, sửa chữa lớn bằng kinh phí hoạt động 
do Ngân sách cấp, đến cuối năm vẫn chưa hoàn thành nhưng đã được quyét toán vào nguồn 
kinh phí trong năm báo cáo và được chuyển sang năm sau để tiếp tục theo dõi quản lý, sử dụng 
hoặc nhượng bán, thanh lý.

2. Đối với các loại nguyên liệu, vật liệu: Phải tiến hành kiểm kê, xác định chính xác số 
lượng và giá trị từng loại nguyên liệu, vật liệu mua sắm bằng kinh phí hoạt động do ngân sách 
cấp còn tồn kho đến cuối ngày 31/12 để làm cơ sở hạch toán vào chi ngân sách năm báo cáo, 
đồng thời phân loại chất lượng nguyên liệu, vật liệu tồn kho để sừ dụng tiếp cho năm sau hoặc 
thanh lý, nhượng bán.

Đối với khối lượng công tác SCL, XDCB hoàn thành đến cuối năm liên quan đến kinh 
phí hoạt động do ngân sách cấp trong năm cho công tác SCL, XDCB: Phải xác định khối 
lượng hoàn thành tạì thòi điểm cuối ngày 31/12 để làm cơ sở hạch toán vào chi ngân sách năm 
báo cáo (Tương ứng với số kinh phí được cấp), đồng thời phải theo dõi cho đến khi quyết toán 
công trình hoàn thành, bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng.

3. Ke toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng loại nguyên liệu, vật liệu tồn kho, giá trị 
khối lượng XDCB, sửa chữa lớn TSCĐ của từng công trình đã quyết toán với nguồn kinh phí 
năm báo cáo chuyển sang năm sau theo dõi và quyết toán công trình khi hoàn thành.

4. Tài khoản 337 chỉ phản ánh giá trị nguyên liệu thuộc nguồn kinh phí hoạt động thực 
tế tồn kho đến 31/12 được quyết toán vào kinh phí năm báo cáo và chuyển sang năm sau sử 
dụng hoặc thanh lý, nhượng bán; khối lượng SCL, XDCB hoàn thành được quyết toán vào 
nguồn kinh phí được NSNN cấp trong năm chuyển năm sau theo dõi và quyết toán công trình 
khi hoàn thành bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng.

5. Năm sau, khi sử dụng nguyên liệu, vật liệu tồn kho, đã quyết toán vào kinh phí năm 
trước phải theo dõi quản lý và quyết toán riêng, không được quyết toán vào số kinh phí cấp 
phát của năm sau.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 337 - KINH PHÍ ĐÃ QUYẾT TOÁN CHUYỂN NĂM SAU

Bên Nợ:
- Giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm trước được 

xuất dùng hoặc thanh lý, nhượng bán trong năm nay;
- Giá trị khối lượng sửa chữa lớn, XDCB hoàn thành quyết toán vào nguồn kinh phí năm 

trước đã làm thủ tục quyết toán công trình hoàn thánh bàn giao đưa vào sử dụng năm nay.
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Bên Có:
- Giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho còn đến cuối năm đã quyết toán vào nguồn kinh 

phí hoạt động của năm nay chuyền năm sau để theo dõi quản lý, sử dụng;
- Giá trị khối lượng sửa chữa lớn, XDCB hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí 

hoạt động năm nay chuyền năm sau theo dõi khi quyết toán công trình hoàn thành.
Số dư bên Có:
- Giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay nhưng 

chưa sử dụng hoặc chưa thanh lý, nhượng bán chuyền năm sau;
- Giá trị khối lượng sửa chữa lớn, XDCB hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí 

năm nay nhưng chưa hoàn thành hoặc chưa làm thủ tục quyết toán công trình hoàn thành, bàn 
giao đưa sử dụng chuyển năm sau.

Tài khoản 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau, có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 337ỉ- Nguyên ỉỉệu, vật ỉiệu tồn kho: Phản ánh giá trị nguyên liêu, vật liệu 

tồn kho đã được quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay chuyển năm sau.
- Tài khoản 3372- Giá trị khôi lượng sửa chữa lớn hoàn thành: Phản ánh giá trị khối 

lượng sửa chữa lớn hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kình phí năm nay chuyển năm sau.

- Tài khoản 3373- Giá trị khối ỉượng XDCB hoàn thành: Phản ánh giá trị khối lượng 
XDCB hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí năm nay chuyển năm sau theo dõi và 
quyết toán khi công trình hoàn thành.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng kinh phí hoạt động do ngân sách cấp còn 
tồn kho đến 31/12.

1.1- Cuối năm, căn cứ vào giá trị nguyên liệu, vật liệu mua sắm bằng nguồn kinh phí 
hoạt động do Ngân sách cấp còn tồn kho phản ánh giá ừị của chúng vào chi hoạt động năm 
nay, ghi:

Nợ TK 66 ỉ - Chi hoạt động (6612-Năm nay)
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyền năm sau (3371- Nguyên liệu tồn 

kho).
1.2- Sang năm sau:
a- Đối với nguyên liệu, vật liệu còn sử dụng được, khi xuất ra sử dụng cho công tác 

chuyên môn, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Chi tiết nguyên liệu, vật liệu năm trước đã quyết 
toán)

b- Đối vói nguyên liệu, vật liệu không sử dụng được, nếu phải thanh lý hoặc nhượng
bán:

“ Khi xuất kho thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3371)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

- Phản ánh số thu về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, ghi:
Nợ các TK 111, 112,311
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Có TK 511-Các khoản thu (5118-Thu khác).

- Số chi về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, (nếu có), ghi:
Nợ TK 511“ Các khoản thu

Có các TK 111, 112,331...

- Số chênh lệch thu lớn hơn chi bồ sung Quỹ đầu tư phát triền, ghi:
Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 431- Cảc quỳ (4315 - Quỹ đầu tư phát triển ).

2- Đối với giá trị khối lượng sửa chữa lớn hoàn thành
2.1- Căn cứ vào giá trị khối lượng sửa chữa lớn TSCĐ đã hoàn thành đến ngày 31/12 

liên quan đến số kinh phí hoạt động đã được ngân sách cấp trong năm, ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612- Năm nay)

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyền năm sau (3372- Giá trị khối lượng 
SCL hoàn thành)

2.2- Sang năm sau, khi công việc sửa chữa lớn hoàn thành thì giá trị công trình sửa 
chữa lớn hoàn thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt động năm trước, ghi:

Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372- Phần chi cùa khối lượng 
năm trước đã quỵêt toán)

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612- Năm nay) (Số chi thêm năm nay quyết toán ừong 
năm nay)

Có TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa lớn TSCĐ).

3- Đối với giá trị khối lượng XDCB hoàn thành
3.1. Căn cứ vào giá trị khối lượng XDCB hoàn thành đến ngày 31/12 liên quan đến số 

kinh phí hoạt động đã được ngân sách cấp trong năm, ghi:
Nợ TK 661 - Chi hoạt động

Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển nám sau (3373- Giá trị khối lượng 
XDCB hoàn thành).

3.2. Sang năm sau khi công trình XDCB hoàn thành thì giá trị khối lượng XDCB hoàn 
thành đã quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt động năm trước được kế toán như sau:

- Khi công trình hoàn thành, lập biên bản bàn giao TSCĐ đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình

Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412- XDCB).

- Đồng thời phản ánh tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển nám sau (3373- Phần chi của khối lượng 

năm trước đã quyết toán)
Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612- Năm nay) (Số chi thêm năm nay quyết toán trong 

năm nay)
Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
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LOẠI TÀI KHOẢN 4
NGUỒN KINH PHÍ

Loại tài khoản 4 dùng để phản ánh số hiện có, tình hình biến động và quyết toán các 
nguồn vốn, nguồn kinh phí của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các quỹ 
khác, các khoản chênh lệch tỷ giá hổi đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản, chênh lệch thu, 
chi chưa xử lý của Quỹ.

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 4- NGUỒN KINH PHÍ 
CẢN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1- Quỹ được tiếp nhận kinh phí theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp để thực hiện 
các nhiệm vụ được giao. Kinh phí và quỹ của đơn vị được hình thành từ các nguồn:

- Ngân sách Nhà nước hoặc đơn vị cấp trên cấp theo dự toán được giao để thực hiện 
nhiệm vụ được giao;

- Các khoản thu sự nghiệp được để lại Quỹ sử dụng theo qui định của chế độ tài 
chính, bao gồm các khoản thu từ hoạt động nghiệp vụ chuyên môn, thu sự nghiệp khác và 
thu từ các hoạt động dịch vụ của Quỹ;

- Các khoản tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;
- Các nguồn khác.

2- Quỹ không được ghi tăng nguồn kinh phí đối với các khoản tiền, hàng viện trợ chưa 
có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.

3- Quỹ phải hạch toán đầy đủ, rành mạch, rõ ràng từng nguồn vốn, kinh phí, quĩ và phải 
theo dõi chi tiết theo từng nguồn hình thành vốn, kinh phí, quỹ.

4- Việc kết chuyển từ nguồn vốn, kinh phí, quỹ này sang nguồn vốn, kinh phí, quĩ
khác phải chấp hành theo đúng chế độ và làm đầy đủ các thủ tục cần thiết. Trường họp mua
TSCĐ, đầu tư XDCB bằng các quỹ hoặc bằng kinh phí đầu tư XDCB thì khi công tác mua
sắm, XDCB đã hoàn thành đưa vào sử dụng phải hạch toán giảm các quỹ hoặc giảm kinh phí 
đầu tư XDCB và tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

5- Kinh phí của Quỹ phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung dự toán được 
giao, đúng tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Cuối niên độ kế toán, số kinh phí sử dụng 
không hết phải hoàn trả Ngân sách hoặc cấp trên, hoặc chuyển qua năm sau tuỳ theo từng 
nguồn kinh phí theo quy định của chế độ tài chính.

6- Cuối mỗi kỳ kế toán, Quỹ phải làm thủ tục đối chiếu, thanh quyết toán tình hình 
tiếp nhận và sử dụng theo từng loại kinh phí với cơ quan tài chính, cơ quan chủ quản, cơ 
quan chủ trì thực hiện các chương trình, dự án theo đúng quy định của chế độ tài chính hiện 
hành.

Loại tài khoản 4- Nguồn kinh phí, có 10 tài khoản, chia thành 5 nhóm:
- Nhóm tài khoản 41, cỏ 3 tài khoản:
+ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh
+ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
+ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
- Nhóm tài khoản 42, có 1 tài khoản:
TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý
- Nhóm tài khoản 43, có 2 tài khoản:
+ TK 431-Các quĩ



+ TK 432 - Quỹ phát triền khoa học và công nghệ quốc gia

- Nhỏm tài khoản 44, có 1 tài khoản:
TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB
- Nhóm tài khoản 46, có 3 tài khoản:
+ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động 
+ TK 462- Nguồn kinh phí dự án
+ HC 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ



TÀI KHOẢN 411
NGUỒN VỐN KINH DOANH

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm nguồn vốn kinh 
doanh cùa Quỹ. Nguồn vốn kinh doanh của Quỹ được hình thành từ các nguồn:

- Trích từ các quỹ hoặc huy động cán bộ, viên chức trong đơn vị đóng góp để làm vốn 
kinh doanh;

- Nhận vốn góp của các tồ chức, cá nhân bên ngoài đơn vị;
- Bồ sung từ chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ;
- Các khoản khác (nếu có).
Tài khoản này chỉ áp dụng khi Quỹ có tồ chức hoạt động dịch vụ và có hình thành 

nguồn vốn kinh doanh riêng. Mỗi loại nguồn vốn kinh doanh phải được hạch toán theo dõi 
riêng. Tài khoản này không hạch toán các khoản kinh phí được Ngân sách Nhà nước cấp, 
cấp trên cấp để chi hoạt động, chi dự án.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 411 - NGUỒN VỐN KINH DOANH

Bên Nợ: Ghi giảm nguồn vốn kinh doanh khi:
- Hoàn trả vốn kinh doanh cho cán bộ, viên chức trong Quỹ, trả vốn góp cho các tổ 

chức và cá nhân góp vốn;
- Các trường hợp giảm khác.
Bên Có: Ghi tăng nguồn vốn kinh doanh khi:
- Nhận vốn góp của cán bộ, viên chức trong Quỹ;
- Bồ sung nguồn vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ;
- Nhận vốn góp của các tồ chức và cá nhân bên ngoài Quỹ;
- Các trường hợp tăng vốn khác: Bổ sung từ các quỹ,...
Số dư bên Có:
Phản ánh nguồn vốn kinh doanh hiện có của Quỹ.

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

1- Nhận vốn góp của cán bộ, viên chức trong Quỹ đóng góp, ghi:
NợTK lìl-T ìen m ặ t

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh.

2- Bổ sung nguồn vốn kinh doanh từ các quỹ, ghi:
Nợ TK 431-Các quỹ

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh.

3- Bổ sung vốn kinh doanh từ chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ (Lợi nhuận 
sau thuế, nếu có), ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động 
dịch vụ)

Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh.

4- Nhận vốn góp của các tổ chức, cá nhân bên ngoài, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 211,...



Có TK 411- Nguồn vốn kinh doanh.

5- Trả vốn góp cho các cán bộ, viên chức, trả vốn góp cho các tô chức, cá nhân bên
ngoài, ghi:

Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh 
Có các TK 111, 112,...



TÀI KHOẢN 412
CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định 
hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó. Chỉ được tiến hành đánh giá lại vật tư, tài sản cố 
định khi có quyết định của Nhà nước về kiểm kê đánh giá lại tài sản. số chênh lệch đánh giá 
lại tài sản được hạch toán và xừ lý theo đúng các qui định trong chế độ tài chính hiện hành.

KẾT CẤU VÀ NỘI DƯNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 412 -  CHÊNH LỆCH ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

Bên Nợ:
Số chênh lệch giảm do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định.
Bên Có:
Số chênh Ịệch tăng do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định;
Tài khoản này có sổ dư bên Nợ hoặc sổ dư bên cỏ:
Số dư bên Nợ:
Số chênh lệch giảm do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định chưa được xử lý.
Số dư bên Có:
Số chênh lệch tăng do đánh giá lại vật tư, tài sản cố định chưa được xử lý.

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

1- Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại vật tư, tài sản cố định, Quỹ phải
tiến hành kiểm kê và đánh giá lại vật tư, TSCĐ. Sau khi tồng hợp kết quả kiểm kê, xác định
số chênh lệch và nguyên nhân, đề xuất cách xử lý, trình cấp có thẩm quyền quyết định. 
Trong khi chờ xử lý hạch toán như sau:

1.1- Trường hợp giá trị nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ tăng (Giá đánh giá lại cao hơn 
giá trị ghi sổ), số chênh ỉệch tăng, ghi:

Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Phần chênh lệch giá trị nguyên liệu, vật liệu tăng) 
Nợ các TK 211,213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ tăng)

Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

1.2- Trường hợp giá đánh giá lại nguyên liệu, vật liệu TSCĐ giảm (Giá đánh giá lại 
thấp hơn giá trị ghi sổ) số chênh lệch giảm, ghi:

Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản
Có các TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Phần chênh lệch giá trị nguyên liệu, 

vật liệu giảm)
Có các TK 211,213 (Phần chênh lệch nguyên giá TSCĐ giảm).

1.3- Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ tăng, ghi:
Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá ỉại tài sản

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá trị hao mòn tăng).

1.4. Trường hợp đánh giá giá trị hao mòn TSCĐ giảm, ghi:
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Phần chênh lệch giá ữị hao mòn giảm).

Có TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản.
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2- Khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về xử lý số chênh lệch đánh giá lại 
vật tư, TSCĐ:

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch giảm, ghi:
Nợ các TK liên quan (Theo chế độ tài chính)

Có TK 412“ Chênh lệch đánh giá lại tài sản.

- Nếu Tài khoản 412 có chênh lệch tăng, ghi:
Nợ TK 412- Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Có các TK liên quan (Theo chế độ tài chính).



TÀI KHOẢN 413
CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HÓI ĐOÁI

Tài khoản này dùng cho Quỹ nếu có nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đế 
phản ánh số chênh lệch tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ của 
hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án và các khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại sô dư 
ngoại tệ cuối năm tài chính của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ và tình hình xử lý số 
chênh lệch tỷ giá ngoại tệ đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1“ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng Việt 
Nam đề ghi so kế toán theo các tỷ giá sau:

- Khi có các khoản thu và thu chưa qua ngân sách bằng ngoại tệ, các khoản chi và giá 
trị nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ mua bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động sự nghiệp, dự án được 
quy đồi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm nghiệp 
vụ kinh tế phát sinh.

- Các khoản chi phí thực hiện dịch vụ và giá trị vật tư, dịch vụ, TSCĐ mua bằng 
ngoại tệ, dùng cho hoạt động dịch vụ được quy đồi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại 
ngày giao dịch là tỷ giá giao dịch thực tế hoặc theo tỷ giá giao dịch bình quân ứên thị trường 
ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố (Sau đây gọi tắt là: Tỷ 
giá giao dịch bình quân liên ngân hàng) tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

- Số phát sinh bên Có của các TK 111, 112, 311, 312 và số phát sinh bên Nợ các TK 
331 bằng ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá trên sổ kế toán của từng tài 
khoản có liên quan theo một trong bốn phương pháp (Giá thực tế đích danh; giá bình quân 
gia quyền; Nhập trước, xuất trước; nhập sau, xuất trước).

- Đối với các nghiệp vụ mua, bán ngoại tệ đã thanh toán tiền được quy đổi ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2- Quỹ được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính 
của hoạt động dịch vụ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng 
do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm kết thúc năm tài chính.

3- Quỹ không được đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ (TK 
111, 112, các Tài khoản phản ánh các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ) của hoạt động 
sự nghiệp, hoạt động dự án thuộc nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước hoặc có nguồn gốc 
Ngân sách Nhà nước.

4- Quỹ phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sồ kế toán chi tiết của các tài khoàn: Tiền
mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc, Các khoản phải thu; Các khoản phải trả và trên Tài
khoản 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài Bảng cân đối tài khoản ).

5- Đơn vị chỉ được phản ánh các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vào TK 413 -
"Chênh lệch tỷ giá hối đoái" trong các trường hợp sau:

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của các nghiệp vụ kinh tế bằng ngoại
tệ của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án;

- Chênh lệch tỳ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ của các khoản mục tiền tệ có gốc 
ngoại tệ cuối năm tài chính của các TK 111, 112, các Tài khoản phàn ánh các khoản phải 
thu, phải trả có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ.

6- Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh trong kỳ của hoạt động dịch



vụ được phản ánh vào TK 531- "Thu hoạt động dịch vụ” (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) hoặc TK 
631- "Chi hoạt động dịch vụ" (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái).

7“ Số chênh lệch tỷ giá hối đoái phàn ánh ữên Tài khoản 413- "Chênh lệch tỳ giá hối
đoái" được xử lý như sau:

- Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối nẫm tài chính của hoạt động dịch vụ sau khi bù trừ trên TK 
413 được kết chuyển vào bên Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ" (Nếu lãi tỷ giá hối đoái) 
hoặc vào bên Nợ TK 631- "Chi hoạt động dịch vụ” (Nếu lỗ tỷ giá hối đoái). Việc xừ lý lãi, lỗ 
tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài
chính phải theo quy định của chế độ tài chính.

- Đối với các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động sự nghiệp, dự 
án được kết chuyển vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án”.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 413- CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI

Bên Nợ:
“ Chênh lệch tỳ giá phát sinh (Lỗ tỷ giá hối đoái) trong kỳ của các nghiệp vụ kinh tế

bằng ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án;
- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ (Lỗ tỳ giá hối đoái) cuối năm tài 

chính các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ;
- Ket chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối năm tài 

chính (Lãi tỷ giá hối đoái) các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ vào 
TK 531 “ "Thu hoạt động dịch vụ";

- Kết chuyền (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) của hoạt động hành 
chính sự nghiệp, hoạt động dự án vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án".

Bên Có:
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (Lãi tỷ giá hối đoái) của các nghiệp vụ kinh tế bằng 

ngoại tệ của hoạt động sự nghiệp, dự án;
- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại (Lãi tỷ giá hối đoái) cuối năm tài chính của các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ của hoạt động dịch vụ;
- Kết chuyển (Xử lý) số chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại cuối năm tài chính của các 

khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (Lỗ tỷ giá hối đoái) của hoạt động dịch vụ vào TK 631 
"Chi hoạt động dịch vụ";

- Kêt chuyển xử lý số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỷ giá hối đoái) của hoạt động sự nghiệp, 
hoạt động dự án vào TK 661- "Chi hoạt động" hoặc TK 662- "Chi dự án".

Tài khoản này có so dư bên Nợ hoặc số dư bèn Có:

Số dư bên Nợ: số chênh lệch tỷ giá (Lỗ tỳ giá hối đoái) chưa xử lý đến cuối kỳ báo
cáo.

Số dư bên Có: số chênh lệch tỷ giá (Lãi tỷ giá hối đoái) chưa xử lý đến cuối kỳ báo
cáo.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1- Khi tiếp nhận các khoản kinh phí bằng ngoại tệ:
- Nhận kinh phí hoạt động do Ngân sách nhà nước cấp bằng ngoại tệ (Nếu có), kể



toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo tỷ giá của Bộ Tài chính công bố, ghi;
Nợ TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ các TK 152, 211,...
Nợ TK 661“ Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Nhận kinh phí dự án bằng ngoại tệ, kế toán quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo 
tỷ giá do Bộ Tài chính công bố, ghi:

Nợ cácTK 111,112 
NợcácTK  152, 211...
Nợ TK 662- Chi dự án (Tỳ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Tý giá Bộ Tài chính công bố).

2- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ bằng nguồn kinh phí dự án viện trợ dùng 
cho hoạt động dự án:

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TTC 662- Chi dự án (Tỳ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 413“ Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn 

hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố).
Có các TK 111, 112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỳ giá 

ghi sổ kế toán nhỏ hơn Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:
Nợ TK 33 ỉ - Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sồ TK 331 nhỏ 

hơn tỳ giá ghi sồ TK 111,112),
Có các TK 1 ỉ 1,112 (Tỷ giá ghi số kế toán TK 111,112)
Có TK 413- Chênh lệch tỳ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331 

lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 111,112).

Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ, đồng thời ghi:
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

3- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ mua ngoài bằng ngoại tệ dùng cho hoạt động sự 
nghiệp, hoạt động dự án bằng nguồn kinh phí NSNN:

- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỳ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 211 - Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 662-Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sồ kế toán TK



I l l ,  112 lớn hơn tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Có các TK 111, 112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111,112)
Có TK 413- Chênh lệch tỳ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán

TK 111,112 nhỏ hơn tỳ giá Bộ Tài chính công bố).
- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá Bộ Tài chỉnh công bố)
Nợ TK 211“ Tài sản cố định hữu hình (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tỳ giá Bộ Tài chính công bố)
Nợ TK 662- Chi dự án (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố)

Có TK 331- Các khoản phải ứả (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố).

- Khi xuất ngoại tệ trả nợ, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải ừả (Tỷ giá ghi sổ TK 331)
Nợ TK 413- Chênh ỉệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 331

nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ TK 111, 112).
Có các TK 111,112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111, TK 112)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ TK 

331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ TK 111, 112).
Các trường hợp trên nếu mua TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp, hoạt động dự án 

thì đồng thời ghi:
Nợ các TK 661, 662

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

4- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ dùng vào hoạt động dịch vụ:
- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch 

thực tế)
Nợ TK 211- TSCĐ (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỳ giá ghi sổ kế toán lớn hơn 

tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế).
Có TK 111- Tiền mặt (Tỳ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sồ kế toán)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán 

nhỏ hơn tỷ giá BQLNH hoặc tỳ giá giao dịch thực tế).

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152“ Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực 

tế)
Nợ TK 211- TSCĐ (Tỷ giá gỉao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế).

- Khi xuất tiền trả nợ, ghì:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sồ kế toán TK 111, 

112 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).
Có các TK 111, 112 (Tỳ giá ghi sồ kế toán TK 111, 112)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán 

TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).

5- Kế toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)



Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá bán thực tế)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn 

tỷ giá bán thực tế).
Có các TK 111,112 (Tỳ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỳ giá ghi sổ kế toán

nhỏ hơn tỳ giá bán thực tế).

6- Rút tiền gửi ngoại tệ của dự án viện trợ không hoàn lại, nhận tiền mặt đồng Việt
Nam, ghi:

Nợ TK 111“ Tiền mặt (1111) (Tỷ giá Ngân hàng thanh toán)
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sồ kế toán lớn 

hơn tỷ giá ngân hàng thanh toán).
Có TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sồ kế toán)
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hốì đoái (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế 

toán nhỏ hơn tỷ giá ngân hàng thanh toán).
7- Khi phát sinh các khoản thu từ hoạt động dịch vụ bằng ngoại tệ, ghì:
Nợ các TK 111,112 (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Tỳ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá 
giao dịch thực tế)

Có TK 3331- Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (Tỳ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ 
giá giao dịch thực tế)

8- Ke toán chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại vào cuối năm tài chính của các khoản mục
tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ:

a) Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điềm cuối năm tài chính 
lớn hơn tỷ giá đang phản ánh trên sồ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá, như sau:

+ Đối với các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản phải thu có gốc ngoại tệ, ghi: 
NợcácTK 111 (1112), 112 (1122), 311

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có các TK 331, 334°

b) Trường hợp tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng tại thời điểm cuối năm tài chính 
nhỏ hơn tỷ giá trên sồ kế toán thì xử ỉý số chênh lệch tỷ giá như sau:

+ Đối với các khoần tiền mặt, tiền gừi, nợ phải thu bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TEC 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có các TK 111 (1112), 112(1122), 311.
+ Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ các TK 331

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hổi đoái.

9- Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái:
a) Xử lý số dư TK 413 - "Chênh lệch tỳ giá hối đoái" của hoạt động sự nghiệp, hoạt động

dự án:
- Kết chuyển lỗ tỷ giá hái đoái, ghi:
Nợ các TK 661, 662 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
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- Ket chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Có các TK 661, 662.
b) Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm 

tài chính của hoạt động dịch vụ:
Khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái (Lãi, lỗ tỷ giá hối đoái) do đánh giá lại của các khoản 

mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối năm tài chính được hạch toán vào TK 413, sau khi bù trừ giữa 
chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng hoặc giảm do đánh giá lại phài kết chuyển ngay vào bên Có TEC 
531 (Lãi tỳ giá hối đoái) hoặc vào bên Nợ TK 631 (Lỗ tỷ giá hối đoái) để xác định kết quả hoạt 
động dịch vụ, cụ thể:

- Trường họp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lỗ tỷ giá hối đoái vào TEC 631,
ghi:

Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Trường họp phát sinh lãi tỳ giá hối đoái, kết chuyển số lãi tỷ giả hối đoái vào TK 531,
ghi:

Nợ TK 413“ Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ.
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TÀI KHOẢN 421
CHÊNH LỆCH THU, CHI CHƯA XỬ LÝ

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch và xử lý số chẽnh lệch giữa thu, 
chi của hoạt động thường xuyên, hoạt động dịch vụ và hoạt động khác và việc xử lý số 
chênh lệch đó.

Chỉ hạch toán vào Tài khoản 421 số chênh lệch giữa thu với chi của hoạt động 
thường xuyên, hoạt động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác;

Phải hạch toán chi tiết, rành mạch số chênh lệch thu, chi của hoạt động thường 
xuyên, hoạt động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp và hoạt động khác, trên cơ sở đó có căn 
cứ thực hiện việc xử lý số chênh lệch thu, chi đó; Việc phân phối và sử dụng số chênh 
lệch thu, chi phải tuân thủ các qui định của chế độ tài chính hiện hành.

KẾT CẨU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 421 - CHÊNH LỆCH THƯ, CHI CHƯA x ử  LÝ 

Bên Nợ:
- Số chênh lệch chi lớn hơn thu của hoạt động dịch vụ;
- Kết chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên, hoạt động 

nghiệp vụ và hoạt động khác vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài 
chính;

- Kết chuyển chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ còn lại sau thuế TNDN bổ 
sung nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên, nguồn vốn kinh doanh hoặc trích lập các 
quỹ;

- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp NSNN.
Bên Có :
- Số chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên;
- Số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ;
- Số chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác;
- Kết chuyển số chênh lệch chi lớn hơn thu khi có quyết định xử lý.
Tài khoản 42ỉ  có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:
Số dư bên Nợ: số chênh lệch chi lớn hơn thu chưa xử lý.
Số dư bên Có: số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa xử lý.
Tài khoản 421 - Chênh lệch thu, chỉ chưa xử lý có 3 Tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 4211- Chênh ỉệch thu, chỉ hoạt động thường xuyên: Phản ánh số 

chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên và việc xử lý số chênh lệch này.
- Tài khoản 4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ: Phản ánh số chênh lệch 

thu, chi của hoạt động dịch vụ và việc xử lý số chênh lệch này.
- Tài khoản 42ỉ 8- Chênh lệch thu, chỉ hoạt động khác: Phản ánh chênh lệch thu, 

chi cùa hoạt động nghiệp vụ và các hoạt động khác ngoài các nội dung đã được phản ánh 
ở các TK 4211,4212.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHỦ YẾU
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1. Đối với hoạt động dịch vụ
1.1. Cuối kỳ, kế toán tính toán và kết chuyển số chênh lệch giữa thu với chi của 

hoạt động dịch vụ:
- Nếu thu lớn hơn chi thì số chênh lệch thu lớn hơn chi, ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212 -  Chênh lệch 

thu, chi hoạt động dịch vụ).
- Nếu chi lớn hơn thu thì số chênh lệch chi lớn hơn thu, ghi:
Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)

Có TK 531“ Thu hoạt động dịch vụ.

1.2. Số thuế thu nhập doanh nghiệp Quỹ phải nộp theo quy định của hoạt động 
dịch vụ, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi 
hoạt động dịch vụ)

Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (3334- Thuế TNDN).
1.3. Chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ còn lại sau thuế TNDN:
- Trường hợp cấp có thẩm quyền cho phép bổ sung nguồn kinh phí hoạt động hoặc 

nguồn vốn kinh doanh, ghi:

Nợ TK 421 -  Chênh ỉệch thu, chi chưa xử lý (4212 -  Chênh lệch thu, chi hoạt 
động dịch vụ)

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động

Có TK 4 1 1 “ Nguồn vốn kinh doanh.
- Trường hợp trích lập các quỹ từ kết quả hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 421 -  Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212)

Có TK 431 -  Các quỹ.
2. Đối với chênh lệch thu, chi của hoạt động thường xuyên
2.1. Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định số chênh lệch giữa 

nguồn kinh phí hoạt động lớn hơn chi hoạt động thường xuyên nếu được kết chuyển sang 
TK 4211 theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4612- Nguồn kinh phí thường xuyên)
Có TK 421 -  Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211 -  Chênh lệch thu, chi 

hoạt động thường xuyên).
2.2. Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động thường xuyên vào các tài 

khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:
Nợ TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211)

Có các TK liên quan.
3. Đối với chênh lệch thu, chi hoạt động khác
3.1. Cuối kỳ, kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động nghiệp vụ và hoạt động 

khác của Quỹ theo quy định của chế độ tài chính (nếu có), ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218- Chênh lệch thu, chi hoạt 
động khác).

3.2. Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động nghiệp vụ và hoạt động



khác vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:
Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động 

khác)
Có các TK liên quan (TK 461,...).



TÀI KHOẢN 431 
CÁC QUỸ

Tài khoản này dùng để phản ánh việc trích lập và sử dụng các quỹ của Quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ quốc gia.

Các quỹ được hình thành từ kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường 
xuyên, hoạt động dịch vụ và được hình thành từ các khoản khác theo quy định của chế độ tài 
chính.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 431- CÁC QUỸ

Bên Nợ:
Các khoản chi từ các quỹ
Bên Có:
Sô trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên; hoạt 

động dịch vụ và từ các khoản khác theo quy định của chế độ tài chính.
Số dư bên Có:
Số quỹ hiện còn chưa sử dụng.

Tài khoản 431- Các quỹ, cỏ 4 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 43 ì ỉ- Quỹ khen thưởng: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ khen 
thưởng của đơn vị .

Tài khoản 43 ỉ 2- Quỹ phúc ỉợi: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ phúc lợi của
đơn v ị .

Tài khoản 43ỉ 3- Quỹ ổn định thu nhập: Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ ổn 
định thu nhập của đơn vị.

Tài khoản 43 ỉ 5- Quỹ đầu tư phát triển : Phản ánh việc hình thành và sử dụng quỹ 
đầu tư phát triển.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

1“ Trong kỳ, nếu Quỹ được trích lập các quỹ tính vào chi hoạt động để chi tiêu từ 
chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên theo quy định của chế độ tài chính, 
ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động 
Có TK 431 - Các quỹ.

2- Trích lập các quỹ từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động thường xuyên, hoạt 
động dịch vụ , ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xừ lý (4211, 4212).
Có TK 431 - Các quỹ.

3- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, nguyên 
liệu, vật liệu, ghi tăng vào quỹ đầu tư phát triển, ghi:

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118- Thu khác)
Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).



4- Quỹ khen thưởng, phúc ỉợi tàng do được các tổ chức bên ngoài thưởng hoặc hỗ trợ,
ghi:

Nợ các TK 111,112
Có TK 431 - Các quỹ (4311, 4312).

5- Trích khấu hao TSCĐ đầu tư, mua sắm bằng nguồn kinh phí do ngân sách cấp 
hoặc có nguồn gốc từ ngân sách dùng cho hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).

6- Tiền thưởng định kỳ, đột xuất phải trả cho cán bộ công chức, viên chức từ các quỹ,
ghi:

Nợ TK 431-Các quỹ (4311)
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

7- Khi chi tiêu các quỹ của đơn vị cho hoạt động phúc lợi, trợ cấp khó khăn..., ghi: 
NợTK431- Các quỹ ( 4312)

Có các TK 111, 112,312,331...

8- Bổ sung nguồn kinh phí đầu tư XDCB từ quỹ đầu tư phát triển, ghi:
Nợ TK 431 - Các quỹ (4315- Quĩ đầu tư phát triển )

Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

9- Sửa chữa lớn TSCĐ bằng quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động văn hoá, phúc lợi
- Khi phát sinh chi phí, ghi:
Nợ TK 241 - XDCB dở dang

Có các TK 111, 112,...

- KJhi công việc hoàn thành, kết chuyển chi sửa chữa lớn TSCĐ hoàn thành, ghi giảm 
quĩ phúc lợi, ghi:

NợTK431- Các quỹ (4312- Quỹ phúc lợi)
Có TK 241- XDCB dở dang (2413 - Sửa chữa ỉớn TSCĐ).

10- Mua sắm TSCĐ bằng quỹ đầu tư phát triển hoặc quỹ phúc lợi dùng cho hoạt động 
sự nghiệp hoặc hoạt động văn hoá, phúc lợi, ghi:

- Khi mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình

Có các TK111, 112, 331...
- Đồng thòi ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ, ghi giảm các quỹ, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển, 4312- Quỹ phúc ỉợi)

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

11- Phải trả lương cho công chức, viên chức và người lao động từ quỹ ổn định thu 
nhập, ghi :

Nợ TK 431- Các quỹ (4313 - Quỹ ổn định thu nhập)
Có TK 334 - Phải trả công chức, viên chức.



TÀI KHOẢN 432

QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tài khoản này dùng để phản ánh và theo dõi tình hình tiếp nhận, sừ dụng và quyết toán 
nguồn vốn hoạt động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Quỹ phát trien khoa học và 
công nghệ quốc gia.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1. Tài khoản 432 phản ánh quỹ phát triền khoa học và công nghệ được hình thành từ:

- Ngân sách nhà nước cấp mới và cấp bổ sung hàng năm;

- Tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng của tổ chức, cá nhân trong nước 
và ngoài nước;

- Khoản tiền đã thu hồi theo quyết định xử lỷ cùa cơ quan có thầm quyền do sử dụng sai 
mục đích, sai chế độ từ các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi sau khỉ đã ghi giảm Quỷ;

- Các trường hợp tăng khác: Bồ sung từ các khoản thu hoạt động nghiệp vụ,... theo quy 
định của chế độ tài chính

2. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được sừ dụng để chi tài trợ, cho vay cho 
các tổ chức, cá nhân theo đúng đối tượng theo quy định của chế độ tài chính, trong đó:

+ Tài trợ không hoàn lại toàn bộ hoặc một phần cho việc thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học công nghệ hoặc tài trợ một phần cho các dự án sản xuất thừ nghiệm;

+ Cho vay không lấy lãi đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu và phát triền 
hoặc cho vay với mức lãi suất thấp đối với các dự án đồi mới công nghệ.

3. Chi tài trợ hoặc cho vay phải theo đúng nội dung, mức tài trợ, mức lãi suất, mức thu 
hồi đối với tòng loại nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình cho các tổ chức, cá nhân sau khi đã 
được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

4. Các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ không đúng đối tượng, 
không đúng quy định, không đảm bảo huy động đủ các nguồn, sử dụng kinh phí sai mục đích, 
sai chế độ tiêu chuần quy định thì Quỹ phải dừng việc thanh toán kinh phí còn lại và thu hồi 
phần kinh phí đã sử dụng sai mục đích, sai chế độ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 
Kế toán Quỹ phải mở sổ theo dối chi tiết các khoản phải thu hồi, đã thu hồi để báo cáo và thanh 
quyết toán tình hình sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ với Nhà nước.

5. Không được ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong các trường hợp sau:

- Các khoản tài trợ, viện trợ phi dự án đã nhận được nhưng chưa có chứng tò ghi thu, 
ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.

- Các khoản tiền phải thu hồi do sử dụng sai mục đích, sai chế độ tò các nhiệm vụ, đề 
tài, dự án, chương trình thuộc đối tượng tài trợ không thu hồi sau khi quyết toán được phê 
duyệt ghi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng chưa thu được tiền.

6. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ chỉ được ghi giảm trong các trường hợp sau:



- Các khoản kinh phí đã cho vay hoặc tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi được miễn, 
giảm do nguyên nhân khách quan không có khả năng thu hôi;

- Các khoản kinh phí tài trợ, cho vay sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi được 
cơ quan có thầm quyền cho phép xoá nợ do không có khả năng thu hồi;

- Kết chuyển số kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi ghi giảm quỹ 
phát triền khoa học và công nghệ khi báo cáo quyết toán được cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt sau khi nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương ứình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành theo 
tiến độ, kế hoạch;

- Các trường hợp giảm khác theo quy định của chế độ tài chính.

7. Đơn vị phải thực hiện theo dõi, quản lý và thanh quyết toán tình hình sử dụng quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ theo từng nguồn hình thành. Các khoản kinh phí đã sử dụng 
phải theo dõi chi tiết theo 2 loại tài trợ và cho vay, cho từng đối tượng được tài trợ, cho vay tò 
khi tài ừợ, cho vay đến khi kết thúc nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoặc thời hạn vay để 
thực hiện việc thanh quyết toán với các tổ chức, cá nhân được tài trợ, cho vay.

8. Cuối kỳ đơn vị phải báo cáo và làm các thủ tục đề thanh quyết toán tình hình tiếp 
nhận và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ với Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ 
Tài chính theo quy định của pháp luật.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 432 - QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Bên Nợ: Quỹ phát triển khoa học và công nghệ giảm, do:

- Các khoản kinh phí đã cho vay hoặc đã tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi được xét 
miễn, giảm do nguyên nhân khách quan không có khả năng thu hồi;

- Kinh phí tài trợ, cho vay sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi được cơ quan 
có thầm quyền cho phép xoá nợ do không có khả năng thu hồi;

- Ket chuyển số kinh phí đã tài trọ' thuộc đối tượng không phải thu hồi ghi giảm quỹ khi 
báo cáo quyết toán được phê duyệt sau khi nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành 
toàn bộ hoặc hoàn thành theo tiến độ, kế hoạch;

“ Các trường hợp giảm khác theo quy định của chế độ tài chính.

Bên Có: Quỹ phát ừiền khoa học và công nghệ tăng, do:

- Ngân sách nhà nước cấp mới và cấp bổ sung hàng năm;

- Tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng cùa tồ chức, cá nhân trong nước 
và ngoài nước;

- Khoản tiền đã thu hồi theo quyết định xử lý của cơ quan có thầm quyền do sử dụng sai 
mục đích, sai chế độ tò các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi sau khi đã ghi giảm quỹ theo quyết toán được duyệt;

- Các trường hợp tăng khác: Bổ sung tò các khoản thu hoạt động nghiệp vụ,... theo quy 
định của chế độ tài chính

Số dư bên Có:



Quỹ phát triền khoa học và công nghệ chưa sử dụng hoặc đã sử dụng bao gồm cả số đã 
cho vay và tài trợ có thu hồi nhưng chưa được quyết toán.

Tài khoản 432 -  Quỹ phái triển khoa học và công nghệ, có 2 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 432ỉ - Nguồn NSNN: Phản ánh quỹ phát triển khoa học và công nghệ do 
NSNN cấp, do được tài trợ, viện trợ thuộc loại phải ghi thu, ghi chi NSNN;

- Tài khoản 4328 - Nguồn khác: Phản ánh quỹ phát triển khoa học và công nghệ được 
hình thành từ các nguồn khác ngoài nguồn NSNN đã phản ánh trên Tài khoản 4321 như các 
khoản hiến tặng, đóng góp tự nguyện của các tô chức, cá nhân, ....

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

I. Ke toán tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1. Khi nhận được kinh phí do NSNN cấp lần đầu hoặc cấp bổ sung theo dự toán được 
duyệt, ghi:

Nợ TK 112 - Tiền gửi ngân hàng, kho bạc
Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

2. Trường hợp được tài trợ, viện trợ không hoàn lại thuộc đối tượng phải ghi thu, ghi 
chi ngân sách:

2.1. Trường hợp có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi nhận tài trợ, viện 
trợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

2.2. Trường hợp chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận khoản tài trợ, 
viện trợ, ghi:

NợcácTK 111, 112

Có IX  521 ” Thu chưa qua ngân sách

Khỉ có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách đối với khoản tài trợ, viện trợ trên, kế 
toán kết chuyển ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ IX  521 - Thu chưa qua ngân sách

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

3. Khi nhận được các khoản đóng góp tự nguyện, hiến tặng không thuộc đối tượng ghi 
thu, ghi chi ngân sách, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4328)

4. Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi của các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành và quyết toán ghi giảm quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ. Sau đó phát hiện không đảm bảo huy động đủ các nguồn vốn, sử 
dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ tiêu chuẩn quy định phải thu hồi lại, khi cổ quyết định



xử lý thu hồi của cơ quan có thẩm quyền, ghi:

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3115)

Có TK 511- Các khoản thu (5113)

- Khi thu được tiền, ghi:

Nợ các TK 111, 112

Có TK 311- Các khoản phải thu (3115)

Đồng thòi, kết chuyển tăng quỹ phát triền khoa học và công nghệ, kế toán ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113)

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4328)

II. Kế toán giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ

1. Khi có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép miễn, giảm kinh phí tài trợ 
thuộc đối tượng phải thu hồi đối với ữường hợp nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình phải 
ngừng triển khai hoặc không đạt kết quả theo dự kiến do nguyên nhân khách quan không đảm 
bảo hoàn trả kinh phí đã nhận tài trợ, kể toán ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

Có TK 311- Các khoản phải thu (3114)

2. Khi nhận được Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép giảm hoặc xóa nợ 
gốc cho vay đối với trường hợp đề tài, dự án, chương trình phải ngừng triển khai hoặc không 
đạt kết quả theo dự kiến do nguyên nhân khách quan dẫn đến không đảm bảo hoàn trả kinh phí 
cho vay, kế toán ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

Có TK 313 - Cho vay.

3. Đối với các trường hợp sử dụng kinh phí tài trợ, cho vay không đúng mục đích, sai 
chế độ phải thu hồi nhưng không thể thu hồi được phải ữình cơ quan có thầm quyền quyết 
định. Khi có được quyết định của cơ quan có thấm quyền về việc xoá nợ đói với khoản phải 
thu hồi, ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 311 - Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi) (chi tiết theo 
kinh phí tài trợ hoặc cho vay).

4. Khi các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 
theo tiến độ kế hoạch, kết chuyển chi giảm quỹ phát triền khoa học và công nghệ các khoản 
kinh phí đẩ tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi theo quyết toán được duyệt, ghi;

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

Có TK 632 - Chi quỹ phát triển khoa học và cồng nghệ

QQ



TÀI KHOẢN 441 

NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí 
đầu tư XDCB của Quỹ

Nguồn kinh phí đầu tư XDCB của Quỹ được hình thành do Ngân sách Nhà nước cấp, 
cấp trên cấp hoặc được bồ sung từ các khoản thu tại Quỹ, hoặc được viện trợ, tài trợ, biếu 
tặng.

Quỹ không được ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB các khoản tiền, hàng viện trợ 
theo chương trình, dự án đầu tư XDCB khi chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo 
quy định của chế độ tài chính.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẦN TỒN TRỌNG MỘT SÔ QUY ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 441 “Nguồn kinh phí đầu tư XDCB” chỉ sử dụng khi Quỹ có hoạt động 
đầutưXDCB.

2- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB được dùng đề mua sắm TSCĐ, xây dựng các công 
trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

3- Công tác đầu tư XDCB ở Quỹ phải chấp hành và tôn trọng quy định của Luật xây
dựng.

4- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB phải được theo dối cho từng công trình, hạng mục 
công trình, theo nội dung kinh phí đầu tư XDCB và phải theo dõi số kinh phí nhận được từ 
khi khởi công đến khi hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

5- Toàn bộ cầc khoản tiền, hàng Quỹ được viện trợ không hoàn lại nhưng chưa có 
chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định thì không được ghi tăng nguồn kinh phí. 
Đồng thời, Quỹ không được quyết toán ngân sách các khoản chi từ các khoản tiền, hàng 
viện trợ khi đơn vị chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.

6“ Khi dự án đầu tư xây dựng công ừình hoàn thành, Quỹ phải tiến hành bàn giao tài 
sản để đưa vào sừ dụng và thực hiện quyết toán kinh phí đầu tư XDCB, phải ghi giảm nguồn 
kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh phí đấ hình thành TSCĐ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 441 - NGUỒN KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB

Bên Nợ: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB giảm, do:

- Các khoản chi về đầu tư XDCB xin duyệt bỏ đã được duyệt y;

- Chuyển nguồn kinh phí đầu tư XDCB thành nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
khi xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp và mua sắm TSCĐ hoàn thành bàn giao đưa 
vào sử dụng;

- Hoàn lại kinh phí đầu tư XDCB cho Ngân sách hoãc cáp trên;

- Các khoản khác làm giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB.



Bên Có: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB tăng, do:

- Nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách hoặc cấp trên cấp;

- Chuyển các quỹ và các khoản thu theo quy định thành nguồn kinh phí đầu tư 
XDCB;

-Các khoản khác làm tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB như: Khoản viện trợ, tài trợ, 
biếu, tặng,...

Số dư bên Có: Nguồn kinh phí đầu tư XDCB chưa sử dụng hoặc đã sử dụng nhưng 
chưa được quyết toán.

Tài khoản 441 “ Nguồn kinh phí đầu tirXDCB, có 3 tài khoản cấp 2:

- Tài khoản 4411 - Nguồn kinh phỉ NSNN cấp: Phản ánh số kinh phí đầu tư XDCB 
do Ngân sách cấp để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình. Nguồn kinh phí 
đầu tư XDCB có thể được Ngân sách cấp trực tiếp hoặc cấp thông qua cấp trên.

- Tài khoản 44Ỉ2 - Nguồn kỉnh phí viện trợ: Phản ánh số kinh phí đầu tư XDCB được 
viện trợ theo chương trình, dự án để xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, nâng cấp công trình.

- Tài khoản 4418- Nguồn khác: Phản ánh các nguồn kinh phí khác để thực hiện đầu 
tư XDCB như: nguồn tài trợ, từ các khoản thu sự nghiệp, từ các quỹ...

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

1- Khi Quỹ được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ các TK 111, 152, 241...

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí.

2- Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do Ngân sách cấp theo dự toán chi đầu tư 
XDCB được giao:

a- Khi được giao dự toán chi đầu tư XDCB, ghi: Nợ TK 0092 "Dự toán chi đầu tư 
XDCB"

b- Khi rút dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, ghi:
- Ghi Có TK 0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB"
- Căn cứ vào tình hình rủt dự toán chi đầu tư XDCB để sử dụng, kế toán ghi vào các

TK có liên quan, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (Rút về quỹ để chi)
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Mua vật tư, thiết bị về nhập kho)
Nợ TK 241- XDCB dở dang (Các khoản chi trực tiếp)
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311- Phải trả người cung cấp) (Các khoản ứng trước

hoặc thanh toán cho người bán, người nhận thầu)
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

3- Khi nhận được kinh phí đầu tư XDCB do cấp trên cấp bằng tiền, vật tư, thiết bị,
ghi:

NợcácTK  111, 112, 152,...
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

4- Nhận kinh phí đầu tư XDCB để chuyền trả kinh phí đã tạm ứng từ Kho bạc khi
được giao dự toán, ghi:



Nợ TK 336- Tạm ứng kinh phí
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

Đồng thời ghi Có TK 009 (0092 "Dự toán chi đầu tư XDCB")

5- Chuyền quỹ (Quỹ đầu tư phát triển) thành nguồn kinh phí đầu tư XDCB, ghi:
Nợ TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển)

Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

6- Khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đề đầu tư XDCB:
- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, 

hàng viện trợ, ghi:
Nợ cácTK 111, 112, 152, 241,331,...

Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện ừợ).

- Khi nhận được chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về số tiền, hàng viện trợ, ghi:
Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212“ Tiền, hàng viện trợ)

Có TK 441- Nguồn kinh phí đau tư XDCB.

- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, 
hàng viện ừợ, ghi:

Nợ cácTK 111, 112, 152, 241, 331,..
Có TK 441 - Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

7- Khi việc mua sắm TSCĐ, xây dựng công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, 
báo cáo quyết toán kinh phí đầu tư XDCB được phê duyệt, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hỉnh 
Nợ TK213-TSCĐ vô hình 
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB (Các khoản chi phí đầu tư XDCB xin 

duyệt bỏ đã được duyệt)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác) (Chi phí đầu tư XDCB xin 

duyệt bỏ hoặc số chi sai không được duyệt phải thu hồi)
Có TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang (2412-Xây dựng cơ bản).

Đồng thời, ghi giảm nguồn kinh phí đầu tư XDCB và ghi tăng nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ:

Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

8- Khi trả lại kinh phí đầu tư XDCB cho NSNN, hoặc nộp lên cấp trên, ghi:
Nợ TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB

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



TÀI KHOẢN 461 
NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

I  I

Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn 
kinh phí hoạt động của Quỹ. Nguồn kinh phí hoạt động là nguồn kinh phí nhằm duy trì và 
đảm bảo sự hoạt động theo chức nàng của Quỹ. Nguồn kinh phí hoạt động được hình thành 
từ:

- Ngân sách Nhà nước cấp hàng năm;

- Bổ sung từ các khoản thu lãi cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Bồ sung từ lãi tiền gửi của quỹ phát triền khoa học và công nghệ;

- Bồ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi (từ lợi nhuận sau thuế) của hoạt động dịch
vụ;

- Bổ sung từ các khoản khác thu từ hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác theo quy 
định của chế độ tài chính;

- Bổ sung từ các khoản thu tiền phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ;

- Tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án;
- Các khoản được biếu tặng, tài trợ của các đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị.

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

1. Tài khoản 461 “Nguồn kinh phí hoạt động” được theo dõi trên sổ chi tiết theo từng 
nguồn hình thành (NSNN cấp, cấp trên cấp, nhận viện trợ phi dự án, từ các nguồn khác như 
thu lãi cho vay và lãi tiền gửi từ quỹ phát ừiến khoa học và công nghệ, thu khác...). Quỹ thực 
hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính 
phải mở sổ chi tiết theo dõi nguồn kinh phí đã nhận để thực hiện chế độ tự chủ và nguồn 
kinh phí đã nhận nhưng không thực hiện chế độ tự chủ.

2. Quỹ không được quyết toán ngân sách các khoản chi từ các khoản tiền, hàng viện 
trợ nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.

3. Quỹ chỉ được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động các khoản tiền, hàng viện trợ phi 
dự án khi có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.

4. Kinh phí hoạt động phải được sử dụng đúng mục đích, đúng tiêu chuẩn, định mức 
của Nhà nước và trong phạm vi dự toán đã được duyệt cho phù hợp với quy định của chế độ 
tài chính.

5. Đề theo dõi, quản lý và quyết toán số kinh phí hoạt động, Quỹ phải mở sổ chi tiết 
nguồn kinh phí hoạt động theo chương, loại, khoản, mục, tiều mục quy định trong Mục lục 
Ngân sách Nhà nước để theo dõi việc tiếp nhận và sử dụng theo từng nguồn hình thành.

6. Cuối kỳ, kế toán Quỹ phải làm thủ tục quyết toán tình hình tiếp nhận và sử dụng 
nguồn kinh phí hoạt động với cơ quan chủ quản và cơ quan tài chính theo chế độ tài chính 
quy định, số kinh phí sử dụng chưa hết được chuyển sang năm sau sử dụng tiếp theo chế độ 
tài chính quy định.

7. Cuối ngày 31/12 kỳ kế toán năm, nếu số chi hoạt động bằng nguồn kinh phí hoạt 
động chưa được duyệt quyết toán, thì kế toán ghi chuyển nguồn kinh phí hoạt động năm nay 
sang nguồn kinh phí hoạt động năm trước (Nợ TK 4612/Có TK 4611).



KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 461 - NGUỒN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Bên Nợ:
- Số kinh phí hoạt động nộp lại Ngân sách Nhà nước hoặc nộp lại cho cấp trên;
- Kết chuyển số chi hoạt động (Số chi thường xuyên và số chi không thường xuyên) 

đã được phê duyệt quyết toán với nguồn kinh phí hoạt động;
- Kết chuyền số kinh phí hoạt động thường xuyên còn lại (Phần kinh phí thường

xuyên tiết kiệm được) sang Tài khoản 421 “Chênh lệch thư, chi chưa xừ lý”;

- Các khoản được phép ghi giảm nguồn kinh phí hoạt động.
Bên Có:
- Số kinh phí đã nhận của Ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên;

- Số kinh phí được bổ sung từ các khoản thu tiền phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, 
cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Số kình phí được bồ sung từ các khoản đã thu tiền lãi cho vay và lãi tiền gửi từ quỹ
phát triền khoa học và công nghệ ;

- Số kinh phí được bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi (từ lợi nhuận sau thuế) của 
hoạt động dịch vụ;

- Số kinh phí nhận được do được viện trợ phi dự án, từ các khoản thu hoạt động
nghiệp vụ và thu khác (nếu có) phát sinh ở Quỹ.

Số dư bên Có:
- Số kinh phí được cấp trước cho năm sau (nếu có).
- Nguồn kinh phí hoạt động hiện còn hoặc đã chi nhưng chưa được quyết toán.

Tài khoản 461 - Nguồn kinh phỉ hoạt động, có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 4611 - Năm trước: Phản ánh nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và 

nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng, 
nhưng quyết toán chưa được duyệt y.

Tài khoản 46ỉ 1 - Năm trước, cỏ 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 46111- Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí thường 

xuyên do ngân sách cấp cho Quỹ thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.
Tài khoản 46111- Nguồn kinh phí thường xuyên, có 2 tài khoản cấp 4:
“ Tài khoản 461111- Tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên được giao tự

chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.
“ Tài khoản 461112- Không tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên không 

được giao tự chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.
+ Tài khoản 46112- Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí 

không thường xuyên do ngân sách cấp cho Quỹ để thực hiện chi đầu tư XDCB và các khoản 
chi không thường xuyên khác thuộc ngân sách năm trước còn chờ phê duyệt quyết toán.

- Tài khoản 4612 - Năm nay: Phản ánh kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn 
kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm nay bao gồm các khoản kinh 
phí năm trước chưa sử dụng chuyển sang năm nay, các khoản kinh phí được cấp, được viện 
trợ, tài ữợ hoặc được bồ sung từ các nguồn khác trong năm nay.

Tài khoản 4612- Năm nay, có 2 tài khoản cấp 3:



+ Tài khoản 46121- Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí thường 
xuyên của Quỹ thuộc ngân sách năm nay.

Tài khoản 46121- Nguồn kinh phí thường xuyên, có 2 tài khoản cấp 4:

■ Tài khoản 461211- Tự chủ: Phản ánh nguồn kinh phí thường xuyên được giao tự 
chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm nay.

■ Tài khoản 461212- Không tự chủ: Phản ảnh nguồn kinh phí thường xuyên không 
được giao tự chủ của Quỹ thuộc ngân sách năm nay.

+ Tài khoản 46122- Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ánh nguồn kinh phí 
không thường xuyên do ngân sầch cấp cho Quỹ để thực hiện dầu tư XDCB và các khoản chi 
không thường xuyên khác thuộc ngân sách năm nay.

Cuối năm, số kinh phí đã sử dụng trong năm nếu quyết toán chưa được duyệt sẽ 
chuyển tò Tài khoản 4612 “Năm nay” sang Tài khoản 4611 “Năm trước” để theo dõi đến khi 
quyết toán được duyệt.

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

1 - Nhận kinh phí hoạt động được ngân sách cấp theo dự toán được duyệt bằng Lệnh 
chi tiền, khi nhận được giấy báo Có cùa Kho bạc, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

2- Nhận kinh phí hoạt động được cấp bằng hiện vật, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

3- Nhận kinh phí hoạt động do cơ quan tài chính hoặc cấp trên cấp và chuyển thanh 
toán trực tiếp cho người bán hàng, người cung cấp dịch vụ, ghi:

Nợ TK 331- Các khoản phải trả (3311 - Phải ừả người cung cấp)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

4- Nhận kinh phí hoạt động do Ngân sách cấp hoặc cấp trên cấp bằng TSCĐ hữu hình 
đưa ngay vào sử dựng, ghi:

Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

5- Cuối kỳ, bồ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản thu đã thu trong kỳ, tiền 
lãi cho vay của các dự án vay vốn từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.

6- Cuối kỳ, bồ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản lãi tiền gửi đã thu trong 
kỳ của quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

7- Cuối kỳ, ghi bồ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản đã thu trong kỳ về 
tiền phạt đã thu trong kỳ cùa các dự án có thu hồi kinh phí, dự án vốn vay vi phạm hợp đồng,



trả nợ thu hồi, nợ vay không đúng hạn nên chủ dự án phải chịu lãi phạt quá hạn theo quy 
định, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

8- Cuối kỳ, kết chuyển số chênh lệch giữa số thu nợ đã xoá sồ nay thu hồi được lớn 
hơn chi phí thu hồi nợ, lãi vay từ quỹ phát triển khoa học công nghệ, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113“ Thu hoạt động nghiệp v ụ )
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

9- Các khoản thu hoạt động nghiệp vụ và thu khác nếu được bồ sung nguồn kinh phí thường 
xuyên, ghi:

Nợ TK 511 - Các khoản thu (5113, 5118)
Có TTC 461 - Nguồn kinh phí hoạt động.

10" Ke toán các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án được ghi tăng nguồn kinh phí 
hoạt động:

- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ phi 
dự án đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (5212“ Tiền, hàng viện ừợ)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4612- Năm nay)

- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, 
hàng viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi:

Nợ các TK i 11, 112, 152, 211,331, 661,.'.
Có TK 461- Nguồn kình phí hoạt động.

Nếu được viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

11- Trường hợp Quỹ có tồ chức hoạt động dịch vụ, cuối kỳ kết chuyền số chênh lệch 
thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ (Lợi nhuận sau thuế) vào nguồn kinh phí hoạt động 
thường xuyên, ghi:

Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch 
vụ)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

12- Bổ sung nguồn kinh phí hoạt động từ các khoản chênh lệch thu, chi hoạt động 
thường xuyên hoặc chênh lệch thu, chi hoạt động khác (nếu có) theo qui định của chế độ tài 
chính, ghi:

Nợ TK 421“ Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211- Chênh lệch thu, chi hoạt động 
thường xuyên) (4218- Chênh lệch thu, chi hoạt động khác)

Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

13- Cuối kỳ kế toán năm, các khoản chi hoạt động chưa được quyết toán với nguồn 
kình phí hoạt động thì nguồn kinh phí hoạt động đã sử dụng được kết chuyển từ Tài khoản 
4612 “Năm nay” sang Tài khoản 4611 “Năm trước”, ghi:

Nợ TK 4612- Năm nay
Có TK 4611- Năm trước.

14- Nguồn kinh phí hoạt động của năm trước được xác định chưa sử dụng khi xét 
duyệt báo cáo quyết toán năm theo chế độ tài chính quy định, nếu được chuyền thành nguồn 
kinh phí hoạt động năm nay, ghi:

Nợ TK 4611 - Năm trước



Có TK 4612-Năm nay.

15- Khi báo cáo quyết toán năm trước được duyệt, xác định chênh lệch thu, chi hoạt 
động thường xuyên (số tiết kiệm), nếu được kết chuyển sang TK 4211 “Chênh lệch thu, chi 
hoạt động thường xuyên” theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (46111- Nguồn kinh phí thường xuyên)
Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4211- Chênh lệch thu, chi hoạt 
động thường xuyên).

16“ Kết chuyển chi hoạt động vào nguồn kinh phí hoạt động khi báo cáo quyết toán 
năm được duyệt, ghi:

Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4611 - Năm trước)
Có TK 661- Chi hoạt động (6611- Năm trước)



TÀI KHOẢN 462
NGUỒN KINH PHÍ Dự ÁN

Tài khoản này dùng cho Quỹ để phản ánh việc tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn 
kinh phí chương trình, dự án do NSNN cấp hoặc được viện trợ không hoàn ỉại theo chương 
trình, dự án.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 462 “Nguồn kinh phí dự án” chỉ sử dụng khi Quỹ được NSNN hoặc các 
nhà tài trợ nước ngoài cấp kinh phí để thực hiện các chương trình, dự án, đề tài được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Không phản ánh vào tài khoản này nguồn kinh phí hoạt 
động thường xuyên và không thường xuyên, nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

2- Quỹ không được ghi tăng nguồn kinh phí dự án các khoản tiền, hàng viện trợ theo 
chương trình, dự án đã nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy 
định của chế độ tài chính. Các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án đã nhận 
khi cỏ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách mới được ghi tăng nguồn kinh phí dự án của đơn 
vị.

3- Tài khoản 462 được hạch toán chi tiết theo từng chương trình, dự án, đề tài và theo 
từng nguồn cấp phát kinh phí, đềng thời phải theo dõi chi tiết nguồn kính phí NSNN cấp, 
nguồn kinh phí được viện trợ và nguồn kinh phí khác. Quá trình sử dụng kinh phí phải phản ảnh 
theo Mục lục NSNN.

4- Kinh phí chương trình, dự án phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung hoạt 
động và trong phạm vi dự toán được duyệt.

5- Cuối kỹ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, Quỹ phải làm thủ tục quyết 
toán tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí chương trình, dự án, đề tài với cơ quan 
cấp trên, cơ quan Tài chính và nhà tài trợ.

Ngoài ra, Quỹ còn phải làm thủ tục quyết toán theo nội dung công việc, theo từng kỳ 
(năm, 6 tháng,...), từng giai đoạn và toàn bộ chương trình, dự án, theo các nội dung chi và 
Mục lục NSNN của từng chương trình, dự án, đề tài.

KẾT CẤU VÀ NỘI DƯNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 462- NGUỒN KINH PHÍ DỰ ÁN

Bên Nợ:
- Số kinh phí dự án sử dụng không hết phải nộp lại cho NSNN hoặc nhà tài trợ;
- Các khoản được phép ghi giảm nguồn kinh phí chương trình, dự án, đề tài;
- Ket chuyển sổ chi của chương trình, dự án, đề tài được quyết toán với nguồn kinh phí 

của từng chương trình, dự án, đề tài;
Bên Có:
- Số kinh phí chương trình, dự án, đề tài đã thực nhận trong kỳ;
- Khỉ Kho bạc thanh toán số kinh phí tạm ứng, chuyển số đã nhận tạm ứng thành nguồn 

kinh phí dự án.
Số dư bên Có:
Số kinh phí chương trình, dự án, đề tài chưa sử dụng hoặc đã sừ dụng nhưng quyết 

toán chưa được duyệt.

Tài khoản 462- Nguồn kỉnh phí dự án, có 3 tài khoản cấp 2:



“ Tài khoản 462ỉ- Nguồn kinh phỉ NSNN cấp: Phản ánh nguồn kinh phí NSNN cấp để 
thực hiện chương trình, dự án, đê tài.

- Tài khoản 4623- Nguồn kinh phỉ viện trợ: Phản ánh nguồn kinh phí chương trình, dự 
án do các nhà tài trợ nước ngoài đảm bảo theo nội dung ghi trong cam kết giữa Chính phủ 
Việt Nam, với nhà tài trợ nước ngoài.

- Tài khoản 4628 - Nguồn khác: Phản ánh nguồn khác được dùng để thực hiện dự án, 
chương trình, đề tài.

Tài khoản 462 có thể mở Tài khoản cấp 3 để theo dõi chi tiết nguồn kinh phí thuộc 
năm trước và nguôn kinh phí thuộc nảm nay, trong trường hợp chương trình, dự án được 
thực hiện trong nhiều năm và trong thời gian chờ xét duyệt báo cáo quyết toán.

PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 
MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TỂ CHỦ YẾU

1- Nguồn kinh phí NSNN cấp
1.1- Ngân sách cấp kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng dự toán chi chương trình, dự

án:

- Khi Quỹ nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi chương trình, 
dự án, ghi đơn bên Nợ TK 009 (0091- Dự toán chi chương trình, dự án).

- Khi rút dự toán ra sử dụng, cân cứ vào Giấy rút dự toán chi chương trình, dự án và 
các chứng từ có liên quan, ghi đơn bên Có TK 009 “Dự toán chi chương trình, dự án” (TK 
0091), đồng thời ghi:

Nợ TK 111- Tiền mặt (Nếu rut bằng tiền mặt về nhập quỹ)
Nợ TK 152“ Nguyên liệu, vật liệu (Mua nguyên liệu, vật liệu nhập kho)
Nợ TK 211- Tài sản cố định hữu hình 
Nợ TK 213- Tài sản cố định vô hình 
Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang 
Nợ TK 331- Các khoản phải trả 
Nợ TK 662- Chi dự án (Chi trực tiếp)

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án (4621)

1.2- Khi chưa được giao dự toán, đơn vị được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí, ghi:
Nợ các TK 111, 152, 331, 662

Có TK 336 - Tạm ứng kinh phí.

1.3- Khi Quỹ làm thủ tục thanh toán tạm ứng với Kho bạc (Khi được giao dự toán) Quỹ 
được phép ghi tăng nguồn kinh phí dự án, ghi:

Nợ TK 336 - Tạm ứng kinh phí
Có IX  462 - Nguồn kinh phí dự án (4621 - Nguồn kinh phí NSNN cấp).

Đồng thời, ghi Có TK 009 - Dự toán chi chương trình, dự án (0091).

1.4- Trường hợp Quỹ được ngân sách cấp bằng Lệnh chi tiền, khi nhận được Giấy báo 
Có của Kho bạc, ghi:

Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621- Nguồn kinh phí NSNN cấp).

1.5- Tiếp nhận kinh phí chương trình, dự án, đề tài bằng nguyên liệu, vật liệu, ghi:
Nợ TK 152 - Nguyên liêu, vật liệu
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621)
1.6- Nhân kinh Dhí chươns trình, dư án. đề tài bằne TSCĐ. ehi:



Nợ TK 211“ Tài sản cố định hữu hình
Có TK 462- Nguồn kỉnh phí dự án.

Đồng thời ghi:
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

2- Nguồn kinh phí viện trợ theo chương trình, dự án
2.1- Trường hạp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận tiền, 

hàng viện trợ không hoàn lại, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152, 211, 331, 662,...

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án.

Nếu được viện trợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi:
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.

2.2- Trường hợp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận tiền, 
hàng viện trợ không hoàn lại, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 211,331,662,...
Có TK 521- Thu chưa qua ngân sách.

- Nếu được viện ừợ bằng tài sản cố định, đồng thời ghi:
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định.
- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ đã 

tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng nguồn kinh phí dự án:
Nợ TK 521- Thu chưa qua ngân sách

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án.

2.3- Trường hợp được bổ sung nguồn kinh phí dự án từ các khoản thu của Quỹ, ghi:
Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118)

Có TK 462 - Nguồn kinh phí dự án. (4628- Nguồn khác)

2.4- Cuối kỳ kế toán hoặc khi kết thúc chương trình, dự án, cãn cứ vào số thực chi dự 
án kết chuyển chi dự án vào nguồn kinh phí dự án khi quyết toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4632“ Nguồn kinh phí viện trợ)
Có các TK liên quan



TÀI KHOẢN 466
NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HỈNH THÀNH TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ của Quỹ, bao gồm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hữu hình và nguồn kinh 
phí đã hình thành TSCĐ vô hình.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng trong các trường hợp:

- Hoàn thành việc xây dựng, mua sắm TSCĐ bằng các nguồn kinh phí đầu tư XDCB, 
kinh phí hoạt động, kinh phí dự án và cảc quỹ để dùng cho hoạt động sự nghiệp hoặc hoạt 
động văn ho á, phúc lợi.

- Nhận TSCĐ do Nhà nước, do cấp trên cấp;
- Đánh giá lại TSCĐ theo quyết định của Nhà nước;
- Các trường hợp khác.
2- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm trong các trường họp:
- Phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ trong quá trình sử dụng;
- Các trường họp ghi giảm TSCĐ: Thanh lý, nhượng bán, đánh giá lại...
- Các trường hợp khác.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 466 - NGUỒN KINH PHÍ ĐÃ HÌNH THÀNH TSCĐ

Bên Nợ: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ giảm do:
- Phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ hàng năm;
“ Giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý, nhượng bán và các trường hợp giảm khác...
- Giảm nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh giá lại (trường hợp 

giảm).
Bên Có: Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ tăng do:
- Giá trị TSCĐ mua sắm, xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng;
- Giá trị TSCĐ được biếu, tặng, viện trợ và các trường hợp tăng khác;

“ Tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (giá trị còn lại) do đánh giá lại (trường hợp tăng). 

Số dư bên Có:

Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ hiện có của Quỹ.



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

1- Khi mua sắm TSCĐ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng cho hoạt động sự nghiệp, 
dự án:

1.1- Xuất quỹ tiền mặt hoặc rút tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc mua TSCĐ:

a) Nếu mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có các TK 111, 112,... (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)

b) Nếu TSCĐ mua về phải qua lắp đặt, chạy thử, ghi:
Nợ TK 241- XDCB dơ dang (2411- Mua sam TSCĐ)

Có các TK 111,112,... (Giá mua, chi phí vận chuyển và lắp đặt, chạy thử...)-

Khi lắp đặt xong, bàn giao đưa vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 2 i 1 - TSCĐ hữu hình

Có TK 241- XDCB dở dang (2411- Mua sắm TSCĐ).

Các trường hợp trên đều đồng thời căn cứ vào nguồn kinh phí dùng để mua sắm TSCĐ 
để ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các tài khoản liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí hoạt động)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu TSCĐ mua bằng nguồn kinh phí dự án)

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
1.2- Rút dự toán chi chương trình, dự án đề mua TSCĐ đưa ngay vào sừ dụng, ghi Có 

TK 009 “Dự toán chỉ chương trình, dự án”
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án (Giá mua và chi phí vận chuyển, bốc dỡ...)

Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và tăng chi dự án, ghi:
Nợ TK 662- Chi dự an

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
2- Trường hợp tăng TSCĐ do được điều chuyển từ đơn vị cấp trên, cán cứ vào Biên 

bản giao nhận TSCĐ và các chứng từ liên quan, ghi:
Nợ TK 211“ TSCĐ hữu hình (Nguyên giá)
Nợ TK 213- TS CĐ vô hình (Nguyen giá)

Có TK 466“ Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142“ Giá trị hao mòn).

3- Khi được viện trợ bằng TSCĐ:
3.1- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi tiếp nhận TSCĐ 

viện trợ:
- Đối với TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình'
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

- Đối với TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án dùng cho hoạt động dự án, ghi:
Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án.

Các trường hợp trên, đồng thời ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Neu nhận TSCĐ viện trợ phi dự án dùng cho hoạt động sự 

nghiệp)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để dùng cho 

hoạt động dự án)



Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
3.2- Trường họp Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi tiếp nhận TSCĐ

viện trợ, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

CÓ TK 521- Thu chưa qua ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ).
Đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có 

liên quan:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho 

hoạt động sự nghiệp)
Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để 

dùng cho hoạt động dự án)
Có TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách về TSCĐ viện trợ đã tiếp nhận, kế
toán kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách
Có các TK 461, 462 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).

4- Trường hợp nhượng bán, thanh lý TSCĐ (Như phần hướng dẫn ở TK 211 “TSCĐ
hữu hình”).

5- Cuối năm, tính và phản ánh giá trị hao mòn của TSCĐ, CẦN cứ vào Bảng tính hao 
mòn, ghi:

Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ (2141, 2142).



Loại tài khoản 5 dùng để phản ánh tất cả các khoản thu theo chế độ tài chính quy 
định phát sinh ở Quỹ như các khoản thu về hoạt động nghiệp vụ, thu về hoạt động dịch 
vụ và thu khác phát sinh ở Quỹ.

Loại tài khoản 5- Các khoản thu có 3 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
- Nhóm Tài khoản 51, có 1 tàỉ khoản:
Tài khoản 5 1 1 - Các khoản thu;
- Nhóm Tài khoản 52, có 1 tài khoản:
Tài khoản 521 -  Thu chưa qua ngân sách;
- Nhóm Tài khoản 53, có ỉ  tài khoản:
Tài khoản 531 -  Thu hoạt động dịch vụ.

LOẠI TÀI KHOẢN 5
CÁC KHOẢN THU
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TÀI KHOẢN 511
CÁC KHOẢN THU

Tài khoản này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để phản ánh các khoản 
thu hoạt động nghiệp vụ và các khoản thu khác phát sinh tại Quỹ và tình hình xử lý các 
khoản thu đó.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NAY 
CẦN TÔN TRỌNG CÁC QUI ĐỊNH SAƯ

1- Các khoản thu phản ánh vào tài khoản này, gồm:
1.1- Thu hoạt động nghiệp vụ là những khoản thu gắn với hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ của Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của chế độ tài chính 
mà không phải là các khoản thu từ hoạt động dịch vụ, gồm:

- Thu lãi cho vay của các tổ chức, cá nhân từ nguồn vốn huy động hỗ trợ phát triển 
khoa học và công nghệ của Quỹ phát fríen khoa học và công nghệ quốc gia;

- Thu lãi tiền gửi từ nguồn vốn huy động hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của 
Quỹ phát triển khoa học công nghệ và quốc gia;

- Các khoản thu phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ;

“ Thu từ chênh lệch do đánh giá lại tài sản thế chấp;
- Các khoản nợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã xoá từ nguồn vốn huy động 

hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia 
nay thu hồi được.

“ Các khoản thu khác.
1.2“ Các khoản thu khác theo quy định của chế độ tài chính, như: Thu lãi tiền gửi thuộc 

các chương trình, dự án viện trợ; thu thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ không phân biệt 
nguồn hình thành từ nguồn kinh phí hoặc nguồn vốn kinh doanh và các khoản thu khác.

2- Tất cả các khoản thu của Quỹ phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có TK 
511 uCác khoản thu”. Sau đó căn cứ vào chế độ tài chính hiện hành mà kết chuyển từ bên 
Nợ TK 511 “Các khoản thu” sang bên Có cùa các tài khoản có liên quan.

3- Ke toán phải mở số chi tiết các khoản thu cho phù họp với yêu cầu quản lý của 
Quỹ để theo dõi các khoản thu của từng loại theo từng hoạt động.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 511- CÁC KHOẢN THU 

Bên N ợ:
- Chi phí thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, TSCĐ;

- Chi phí cho việc thu hồi nợ, lãi vay từ nguồn vốn huy động hỗ trợ phát triển khoa học 
và công nghệ của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia;
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“ Kết chuyển số đã thu trong kỳ về lãi tiền gửi, lãi cho vay, các khoản thu phạt liên 
quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ bồ sung nguôn 
kinh phí hoạt động;

- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác sang 
các tài khoản liên quan;

“ Kết chuyền số chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý, nhượng bán tài sản sang các tài 
khoản có liên quan.

Bên Có:
- Các khoản thu lãi cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Các khoản thu phạt liên quan đến hoạt động tài trợ, cho vay từ quỹ phát triền khoa 
học và công nghệ;

- Các khoản lãi tiền gửi từ quỹ phát triền khoa học và công nghệ;
- Các khoản nợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã xoá nay thu hồi được;
- Thu thanh lý, nhượng bán tài sản của Quỹ;
- Thu từ chênh lệch do đánh giá lại tài sản thế chấp của hoạt động cho vay từ phát 

triên khoa học và công nghệ;
- Các khoản thu khác;
- Ket chuyển chênh lệch chi lớn hơn thu về nhượng bán, thanh lý tài sản; chênh lệch 

chi lớn hơn thu hoạt động nghiệp vụ và hoạt động khác sang các tài khoản có liên quan.

về nguyên tắc, cuối mỗi kỳ kế toán phải tính toán số thu để kết chuyển sang các tài 
khoản có liên quan, do đó Tài khoản này không có số dư. Tuy nhiên, ừong một số trường 
hợp Tài khoản này có thể có số dư bên Có.

Số dư bên Có: Phản ánh các khoản thu chưa được kết chuyền.

Tài khoản 511 - Các khoản thUy có 2 tài khoản cấp 2:
- TK 5113- Thu hoạt động nghiệp vụ: Phản ánh các khoản thu liên quan đến hoạt động 

tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ và việc sử dụng các khoản thu đó. 
Các khoản thu hoạt động nghiệp vụ của Quỹ được theo dõi chi tiết cho từng hoạt động như: 
Thu lãi cho vay, lãi tiền gửi, các khoản thu phạt, các khoản chi phí thu hồi nợ, lãi vay và các 
khoản nợ đã xo á nay thu hôi được... và các khoản thu khác;

- TK 5118- Thu khác: Phản ánh các khoản thu khác như: Thu thanh lý, nhượng bán tài 
sản (TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu)... và các khoản thu khác.

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

I- Thu hoạt động nghiệp vụ
1 - Khi thu được tiền lãi cho vay của các tổ chức, cá nhân vay vốn từ quỹ phát triển 

khoa học và công nghệ, ghi:
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Nợ các TK 111, 112
Có TK 511- Các khoản thu (5113“ Thu hoạt động nghiệp vụ).

2- Cuối kỳ, kết chuyền lãi cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã thu 
trong kỳ ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113' Thu hoạt động nghiệp vụ)
Có TK 461“ Nguồn kinh phí hoạt động

3- Khi thu lãi tiền gửi của quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)

4- Cuối kỳ, kết chuyển số lãi tiền gửi của quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã thu 
trong kỳ để ghi bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
Có TK 461“ Nguồn kinh phí hoạt động

5- Các khoản nợ khó đòi liên quan đến quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã xoá sổ 
nay thu hồi được:

“ Khi thu được tiền, ghi:
Nợ TK 111- Tiện mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
Đồng thời ghi Có TK 003- Nợ khó đòi đã xử lý.

6- Chi phí cho việc thu hồi nợ, lãi vay từ quỹ phát ưiển khoa học và công nghệ ghi:
Nợ TK 511' Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)

Có TK 111, 112, 312

7- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi về khoản nợ khó đòi đã xoá sổ nay thu hồi 
được ghi bổ sung nguồn kinh phí, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

8- Trường hợp các dự án được tài trợ, cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ
vi phạm hợp đồng, trả nợ, thu hồi nợ vay không đúng hạn bị phạt, khi có quyết định của cấp
có thẩm quyền về số tiền phạt phải thu, ghi:

- Khi xác định số tiền phạt phải thu, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
- Khi thu được tiền, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)

Có các TK 111, 112 
Đồng thời kết chuyển ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)
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Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động

9- Đối với các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình đã được tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi của các tổ chức, cá nhân đã hoàn thành và quyết toán được phê duyệt ghi 
giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ. Sau đó phát hiện không đảm bảo huy động đủ 
nguồn vốn, sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ tiêu chuẩn quy định phải thu hồi lại. 
Khi có quyết định xử lý thu hồi của cơ quan có thẩm quyền:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3115- Các khoản phải thu hồi)
Có TK 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)

- Khi thu được tiền, ghi:
Nợ các TK i 'l l ,  112...

Có TK 311-Các khoản phải thu (3115-Các khoản phải thu hồi)
- Đồng thời kết chuyển ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo số tiền 

đã thu hồi, ghi:
Nợ TK. 511- Các khoản thu (5113- Thu hoạt động nghiệp vụ)

Có TK 432- Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

II- Thu khác

1- Thu lãi tiền gửi thuộc các chương trình, dự án viện trợ không hoàn lại, ghi:
Nợ TK 111- Tiện mặt
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)
2- Cuối kỳ, số thu về lãi tiền gửi thuộc các chương trình, dự án viện ữợ không hoàn lại 

có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách được chuyển sang các tải khoản liên quan, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động, hoặc 
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án.

3- Ke toán các khoản thu, chi thanh lý, nhượng bán TSCĐ do ngân sách cấp hoặc có 
nguồn gốc từ ngân sách:

- Ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán:

Nợ TK 466 - Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá ừị còn lại)
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có các TK. 211, 213 (Nguyên giá TSCĐ).

- Số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có các TK 111, 112, 331,..
- Số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 152,..

Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác).

- Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý, nhượng bán TSCĐ được hạch toán ghi tăng 
quỹ đàu tư phát triển, ghi:
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Nợ TK 511 - Các khoản thu (5118- Thu khác)
Có TK 431 - Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).

4- Kế toán các khoản thu, chi thanh lý, nhượng bán TSCĐ thuộc nguồn vốn vay hoặc 
nguồn vốn kinh doanh

- Ghi giảm TSCĐ đã thanh lý, nhượng bán, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác) (Giá trị còn lại của TSCĐ)
Nợ TK 214“ Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có các TK 211,213 (Nguyên giá)

- Số chi về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113) (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,..
- Số thu về thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 311’

Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)
Có TK 333“ Các khoản phải nộp nhà nước (3331- Thuế GTGT phải 

nộp) (Nếu có).
- Chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lỹ, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118 - Thu khác)

Có TK 421 - Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, 
chi hoạt động dịch vụ).

- Chênh lệch chi lớn hơn thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi 

hoạt động dịch vụ)
Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác).

5“ Ke toán các khoản thu về giá trị còn lại của TSCĐ đang sử dụng phát hiện thiếu, chờ
xử lỷ

5.1- TSCĐ thuộc nguồn NSNN phát hiện thiếu khi kiểm kê, ghi:
Nợ TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại)
Nợ TK 214- Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao mòn)

Có TK 211“ Tài sản cố định hữu hình (Nguyên giá).
Đồng thời phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ và công cụ, dụng cụ đang sử dụng phát 

hiện thiếu khi kiềm kê chưa xác định được nguyên nhân chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác).
5.2- Khi thu bồi thường về tài sản thiếu theo quyết định xử lý, ghi:
Nợ các TK 111, 334,...(Các tài khoản liên quan theo quyết định xử lý)

Có TK 311- Các khoản phải thu (3118 - Phải thu khác).
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5.3- Nếu quyết định cho phép xoá bỏ số thiệt hại do thiếu, mất tài sản cho phép theo 
quyết định xử lý, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác).

5.4- Ket chuyển số thu bồi thường về tài sản phát hiện thiếu khi kiềm kê theo quyết 
định xử lý vào các tài khoản liên quan theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118“ Thu khác)
Có các TK liên quan (TK 333, 461...).

6- Ke toán thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu không sử dụng
6.1- Đối với nguyên liệu, vật liệu đã quyết toán vào nguồn kinh phí hoạt động năm 

trước. Phản ánh giá trị nguyên liệu, vật liệu xuất kho để thanh lý, nhượng bán, ghi:
Nợ TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau 

(3371- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

6.2- Đối với nguyên liệu, vật liệu thuộc nguồn kinh phí hoạt động năm nay không sử 
dụng khi bán, ghi:

Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- thu khác)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

6.3- Phản ánh số chi cho hoạt động thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, ghi:
Nợ TK 511- Các khoản thu (5118- Thu khác)

Có các TK 111, 112,...
6.4- Phản ánh số thu về thanh lý, nhượng bán nguyên liệu, vật liệu, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 311,...

Có TK 511- Các khoản thu
Có TK 333- Các khoản phải nộp nhà nước (nếu có).

6.5- Ket chuyển số chênh lệch thu lớn hơn chỉ, ghì:
Nợ TK 511 - Các khoản thu

Có TK 431 - Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển).
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TÀI KHOẢN 521 
THU CHƯA QUA NGÂN SÁCH

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền, hàng viện trợ không hoàn lại đã 
tiếp nhận nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghì thu, ghi chi Ngân sách Nhà nước.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TỒN TRỌNG MỘT SỚ QUY ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 521 “Thu chưa qua Ngân sách” chỉ sử dụng trong trường hợp Quỹ 
chưa có chửng từ ghi thu, ghi chi Ngân sách theo quy định của chể độ tài chính khi tiếp 
nhận tiền, hàng viện trợ.

2- Không sử dụng TK 521 ừong trường hợp Quỹ đã có chứng từ ghi thu, ghi chi 
Ngân sách theo quy định của chế độ tài chính khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ không 
hoàn lại.

3- Toàn bộ các khoản tiền, hàng viện trợ nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách theo quy định thì không được ghi tăng nguồn kinh phí. Đồng thời, Quỹ 
không được xét duyệt quyết toán Ngân sách năm các khoản chi từ các khoản tiền, hàng 
viện trợ nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi Ngân sách.

4- Ke toán phải mở so chi tiết theo dõi các khoản tiền, hàng viện trợ nhưng chưa 
có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 521 -  THU CHƯA QUA NGÂN SÁCH 

Bên Nợ:
Ghi giảm thu chưa qua Ngân sách, ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan (TK 

461, 462, 441) vê các khoản tiên, hàng viện trợ khi có chứng từ ghi thu, ghi chi Ngân 
sách.

Bên Có:
Các khoản tiền, hàng viện trợ đã nhận nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi 

chi Ngân sách.
Số dư bên Có:
Các khoản tiền, hàng viện trợ đã nhận nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, ghi 

chi Ngân sách.

Tài khoản 521- Thu chưa qua Ngân sách, có 1 tài khoản cấp 2:
TK 52Ỉ2- Tiền, hàng viện trợ: Dùng để phản ánh các khoản tiền, hàng viện trợ 

không hoàn lại Quỳ đã tiếp nhận nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi Ngân sách.

121



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

1 - Khi tiếp nhận tiền, hàng viện trợ chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi Ngân sách 
Nợ các TK 111, 112, 152, 211 j 241, 331, 661, 662...

Có TK 521 - Thu chưa qua Ngân sách (TK 5212“ Tiền, hàng viện trợ)

Trường hợp nhận viện trợ bằng TSCĐ đồng thời ghi tăng nguồn kinh phí đã hình 
thành TSCĐ và ghi vào các TK chi phí có liên quan:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động 
sự nghiệp).

Nợ TK 662- Chi dự án (Nhận TSCĐ viện trợ theo chương trình, dự án để dùng 
cho hoạt động dự án).

Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

- Khi Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chỉ Ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ 
đã tiếp nhận, kế toán kết chuyển ghi tăng các nguồn kinh phí có liên quan:

Nợ TK 521- Thu chưa qua Ngân sách (TK 5212- Tiền, hàng viện trợ)
Có các TK 461, 462, 441 (Căn cứ vào mục đích viện trợ).

2- Trường hợp Quỹ có chứng từ ghi thu, ghi chi Ngân sách ngay khi tiếp nhận 
tiền, hàng viện trợ không hoàn lại:

- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án để dùng cho hoạt động sự 
nghiệp, ghi:

NợcácTK  111, 112, 152, 211, 331, 661...
Có TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động.

- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án để dùng cho hoạt 
động dự án, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152, 211, 331, 662...
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án.

- Đối với các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án để dùng cho hoạt 
động đầu tư XDCB, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 152,211,331,662...
Có TK 441- Nguồn kinh phí đầu tư XDCB.

Các trường hợp trên, nếu được viện trợ bằng TSCĐ, đồng thời ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Nếu nhận TSCĐ viện trợ phi dự án để dùng 

cho hoạt động sự nghiệp).
Nợ TK 662- Chi dự án (Nếu nhận TSCĐ vỉện trợ theo chương trình, dự án để 

dùng cho hoạt động dự án)
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.
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TÀI KHỌẢN 531 
THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ

• 9 •  9

Tài khoản này áp dụng cho Quỹ khi có tổ chức hoạt động dịch vụ dùng đe phản 
ánh các khoản thu của hoạt động dịch vụ và các khoản thu nhập khác theo quy định của 
chế độ tài chính.

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

1. Chỉ phản ánh vào tài khoản này các khoản thu của hoạt động dịch vụ, liên quan
đến:

“ Hoạt động nhận vốn uỷ thác cùa các tổ chức, cá nhân để tài trợ hoặc cho vay các 
nhiệm vụ, đề tài. dự án, chương trình theo hợp đồng uỷ thác.

- Huy động các nguồn vốn ưu đãi của các tồ chức tài chính, ngân hàng trong và 
ngoài nước để thực hiện cho vay ưu đãi đối với nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình 
khoa học công nghệ.

- Các dịch vụ khác.
Không phản ánh vào TK 531 các khoản thu hoạt động nghiệp vụ, các khoản thu 

chưa qua Ngân sách và các khoản thu khác.
2. TK 531 còn sử dụng để phản ánh các khoản thu khác phát sinh trong quá trình 

hoạt động của Quỹ, gồm:
“ Lãi tiền gửi từ các nguồn không phải do Ngân sách cấp hoặc không có nguồn gốc 

từ Ngân sách (lãi tiền gửi từ nguồn von nhận ủy thác, nguồn vốn huy động và từ các 
nguồn khác);

- Các khoản nợ từ nguồn nhận ủy thác, từ nguồn vốn huy động để cho vay đã xỏa 
nay thu hồi được.

3. Không phản ánh vào TK 531 các khoản thu hoạt động nghiệp vụ, các khoản 
thu chưa qua Ngân sách và các khoản thu khác.

4. Trường họp Quỹ tính thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế thì 
doanh thu cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT phản ánh vào TK 531 là số 
tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ chưa có thuế GTGT.

5. Trường hợp Quỹ tính thuế GTGT phài nộp theo phương pháp trực tiếp thì 
doanh thu cung cấp dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT và không thuộc đối tượng 
chịu thuế GTGT phản ánh vào TK 531 là tổng số tiền cung cấp dịch vụ, bao gồm cả thuế 
GTGT (Tồng giá thanh toán).

6. Khi cung cấp dịch vụ, Quỹ phải sử dụng hoá đơn, chứng từ theo đúng chế độ 
quản lý, in, phát hành và sử dụng hoá đơn chứng từ.

7. Tất cả các khoản thu từ hoạt động dịch vụ trong Quỹ phải được phàn ánh đầy 
đủ, kịp thời vào bên Có Tài khoản 531 “Thu hoạt động dịch vụ”.
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8. Cuối kỳ kế toán, tính toán xác định số chênh lệch thu, chi của từng loại hoạt 
động dịch vụ để kết chuyển sang TK 4212 “Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ”.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 531- THU HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

Bên Nợ:
“ Kết chuyển chi phí cho việc thu hồi nợ, lãi vay từ nguồn vốn huy động;
- Kết chuyển chi phí quản lý liên quan đến hoạt động dịch vụ;
- Kết chuyển chi phí (giá thành) của khối lượng, công việc dịch vụ hoàn thành 

được xác định là đã bán trong kỳ;
- Số thuế GTGT phải nộp Nhà nước (Đối với trường hợp Quỹ tính thuế GTGT 

theo phương pháp trực tiếp);
- Kết chuyển chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ sang TK 4212 

“Chênh lệch thu, chi hoạt động dịch vụ”.
Bên Có:
- Thu phí từ dịch vụ nhận vốn uỳ thác để tài trợ hoặc cho vay theo hợp đồng uỷ

thác;
- Lãi tiền gửi từ nguồn vốn nhận uỷ thác, nguồn vốn huy động để cho vay và từ 

các nguồn khác không phải do Ngân sách cấp hoặc không có nguồn gốc từ Ngân sách;
- Lãi cho vay từ nguồn vốn huy động để cho vay lại;
- Thu hồi được nợ đã xoá từ hoạt động nhận vốn uỷ thác để tài trợ, cho vay và từ

hoạt động huy động nguồn vốn để cho vay;
- Các khoản thu từ các hoạt động dịch vụ khác;
- Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại

tệ của hoạt động dịch vụ;
- Kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ 

của hoạt động dịch vụ từ TK 413 sang TK. 531;
- Kết chuyển chênh lệch chi lớn hơn thu của hoạt động dịch vụ sang TK 4212 

“Chênh lệch thu, chỉ hoạt động dịch vụ”.

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

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

1 - Khi dịch vụ nhận vốn uỷ thác để tài trợ, cho vay theo hợp đồng uỷ thác hoàn 
thành, kế toán xác định và ghi nhận doanh thu phí nhận uý thác, ghi:

1.1. Trường hợp Quỹ nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3111- Phải thu của khách hàng)
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Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33311)

1.2. Trường hợp Quỹ nộp thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, ghi: 
N ợcácTK  111, 112
Nợ Tk 311“ Các khoản phải thu (3111- Phải thu của khách hàng)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Tổng giá thanh toán).

2- Khi thu lãi tiền gửi từ nguồn von nhận uỷ thác, từ nguồn vốn huy động đế cho 
vay từ các nguồn không phải do Ngân sách cấp hoặc không có nguồn gốc Ngân sách.

N ợcacTK  111,112, ...
Có TK 531“ Thu hoạt động dịch vụ.

3- Kế toán thu tiền lãi cho vay từ hoạt động huy động nguồn vốn để cho vay lại:
3.1. Khi xuất tiền cho các tổ chức, cá nhân vay ngắn hạn hoặc dài hạn để thực 

hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trỉnh khoa học công nghệ, ghi:
Nợ các TK 121, 221 (Chì tiết cho từng đối tượng vay)

Co cácTK 111, 112, ...
3.2. Trường hợp định kỳ nhận tiền lãi cho vay, ghi:
Nợ các TK 111, 112, ...

Có TK 531 -  Thu hoạt động dịch vụ
3.3. Trường hợp cho vay nhận lãi trước:
- Khi xuất quỹ để cho vay, ghi:
Nợ các TK 121, 221 (Tiền gốc)

Có các TK 111,112,...
Có TK 331 -  Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác) (Tiền lãi nhận 

trước)
- Định kỳ kết chuyển số lãi phải thu từng kỳ ghi vào thu nhập kỳ kế toán, ghi:
Nợ TK 331 -  Các khoản phải trả (3318 - Phải trả khác)

Có TK 531 -  Thu hoạt động dịch vụ

3.4. Trường hợp cho vay nhận lãi sau:
- Khi xuất tiền để cho vay, kể toán như nghiệp vụ 3.1
- Định kỳ xác định số lãi phải thu của kỳ báo cáo, ghi:
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)

Có IX  531 - Thu hoạt động dịch vụ.
- Khi thu hồi khoản tiền đã cho vay đến ngày đáo hạn, ghi:
N ợcácTK  111,112,...

Có các TK 121, 221
Có TK 311- Các khoản phải thu (3118- Các khoản phải thu khác) (Tiền lãi

đã ghi vào thu nhập của các kỳ trước nhận tiền vào kỳ này)
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ (Tiền lãi của kỳ đáo hạn)

4- Các khoản nợ đã xoá nay thu hồi được từ hoạt động nhận vốn uỷ thác để tài
trợ, cho vay và từ hoạt động huy động nguồn von để cho vay, ghi:

Nợ các TK 111, 112
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Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ 
Đồng thời ghi Có TK 003- Nợ khó đòi đã xử lý

5- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ dùng vào hoạt động dịch vụ:
- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch 

thực tế)
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỳ giá giao dịch thực 

tế)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Tỳ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao 

dịch thực tế)
Có các TK 111, 112 (Tỳ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế 

toán nhỏ hơn Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế).

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ, ghi:
Nợ TK 152, 211, 631 (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch BQLNH hoặc tỷ giá giao 
dịch thực tế).

- Khi xuất tiền trả nợ bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331)

Có các TK 111, 112 (Tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111,112)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sồ kế 

toán TK 111, 112 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331)

6- Chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá bán thực tế)

Có TK 111- Tiền mặt (1112) (Tỷ giá bán thực tế)
Có TK112- Tiền gửĩ Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sồ kế 

toán)

7- Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ cuối năm tài 
chính của hoạt động dịch vụ:

- Trường hợp phát sình lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyền số lỗ tỷ giá hối đoái vào TK 
631, ghi:

Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lãi tỷ giá hối đoái vào TK 
531, ghi:

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ.
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8- Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ khác khi phát sinh, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 311

Có TK 531 -  Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 333 -  Các khoản phải nộp Nhà nước (TK 3331 1)

9- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí của khối lượng công việc, dịch vụ đã hoàn thành 
và được xác định là đã bán trong kỳ, ghi:

Nợ TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 631- Chi hoạt động dịch vụ.

10- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí quản lý liên quan đến hoạt động dịch vụ phát sinh 
trong kỳ, ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ.

11- Khi xác định số thuế GTGT phải nộp (Trường họp Quỹ tính thuế GTGT theo 
phương pháp trực tiếp), ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (3331).

12- Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chênh lệch thu, chi của hoạt động dịch vụ:
- Trường hợp thu lớn hơn chi, ghi:
Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ

Có TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt 
động dịch vụ).

- Trường họp thu nhỏ hơn chi, ghi:
Nợ TK 421- Chênh lệch thu, chi chưa xử lý (4212- Chênh lệch thu, chi hoạt động 

dịch vụ)
Có TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ.
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LOẠI TÀI KHOẢN 6
CÁC KHOẢN CHI

Loại tài khoản này dùng đề phản ánh các khoản chi của Quỹ về chi hoạt động, chi từ 
quỳ phát triền khoa học và công nghệ, chi từ nguồn nhận uỷ thác, chi chương trình, dự án, đề 
tài, chi hoạt động dịch vụ, chì phí trả trước.

HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN 6 - CÁC KHOẢN CHI 
CẦN TÔN TRỌNG CÁC NGUYÊN TẮC SAU

1- Phải tồ chức hạch toán chi tiết từng loại hoạt động theo từng nội dung chi và theo 
dự toán được duyệt, theo mục lục NSNN. Đối với chương trình, dự án, đề tài đồng thời phải 
hạch toán theo từng khoản mục chi theo quy định của từng dự án hoặc theo từng khoản mục 
chi phí đối với hoạt động dịch vụ.

2- Phải đảm bảo sự thống nhất giữa hạch toán tồng họp với hạch toán chi tiết, giữa 
công tác hạch toán với việc lập dự toán chi về nội dung chi và phương pháp tính toán các chỉ 
tiêu...

3“ Phải tổ chức hạch toán chi tiết theo tòng năm (Năm trước, năm nay).
4- Đối với các khoản chi của chương trình, dự án phải hạch toán các Ịch oản chi luỹ kế 

từ khi bắt đầu thực hiện chương trình, dự án cho đến khi kết thúc chương trình, dự án được 
phê duyệt quyết toán bàn giao sử dụng.

5“ Đối với các khoản chi tài trợ từ quỹ hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ và từ 
nguồn vốn nhận uỷ thác phải hạch toán các khoản chi luỹ kế từ khi các tồ chức, cá nhân được 
tài trợ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình cho đến khi kết thúc nhiệm vụ, 
đề tài, dự án, chương trình được phê duyệt quyết toán các khoản tài trợ.

Loại tài khoản 6- Các khoản chi, có 6 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
- Nhỏm Tài khoản 63, có 3 Tài khoản:
+ Tài khoản 631 - Chi hoạt động dịch vụ
+ Tài khoản 632- Chi từ quỹ phát triền khoa học và công nghệ quốc gia 

+ Tài khoản 633- Chi từ nguồn nhận uỳ thác
- Nhỏm Tài khoản 64, có 1 Tài khoản:
+ Tài khoản 643- Chi phí trả trước
- Nhóm Tài khoản 66, có 2 Tài khoản:
+ Tài khoản 661- Chi hoạt động
+ Tài khoản 662- Chi dự án

128



TÀI KHOẢN 631 
CHI HOẠT ĐÔNG DỊCH VỤ

•  * I  »

Tài khoản này dùng cho Quỹ khi có tổ chức hoạt động dịch vụ đề phản ánh chi phí của 
hoạt động dịch vụ.

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

1-Các chi phí hoạt động dịch vụ của Quỹ được phản ánh vào TK 631 gồm ;
- Các khoản chi phí phát sình trong quá trình thực hiện hoạt động nhận vốn uý thác 

của các tồ chức, cá nhân để tài trợ hoặc cho vay các nhiệm vụ, đề tài, đề án, chương trình 
theo hợp đồng uỷ thác;

- Các chi phí phát sinh khi thực hiện hoạt động huy động các nguồn vốn ưu đãi của 
các tổ chức tài chính, ngân hàng trong và ngoài nước đề thực hiện cho vay ưu đãi đối với 
nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình khoa học công nghệ ;

- Hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn;
- Các dịch vụ khác.
2- Hạch toán TK 631 phải theo dõi chi tiết cho từng hoạt động dịch vụ và theo từng 

nội dung chi.

3- Nội dung các khoản chi dịch vụ bao gồm:
- Chi tiền lương, tiền công, phụ cấp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trực tiếp thực hiện dịch vụ dịch vụ;
- Các khoản tính, trích bảo hiếm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Phần 

đơn vị sừ dụng lao động đảm bảo) và kinh phí công đoàn theo quy định;
- Chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho hoạt động dịch vụ;
- Chi phí tuyển chọn, xét chọn, thẩm định đề tài, dự án và các nhiệm vụ khác được tài 

trợ, cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác và từ nguồn vốn Quỹ huy động để cho vay;
- Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu đề tài, dự án, chương trình được tài trợ, cho 

vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác hoặc từ các nguồn vốn mà Quỹ huy động đề cho vay;
- Chi phí thu hồi nợ, lãi vay từ hoạt động nhận vốn uỷ thác và hoạt động huy động các 

nguồn vốn đề cho vay lại;
- Chi phí lãi vay đối với hoạt động huy động các nguồn vốn để cho vay;
- Chi trả các dịch vụ mua ngoài: Tiền điện, tiền nước, tiền thuê bao điện thoại...
- Tiền thuế môn bài, phí, lệ phí;
- Chi mua sắm công cụ, dụng cụ;
- Khấu hao TSCĐ và chi phí sửa chữa TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ;
- Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
- Các khoản nợ phải thu về tiền gốc cho vay, lãi cho vay của hoạt động huy động 

nguồn vốn để cho vay khi xác định không có khả năng thu hồi được xoá Ĩ1Ợ theo qui định tài 
chính;

- Chi phí dịch vụ mua ngoài và các khoản chi phí trực tiếp khác bằng tiền;
- Chi phí quản lý liên quan đến hoạt động dịch vụ;
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- Chi phí khác liên quan đến hoạt động dịch vụ.

4- Không hạch toán vào TK 631 những nội dung sau:
- Chi quỹ phát triển khoa học và công nghệ;
- Chi từ nguồn vốn nhận uỷ thác;
- Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản;
- Chi hoạt động sự nghiệp, chi hoạt động dự án;
- Chi phí nhượng bán, thanh lý tài sản (TSCĐ, nguyên liệu, vật liệu).

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 631- CHI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH

Bên Nợ:
- Các chi phí dịch vụ phát sinh;
- Chi phí quản lý liên quan đến hoạt động dịch vụ;
- LỖ chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động dịch vụ.

Bên Có:
- Các khoản thu được ghi giảm chi (nếu có);
- Kết chuyển chi phí quản lý liên quan đến hoạt động dịch vụ;
- Ket chuyển chi phí (giá thành) của khối lượng công việc, dịch vụ hoàn thành được 

xác định là đã bán trong kỳ.

Số dư bên Nợ:
Chi phí hoạt động dịch vụ còn dở dang.

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

1- Chi phí nguyên liệu, vật liệu, sử dụng cho hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 631“ Chi hoạt động dịch vụ (Chi tiết theo từng loại hoạt động)
Nợ TK 3113 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) ^

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liêu (nếu xuất kho đưa vào sử dụng)
Có các TK 111, 112, 331 (Neu mua ngoài vật liệu, dụng cụ đưa vào sử dụng 
ngay)

2- Khi công cụ, dụng cụ mua ngoài đưa ngay vào sử dụng có giá trị lớn và sử dụng 
trong nhiều năm phải tính và phân bổ dần vào chi phí hoạt động dịch vụ:

- Khi mua công cụ, dụng cụ đưa ngay vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 643- Chi phí ừả trước
Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu ữừ (nếu có)

Có các TK 111,112,331...
Đồng thời, ghi đơn bên Nợ TK 005- Dụng cụ lâu bền đang sử dụng
- Đồng thời, tiến hành phân bổ lần đầu, ghi:
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
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Có TK 643- Chi phí trả trước.

- Các năm sau tiếp tục phân bổ theo các bút toán như phân bo lần đầu.

Khi nhận được giấy báo hỏng công cụ, dụng cụ dã xuất dùng ghi đơn bên Có TK 005- 
Dụng cụ lâu bền đang sử dụng.

3- Tiền lương, tiền công, phải trả cán bộ, viên chức và người lao động trực tiếp tham 
gia hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

4- Khi phát sinh chi phí tuyền chọn, xét chọn, thẩm định đề tài, dự án và các nhiệm vụ 
khác được tài trợ, cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác và từ các nguồn vốn Quỹ huy động để 
cho vay, ghi :

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 
Có các TK 111, 112,312, 331...

5- Chi phí đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu đề tài, dự án, chương trình được tài trợ, cho 
vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác và từ các nguồn vốn mà Quỹ huy động để cho vay, ghi :

Nợ TK 631 “ Chi hoạt động dịch vụ
Có các TK 111, 112,312,331...

6- Khi phát sinh chi phí thu hồi nợ, lãi vay từ hoạt động nhận vốn uỷ thác hoặc từ hoạt 
động huy động các nguồn vén để cho vay, ghi :

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có các TK 111, 112,312, 331...

7- Ke toán chi phí lãi tiền vay phải trả phát sinh từ hoạt động huy động các nguồn vốn 
đê cho vay :

- Trường hợp phải thanh toán định kỳ lãi tiền vay, ghi :
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ

Có các TK 111,112,...
- Trường hợp trả trước lãi vay :
+ Khi có chi phí phát sinh, ghi :
Nợ TK 643- Chi phí trả ừước

Có các TK 111, 112, 331...
+ Định kỳ, tính và phân bồ vào chi phí hoạt động dịch vụ, ghi :
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 

Có TK 643- Chi phí trả trước
- Trường hợp trả lãi sau (khi hết thời hạn vay trả gốc và lãi tiền vay):
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ

Có TK 3318- Phải trả khác

8- Trích BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, kinh phí công đoàn tính ứên tiền lương phải 
trả viên chức trực tiếp tham gia hoạt động dịch vụ theo chế độ quy định, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324)
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9- Các khoản chi phí dịch vụ mua ngoài để phục vụ cho hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Nợ TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK111, 112,331...
10- Khi trích khấu hao TSCĐ dùng cho hoạt động dịch vụ:

- Nếu TSCĐ thuộc nguồn vốn kinh doanh hoặc nguồn vốn vay dùng vào hoạt động 
dịch vụ, ghi:
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ 

Có TK 214- Hao mòn TSCĐ.

- Nếu TSCĐ do Ngân sách cấp hoặc có nguồn gốc Ngân sách dùng cho hoạt động 
dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 431- Các quỹ (4315- Quỹ đầu tư phát triển)

Định kỳ phân bổ chi phí trả trước tính vào chi phí dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631“ Chi hoạt động dịch vụ 
Có TK 643- Chi phí trả trước.

11- Đối với các dịch vụ khác ngoài hoạt động huy động vốn để cho vay, định kỳ tính 
lãi vay phải trả vào chi phí hoạt động dịch vụ, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 331- Các khoản phải trả (3318“ Phải trả khác).

12- Xác định thuế môn bài Quỹ phải nộp cho Nhà nước, ghi:
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ

Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước

13- Xác định số nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết nhập lại kho, ghi:
Nợ TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ.

14- Mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bàng ngoại tệ dùng vào hoạt động dịch vụ:
- Trường hợp thanh toán ngay số tiền mua vật tư, TSCĐ, ghi:

Nợ các TK 152, 211 (Tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao dịch 
thực tế)

Nợ TK. 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh ỉệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn tỷ 
giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao dịch thực tế)

Có TK 111-Tiền mặt (Tỷ giá ghi sổ kế toán) (U 12)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ kế toán) (U22).
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chêch lệch tỷ giá ghi sổ kế toán TK 

1112, 1122- tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng)

- Trường hợp chưa thanh toán số tiền mua vật tư, TSCĐ, dịch vụ bằng ngoại tệ, ghi: 
Nợ các TK 152, 211, 631 (Tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng hoặc tỷ giá giao

dịch thực tế)
Có TK 331- Các khoản phải trả (Tỷ giá giao dịch bình quân liên Ngân hàng hoặc 

tỷ giá giao dịch thực tế).
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- Khi xuất tiền trả nợ bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 3 31 - Các khoản phải trả (Tỳ giá ghi sổ TK 331 )
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch yụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán TK 111,

112 lớn hơn tỷ gĩá ghi sổ kế toán TK 33 ỉ).
Có TK 111-Tiền mặt (Tỷ giá ghi sồ kế toán TK 1112)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tỳ giá ghi sồ kế toán TK 1122)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch tỷ giá ghi sổ kế toán TK 

1112, 1122 nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).

15- Kế toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)
Nợ TTC Ị12- Tiền gửĩ Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tỷ giá bán thực tế)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ kế toán lớn hơn 

tỷ giá bán thực tế).
Có TK 111 - Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sồ kế toán)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch tỷ giá bán thực tế lớn hơn 

tỷ giá ghi sổ kế toán).
16- Kế toán xử lỷ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

cuối năm tài chính của hoạt động dịch vụ:

- Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ IX  631- Chi hoạt động dịch vụ

Có TK 413- Chênh lệch tỳ giá hối đoái.

- Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 531" Thu hoạt động dịch vụ.
17- Trường hợp các khoản nợ phải thu về tiền cho vay, lãi vay của hoạt động huy 

động các nguồn von để cho vay khi xác định thực sự là không đòi được, khi có quyết định xử 
lý của cấp có thẩm quyền cho phép xoá nợ theo qui định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 313- Cho vay (Xoá nợ gốc vay)
Có TK 3118- Phải thu khác (Xoá nợ lãi vay phải thu)

18- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí của khối lượng dịch vụ hoàn thành được xác định là 
tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 531 - Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 631- Chi hoạt động dịch vụ.

19- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí liên quan đến hoạt động dịch vụ, ghi :
Nợ TK 53 1-Thu hoạt động dịch vụ

Có TK 631- Chi hoạt động dịch vụ.
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- Khi xuất tiền trả nợ bằng ngoại tệ, ghi:
Nợ TK 331“ Các khoản phải trả (Tỷ giá ghi sổ TK 331)
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tý giá ghi sô kế toán TK 111, 

112 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331).
Có TK 111- Tiền mặt (Tỷ giá ghi sồ kế toán TK 1112)
Có TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Tý giá ghi sổ kế toán TK 1122)
Có TX 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch tỷ giá ghì sồ kế toán TX 

1112, 1122 nhỏ hơn tỷ giá ghi sồ kế toán TK 331).

15- Ke toán chênh lệch tỷ giá khi bán ngoại tệ của hoạt động dịch vụ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (1111) (Tỷ giá bán thực tế)
Nợ TK 112“ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1121) (Tý giá bán thực tế)
Nợ TK 631- Chỉ hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch giữa tý giá ghi sổ kế toán lớn hơn 

tỷ giá bán thực tế).
Có TK 111-Tiền mặt (1112) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ kế toán)

Có TK 531- Thu hoạt động dịch vụ (Số chênh lệch tỷ giá bán thực tế lớn hơn 
tỷ giá ghi sồ kế toán).
16- Ke toán xử lý chênh lệch tỳ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

cuối năm tài chinh của hoạt động dịch vụ:

- Trường họp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 631 - Chỉ hoạt động dịch vụ

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Trường họp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyền số lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TEC 531- Thu hoạt động dịch vụ.
17- Trường hợp các khoản nợ phải thu về tiền cho vay, ỉãi vay của hoạt động huy 

động các nguồn vốn để cho vay khi xác định thực sự là không đòi được, khi có quyết định xử 
lỷ của cấp có thẩm quyền cho phép xoánợ theo qui định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ
Có TK 313- Cho vay (Xoá nợ gốc vay)
Có TK 3118- Phải thu khác (Xoá nợ lãi vay phải thu)

18- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí của khối lượng dịch vụ hoàn thành được xác định là 
tiêu thụ trong kỳ, ghi:

Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ
Có TK 631- Chi hoạt động dịch vụ.

19- Cuối kỳ, kết chuyển chi phí liên quan đến hoạt động dịch vụ, ghi :
Nợ TK 531- Thu hoạt động dịch vụ

Có TK 631 - Chi hoạt động dịch vụ.
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TÀI KHOẢN 632

CHI TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tài khoản này dùng để phản ánh số chi cho tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi 
từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt cho các 
tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG 
MỘT SỎ QUI ĐỊNH SAU

1. Phải mở sổ chi tiết theo dõi cho từng đối tượng được tài trợ để thực hiện các nhiệm 
vụ khoa học và công nghệ.

2. Chỉ được hạch toán vào tài khoản này các khoản tài trợ không hoàn lại tò quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ đã được Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt cho các tổ chức, cá 
nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo quy định.

3. Chi tài trợ không hoàn lại phải theo đúng đối tượng, mức tài ừợ theo quy định.

4. Không được hạch toán vào tài khoản này đối với các khoản chi tài trợ thuộc đối 
tượng phải thu hồi và các khoản cho vay từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

5. Chỉ được ghi giảm chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ đối với trường họp 
các khoản kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi cho các tổ chức, cá nhân 
sử dụng chưa thực hiện thanh quyết toán nhưng có quyết định xử lý thu hồi do phát hiện sử 
dụng sai mục đích, sai chế độ. Trường hợp đã thanh quyết toán các khoản chi tài trợ, sau đó 
mới có quyết định xử lý thu hồi do phát hiện sử dụng sai mục đích của cơ quan có thẩm 
quyền thì các khoản phải thu hồi được hạch toán và theo dõi trên Tài khoản 511- “Các 
khoản thu”.

6. Đơn vị phải thực hiện theo dõi, quản lý và thanh quyết toán từng khoản chi tài trợ 
thuộc đối tượng không phải thu hồi theo tòng nguồn tài trợ. Các khoản chi tài ừợ phải được 
theo dõi chi tiết cho từng đối tượng được tài trợ tò khi tài trợ đến khi kết thúc nhiệm vụ, đề 
tài, dự án, chương trình để thực hiện việc thanh quyết toán với các tổ chức, cá nhân được 
tài trợ.

KẾ T CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 632 - CHI TỪ QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Bên N ợ :
- Số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi từ quỹ phát triển khoa học và cồng 

nghệ đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ;
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- Các khoản tài trợ, hiến tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chi trực 
tiếp cho tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, chương trình, dự án khoa học và 

công nghệ sau khi đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Bên Có:

- Ghi giảm chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ đối với các khoản tài trợ 
thuộc đối tượng không phải thu hồi do sử dụng sai mục đích phát hiện được trước khi 
quyết toán và có quyết định xử lý thu hồi;

- Kết chuyển số kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi đã được phê 
duyệt quyết toán ghi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

Số dư bên Nợ:
Số kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi từ quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ chưa được quyết toán.

Tài khoản 632 - Chi từ quỹ phát triền khoa học và công nghệ, có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 6321 - Chỉ từ nguồn NSNN: Phản ánh các khoản chi tài trợ thuộc đối 

tượng không phải thu hồi từ Nguồn NSNN thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ;

- Tài khoản 6328 - Chi từ nguồn khác: Phản ánh các khoản chi tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi tù' các nguồn khác ngoài nguồn NSNN thuộc quỹ phát ừiển khoa học và 
công nghệ.

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

1. Khi thực hiện chi tài trợ từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ sau khi đấ được 
Hội đồng quản lý quỹ phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các nhiệm vụ khoa học 
và cồng nghệ.

- Trường hợp chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi 100% cho các nhiệm vụ, 
đề tài, chương trình, dự án, ghi:

Nợ TK 632 -  Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ (6321)
Có các TK 111, 112

- Trường hợp chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 1 phần cho các nhiệm vụ, đề tài, 
chương trình, dự án, ghi:

Nợ TK 632 -  Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ (6321)
(Số kình phí được tài trợ không phải thu hồi)

Nợ TK 311- Các khoản thu (3114) (số kinh phí tài trợ phải thu hồi)
Có các TK 111, 112

- Trường hợp chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 100% cho các nhiệm vụ, đề tài, 
chương trình, dự án, ghi:
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Nợ TK 311 - Các khoản thu (3114)
Có các TK 111, 112.

2. Khi nhận được thông báo của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài vê 
khoản tài trợ, viện trợ không hoàn lại chi trực tiếp cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các 
nhiệm vụ, đề tài, chương trình, dự án khoa học và công nghệ sau khi đã được cơ quan có 
thẩm quyền phê duyệt, kê toán ghi:

2.1. Trường họp có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách ngay khi nhận được thông 
báo chì tài trợ, viện trợ, ghi:

Nợ TK 632 - Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ 

Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

2.2. Trường họp chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách khi nhận được thông báo 
chi khoản tài trợ, viện trợ, ghi:

Nợ TK 632 - Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
Có TK 521 - Thu chưa qua ngân sách

Khi có đủ chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách đối với khoản tài trợ, viện trợ trên, kế 
toán kết chuyển ghi tăng quỹ phát triển khoa học và công nghệ, ghi:

Nợ TK 521 - Thu chưa qua ngân sách
Có TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (4321)

3. Khi phát hiện được các khoản kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu 
hồi sử dụng sai mục đích, sai chế độ nhưng chưa thực hiện quyết toán phải thu hồi, căn cứ 
vào quyết định xử lý thu hồi các khoản kinh phí đã tài trợ của cấp có thẩm quyền, kế toán 
thực hiện ghi giảm chi từ quỹ số phải thu hồi lại các khoản đã tài trợ không thu hồi này, 
ghi:

NợTK 311 - Các khoản phải thu (3115)
Có TK 632 - Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ

4. Khi các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 
theo tiến độ kế hoạch, kế toán kết chuyển chi giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
các khoản kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi theo quyết toán được 
duyệt, ghi:

Nợ TK 432 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Có TK 632 - Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ

136



TÀI KHOẢN 633

CHI TỪ NGUỒN NHẬN UỶ THÁC

Tài khoản này dùng để phản ánh số chi cho tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi 
từ nguồn vốn nhận uỷ thác theo qui định trong hợp đồng uỷ thác.

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

1. Quĩ chỉ được hạch toán vào tài khoản này các khoản tài trợ thuộc đối tượng không 
phải thu hồi từ nguồn vốn nhận uỷ thác cho các đối tượng đã được cam kết trong Hợp đồng 
uỷ thác.

2. Ke toán Quỹ phải mở sổ chi tiết theo dõi cho từng đối tượng được tài trợ để thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

3. Chi tài ừợ thuộc đối tượng không phải thu hồi phải theo đúng đối tượng, mức tài 
trợ theo cam kết đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác.

4. Không được hạch toán vào tài khoản này đối với các khoản chi tài trợ thuộc đối 
tượng phải thu hồi và các khoản cho vay từ nguồn vốn nhận uỷ thác.

5. Chỉ được ghi giảm chi từ nguồn vốn nhận uỷ thác đối với trường hợp các khoản 
kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi cho các tổ chức, cá nhân sử dụng 
chưa thực hiện thanh quyết toán nhưng có quyết định xử lý thu hồi do phát hiện sử dụng sai 
mục đích, sai chế độ. Trường hợp đã thanh quyết toán các khoản chi tài trợ, sau đó mới có 
quyết định xử lý thu hồi do phát hiện sử dụng sai mục đích của cấp có thẩm quyền thì các 
khoản phải thu hồi được hạch toán và theo dối trên Tài khoản 3313 - Phải trả về nhận uỷ 
thác.

6. Quĩ phải thực hiện theo dõi, quản lý và thanh quyết toán từng khoản chi tài trợ 
thuộc đối tượng không phải thu hồi. Các khoản chi tài trợ phải được theo dõi chi tiết cho 
từng đối tượng được tài trợ từ khi tài trợ đến khi kết thức nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương 
trình để thực hiện việc thanh quyết toán với các tổ chức, cá nhân được tài trợ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 633 - CHI TỪ NGUỒN VÔN NHẬN UỶ THÁC 

Bên Nợ
sá chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi từ nguồn vốn nhận uỷ thác theo cam 

kết đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác;
Bên Có:
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- Ghi giảm chi từ nguồn vốn nhận uỷ thác đối với các khoản tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi do sử dụng sai mục đích phát hiện được trước khi quyết toán theo quyết 
định xử lý thu hồi;

- Kết chuyển số kinh phí đã tài ừợ thuộc đối tượng không phải thu hồi từ nguồn vốn 
nhận uỷ thác sau khi đã thực hiện thanh quyết toán với các tổ chức, cá nhân được tài trợ để 
ghi gỉảm nguồn vốn nhận uỷ thác

Số dư bên Nợ:
Số kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi từ nguồn vốn nhận uỷ thác 

chưa được quyết toán.

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

1. Khi thực hiện chi tài trợ từ nguồn vốn nhận uỷ thác theo hợp đồng uỷ thác.
- Trường hợp chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi 100% cho các tổ chức, cá 

nhân để thực hiện nhiệm vụ, đề tài, chương trình, dự án, ghi:
Nợ TK 633- Chi từ nguồn nhận uỷ thác 

Cỏ các TK 111, 112
- Trường hợp chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 1 phần cho các nhiệm vụ, đề tài, 

chương trình, dự án, ghi:
Nợ TK 633- Chi từ nguồn nhận uỷ thác

(Số kinh phí được tài trợ không phải thu hồi)
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3114)

(số kinh phí tài trợ phải thu hồi, chi tiết cho nguồn vốn nhận uỷ thác)
Có các TK 111, 112

- Trường hcyp chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 100% cho các tổ chức, cá nhân 
để thực hiện nhiệm vụ, đề tài, chương trình, dự án, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3114) (Chi tiết cho nguồn vốn nhận uỷ thác)
Có các TK 111, 112

2. Khi phát hiện được các khoản kinh phí đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu 
hồi sử dụng sai mục đích, sai chế độ nhưng chưa thực hiện quyết toán phải thu hồi, căn cứ 
vào quyết định xử lý thu hồi các khoản kinh phí đã tài trợ của cấp có thẩm quyền, kế toán 
ghi giảm chi từ nguồn vốn nhận uỷ thác số phải thu hồi lại các khoản đã tài trợ, ghi:

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu hồi (3115)
Có TK 633- Chi từ nguồn nhận uỷ thác

3. Khi các nhiệm vụ, đề tài, dự án, chương trình hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành 
theo tiến độ kế hoạch, sau khi thanh quyết toán với các tổ chức, cá nhân được tài trợ, kế

138



toán kết chuyển ghi giảm số phải trả về vốn nhận uỷ thác các khoản kinh phí đã tài trợ 
thuộc đối tượng không phải thu hồi theo quyết toán được duyệt, ghi:

Nợ TK 3313 - Phải trả về nhận uỷ thác

Có TK 633- Chi từ nguồn nhận uỷ thác
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TÀI KHOẢN 643 
CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí thực tế đã phát sinh nhưng 
không thể tính toàn bộ vào chi phí hoạt động dịch vụ hoặc chi hoạt động trong một kỳ kế 
toán mà phải tính vào hai hay nhiều kỳ kế toán tiếp theo.

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

1- Tài khoản này chỉ sử dụng khi Quỹ có phát sinh các khoản chi phí trả trước cần 
phải phân bồ dần vào chi phí hoạt động dịch vụ hoặc chi hoạt động theo quy định của chế 
độ tài chính.

Thuộc ỉoạỉ chỉ phỉ trả trước gồm;
- Công cụ, dụng cụ xuất dùng một lần với số lượng nhiều, giá trị lớn và tham gia 

vào nhiều kỳ kế toán nãm nên phải phân bổ dần vào chi phí hoạt động dịch vụ hoặc chi 
hoạt động trong nhiều kỳ theo quy định của chế độ tài chính;

- Chi phí sửa chữa lớn TSCĐ một lần quá lớn phải phân bổ trong nhiều năm hoạt 
động dịch vụ;

- Trả trước tiền thuê TSCĐ hoạt động cho nhiều năm (văn phòng làm việc và các 
TSCĐ khác);

- Chi phí mua các loại bảo hiểm (Bảo hiểm cháy, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách 
nhiệm dân sự của chủ phương tiện,...) và các loại lệ phí mà Quỹ mua và ừả tiền một lần 
nhưng phải phân bổ dần vào chi phí hoạt động dịch vụ hoặc chi hoạt động trong nhiều kỳ 
theo quy định của chế độ tài chính;

- Chi phí trả trước khác phục vụ cho hoạt động dịch vụ hoặc hoạt động sự nghiệp 
cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán năm theo quy định của chế độ quản lý tài chính.

2- Căn cứ vào quy định của chế độ tài chính, kế toán phải xác định những khoản 
chi phí nào cần phải phân bổ để hạch toán vào TK 643 "Chi phí trả trước" và mở sổ kế 
toán theo dõi chi tiết từng khoản phải phân bổ, đấ phân bổ cho từng năm, cho từng đối 
tượng chịu chi phí và sô còn lại chưa phân bô vào chi phí.

3- Việc tính toán để phân bổ chi phí trả trước vào chi phí hoạt động dịch vụ, chi 
hoạt động sự nghiệp cho từng kỳ kế toán phải căn cứ vào tính chất, mức độ của từng loại 
chi phí mà lựa chọn phương pháp và tiêu thức phân bổ cho hợp lý.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 643 - CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC
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Bên Nợ:
Các khoản chi phí trả trước thực tế phát sinh.

Bên Có:
Các khoản chi phí trả trước đã tính vào chi phí hoạt động dịch vụ, chi hoạt động sự 

nghiệp trong kỳ.

Số dư bên Nợ:
Các khoản chi phí trả trước chưa phân bổ cuối kỳ.

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

1“ Khi phát sinh các khoản chi phí trả trước có liên quan đến nhiều kỳ kế toán 
được phân bổ dần vào chi phí hoạt động dịch vụ, hoặc chi hoạt động sự nghiệp:

Nợ TK 643- Chi phí trả trước.
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ) (nếu có) 

CÓTK 111, 112,331...

2- Định kỳ, tính và phân bổ chi phí trả trước vào chi hoạt động dịch vụ, chi hoạt 
động sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ.
Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 643- Chi phí trả trước.

3- Khi trả trước tiền thuê TSCĐ theo phương thức thuê hoạt động để phục vụ cho 
hoạt động dịch vụ, hoạt động sự nghiệp cần phải phân bổ cho nhiều kỳ kế toán, ghi:

Nợ TK 643- Chi phí trả trước
Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3113- Thuế GTGT được khấu trừ) (nếu có) 

C ócácTK  111, 112,...

Định kỳ tiến hành phân bổ chi phí thuê TSCĐ vào chi hoạt động dịch vụ, chí hoạt 
động sự nghiệp, ghi:

Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ; hoặc 
Nợ TK 661- Chi hoạt động

Có TK 643- Chi phí trả trước.

4- Đối với công cụ, dụng cụ mua ngoài đưa ngay vào sử dụng một lần có giá trị 
lớn và sử dụng trong nhiều năm phải tính và phân bổ dần vào chi hoạt động dịch vụ hoặc 
chi hoạt động sự nghiệp theo quy định của chế độ quản lý tài chính:

- Khi mua công cụ, dụng cụ đưa ngay vào sử dụng ghi:
Nợ TK 643- Chi phí trả trước
Nợ TK 311- Các khoản phài thu (3113) (nếu có)

CÓTK 111, 112,331...
Đồng thời ghi Nợ TK 005 "Dụng cụ lâu bền đang sử dụng”.
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Đồng thời tiến hành phân bổ lần đầu, ghi;
Nợ TK 631- Chi hoạt động dịch vụ; hoặc 
Nợ TK 661- Chi hoạt động;

Có TK 643- Chi phí trả trước.
- Các năm sau tiếp tục phân bổ theo các bút toán như phân bố lẩn đẩu.
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TÀI KHOẢN 661 
CHI HOẠT ĐỘNG9 *

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi mang tính chất hoạt động thường 
xuyên và không thường xuyên theo dự toán chi đã được duyệt như: Chi dùng cho công 
tác nghiệp vụ, chuyên môn và chi quản lý bộ máy hoạt động của Quỹ, chi đẩu tư xây 
dựng cơ bản...

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẰN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU

1. Phải mở sổ kế toán chi tiết chi hoạt động theo từng nguồn kinh phí, theo niên độ 
kế toán và theo Mục lục Ngân sách Nhà nước.

2. Hạch toán chi hoạt động phải đảm bảo thống nhất với công tác lập dự toán và 
đảm bảo sự khớp đúng, thống nhất giữa hạch toán tổng họp với hạch toán chi tiết, giữa sổ 
kế toán với chứng từ và báo cáo tài chính. Các khoản chi hoạt động phải thực hiện theo 
đúng các quy định hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ do đơn vị xây dựng theo quy định 
của chê độ tài chính. Trong kỳ, Quỹ được chia thu nhập tăng thêm cho công chức, viên 
chức và trích các quỹ để sử dụng từ số tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên theo quy 
định của chế độ tài chính.

3. Hạch toán vào tài khoản này những khoản chị thuộc kinh phí hàng năm của Quỹ, 
bao gồm:

- Chi thường xuyên, gồm:
+ Chi thường xuyên tự chủ như chi tiền lương, các khoản có tính chất lương, các 

khoản trích theo lương, chi nghiệp vụ và các khoản mua sắm, sửa chữa thường xuyên 
TSCĐ, chi dịch vụ công cộng, văn phòng phẩm... và các khoản chi thường xuyên khác 
theo chế độ.

+ Chi thường xuyên không tự chủ như chi đoàn ra, đoàn vào; chi tổ chức hội thảo 
khoa học trong nước và quốc tế; chị mua tài liệu, tư liệu, thông tin tuyên truyền, quảng 
bá, xây dựng và duy trì trang Web phục vụ cho hoạt động Quỹ; chi phí tuyển chọn, xét 
chọn, thẩm định đề tài, dự án và các nhiệm vụ khác được tài trợ, cho vay; chi phí đánh 
giá, kiêm tra, nghiệm thu đê tài, dự án, chương trình được tài trợ, cho vay; chi thuê địa 
điểm văn phòng và các khoản chi thường xuyên không tự chủ khác.

- Chi không thường xuyên: Là những khoản chi như chi đầu tư XDCB và chi 
không thường xuyên khác...

4. Không hạch toán vào tài khoản này các khoản chi phí hoạt động dịch vụ, chi phí 
đầu tư XDCB bằng nguồn kinh phí đầu tư XDCB, các khoản chi thuộc nguồn kinh phí dự 
án.
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5. Quỹ phải hạch toán theo Mục lục Ngân sách Nhà nước các khoản chi hoạt động 
phát sinh từ các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghi thu, 
ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính.

6. Quỹ không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi hoạt động từ 
các khoản tiền, hàng viện trợ nhưng chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi ngân sách theo quy 
định. Các khoản chi hoạt động chưa được xét duyệt quyết toán như đã nêu trên được phản 
ánh vào số dư bên Nợ TK 661 “Chi hoạt động” (Chi tiết chi hoạt động chưa có nguồn 
kinh phí). Quỹ chỉ được xét duyệt quyết toán các khoản chi này khi có đủ chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách về các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án.

7. Het kỳ kế toán năm, nếu quyết toán chưa được duyệt thì toàn bộ số chi hoạt động 
trong năm được chuyển từ TK 6612 “Nãm nay” sang TK 6611 “Năm trước” để theo dõi 
cho đến khi báo cáo quyết toán được duyệt.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 661 - CHI HOẠT ĐỘNG 

Bên Nợ:
Các khoản chi hoạt động phát sinh ở Quỹ.
Bên Có:
- Các khoản được phép ghi giảm chi và những khoản đã chi sai không được phê 

duyệt phải thu hồi.
- Kết chuyển so chi hoạt động với nguồn kinh phí khi báo cáo quyết toán được 

duyệt.
Số dư bên Nọ*:
Các khoản chi hoạt động chưa được quyết toán hoặc quyết toán chưa được duyệt.

Tài khoản 661- Chi hoạt động, có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 66ỉ  ỉ-  Năm trước: Dùng để phản ánh các khoản chi hoạt động thuộc 

kinh phí năm trước chưa được quyết toán.
Tài khoản 6611 có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 66111- Chi thường xuyên: Dùng để phản ánh các khoản chi thường 

xuyên bằng nguồn kinh phí thường xuyên thuộc năm trước chưa được quyết toán;
Tài khoản 66111- Chi thường xuyên, có 2 tài khoản cấp 4 :
■ Tài khoản 661111“ Tự chủ: Dùng để phản ánh các khoản chi thường xuyên bằng 

nguôn kinh phí thường xuyên được giao tự chủ thuộc ngân sách nãm trước chưa được 
quyết toán;

' Tài khoản 661112- Không tự chủ : Dùng để phản ánh các khoản chi thường xuyên 
băng nguôn kinh phí thường xuyên không được giao tự chủ thuộc ngân sách năm trước 
chưa được quyết toán;
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+ Tài khoản 66112- Chi không thường xuyên: Dùng để phản ánh các khoản chi 
không thường xuyên như chi đầu tư XDCB và các khoản chi không thường xuyên khác 
băng nguôn kinh phí không thường xuyên thuộc năm trước chưa được quyêt toán.

- Tài khoản 66Ỉ2- Năm nay: Phản ánh các khoản chi hoạt động thuộc kinh phí ngân 
sách năm nay.

Tài khoản 6612 có 2 tài khoản cấp 3:
+ Tài khoản 66121- Chi thường xuyên: Dùng để phản ánh các khoản chi hoạt động 

thường xuyên bằng nguồn kinh phí thường xuyên thuộc ngân sách năm nay. Cuối ngày 
31/12, nếu quyết toán chưa được duyệt, so chi tập hợp ừên.tài khoản này sẽ được kết 
chuyển sang TK 66111 "Chi thường xuyên" (thuộc năm trước) ghi: Nự TK 66111/Có TK 
66121.

Tài khoản 66121- Chi thường xuyên, có 2 tài khoản cấp 4 :
■ Tài khoản 661211- Tự chủ: Dùng để phản ánh các khoản chi thường xuyên bằng 

nguồn kinh phí thường xuyên được giao tự chủ thuộc ngân sách năm nay;
■ Tài khoản 661212- Không tự chủ: Dùng để phản ánh các khoản chi thường xuyên 

bằng nguồn kinh phí thường xuyên không được giao tự chủ thuộc ngân sách năm nay;
+ Tài khoản 66122- Chi không thường xuyên: Dùng để phản ánh các khoản chi 

không thường xuyên bằng nguồn kinh phí không thường xuyên thuộc ngân sách năm nay. 
Cuối ngày 31/12, nếu quyết toán chưa được duyệt, số chi tập hợp trên tài khoản này sẽ 
được kết chuyển sang TK 66112 "Chi không thường xuyên" (thuộc năm trước) ghi: Nợ 
TK 66112/CÓ TK 66122.

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

1- Xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng nếu được tính vào chi hoạt động, ghi:
Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp)

Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

2- Xác định tiền lương, các khoản có tính chất lương, phụ cấp... phải trả cho cán bộ, 
công chức, viên chức tính vào chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

3- Hàng tháng trích BHXH, BHYT, KPCĐ, bảo hiểm thất nghiệp tính vào chi hoạt 
động, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp)
Có TK 332- Các khoản phải nộp theo lương (3321, 3322, 3323, 3324).

4- Phải trả về các dịch vụ điện, nước, điện thoại, bưu phí... Quỹ đã sử dụng nhưng 
chưa thanh toán (căn cứ vào hóa đơn của bên cung cấp dịch vụ) tính vào chi hoạt động, 
ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp)
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Có TK 331- Các khoản phải trả (3311).

5- Các khoản chi phí bằng tiền mặt, tiền gửi để chi trực tiếp cho hoạt động của Quỹ,
ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp)
C ócácT K  111’ 112

6- Thanh toán các khoản tạm ứng tính vào chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp)
Có TK 312 - Tạm ưng.

7- Trường hợp mua TSCĐ bằng nguồn kinh phí hoạt động, các nghiệp vụ kinh tế 
liên quan được phản ánh như sau:

- Khi mua TSCĐ đưa ngay vào sử dụng, ghi:
Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình
Nợ TK 213- TSCĐ vô hình

Có các TK111, 112...

Đồng thời ghi:

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612)
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

8- Khi phát sinh các khoản chi thường xuyên không tự chủ, g h i:

Nợ TK 661-Chi hoạt động (661212)
Có TK 111- Tiền mặt (Chi bằng tiền mặt)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc (Chi bằng chuyển khoản)

9- Hạch toán năm báo cáo giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho cuối năm thuộc kinh 
phí hoạt động (cả số còn sử dụng được và số không còn sử dụng được): Căn cứ vào biên 
bản kiểm kê nguyên liệu, vật liệu tồn kho ngày 31/12 kế toán lập "Chứng từ ghi sổ" phản 
ánh toàn bộ giá trị nguyên liệu, vật liệu tồn kho liên quan đến số kinh phí hoạt động được 
ngân sách cấp trong năm để quyết toán vào chi hoạt động của năm báo cáo (Trong đó ghi 
rõ: Giá trị nguyên liệu, vật liệu, tồn kho cuối ngày 31/12), ghi:

Nợ TK 661 - Chi hoạt động (6612 - Năm nay)
Có TK 337 - Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau

(3371 - Nguyên liệu, vật liệu tồn kho).

10- Hạch toán năm báo cáo giá trị khối lượng SCL, XDCB hoàn thành: Căn cứ vào 
bảng xác nhận khối lượng SCL, XDCB hoàn thành đến 31/12, kế toán lập "Chứng từ ghi 
sổ” để phản ánh gìá trị khối lượng công tác SCL, XDCB hoàn thành liên quan đến số 
kinh phí hoạt động được ngân sách cấp cho công tác SCL, XDCB trong năm được quyết 
toán vào chi hoạt động của năm báo cáo, lập "Chứng từ ghi sổ", ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (6612- Năm nay)
Có TK 337- Kinh phí đã quyết toán chuyển năm sau (3372, 3373).
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11- Thuế GTGT đầu vào liên quan đến vật tư, dịch vụ, TSCĐ mua về dùng đồng 
thời cho hoạt động dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khâu 
trừ và hoạt động sự nghiệp không được khấu trừ, nếu được tính vào chi hoạt động, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động
Có TK 3113- Thuế GTGT được khấu trừ.

12- Khi sử dụng các khoản tiền, hàng viện trợ phi dự án để chi hoạt động theo mục 
đích viện trợ, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (Chi tiết chi kinh phí viện trạ)
Có các TK 'n \[  112, 152,...

13- Khi phát sinh các khoản thu giảm chi hoạt động, ghi:

N ợcácT K  111, 112, 152,...
Có TK 661“ Chi hoạt động (Tài khoản cấp 2, 3 phù hợp).

14- Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động sự nghiệp, căn cứ vào số
dư TK 413- chênh lệch tỷ giá hối đoái, chi tiết lãi, lỗ tỷ giá hối đoái của hoạt động sự
nghiệp:

- Kết chuyển lỗ tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 661-C hi hoạt động

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 661- Chi hoạt động

15- Trường hợp trong kỳ Quỹ chia thêm thu nhập tăng thêm cho công chức, viên 
chức và trích lập các quỹ để sử dụng tính vào chi hoạt động thường xuyên căn cứ vào số 
tiết kiệm chi theo quy định của chế độ tài chính, ghi:

Nợ TK 661- Chi hoạt động (66121- Chi thường xuyên)
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức 
Có TK 43 1- Các quỹ.

16- Cuối năm, nếu quyết toán chưa được duyệt, kế toán tiến hành chuyển số chi 
hoạt động năm nay thành số chi hoạt động năm trước, ghi:

Nợ TK 6611- Năm trước
Có TK 6612-Năm nay.

- Đối với phần kinh phí thường xuyên:

Nợ TK 6611 - Năm trước (66111 - ch í thường xuyên)
Có TK 6612 - Năm nay (66121 - Chi thường xuyên).

- Đối với phần kinh phí không thường xuyên:

Nợ TK 6611 - Năm trước (66112 - ch i không thường xuyên)
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Có TK 6612 - Nầm nay (66122 - Chi không thường xuyên).

17- Năm sau, khi báo cáo quyết toán chi hoạt động được duyệt, tiến hành kết 
chuyến sô chi hoạt động vào nguôn kinh phí hoạt động, ghi:

Nợ TK 461 - Nguồn kinh phí hoạt động (4611)
Có TK 661 - Chi hoạt động (6611).

- Đối với phần kinh phí thường xuyên:
Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4611- Năm trước) (46111- Nguồn kinh phí 

thường xuyên)
Có TK 661“ Chi hoạt động (6611- Năm trước) (66111“ Chi thường xuyên).

- Đối với phần kinh phí không thường xuyên:
Nợ TK 461- Nguồn kinh phí hoạt động (4611- Năm trước) (46112- Nguồn kinh phí 

không thường xuyên)
Có TK 661- Chi hoạt động (6611 - Năm trước) (66112- Chỉ không thường

xuyên).

18- Những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức không được duyệt phải thu 
hôi hoặc chuyển xử lý, ghi:

Nợ TK 311 - Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)
Có TK 661- Chi hoạt động (6611- Năm trước).
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TÀI KHOẢN 662 
CHI DỰ ÁN

Tài khoản này dùng để phản ánh số chi cho chương trình, dự án, đề tài đã được 
Nhà nước phê duyệt bằng nguồn kinh phí Ngân sách Nhà nước cấp hoặc bằng nguồn viện 
trợ của nước ngoài, nguồn khác cho chương trình, dự án, để tài.

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY 
CẦN TÔN TRỌNG MỘT SỐ QUI ĐỊNH SAU

1- Tài khoản 662 “Chi dự án” chỉ sử dụng khi Quỹ được giao nhiệm vụ quản lý, 
thực hiện chương trình, dự án, đề tài và được NSNN cấp kinh phí, các khoản viện trợ, tài 
trợ của nước ngoài theo dự án để thực hiện chương trình, dự án, đề tài. Trường họp Quỹ 
chỉ tham gia nhận thầu lại một phần hay toàn bộ dự án từ đơn vị quản lý dự án thì không 
sử dụng tài khoản này (mà sử dụng TK 631- Chi hoạt động dịch vụ).

2 - Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết chi phí của từng chương trình, dự án, đề tài 
và tập hợp chi phí cho việc quản lý dự án, chi phí thực hiện dự án theo Mục lục Ngân 
sách Nhà nước và theo nội dung chi trong dự toán được duyệt của từng chương trình, dự 
án, đề tài.

3- Quỹ không được xét duyệt quyết toán ngân sách năm các khoản chi dự án từ 
các khoản tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án nhưng Quỹ chưa có chứng từ ghi 
thu, ghi chi ngân sách theo quy định của chế độ tài chính. Các khoản chi dự án chưa được 
xét duyệt quyết toán như đã nên trên được phản ánh vào số dư bên Nợ TK 662 “Chi dự 
án” (Chi tiết chi dự án chưa có nguồn kinh phí).

4- Đối với những khoản thu (nếu có) trong quá trình thực hiện chương trình, dự 
án, đề tài được hạch toán vào bên Có TK 511 “Các khoản thu" (Chi tiết thu thực hiện dự 
án). Tùy thuộc vào qui định xử lý của cơ quan cấp phát kinh phí, số thu trong quá trình 
thực hiện dự án được kết chuyển vào các tài khoản có liên quan.

5- Tài khoản 662 được mở theo dõi luỹ kế chi dự án từ khi bắt đầu thực hiện 
chương trình, dự án cho đến khi kết thúc chương trình, dự án được phê duyệt quyết toán 
bàn giao sử dụng.

KẾT CẮU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 662 - CHI D ự  ÁN 

Bên Nọ*:
Chi thực tế cho việc quản lý, thực hiện chương trình, dự án, đề tài.
Bên Có:
Số chi sai bị xuất toán phải thu hồi;
Số chi của chương trình, dự án, đề tài được quyết toán với nguồn kinh phí dự án.
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số  dư bên Nợ:

Số chi chương trình, dự án, đề tài chưa hoàn thành hoặc đã hoàn th àn h  nhưng 
quyêt toán chưa được duyệt.

Tài khoản 662 - Chỉ dự án, có 2 tài khoản cấp 2:

Tài khoản 662Ỉ- Chi quản lý dự án: Phản ánh các khoản chi về quản  lý chương
trình, dự án, đề tài.

Tài khoản 6622- CM thực hiện dự ản\ Phản ánh các khoản chi đổ thuc hiên 
chương trình, dự án, đề tài.

Trong các tài khoản cấp 2 có thể mở thêm các Tài khoản cấp 3: “ Năm trước” 
“Năm nay".

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

1- Khi xuất quỹ tiền mặt, rút tiền gửi chi cho chương trình dự án, đề tài, ghi:
Nợ TK 662 - Chi dự án’ (6621, 6622)

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

2- Xuất nguyên liệu, vật liệu, sử dụng cho chương trình, dự án, đề tài, ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án (6621, 6622)
Có TK 152- Nguyên liệu, vật liệu

3- Dịch vụ mua ngoài sử dụng cho chương trình, dự án, đề tài chưa thanh toán
ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án (6621, 6622)
Có TK 331- Các khoản phải trả.

4- Tiền lương của cán bộ chuyên trách dự án phải trả và phụ cấp phải trả cho
nhân viên hợp đông của dự án và những người tham gia thực hiện chương trình dự án đề
tài, ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án (6621, 6622)
Có TK 334- Phải trả công chức, viên chức.

5- Thanh toán tạm ứng tính vào chi dự án, ghi :

Nợ TK 662- Chi dự án (6621, 6622)

Có TK 312- Tạm ứng.

6- Rút dự toán chi chương trinh, dự án để chi thực hiện dự án, ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án
Có TK 462- Nguồn kinh phí dự án.

150



Đồng thời ghi Có TK 009- Dự toán chi chương trình, dự án.

7- Mua TSCĐ dùng cho chương trình, dự án, ghi:

Nợ TK 211- TSCĐ hữu hình

c ỏ  cácTK 111,112,331...

Đồng thời ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án
Có TK 466- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ.

8- Kết chuyển chi phí sửa chữa lớn TSCĐ của dự án hoàn thành, ghi:

Nợ TK 662- Chi dự án
Có TK 241- XDCB dở dang.

9- Những khoản chi của dự án không đúng chế độ, quá tiêu chuẩn, định mức, 
không được duyệt y phải thu hồi chờ xử lý, ghi:

Nợ TK 311- Các khoản phải thu (3118- Phải thu khác)
Có TK 662- Chi dự án.

10- Khi phát sinh các khoản thu ghi giảm chi dự án, ghi:

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

Có TK 662-Chi dự án.

11- Kế toán xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái của hoạt động dự án, căn cứ vào số 
dư TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái, chi tiết ỉãi, lỗ tỷ giá hối đoái của hoạt động dự án:

- Kết chuyển ỉỗ tỷ giá hối đoái, ghi:
Nợ TK 662- Chi dự án

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

- Kết chuyển lãi tỷ giá hối đoái, ghì:
Nợ TK 413- Chênh ỉệch tỷ giá hối đoái

Có TK 662- Chi dự an.

12- Khi quyết toán chi dự án được duyệt, kết chuyển số chi dự án đề ghi giảm 
nguồn kinh phí, ghi:

Nợ TK 462- Nguồn kinh phí dự án (4621, 4622, 4628)
Có TK 662- Chi dự án (6621, 6622).
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TÀI KHOẢN 001
TÀI SẢN THUÊ NGOÀI

Tài khoản 001 dùng để phản ánh giá trị của tất cả các loại tài sản thuê ngoài để sử 
dụng cho hoạt động của Quỹ. Giá trị tài sản đi thuê phản ánh vào tài khoản này là giá trị 
tài sản được hai bên thống nhất trong hợp đồng thuê tài sản.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 001 -  TÀI SẢN THUÊ NGOÀI 

Bên Nợ:
Giá trị tài sản thuê ngoài tăng khi thuê.
Bên Có:
Giá trị tài sản thuê ngoài giảm khi trả.
Số dư bên Nợ:
Giá trị tài sản thuê ngoài hiện có.

Tài khoản này chỉ phản ánh các loại tài sản thuê hoạt động (Sử dụng hết thời hạn 
thuê thì trả lại tài sản cho bên cho thuê)

Ke toán tài sản thuê ngoài phải theo dõi chi tiết theo từng người cho thuê và từng 
loại tài sản. Khi thuê tài sản phải có biên bản giao nhận tài sản giữa bên đi thuê và bên 
cho thuê. Quỹ thuê tài sản có trách nhiệm bảo quản an toàn và sử dụng có mục đích tài 
sản thuê. Mọi trường hợp trang bị thêm, thay đồi kết cấu, tính năng kỹ thuật của tài sản 
phải được đơn vị cho thuê đồng ý. Mọi khoản chi phí phát sinh Hên quan đến việc quản 
lý, sử dụng tài sản thuê ngoài được hạch toán vào các tài khoản có ỉiên quan trong Bảng 
Cân đôi tài khoản.
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TÀI KHOẢN 002
TÀI SẢN NHẬN GIỮ HỘ

Tài khoản 002 phản ánh giá trị các loại tài sản của đơn vị khác nhờ giữ hộ hoặc 
tạm giữ chờ giải quyết. Các loại tài sản nhận giữ hộ ở TK 002 là giá trị ghi trong hợp 
đồng giao nhận tài sản; Giá trị tài sản tạm giữ là giá ghi trong biên bản tạm giữ tài sản 
hoặc giá tạm tính để ghi sổ.

KẾT CẢU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 002 -  TÀI SẢN NHẬN GIỮ HỘ

Bên Nợ:
Giá trị các loại tài sản tăng do nhận giữ hộ.
Bên Có:
- Giá trị tài sản nhận giữ hộ được chuyển trả cho người sở hữu.
- Giá trị tài sản tạm giữ chờ giải quyết đã chuyển trả cho chủ sở hữu hoặc đã được 

xử lý theo pháp luật.
Số dư bên Nợ:
Giá trị tài sản hiện còn giữ hộ, còn tạm giữ chưa giải quyết.
Quỹ phải tổ chức theo dõi chì tiết từng loại tài sản theo từng nơi bảo quản và từng 

chủ sở hữu. Các loại tài sản nhận giữ hộ, tạm giữ khổng được phép sử dụng và phải tổ 
chức bảo quản cân thận, khi giao nhận hay trả lại phải có sự chứng kiến của 2 bên và phải 
làm thủ tục, giây tờ đầy đủ, có sự xác nhận của cả 2 bên.
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TÀI KHOẢN 003

NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ

Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu đã được xoá sổ, nhưng cần 
theo dõi để tiếp tục đòi nợ. Các khoản nợ khó đòi tuy đã xo á sổ trong Bảng cân đối tài 
khoản nhưng không cỏ nghĩa là xoá bỏ khoản nợ đó, tuỳ theo chính sách tài chính hiện 
hành mà theo dõi để truy thu sau này nếu tình hình tài chính của đối tượng có thay đồi.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 003 - NỢ KHÓ ĐÒI ĐÃ XỬ LÝ

Bên Nợ:
Số nợ khó đòi đã được xoá sổ trong Bảng Cân đối tài khoản để tiếp tục theo dõi 

ngoài Bảng.
Bên Có:
- Số đã thu được về các khoản nợ khó đòi;
- Số nợ khó đòi được xoá sổ theo quyết định của cơ quan hoặc cấp có thấm quyền, 

không phải theo dõi ngoài Bảng Cân đối tài khoản.
Số dư bên Nợ:
Số còn phải thu về nợ khó đòi cần tiếp tục theo dõi.

Khi thu được khoản nợ khó đòi đã được xoá sổ thì ghi tăng thu nhập khác của Quỹ 
(nghiệp vụ trong Bảng Cân đối tài khoản), đồng thời ghi Có TK 003 “Nợ khó đòi đã xử 
lý’5. Trường hợp khoản nợ khó đòi đã xác định chắc chắn không thể đòi được nữa thì 
trình cấp có thẩm quyền quyết định xoá nợ. Khi có quyết định của cấp có thẩm quyền, 
ghi Có TK 003

Ke toán chi tiết tài khoản này phải theo dõi cho từng đối tượng nợ và từng khoản
nợ.
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TÀI KHOẢN 005 
DỤNG CỤ LÂU BỀN ĐANG SỬ DỤNG

Tài khoản 005 dùng để phản ảnh giá trị các loại dụng cụ lâu bền đang sử dụng tại 
Quỹ. Dụng cụ lâu bền đang sử dụng là những dụng cụ có giá trị tương đối lớn và thời
gian sử dụng lâu dài, yêu cầu phải được quản lý chặt chẽ kề từ khi xuất dùng đến khi báo
hỏng.

Dụng cụ lâu bền đang sử dụng phải được hạch toán chỉ tiết theo từng loại, theo 
từng nơi sừ dụng và theo từng người chịu trách nhiệm vật chất. Trong từng loại dụng cụ 
lâu bền đang sử dụng phải hạch toán chi tiết theo các chỉ tiêu số lượng, đơn giá, thành 
tiền.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA 
TÀI KHOẢN 005 -  DỤNG CỤ LÂU BỀN ĐANG SỬ DỤNG

Bên Nơ:
Giá trị dụng cụ lâu bền tăng do mua ngoài hoặc được cấp, được tài trợ, viện trợ,... 

đưa ngay vào sử dụng.

Bên Có:
Giá trị dụng cụ lâu bền giảm do báo hỏng, mất và các nguyên nhân khác.

Số dư bên Nọ*:
Giá trị dụng cụ lâu bền hiện đang sử dụng tại Quỹ.

Các bộ phận hoặc cá nhân được giao quản lý, sử dụng dụng cụ lâu bền có trách 
nhiệm quản lý chặt chẽ không để mất mát, hư hỏng.

Khi dụng cụ lâu bền bị hỏng, mất, bộ phận được giao quản lý, sử dụng phải làm 
giấy báo hỏng hoặc báo mất tài sản có đại diện của bộ phận và cá nhân người được giao 
quản lý, sử dụng và ký xác nhận đề làm căn cứ xác định trách nhiệm vật chất.
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TÀI KHOẢN 007
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Tài khoản 007 phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của các loại 
ngoại tệ ở Quỹ.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
CỦA TÀI KHOẢN 007 -  NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

Bên Nợ: số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ)
Bên Có: Số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ)
Số dư bên Nợ: số ngoại tệ còn lại (Nguyên tệ).
Trên tài khoản này không quy đồi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam.
Kế toán chi tiết Tài khoản 007 theo từng loại nguyên tệ.
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TÀI KHOẢN 009
D ự  TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Tài khoản này dùng cho Quỹ được Ngân sách cấp kinh phí chương trình, dự án, đề 
tài khoa học để phản ánh sô dự toán kinh phí NSNN giao cho các chương trình, dự án, đê 
tài khoa học và việc rút dự toán chương trình, dự án ra sừ dụng.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH 
CỦA TÀI KHOẢN 009 -  DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

Bên Nợ:
- Dự toán chi chương trình, dự án được giao.
- Số dự toán điều chỉnh trong năm (Tăng ghi dương (+), giảm ghi âm (-)).
Bên Có:
- Rút dự toán chi chương trình, dự án ra sử dụng
- Số nộp khôi phục dự toán (ghi âm (-)).
Số dư bên Nợ:
Dự toán chi chương trình, dự án còn lại chưa rút.

Tài khoản 009 có 2 tài khoản cẩp 2:

- 0091 “Dự toán chí chương trình, dự án”
- 0092 “Dự toán chi đầu tư XDCB”.
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Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

1. Danh mục sỗ kế toán đặc thù

Sổ kế toán đặc thù của Quỹ ban hành theo 
Thông tư số 243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ký hiệu 
mẫu sổ

Phạm vi áp dụng

1 Sổ theo đối chi tiết quỹ phát triển khoa học công 
nghệ (nguồn ngân sách)

S81a-Q

2 Sổ theo đõi chi tiết quỹ phát triển khoa học công 
nghệ (nguồn khác)

S81b - Q

3 sồ tồng hợp quỹ phát triền khoa học công nghệ S81C-Q
4 sồ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không phải 

thu hồi
S82-Q

5 Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 
kinh phí

S83-Q

6 Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử đụng kình phí sai 
mục đích

S84-Q

7 Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn S85a- Q
8 Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang quá hạn S85b-Q
9 Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ S 8 5 C - Q

10 Sổ tổng hợp thu hồi gốc cho vay S85d-Q
li sồ theo dõi phải trả về nhận uỷ thác S86a-Q
12 Sổ theo dõi tổng hợp tinh hình sử dụng vốn nhận uỷ 

thác
S86b-Q
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2. Mẫu sổ kế toán đăc thù của Quỹ

Bộ Khoa học và Công nghệ Mẫu số: S81a- Q
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Tên tài khoản: Tài khoản 432 "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" (TK 4321)

Nguồn: Ngân sách Nhà nước
Năm.............

Ngày 
tháng 
ghi sổ

Chứng tù ghi số

Diền giải
Tài 

khoản 
đối ửng

số phát sinh Nợ
Số phát sinh 

Có
Số dư

Sô
•hiệu

Ngày,
tháng

Tông
số

Trong đó
Tài trợ không 
thu hôi được 
duyệt quyết 

toán

Miễn giảm Xóa nơ Khác
Tài trợ có 

thu hồi
Cho
vay

KP SD sai 
mục đích

Cho
vay

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Sô dư đâu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ đầu năm

X
X
X

- Sổ này cỏ .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang....
-  Ngày’ m ở sổ:....

N gày... tháng... năm....
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đem vị
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ lên) (Kỷ, họ tên, đóng dâu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số: S81b- Q
(Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Tên tài khoản: Tài khoản 432 "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" (TK 4328)

Nguồn: Khác
Năm..............

Ngày
tháng

Chứng từ ghi
sổ

Số phát sinh Nợ Số phát sinh Có

ghi sổ
SỐ Diễn giải

Tài
Ngày, khoản Trong đô Trong đó

hiệu tháng đôi
Tổng

số

Tài trợ Miễn giảm Xóa nợ
Tổng

số

Thu Số du*
ung không thu 

hổi được 
duyệt 

quyết toán

Tài 
trợ có 

thu 
hồi

Cho
vay

KP SD 
sai mục 

đích

Cho
vay

Khảc Đỏng
góp

hồi
kinh
phí

Khác

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Sô dư đâu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ đầu năm

X

X

X

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến irang.
- Ngày mở sổ:....

N gày... tháng... năm....
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

M âu số: S81b- Q
(Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỞ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Tên tài khoản: Tài khoản 432 "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" (TK 4328)

Nguồn: Khác
Năm.

Ngày
tháng

Chửng từ ghi
sổ

Số phát sinh Nọ' Số phát sinh Có

ghi sổ
Số

Tài
Ngày, Diên giải khoản Trong đó Trong đó

hiệu tháng đối
Tổng

số

Tài trơ Miễn giảm Xóa nơ
Tổng

số

Thu Số dtr
ưng không thu 

hồi được 
duyệt 

quyết toán

Tài 
trợ có 

thu 
hồi

Cho
vay

KJP s d  
sai mục 

đích

Cho
vay

Khác Đóng
góp

hôi
kinh
phí

Khác

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Số dư đẩu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ đàu năm

X

X

X

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang Oỉ đền trang.
- Ngày mở sô:....

Ngày ... tháng ... năm....
Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số: S81b- Q
(Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Tên tải khoản: Tài khoản 432 "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ" (TK 4328)

Nguồn: Khác
Năm..............

Ngày
tháng

Chứng từ ghì
so

Số phát sinh Nợ Số phát sinh Có

ghi sổ
Số

Tài
Ngày, Diên giải khoản Trong đó Trong đó

hiệu tháng đôi
Tổng

số

Tài trợ Miễn giảm Xóa nơ
Tổng

số

Thu Số dư
ung không thu 

hồi được 
duyệt 

quyết toán

Tài 
trợ có 

thu 
hồi

Cho
vay

KPSD  
sai mục 

đích

Cho
vay

Khác Đóng
góp

hôi
kinh
phí

Khác

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ đầu năm

X

X

X

- sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang.
- Ngày mở so:....

Ngày ... tháng ... năm....
Người ghi sổ Ke toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triên khoa học và công nghệ quôc gia

M ẫu số: S81c- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ TỔNG HỢP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Tên tài khoản: Tài khoản 432 "Quỹ phát triển khoa học và công nghệ"

Năm.............

Nguồn vén Số dư 
đầu kỳ

Số phát sính Nợ Sô phát sinh Có

Số du- 
cuối kỳTông sô

Trong đó
Tông

số

Trong; đó
Tài trợ không 
thu hồi chưa 
được duyệt 
quyết toán

Miễn giảm Xóa nợ
Khác NSNN

cấp
Đóng
góp

Thu hồi 
kinh phí

KhácTài trợ 
có thu 

hồi

Cho
vay

KP SD 
sai mục 

đích

Cho
vay

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nguồn NSNN 
Nguồn khác
Tông cộng

Ngày... tháng... năm....
Nguời ghi sô Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triên khoa học và công nghệ quôc gia

Mẫu số S82 - Q
(Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT CHI TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI THU HÒI 
Tên tài khoản: Tài khoản 632 "Chi từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ”

- Tên Dự án:............................................................  Mã số:..........................
-  Năm khởi đầu...................................Năm kết thúc .................................................................................................................

- Nguồn vốn tài trợ..........................................................................................
Nãm......................

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK
đối
ứng

Sô phát sinh Nợ
Số phát sinh Có

Số dư
Số

hiệu
Ngày,
tháng

Tổng số
Trong đó

Số được duyệt 
quyết toán

Sô phải 
thu hồi

A B c D E 1 2 3 4 5
- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ đầu năm
- Luỹ kế từ năm khởi đầu

X

X

X

X

- Sô này cỏ .... trang, đánh sô từ trang 01 đên trang....
- Ngày mở sổ:....

N g à y ... tháng... năm....
Ke toán trưởng Thủ trưởng đon vị

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dâu)
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

5



Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số: S83- Q
(Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT CHI TÀI TRỢ 
THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THU HỒI KINH PHÍ
Tên tài khoản: Tài khoản 3114 MPhải thu kinh phí tài trợ"

- Tên dự án:.............................. Mã số:.......................................
- Năm khởi đầu:........................ Năm kết thúc:............................
- Nguồn vốn tài trợ:.....................................................................

Năm:
Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ
Nội dung TK

đối
ứng

số phát sinh 
Nợ

Số phát sinh Có
Số dưSô

hiệu
Ngày,
tháng Tông

số

Trong đó
Sô đã 

thu hồi
Sô được 

miễn, 
giảm

Sô sử dụng 
sai phải thu 

hồi
A B c D E 1 2 3 4 5 6

- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ đầu năm
- Luỹ kế từ khi khởi đầu dự án

X
X
X
X

- Sổ này cố......trang, đánh sổ từ trang 01 đên trang.
- Ngày mở so:.............................................................

Ngày... thảng... năm....
Ke toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)
Người ghi sổ
(Kỷ, họ tên)
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Bộ Khoa học và Công nghệ M ẫ u số: S84- Q
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT THEO DÕI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ SAI MỤC ĐÍCH
Tên tài khoản: Tài khoản 3115 "Các khoản phải thu hồi"

- Tên dự án:......................... Mã số:............................................
- Năm khải đầu:............................... Năm KẾT th ú c :..........................
- N guồn vốn tài trợ:.....................................................................

N ăm :
Ngày, C hứng từ TK

/
Sô phát sinh N ợ Sô phát sinh Có

SỐtháng Sô N gày, N ộ i dung đối Tông T rong c ó T ông Trong đó
ghi
sổ

hiệu tháng ứng so KP tài trợ 
không phải 
thu hồi đã 
quyết toán

KP tài trợ 
không phải 

thu hồi 
chưa quyết 

toán

KP tài trợ 
thuộc đối 

tượng 
phải thu 

hồi

KP cho 
vay

sô Đ ã
thu
hồi

X oá
nợ

dư

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư  cuối kỳ
- Luỹ kế từ  đầu năm
- L uỹ kế từ  khi khởi đầu  dự  án

X
X
X
X

- Sỏ này cỏ......trang, đánh sô từ trang 01 đên trang.
- Ngày mở so:.............................................................

Ngày... tháng... năm....
Người ghi sô Kê toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đống dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triên khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số:̂ S85a- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY TRONG HẠN 
Tên tài khoản: 3131- Cho vay trong hạn

- Tên dự án:......................... Mã số:.......................................
- Năm khởi đầu:............................... Năm kết thúc:................
- N guồn  vốn cho v ay :...............................................................................
- Lãi suất cho vay trong  hạn :.................................................................
- Thời hạn vay:..................................................................... .

Năm:
Ngày, Chứng từ Sổ phát sinh Có

Số dưtháng Sô Ngày, Nội dung TK đôi Sô phát Tổng số Trong đó
ghi sô hiệu tháng ứng sinh Nợ Nợ gôc cho 

vay đã thu 
hồi

Nợ gôc cho 
vay chuyển 

sang quá 
hạn

N ợ gôc 
cho vay 
chuyển 

sang 
khoanh 

nợ

N ợ gôc 
cho 
vay 
phải 

thu hồi

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7

- Số dư đầu kỷ
- Số phát sinh trong  kỳ

- C ộng phát sinh trong  ký
- Số dư  cuối kỳ
- Luỹ ke từ  đầu năm
- Luỹ ke từ  khỉ khởi đầu dự án

X
X
X
X

- Sổ này có...
- Ngày mở sô

Người ghi sổ Ke toán truửng
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên)

.trang, đánh số từ trang 01 đến trang.

Ngày... tháng... năm.... 
Thủ trưỏng đơn vị

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triên khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số: S85b- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY CHUYỂN SANG QUÁ HẠN 
Tên tài khoản: 3132- Cho vay quá hạn

- Tên dự án:......................... Mã số:............................................
- Năm khởi đầu:............................... Năm kết thúc:.....................
- Nguồn vốn cho vay:..................................................................
- Lãi suẩt cho vay quá hạn :.........................................................................
- Thời hạn vay:.............................................................................

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ

Nội dung

TK
đối
ửng

Sô
phát
sinh
Nợ

Số phát sình Có

Sô dư
Sô

hiệu
Ngày,
tháng

Tông
sô

Trong đó
Nợ gôc cho 
vay đã thu 

hồi

Nợ gôc cho 
vay được 
gia hạn

N ợ gôc cho vay 
chuyển sang 
khoanh nợ

Nợ gốc cho 
vay phải thu 

hồi
A B c D E 1 2 3 4 5 6 7

- Sổ dư đầu kỷ

- Số phát sinh trong  kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ  đầu năm
- Luỹ kế từ khi khởi đầu dự án

X
X
X
X

Người ghi sổ
(Kỷ, họ tên)

Kế toán trưởng
(Kỷ, họ tên)

- Sổ này có......trang, đánh số từ trang 01 đến trang.
- Ngày mở so:..............................................................

Ngày... thảng... năm....
Thủ trưỏng đơn vị 

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triến khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số: S85c- Q
(Ban hành theo TY số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 3 1/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY CHUYỂN SANG KHOANH NỢ 
Tên tài khoản: 3133- Khoanh nợ cho vay

- Tên dự án:......................... Mã số:............................................
-Năm khởi đầu:............................... Năm kết thúc:....................
- N guồn  vốn  cho v ay :.....................................................................................
- Lãi suất khoanh nợ:...................................................................
- Thời hạn vay:............................................................................

Năm:
Ngày, C hứng từ Sô phát sinh C ó

Sốtháng Sô Ngày, TK Sô phát Tông
sô

Trong đó
ghi sô hiệu tháng N ội dung đôi

ứng
sinh N ợ K hoanh 

nợ cho 
vay đã 
thu hồi

K hoanh 
nợ cho 

vay được 
g iảm

K hoanh  
n ợ  cho 

v ay  được 
x o á  nơ

K hoanh 
nợ cho 

vay  phải 
thu hồi

dư

A B c D E 1 2 3 4 5 6 7
- Sô dư đâu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ
- Luỹ kế từ  đầu năm
- Luỹ kế từ khi khởi đầu dự án

X
X
X
X

- Số này cỏ...
- Ngày mở sổ

+
Người ghi sổ Kế toán trưởng
(Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên)

.trang, đánh sổ từ trang 01 đến trang.

N gày... tháng... năm....
Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

10



Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số: S85d- Q
(Ban hành theo TT số: 243 /2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

S Ổ TỔNG HỢP THU H Ồ I G Ố C  CHO VAY 
Tên tài khoản: 313- Cho vay

Năm..............

STT Tên dự án Mã số 
dự án

Số gốc còn phải thu hồi
Tổng

sô
Trong đó

Số gốc cho vay trong 
hạn còn phải thu

Số gốc chuyển sang quá 
hạn còn phải thu hồi

Số gốc chuyển sang khoanh 
nợ còn phải thu hồi

A B c 1 2 3 4
1

1
2

Nguôn NSNN

Dư án...............
Dư án..............

II
1
2

Nguôn khác
Dư án...............
Dư án...............

Tổng cộng X

- Sổ này có......trang, đánh sổ từ trang 01 đến trang..
- Ngày mở số:.............................................................

Ngày... tháng... năm....
Nguửi ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ

Mẫ u số: S86a- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ THEO DÕI PHẢI TRẢ VỀ NHẬN UỶ THÁC
Năm:.....

Bên uỷ thác:.................

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ

DIỄN GIẢI

Số đã thanh toán với bẽn giao uỷ thác Số phải thanh toán với bên giao uỷ thác
Sô

hiệu
Ngày,
tháng Tông

sổ

Trong đó
Tông sô

Trong đó
Vốn nhận 

uỷ thác
Phải trả khác Vốn nhận uỷ thác Phải trả khác

A B c D 1 2 3 4 5 6
- Số dư đầu kỳ
- Sô phát sinh trong kỳ

- Cộng phát sinh trong kỳ
- Số dư cuối kỳ

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang...
- Ngày mở sổ:.........

Người ghi sô
(Kỷ, họ tên)

Ke toán trưởng
(Kỷ, họ tên)

Ngày ....thảng ...năm 
Thủ trưởng đơn vị
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)



Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ

M ẫu số: S86b- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

SỔ THEO DÕI TỔNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NHẬN UỶ THÁC
Năm:.....

Bên uỷ thác:.................
_________________________ ____________________________________ _____ Đơn vị tính:

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giài

Vốn 
nhận uỷ 
thác còn 

lại kỳ 
trước 

chuyển 
sang

Vôn uỳ 
thác 
thực 
nhận 
trong 

kỳ

Vôn nhận uỷ thác đã thực hiện Vốn nhận uỷ thác đã thanh toán trong kỳ Vốn nhận uỷ thác còn  
lại cuối kỳ

Sô
hiệu

Ngày,
tháng Tổng

số

Trong đó

Tông
số

Trong đó

Tông
số

Trong đó

Tài trợ 
không 
thu hồi

Tài 
trợ có 

thu 
hồi

Cho
vay

Tài trợ 
không 

thu 
hồi

Tài 
trợ có 

thu 
hồi

Thu
hồi
vốn
cho
vay

Vôn sừ 
dụng sai 

mục 
đích

Vôn
đã

được
xoá
nợ

Sô
chưa

sừ
dụng

Sô 
đã sử 
dụng 
chưa  
được 
thanh 
toán

A B c D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sô dư đâu kỳ

Cộng phát 
sinh tronẹ kỳ
Số du cuối kỳ

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang
- Ngày mở sổ:.........

Người ghi sổ
(Kỷ, họ tên)

Kế toán trưởng
(Kỷ, họ tên)

Ngày ....tháng ....năm 
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



3. Giải thích nội đung và phương pháp ghi sổ kế toán đặc thù của Quỹ

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Mẫu số S81a-Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi chi tiết 
tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo nguồn Ngân sách Nhà nước câp. 
Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triền khoa học và công nghệ đê lập Sô tông 
hợp quỹ khoa học và công nghệ (Mấu số 81c-Q) làm căn cứ lập báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ.

2- Căn cử và phương pháp ghi số
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sồ.
- Cột B, C: Ghi sô hiệu, ngày, tháng của chứng từ
- Cột D: Ghi rõ nội dung tăng hoặc giảm quỹ.
- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 9. số liệu để ghi vào dòng này là số dư Có cuối kỳ trên 

sổ này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ
- Cột 1 : Ghi tảng số phát sinh giảm của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ từ 

nguồn NSNN. số liệu ghi vào cột này được căn cứ trên tổng số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết 
TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước), hoặc cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7

- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7:̂  Ghi chi tiết số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn 
Ngân sách Nhà nước) chi tiết theo từng nội dung giảm quỹ, trong đó:

+ Cột 2: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi thuộc nguồn NSNN cấp được 
duyệt quyết toán, số liệu để ghi trên cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 
432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 632;

+ Cột 3: Ghi số miễn giảm các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi thuộc nguồn 
NSNN. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi 
tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 3114 (Chi tiết miễn giảm);

+ Cột 4: Ghi sô miễn giảm các khoản cho vay từ nguồn NSNN. số liệu để ghi vào cột này 
được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách 
Nhà nước)/Có TK 313 (Chi tiết miễn giảm);

+ Cột 5: Ghi các khoản kinh phí đã cấp sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi 
nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ từ nguồn NSNN. số liệu để ghi vào cột này 
được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách 
Nhà nước)/CóTK 3115

+ Cột 6: Ghi các khoản tiền gốc đã cho vay từ nguồn NSNN nhưng không có khả năng thu 
hồi được phép xoá nợ. số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ 
TK 432 (chi tiết TK 4321 - Nguồn Ngân sách Nhà nước)/Có TK 313 (Chi tiết xoá nợ gốc vay);

+ Cột 7: Ghi số giảm quỹ từ các trường hợp khác từ nguồn NSNN.
Số phát sinh Có
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- Cột 8: Ghi số tăng quỹ trong kỳ từ nguồn NSNN, số liệu ghi vào cột này được căn cứ 
các chứng từ hạch toán vào bên Nợ các TK liên quan/CÓ TK 432 (chi tiêt TK 4321 - Nguôn Ngân 
sách Nhà nước).

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 9. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

sẻ  dư = Số dư + Tông số phát sinh - Tông sô phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Có trong kỳ Nợ cuối kỳ

SỔ THEO DÕI CHI TIẾT QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Mẫu số S81b - Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi chi tiết 
tình hình táng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo nguồn khác ngoài nguồn Ngân sách 
Nhà nước cấp. Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào sổ theo dõi chi tiết quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
để lập Sổ tồng hợp quỹ khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-Q) làm căn cứ lập báo cáo tình hình 
tâng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

2“ Căn cử và phương pháp ghi sổ
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ
- Cột D: Ghi rõ nội dung tăng hoặc giảm quỹ.
- Cột E: Ghi so hiệu tài khoản đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 12. số liệu để ghi vào dòng này là số du Có cuối kỳ trên 

so này kỳ trước.
Số phát sinh Nọ*
- Cột 1 : Ghi tổng số phát sinh giảm của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ từ 

nguồn khác, số liệu ghi vào cột này được cân cứ trên tổng số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết 
TK 4328 - Nguồn khác), hoặc cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7

- Cột 2, 3, 4, 5, 6, 7: Ghi chi tiết số phát sinh bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn 
khác) chi tiết theo từng nội dung giảm quỹ, trong đó:

+ Cột 2: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi thuộc nguồn khác được duyệt 
quyết toán, số liệu để ghi trên cột này được căn cứ vào các chứng tò hạch toán bên Nợ TK 432 
(chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 632;

+ Cột 3 : Ghi số miễn giảm các khoản tài ừợ thuộc đối tượng phải thu hồi thuộc nguồn 
khác. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết 
TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 3114 (Chi tiết miễn giâm);

+ Cột 4: Ghi số miễn giảm các khoản cho vay từ nguồn khác, số liệu để ghi vào cột này 
được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 
313 (Chi tiết miễn giảm);

+ Cột 5: Ghi các khoản kinh phí đã cấp sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi 
nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ từ nguồn khác, số liệu để ghi vào cột này
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được cãn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 
3115

+ Cột 6: Ghi các khoản tiền gốc đẫ cho vay từ nguồn khác nhưng không có khả năng thu 
hồi được phép xoá nợ. số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ 
TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác)/Có TK 313 (Chi tiết xoá nợ gốc vay);

+ Cột 7: Ghi số giảm quỹ từ các trường họp khác từ nguồn khác.
Số phát sinh Có
- Cột 8 : Ghi tổng sổ tăng quỹ trong kỳ từ nguồn khác, số liệu ghi vào cột này được căn cứ 

vào tống số phát sinh bên Có TK 432 (chi tiết TK 4328 - Nguồn khác), hoặc cột 8 = cột 9 + cột 
10 + cột 11

- Cột 9, 10, 11: Ghi chi tiết số tăng quỹ trong kỳ, căn cứ vào số phát sinh bên Có TK 432 
(chi tiết TK 4328 - Nguồn khác), chi tiết theo từng nội dung tăng quỹ, trong đó:

+ Cột 9: Ghi số tăng quỹ từ các khoản được đóng góp, hiến tặng, số liệu ghi vào cột này 
được căn cứ các chửng từ hạch toán vào bên Nợ các TK 111, 112/Có TK 432 (chi tiết TK 4328 - 
Nguồn khác);

+ Cột 10: Ghi số tăng quỹ từ các khoản thu hồi kinh phí từ khoản tài trợ đã được xét duyệt 
quyết toán sau đó phát hiện sừ dụng sai mục đích, sai chế độ. số liệu ghi vào cột này được căn cứ 
các chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK. 511 (TK 5113)/CÓ TK. 432 (chi tiết TK. 4328 - Nguồn 
khác);

+ Cột 11 : Ghi số tăng quỹ từ các khoản khác.
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 12. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

So dư = Số dư + Tống số phát sinh - Tong so phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Có trong kỳ Nợ cuối kỳ

SỔ TỔNG HỢP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Mẫu số S81c - Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đề theo dõi tổng họp 
tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo nguồn Ngân sách Nhà nước và nguồn 
khác, là cán cứ để lập Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mã số 
B07-Q).

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ:
Căn cứ để lập sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ là các sổ theo dõi chi tiết 

quỹ phát triển khoa học và công nghệ (theo mẫu số 81 a-Q và mẫu so 81 b-Q)
- Cột A: Ghi tên nguồn vốn thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Số dư đầu kỳ;
- Cột 1 : Ghi so dư đầu kỳ, ữong đó:
+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ tại Cột 9 trên 

Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ s 81a-Q).
+ Sổ liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ tại Cột 12 trên 

Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 8 lb-Q).
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số phát sinh Nợ
- Cột 2: Ghi tổng sổ phát sinh giảm của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ, 

trong đó:
+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại 

Cột 1 trên Sô theo dõi chi tiêt quỹ hô trợ phát triên và công nghệ theo nguôn NSNN (Mâu sô s 
81a-Q).

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột
1 trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ ữợ phát triền và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu so s 81b-Q).

Hoặc Cột 2 -  Cột 3 + Cột 4 + Cột 5 + Cột 6 + Cột 7 + Cột 8
- Cột 3, 4, 5, 6, 7, 8: Ghi số phát sinh bên Nợ TK 432 chi tiết theo từng nội dung giảm 

quỹ, trong đó:
+ Cột 3: Ghi số tài ừợ thuộc đối tượng không phải thu hồi được duyệt quyết toán, trong

đó:
. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột

2 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát ừiển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sô s 81a-
Q).

. số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 2 
trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 8 lb-Q).

+ Cột 4: Ghi số miễn, giảm các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu h ồ i, trong đó:
. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột

3 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ s 81a-
Q).

. số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 3 
trên Sổ theo dối chi tiết quỹ hỗ trợ phát triền và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 8 lb-Q).

+ Cột 5: Ghi số miễn giảm các khoản cho vay, trong đó:
. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại 

Cột 4 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển vả công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ s 
81a-Q).

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 4 
trên Sổ theo dối chi tiết quỹ hỗ trợ phát triền và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu so s 81b-Q).

+ Cột 6: Ghi các khoản kinh phí đã cấp sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi 
nhưng không có khả năng thu hồi được phép xoá nợ, trong đó:

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng sô phát sinh” tại Cột
5 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ s 81a-
Q).

. số liệu đề ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 5 
trên sồ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu so s 81b-Q).

+ Cột 7: Ghi các khoản tiền gốc đã cho vay nhưng không có khả năng thu hồi đuợc phép 
xoá nợ, ữong đó:

. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột
6 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ s 81a-
Q)-
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. Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột
7 trên Sô theo dõi chi tiêt quỹ hô trợ phát triên và công nghệ theo nguôn NSNN (Mâu sô s 81a-
Q)-

. số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 7 
trên sẳ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 81Ồ-Q).

Số phát sinh Có
- Cột 9: Ghi tảng số phát sinh tăng của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trong kỳ, 

trong đó:
+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại 

Cột 8 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu so s 
81a-Q).

+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng ‘'Cộng số phát sinh” tại Cột
8 ữên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 81b-Q) 
hoặc Cột 9 = Cột 11 + Cột 12 + Cột 13

- Cột 10: Chỉ ghi số tăng quỹ trong kỳ vào Cột này trên dòng nguồn NSNN, số liệu ghi 
vào cột này được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 8 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ 
trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sổ s 81a-Q).

- Cột 11, 12, 13: Chỉ ghi số tăng quỹ vào các cột này trên dòng Nguồn khác, cụ thể:
+ Cột 11 : Ghi số tăng quỹ từ các khoản được đóng góp, hiến tặng, số liệu ghi vào cột này 

được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 9 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát ừiển 
và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 8 lb-Q).

+ Cột 12: Ghi số tăng quỹ từ các khoản thu hồi kinh phí từ khoản tài ứợ đã được xét duyệt 
quyết toán sau đỏ phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ. số liệu ghi vào cột này được căn cứ 
vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 10 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công 
nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 81b-Q).

+ Cột 13: Ghi số tăng quỹ từ các khoản khác, số liệu ghi vào cột này được căn cứ vào 
dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 11 trên sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ 
theo nguồn khác (Mẫu sổ s 81b“Q).

Số dư cuối kỳ:
- Cột 14: Ghi số dư cuối kỳ, trong đó:
+ Số liệu để ghi vào dòng Nguồn NSNN được căn cứ vào dòng số dư cuối kỳ tại Cột 9 

trên Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn NSNN (Mẫu sồ s 8 la-Q).
+ Số liệu đề ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng số dư cuối kỳ tại Cột 12 trên 

Sổ theo dõi chi tiết quỹ hỗ trợ phát triển và công nghệ theo nguồn khác (Mẫu sổ s 8 lb-Q).

. số  liệu để ghi vào dòng Nguồn khác được căn cứ vào dòng “Cộng số phát sinh” tại Cột 6
trên Sổ theo dõi chi tiêt quỹ hô trợ phát triên và công nghệ theo nguôn khác (Mâu sô s  81b-Q).

+ Cột 8: Ghi số giảm quỹ từ các trường họp khác, trong đó:
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1- Mục đích:
- Sổ này dùng để theo dõi các khoản chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi và được 

mở chi tiết cho từng dự án theo từng nguồn tài trợ thuộc quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
gồm: Nguồn NSNN và nguồn khác.

- Mỗi dự án được theo dõi trên 1 trang sổ, hoặc 1 số trang so riêng.
- Cuối kỳ, kế toán căn cứ vào các sổ chi tiết để lập Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát 

triển khoa học và công nghệ, Báo cáo tình hình sử dụng các khoản tài trợ thuộc đối tượng không 
phải thu hồi.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sô
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ
- Cột D: Ghi rõ nội dung nghiệp vụ của từng chứng từ kế toán dùng để ghi so liên quan 

đến các khoản chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi trong kỳ.
- Cột E: Ghi số hiệu TK đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 5. số liệu để ghi vào dòng này căn cứ vào số dư Nợ cuối 

kỳ trên sổ này kỳ trước chi tiết theo từng dự án theo số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu 
hồi kỳ trước chưa được quyết toán chuyển sang.

Số phát sinh Nợ
- Cột 1: Ghi số đã chi tài trợ trong kỳ theo từng lần chi, chi tiết theo từng dự án, từng 

nguồn tài trợ. số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Nợ TK 632 (chi 
tiet theo TK 6321 và 6328)

Số phát sinh Có
- Cột 2: Ghi tổng số chi tài ừợ thuộc đối tượng không phải thu hồi giảm trong kỳ. số liệu 

để ghi vào cột này căn cứ vào tồng số phát sinh bên Có TK 632 (chi tiết theo TK 6321 và 6328) 
hoặc Cột 2 = Cột 3 + Cột 4

- Cột 3: Ghi số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi đã được duyệt quyết toán 
trong kỷ. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có TK 632 (chi tiết 
theo TK 6321 và 6328)/NợTK 432.

- Cột 4: Ghi số chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi chưa được duyệt quyết toán 
phát hiện ra sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi trong kỳ. số liệu để ghi vào cột này căn 
cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có TK 632 (chi tiết theo TK 6321 và 6328)/Nợ TK 3115.

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 5. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

Sổ dư = số dư + Tổng số phát sình - Tổng số phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ Có cuối kỳ

SỔ CHI TIẾT CHI TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI THU HỒI
(Mẫu số S82- Q)
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1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi tình hình 
chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh phí.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mồi dự án được theo dõi 1 quyển so hoặc theo dõi riêng một số trang sổ, mỗi nguôn vôn 

được theo dõi riêng trên từng trang sổ.
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 6. số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ 

này kỳ trước.
So phát sinh Nợ
- Cột 1 : Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản tài ừợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh 

phí. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào các chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3114 đối 
ứng với bên Có TK 112

Số phát sinh Có
- Cột 2, 3, 4, 5: Ghi chi tiết số phát sinh bên Có TK 3114, trong đó:
+ Cột 2: Ghi tổng số phát sinh Có của TK 3114. sổ liệu để ghi vào cột này được tính như 

sau: Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5
+ Cột 3: Ghi số tài trợ thuộc đoi tượng phải thu hồi đã thu hồi được, số liệu để ghi vào cột 

này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có của TK 3114 đối ứng với bên Nợ TK 112
+ Cột 4: Ghi số tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi được miễn giảm, số liệu để ghi vào cột 

này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có TK 3114 đối ứng với bên Nợ TK 432 (chi tiết số tài 
trợ được miễn, giảm)

+ Cột 5 : Ghi số tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi do sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải 
thu hôi. Số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào các chứng từ hạch toán bên Có của TK 3114 đối ứng 
với bên Nợ TK 3115.

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 6. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

Sô dư = Số dư + Tong sổ phát sinh - Tong sổ phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ cỏ cuối kỳ

SỒ CHI TIÉT THEO DÕI TÌNH HÌNH sử  DỤNG KINH PHÍ SAI MỤC ĐÍCH
(Mẫu số S84- Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dồi tình hình 
thu hồi kinh phí sử dụng sai mục đích.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mồi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một so trang sổ, mỗi nguồn vốn 

được theo dõi riêng trên từng trang sổ.
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ.

SỔ CHI TÊẾT CHI TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THU HỒI KINH PHÍ
(Mẫu số S83- Q)
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“ Cột D: Ghi diễn giải nội dung
- Cột E: Ghi số hiệu TK đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 9. số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ 

này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ:
- Cột 1, 2, 3, 4, 5: Ghi tổng số phát sinh bên Nợ TK 3115, trong đó:
+ Cột 1 : Ghi tổng số phát sinh bên Nợ TK 3115. số liệu để ghi vào cột này được tính như 

sau: Cột 1 = cột 2 + cột 3 + cột 4 + cột 5
+ Cột 2: Ghi số kinh phí tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi đã quyết toán phát hiện ra 

sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. số liệu đề ghi vào cột này được căn cứ vào chứng tò 
hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng với bên Có TK 511;

+ Cột 3 : Ghi số kinh phí tài trợ thuộc đối tượng không phài thu hồi chưa quyết toán dự án 
phát hiện sử dụng kinh phí sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. số liệu đề ghi vào cột này được căn 
cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng với bên Có TK 632;

+ Cột 4: Ghi số kinh phí tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi sử dụng sai mục đích, sai chế độ 
phải thu hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng tà hạch toán vào bên Nợ TK 3115 
đối ứng với bên Có TK 3114;

+ Cột 5 : Ghi số kinh phí cho vay nhưng phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu 
bồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3115 đối ứng 
với bên Có TK313;

Số phát sinh Có:
- Cột 6, 7, 8: Ghi tổng số phát sinh Có của TK 3115, trong đó:
+ Cột 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3115. số liệu để ghi vào cột này được tính như 

sau: Cột 6 = cột 7 + cột 8
+ Cột 7: Ghi số kinh phí sử dụng sai mục đích, sai chế độ đã thu hồi được, số liệu để ghi vào 

cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3115 đối ứng với bên Nợ TK 112.
+ Cột 8: Phản ánh số kinh phí sử dụng sai mục đích, sai chế độ được cấp có thẩm quyền cho 

phép xoá n ạ  số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3115 
đối ứng với bên Nợ TK 432.

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 9. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

Sổ dư - Sổ dư + Tổng so phát sình - Tổng số phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ Có cuối kỳ

SỔ CHI TIẾT CHO VAY TRONG HẠN 
(Mẫu số S85a-Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi tình hình cho 
vay trong hạn và thu hồi các khoản gốc cho vay.

2- Căn cứ và phương pháp ghi số
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Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ, mỗi đối tượng vay 
được theo dõi riêng trên từng trang sổ, mỗi nguồn vốn cho vay được theo dõi riêng trên từng trang 
so.

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sồ.
~ Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ (Phiếu thu, Phiếu chi) kèm theo Đe án chi 

tiết, Họp đồng cho vay và khế ước vay tiền (nếu có).
- Cột D: Ghi nội dung cho vay, thu hồi nợ vay và xoá nợ.
- Cột E: Ghì tài khoản đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 7. số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ 

này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ:
- Cột 1: Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản cho vay. số liệu để ghi vào cột này được 

căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Nợ TK 3131 đối ứng với bên Có TK 112.
Số phát sinh Có:
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3131, trong đó:
+ Cột 2: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3131. số liệu để ghi vào cột này được tính như

sau: Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6.
+ Cột 3: Ghi số nợ gốc cho vay trong hạn đã thu hồi. số liệu để ghi vào cột này được căn cứ 

vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đối ứng với bên Nợ TK 112;
+ Cột 4: Ghi số nợ gốc cho vay, đối tượng vay chưa trả được chuyển sang quá hạn. số liệu 

đê ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đôi ứng với bên Nợ 
TK3132;

+ Cột 5: Ghi số nợ gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ. số liệu để ghi vào cột này được căn 
cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 đối ứng với bên Nợ TK 3133;

+ Cột 6: Ghi số kinh phí cho vay trong hạn nhưng phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ 
phải thu hồi. Sổ liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3131 
đối ứng với bên Nợ TK 3115;

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 7. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

So dư = Sổ dư + Tổng sổ phát sinh - Tổng số phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ Có cuối kỳ

SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY CHUYỂN SANG QUÁ HẠN 
(Mẫu số S85b- Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đề theo dõi gốc cho vay 
đến hạn chưa thu hồi được chuyển sang quá hạn.

2- Căn cứ và phương pháp ghi sỗ
Mỗi dự án được theo dõi 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sồ, mỗi đối tượng vay 

được theo dõi riêng trên từng trang sổ, mỗi nguồn vốn được theo dõi riêng trên từng trang sổ.
- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ.
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- Cột D: Ghi nội dung quá hạn
- Cột E: Ghi tên TK đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 7. số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên sổ 

này kỳ trước.
Số phát sinh Nợ:
- Cột 1: Ghi tổng số phát sình tãng của các khoản quá hạn cho vay. số liệu để ghi vào cột này 

được căn cứ vào chứng từ hạch toán bên Nợ TK 3132 đôi ứng với bên Có TK 3131.
Số phát sinh Có:
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi tổng số phát sinh bên Có TK 3132, trong đó:
+ Cột 2: Ghi tồng số phát sinh bên Có TK 3132. số liệu để ghi vào cột này được tính như

sau: Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6.
+ Cột 3: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn đã thu hồi. số liệu để ghi vào cột này được căn cứ

vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đối ứng với bên Nợ TK 112;
+ Cột 4: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn đối tượng được gia hạn. số liệu để ghi vào cột này

được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đôi ứng với bên Nợ TK 3131;
+ Cột 5: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn chuyển sanß khoanh nợ. số liệu đê ghi vào cột này

được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đôi ứng với bẽn Nợ TK 3133;
+ Cột 6: Ghi so nợ gốc cho vay quá hạn phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu

hồi. Số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3132 đối ứng 
với bẽn Nợ TK3115;

Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 7. So liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:

số dư -  Sỗ dư + Tong so phát sinh - Tổng sô phát sình 
cuối kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ Có cuối kỳ

SỔ CHI TIẾT GỐC CHO VAY CHUYỂN SANG KHOANH NỢ
(Mầu số S85c- Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi gốc cho vay
đến hạn chưa thu hồi được hoặc hết thời gian gia hạn chuyển sang khoanh nợ.

2- Căn cứ và phưtrng pháp ghi sổ
Mỗi dự án được theo dối 1 quyển sổ hoặc theo dõi riêng một số trang sổ (nếu theo dõi theo 

từng dự án), mỗi đối tượng vay được theo dõi riêng trên từng trang sổ (nếu theo dõi theo từng đối 
tượng), mỗi nguồn vốn được theo dõi riêng trên từng ưang sổ.

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng lập chứng từ.
- Cột D: Ghi nội dung khoanh nợ
- Cột E: Ghi tên TK đối ứng
Số dư đầu kỳ: Được ghi vào cột 7. số liệu để ghi vào dòng này là số dư Nợ cuối kỳ trên so 

này kỹ trước.
Số phát sinh Nợ:
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- Cột 1 : Ghi tổng số phát sinh tăng của các khoản khoanh nợ cho vay. số liệu để ghi vào cột 
này được căn cứ vào chứng từ hạch toán bên Nạ TK 3133 đôi ứng với bên Có TK 3131, 3132.

Số phát sinh Có:
- Cột 2, 3, 4, 5, 6: Ghi tồng số phát sinh bên Có TK 3133, trong đó:
+ Cột 2: Ghi tồng số phát sinh bên Có TK 3133. số liệu để ghi vào cột này được tính như 

sau: Cột 2 = cột 3 + cột 4 + cột 5 + cột 6.
+ Cột 3: Ghi sổ khoanh nợ cho vay đã thu hồi. số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào 

chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với bên Nạ TK 112;
+ Cột 4: Ghi số khoanh nợ cho vay được cấp có thẩm quyền cho giảm. Sô liệu đê ghi vào cột 

này được căn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đôi ứng với bên Nợ TK 432 (Chi tiêt 
số khoanh nợ được giảm);

+ Cột 5: Ghi số khoanh nợ cho vay đượccấp có thẩm quyền cho xoá nợ. số liệu để ghi vào 
cột này được căn cứ vào chửng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với bên Nợ TK 432 (Chi 
tiết số khoanh nợ được xoá);

+ Cột 6: Ghi số khoanh nợ cho vay phát hiện sử dụng sai mục đích, sai chế độ phải thu hồi. 
Số liệu để ghi vào cột này được cãn cứ vào chứng từ hạch toán vào bên Có TK 3133 đối ứng với 
bên NợTK 3115;

So dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 7. số liệu để ghi vào dòng này được tính như sau:
Sổ dư = Số dư + Tổng số phát sinh - Tống số phát sinh 
cuối kỳ đầu kỳ Nợ trong kỳ Có cuối kỳ

SỔ TỔNG HỢP THU HỒI GỐC CHO VAY 
(Mẫu số S85d- Q)

1- Mục đích: sổ này dùng cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ để theo dõi tổng họp tình 
hình thu hồi các khoản gốc cho vay.

2- Căn cử và phương pháp ghi sổ
- Cột A: Ghi số thứ tự
- Cột B: Ghi tên từng dự án, dự án thuộc nguồn NSNN ghi vào phần I, thuộc nguồn khác ghi 

vào phần II
- Cột C: Ghi mã số từng dự án.
- Cột 1, 2, 3, 4: Ghi tổng số tiền gốc đã cho vay còn phải thu hồi, trong đó:
+ Cột 1: Ghi tổng số tiền gốc cho vay còn phải thu hồi. số liệu để ghi vào cột này được tính 

như sau: cột 1 -  cột 2 + cột 3 + cột 4
+ Cột 2: Ghi tổng số tiền gốc cho vay trong hạn còn phải thu hồi. số liệu ghi vào cột này căn 

cứ vào số dư cuối kỳ trên cột 7 "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn"
+ Cột 3: Ghi tổng số tiền gốc cho vay chuyển sang quá hạn còn phải thu hồi. số liệu ghi vào 

cột này căn cứ vào số dư cuối kỳ trên cột 7 "So chi tiết gốc cho vay chuyển sang quá hạn"
+ Cột 4: Ghi tồng số tiền gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ còn phải thu hồi. số liệu 

ghi vào cột này cán cứ vào số dư cuối kỳ trên cột 7 "Sô chi tiết gốc cho vay chuyển sang khoanh 
nợ"
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SỔ THEO DÕI PHẢI TRẢ VÈ NHẬN UỶ THÁC 
(Mẫu số S86a-Q)

1-Mục đích: sổ này dùng để theo dõi tình hình tiếp nhận và tình hình thanh toán với bên 
giao uỷ thác về vốn nhận uỷ thác và các khoản phải trả cho bên giao uỷ thác phát sinh liên quan đến 
vốn nhận uỳ thác mà Quỹ Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ thực chi tiết theo từng chương 
trình, dự án đã được ghi trong Hợp đồng uỷ thác, số liệu ừên sổ này được dùng để đối chiếu, lập 
báo cáo và thanh quyết toán với bên uỷ thác.

2-Căn cử và phương pháp ghi số
Sẻ này được mở và theo dõi chi tiết theo từng bên uỷ thác và cho từng chương trình, dự án 

theo đúng nội dung đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác.
- Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào chứng từ liên quan đến tiền nhận uỷ thác, các chứng từ liên quan 

đên các khoản tài trợ, chứng từ thu hồi kinh phí tài trợ, Quyết định miễn, giảm kinh phí thu hồi, xoá 
nợ gôc cho vay, các Giây báo Có của Ngân hàng; Biên bản quỵêt toán và các chứng từ khác có liên 
quan tới việc sử dụng vốn nhận uỷ thác.

- Phương pháp mở và ghi sổ:
- Cột A, B, C: Ghi ngày, tháng ghi so, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.

Số dư đầu kỳ: được ghi vào cột 9 và cột 10
- Cột 9: ghi số dư đầu kỳ về vốn nhận uỷ thác Quỹ chưa thanh toán với bên giao uỷ thác kỳ 

trước chuyển sang
- Cột 10: Ghi số dư đầu kỳ về các khoản phải trả liên quan đến vốn nhận uỷ thác
Số phát sinh trong kỳ:
- Cột 1: Ghi tổng số đã thanh toán với bên giao uỷ thác. Cột 1 = Cột 2 + Cột 3
- Cột 2 : Ghi vốn nhận uỷ thác được thanh toán với bên giao uỷ thác trong kỳ này
- Cột 3: Ghi các khoản phải trả liên quan đến vốn nhận uỷ thác đã được thanh toán cho bên 

giao uỷ thác trong kỳ.
- Cột 4: Ghi tổng số tiền mà Quỹ phải thanh toán với bên uỷ thác Cột 4 = Cột 5 + Cột 6
- Cột 5: Ghi vốn uỷ thác mà Quỹ nhận của bên giao uỷ thác phát sinh trong kỳ
- Cột 6: Ghi số phải trả cho bên giao uỷ thác liên quan đến số vốn nhận uỷ thác phát sinh 

ừong kỳ.
Số dư cuối kỳ: Được ghi vào cột 9 và cột 10
- Cột 9: Ghi số dư cuối kỳ về vốn nhận uỷ thác Quỹ chưa thanh toán với bên giao uỷ thác 

tính đến cuối kỳ.
- Cột 10: Ghi số dư đầu kỳ về các khoản phải trả liên quan đến vốn nhận uỷ thác tính đến 

cuối kỳ.
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SỔ THEO DÕI TỎNG HỢP TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN NHẬN UỶ THÁC
(Mẫu số: S86b-Q)

Mục đích: sổ này dùng để theo dõi tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn nhận uỷ thác mà Quỹ 
Hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ thực hiện của từng bên uỷ thác và chi tiết theo từng chương 
trình, dự án đã được ghi trong Hợp đồng uỷ thác, số liệu ừên sổ này được dùng để đối chiếu, lập

Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Sô này được mở và theo dõi chi tìêt theo từng bên uỷ thác và cho từng chương trình, dự án 

theo đúng nội dung đã ghi trong Hợp đồng uỷ thác.
- Căn cứ ghi sổ: Căn cứ vào chứng từ liên quan đến tiền nhận uỷ thác, các chứng từ liên quan 

đến các khoản tài trợ, cho vay, chứng từ thu hồi kinh phí tài trợ, cho vay, Quyết định miễn, giảm kinh 
phí thu hồi, xoá nợ gốc cho vay, các Giấy báo Có của Ngân hàng và các chứng từ khác có liên quan tới 
việc sử dụng vốn nhận uỷ thác và các sổ chi tiết có liên quan

- Phương pháp mở và ghi sổ:
- Cột A, B, C: Ghi ngày, tháng ghi sổ, số hiệu, ngày tháng của chứng từ dùng để ghi sổ.
- Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
- Cột 1 : Ghi Vốn nhận uỷ thác còn lại kỳ trước chuyển sang
- Cột 2 : Ghi vốn uỷ thác thực nhận kỳ này
- Cột 3 : Ghi tổng vốn nhận uỷ thác đã được thực hiện theo Hợp đồng trong kỳ

Cột 3 = Cột 4 + Cột 5 + Cột 6
Trong đó:
+ Cột 4: Ghi số vốn uỷ thác được dung để tài ừợ cho các dự án không thu hồi 
+ Cột 5: Ghi số vốn uỷ thác tài trợ cho các dự án nhưng phải thu hồi.
+ Cột 6: Ghi số vốn uỷ thác cho các dự án vay
- Cột 7 : Ghi tổng số vốn ủy thác đã thanh toán ừong kỳ

Cọt 7 = Cột 8 + Cột 9 + Cột 10 + Cột 11 + Cột 12
Trong đó:
+ Cột 8: Ghi số vốn tài trợ không phải thu hồi được quyết toán 
+ Cột 9: Ghi số vốn uỷ thác tài trợ cho các dự án nhưng phải thu hồi đã thu hồi được 
+ Cột 10: Ghi số vốn uỷ thác cho các dự án vay đã thu hồi lại gốc ừong năm 
+ Cột 11 : Ghi số vốn uỷ thác sử dụng sai mục đích, sai chế độ đã thu hồi được trong năm 
+ Cột 12: Ghi số vốn uỷ thác đã được bên uỷ thác đồng ý miễn, giảm, xoá nợ gốc trong năm.
- Cột 13 : Ghi số nguồn vốn hoạt động của Quỹ còn lại chuyển sang kỳ sau 
Cuối kỳ cộng số phát sinh ưong kỳ và số luỹ kế từ đầu kỳ tới cuối kỳ.
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Phụ lục số 03
(Ban hành kèm theo Thông tư số 243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

1. Danh mục báo cáo tài chính đặc thù

STT Ký hiệu 
biểu TÊN BIẺU BÁO CẢO

KỲ HẠN 
LẬP 

BÁO CÁO

NƠI 
NHẶN BÁO 

CÁO
1 2 3 4

Báo cáo tài chính đặc thù của Quỹ ban hành theo Thông tư số 
243/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

1 B07- Q Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ

Quý, năm Cấp trên

2 B08- Q Báo cáo tình hình chi các khoản 
tài trợ thuộc đối tượng không phải 
thu hồi

Quý, Năm Cấp trên

3 B09-Q Báo cáo tình hình chi các khoản 
tài trợ thuộc đối tượng phải thu 
hồi

Quý, Năm Cấp trên

4 BI Oa- Q Báo cáo tình hình cho vay và thu 
hồi gốc cho vay trong hạn

Quý, Năm Cấp trên

5 BlOb- Q Báo cáo tình hình cho vay và thu 
hồi gốc cho vay quá hạn

Quý, Năm Cấp trên

6 BlOc-Q Báo cáo tình hình cho vay và thu 
hồi gốc khoanh nợ cho vay

Quý, Năm Cấp trên

7 BI 1- QTQ Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm 
vụ được giao

Năm Cấp trên
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2. Mẫu báo cáo đặc thù của Quỹ

Bộ Khoa học và Công nghệ Mẫu số B07- Q
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia (Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM 
QUỸ PHÁT TRIỂ%N KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Quỷ......Năm........

Eíỳ này Luỹ kê từ  đâu năm
STT Nội dung Mã

Tổng số
T rong đó

Tông sô
T rong đó

sô NSNN Khác NSNN Khác
A B c 1= (2+3) 2 3 4= (5+6) 5 6

1 Số d ư  đầu kỳ 01

T rong đó:

1.1 

.... 1.2...

Sô tài trợ không phải thu hôi chưa được
duyệt quyết toán
Các khoản chưa thu hôi

02 

..03
—............... .. .......-....... - .................... ...............

Trong đỏ:

7.2.7 Sô tiên gổc đã cho vay 04

1.2.2 Sô đã tài trợ phải thu hôi 05

ỉ .2.3 Các khoản phải thu hôi khác 06

1.3 Sô chưa sử dụng 07

2 Sô tăng trong kỳ 08

T rong đó:

2.1 NSNN câp (kê cà bô sung) 09

2.2 Các trưcmg họp tăng khác 10

Trong đỏ:

2.2. ỉ Các khoản đóng góp, hiển tặng 11

2.2.2 Các khoản thu hôi vê so đã tài trợ, cho 

vay đã xử lý xoá nợ

12

2.2.3 Tăng khác 13

3 Sô giảm trong  kỳ 14

T rong đó:
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Kỳ này Luỹ kê từ  đâu  năm
STT Nội dung Mã Trong đỏ Trong đó

sô Tông sô NSNN Khác Tông sô NSNN Khác
A B c 1= (2+3) 2 3 4= (5+6) 5 6

3.1 Các khoản tài trợ không phải thu hồi được 

duyệt quyết toán

15

3.2 Các khoản miên, giảm 16

Trong đủ;

3.2. J Sổ đã tài trợ phải thu hồi 17

3.2.2 Sô tiên gôc đã cho vay 18

3.3 Các khoản xoá nợ 19

Trong đó:
3.3.Ị Số kinh phí sử dụng sai mục đích 20

3.3.2 Sô tiên gôc đã cho vay 21

3.4 Các trường họp giảm quỹ khác 22

4 Sô quỹ còn lại 23

T rong đó:

4.1 Sô đã tài trợ không phải thu hôi chưa 
được duyệt quyết toán

24

4.2 Các khoản chưa thu hôi 25

Trong đó:

4.2. ỉ Sô tiên gôc đã cho vay 26

4.2.2 So đã tai trợ phai thu hồi 27

4.2.3 Các khoản phài thu hôi khác 28

4.3 Sô chưa sử dụng 29

Ngày... tháng... năm.... 
Người lập biêu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát tr iển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số B08- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI CÁC KHOẢN TÀI TRỢ 
THUỘC ĐÓI TƯỢNG KHÔNG PHẢI THU HỒI

Quỷ...... Năm.........

STT Tên d ự  án

M ã
số
dự
án

Sô đã tài trợ  
chư a được 

duyệt quyêt 
toán  kỳ trước 
chuyển sang

/ “ ■ — ■ 
Sô đã tài trợ Sô tài trợ  đã được 

duyệt quyết toán
Số đã tài trợ  
phải thu hồi

Sô đã tài trợ  
chư a đ ư ợ c  

duyệt q u y ê t 
toán  ch u y ển  

kỳ sau

K ỳ này L ũy kê từ  
đầu năm

Kỳ này Luỹ kê từ  
đầu năm

K ỳ này L uỹ kê từ  
đầu  năm

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Nguôn NSNN
1.1 D ư  á n ..............
1.2 D ư á n .............. -....."■■■— ------------ - -------------- .- ..... -..

2 Nguổn khác — .....

2.1 Dư á n ...........
2.2 D ư  á n ...........

Tông Cộng X

Người lập biểu
(Kỷ, họ tên)

Ke toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm.... 
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)



Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ Phát triến khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số B09- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI CÁC KHOẢN TÀI TRỢ THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THU HỒI
_______ __ ___________  Quỷ.....„Năm.........  ............................ _̂__________

STT T ên dự án

M ã
số
dự
án

Sô còn phải 
thu  hồi kỳ 

trước chuyên 
sang

Sô đ ã  tài trợ SÔI
tl

ài ừ ợ  đã
IU hồi

Sô tài trợ  đ ư ợc 
m iễn, giảm

Sô tài 
sai p

trợ  sử  d ụ n g  
lải thu h ồ i

Số còn  p h ả i 
th u  hồi 

chuyển  k ỳ  
sau

Kỳ
này

Luỹ kê 
từ  đầu 

năm

K ỳ
này

L uỹ kê 
từ  đầu 

năm

Ký
này

L uỹ kê 
từ  đầu 

năm

K ỳ
này

L uỹ k ê  
từ  đầu  
năm

A B c 1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 N guôn N SN N
1.1 
1.2..'

D ư á n ..............
D ư  án .... . . ..

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

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

Cộng nguồn N S N N X

2 '
' T ĩ ....

Nguồn khác ..—..... - ..... - .........- ....... ------- -- -......

- ..-......... -............. —

........... —Dư án ...........
2 2 ... Dư án ...........

Cộng nguồn khác X

Tông Cộng X

Ngày ... thảng ... năm....
Người iập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát trê ể n khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số B l0a-Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC CHO VAY TRONG HẠN
Quỹ Năm: 

TT Tên dự án
Mã
số
dự
án

Nợ gôc 
còn phải 

thu hồi kỳ 
trước 

chuyển 
sang

Nợ gốc 
đã cho vay

Nợ gôc 
đã thu hồi

Nợ gôc chuyên 
sang nợ quá hạn

Nợ gôc chuyên 
sang khoanh nợ

Nợ gốc sử dụng 
sai phải thu hồi

Sô nợ 
gốc còn 
phải thu 

hồi 
chuyển 
kỳ sau

Kỳ
này

Lũy kê 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kê 
từ đau 
năm

Kỳ
này

Lũy kế 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kế 
từ  đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kê 
từ  đẩu 
năm

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 N guôn  N SNN

1.1 Dư á n ...........
1.2 Dư án ...........

2 Nguôn khác
2.1 Dự án ...........
2.2 Dư án ...........

.... -..... .—...... —..

Tổng cộng X

Ngày ... tháng... năm....
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dâu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triên khoa học và công nghệ quốc gia

M ẫu số BlOb-Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC CHO VAY QUÁ HẠN
Quỷ...................Năm: ..................

TT Tên dự án
Mã
số
dự
án

Nợ gôc 
cho vay 
quá hạn 
còn phải 
thu hồi 

kỳ trước 
chuyển 

sang

Nọ' gôc 
cho vay quá hạn

Nợ g 
vay c 
đã t

ôc cho 
uá hạn

IU h ồ i

Nợ gôc cho 
vay quá hạn 
được gia hạn

Nợ gốc cho vay 
quá hạn chuyển 
sang khoanh nợ

Nợ gôc cho 
vay sử dụng sai 

phải thu hồi

Nợ gôc 
cho vay 
quá hạn 
còn phải 
thu hồi 

chuyển kỳ 
sau

Kỳ này Lũy kê 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kế 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kê 
từ đầu 
nãm

Kỳ
này

Lũy kể 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kê 
từ đầu 
năm

A B c 1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 u 12
1 Nguôn NSNN

1.1 Dư á n ...........
1.2 Dư á n ........... -----------

..2 Nguồn khác
--------- -............ ----- ....................... - ........... ...........................-........

2.1 Dư á n ...........
2.2 Dư án ...........

Tổng cộng nguồn X

Ngưòi lập biểu
(Kỷ, họ tên)

Ke toán trưởng
(Ký, họ tên)

1

N g à y ... tháng... năm....
Thủ trưởng đơn vị

(Kỷ, họ tên, đóng dâu)



Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát t r iển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu số B l0c- Q
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THƯ HỒI GỐC KHOANH NỢ CHO VAY
Quỷ..................Năm: ..................

TT Tên dự án
Mã
số
dự
án

Sô gôc 
khoanh nợ 

còn phải thu 
hồi kỳ trước 
chuyển sang

Sô gôc cho vay 
đã khoanh nợ

Sô gôc 
khoanh nợ đã 
thu hồi đươc

Sô gôc 
khoanh nợ 
được giảm

Sô gôc 
khoanh nợ 
được xóa

Số gốc khoanh 
nợ sử dụng sai 
phải thu hồi

Sô gôc 
khoanh nợ 
còn phải 
thu hôi 

chuyển kỳ 
sau

Kỳ
này

Lũy kê 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kể 
từ đẩu 
năm

Kỳ
này

Lũy kê 
từ đầu 
năm

Kỳ
này

Lũy kế 
từ đẩu 
năm

Kỳ
này

Lựỹ kể 
từ  đẩu 
năm

A B c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 N guồn  N SN N

1.1 Dư á n ..............

1.2 Dư án ...........

..2 N g u ổ n  khác ------- -— .... -........ -

2.1 Dư á n ...........
2.2 Dư án ...........

Tống cộng nguồn

N gày... tháng... năm....
Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên) (Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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Bộ Khoa học và Công nghệ
Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia

Mẫu Số B11-QTQ
(Ban hành theo TT số: 243/2009/TT-BTC

ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng BTC)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỤC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Năm........

TT Nội dung

Kinh phí 
năm trước 

chuyển 
sang

Kinh phí 
được cấp 
trong năm

Kinh phí 
thu hồi

Kinh phí 
được sử 

dụng 
trong năm

Kinh phí 
đã sử 
dụng 

trong năm

Kinh phí đã 
sử dụng đề 
nghị quyết 
toán trong 

năm

Kinh phí 
được 
miễn 
giảm

Kinh phí 
được 

xo á nợ 
trong 
năm

Kinh phí 
chuyển 
năm sau

A B 1 2 3 4=1+2+3 4 5 6 7 8=4-5-6-7
HOẠT ĐỘNG THƯỜNG 

XUYÊN
ỉ

2....

Qiỉỹ ỉương và hoại động 
bộ máy
Hoại động quản ỉỷ Quỹ

ỈỈOẠ T DỘNiì KìĩÕNG ' 
THƯỚNG XUYÊN

..... .............-
....... —.....

— ............................... — ...
......-........... .-..... .........-..

— --------- - - ...........-...ỉ Tài trợ ...-.-....... .2 Cho vay
CỘNG

N g à v ... tháng... năm....
Ngưòi lập biểu Kế toán trưởng Thủ truỏng đon vị

(Kỷ, họ tên) (Kv, họ tên) (Ký, họ tên, đỏng dấu)
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3. Nôi dung và phương pháp lâp báo cáo tài chính đặc thù của Quỹ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TẢNG, GIẢM 
QUỸ PHÁT TRÊỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Mẫu B07- Q)

1“ Mục đích: Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ 
là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình biến động quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ quốc gia trong kỳ kế toán.

2- Ket cấu của báo cáo
Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ, được chia ra 

các cột:
“ Số thứ tự;
- Nội dung;

- Mã số;
- Kỳ nàỵ (chi tiết theo cột: Tổng số, Nguồn NSNN và Nguồn khác);
- Luỹ kế từ đầu năm (chi tiết theo cột: Tổng số, Nguồn NSNN và Nguồn khác).

3- Cơ sở để lập Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công
nghệ

- Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển khoa học và công nghệ kỳ trước.
- Các Sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 8 lc-Q). sổ chi tiết 

chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi (Mẫu số 82-Q), sổ chi tiết chi tài trợ thuộc 
đối tượng phải thu hồi (Mẫu số 83-Q), sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng kinh phí sai 
mục đích (Mẫu số 84-Q), sổ tổng hợp thu hồi gốc cho vay (Mẫu số 85d-Q).

4- Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tình hình tăng, giảm quỹ phát triển 
khoa học và công nghệ

- Số dư đầu kỳ (Mã sổ 01): Phản ánh số dư quỹ còn lại kỳ trước chuyển sang, số 
liệu đê ghi vào chỉ tiêu này được lây trên dòng 23 - Sô quỹ còn lại của Báo cáo này kỳ 
trước, chi tiêt theo cột NSNN và khác.

Mã số 01 = Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 07
Trong đó chi tiết:
+ So đã tài trợ không phải thu hồi chưa được duyệt quyết toán (Mã số 02); Phản 

ánh số quỹ đã sử dụng tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi nhưng chưa được cấp 
có thâm quyên xét duyệt quyêt toán kỳ trước chuyển sang, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này 
được lấy từ số liệu ghi ở dòng 24 của Báo cáo này kỳ trước.

+ Các khoản chưa thu hồi (Mã so 03): Phản ánh số quỹ đã sử dụng tài trợ thuộc đối 
tượng không thu hồi, cho vay nhưng chưa thu hồi được kỳ trước chuyền sang. Mã số 03 
= Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06.

. Sô tiên gôc đã cho vay (Mã sô 04): Phản ánh số quỹ đã sử dụng cho vay nhưng 
chưa thu hồi được kỳ trước chuyển sang, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số 
liệu ghi ở dòng 26 của Báo cáo này kỳ trước.



. So đã tài trợ phải thu hồi (Mã số 05): Phản ánh số quỹ đã sử dụng tài trợ thuộc 
đối tượng không thu hồi nhưng chưa thu hồi được, số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này được 
lấy từ số liệu ghi ở dòng 27 của Báo cáo này kỳ trước.

. Các khoản phải thu hồi khác (Mã sổ 06): Phản ánh sô quỹ phải thu khác chưa thu 
hồi được kỳ trước chuyển sang, số liệu đê ghi vào chỉ tiêu này được lây từ sô liệu ghi ở 
dòng 28 của Báo cáo này kỳ trước.

+ Sổ chưa sử dụng (Mã so 07): Phản ánh số tiền quỹ còn lại chưa sử dụng đến kỳ 
trước chuyển sang, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở dòng 29 của 
Báo cáo này kỳ trước.

- So tăng trong kỳ (Mã số 08): Phản ánh số tăng quỹ trong kỳ. số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng NSNN, khác, tổng cộng tại cột 9 trên sổ 
tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-Q) hoặc Mã số 08 = Mã số
09 + Mã số 10.

+ Ngân sách nhà nước cấp (Mã số 09); Phản ánh trên cột 2 số quỹ được NSNN 
cấp (kể cả số cấp bổ sung). Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở dòng 
nguồn NSNN tại cột 9 trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số
8 lc-Q) chi tiết theo nguồn NSNN cấp.

+ Các trường hợp tăng khác (Mã sô 10): Phản ánh trên cột 3 số quỹ tăng từ các 
nguồn khác ngoài nguồn NSNN cấp. Căn cứ để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ở 
dòng Nguồn khác tại cột 9 trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu 
số 81C-Q) chi tiết theo nguồn khác. Hoặc Mã số 10 = Mã số 11 + Mã số 12 + Mã số 13.

. Các khoản đỏng góp, hiến tặng (Mã số ỉ  ỉ): Phản ánh trên cột 3 số quỹ tăng do 
các khoản đóng góp, hiến tăng, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở 
cột 11 tại nguồn khác trên sổ tổng hợp quỹ phát ừiển khoa học và công nghệ (Mẫu số 
8ỈC-Q).

. Các khoản thu hồi về so đã tài trợ; cho vay đã xử ỉý xoá nợ (Mã so 12): Phản ánh 
trên cột 3 số quỹ tăng do thu hồi kinh phí tài trợ, cho vay sử dụng sai mục đích, sai chế 
độ đã xử lý xoá nợ. số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở cột 12 tại 
nguồn khác trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 81C-Q).

. Tăng khác (Mã số 13): Phản ánh trên cột 3 số quỹ tăng từ các trường họp khác với 
các trường hợp đã phản ánh trên, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở 
cột 13 tại nguồn khác trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 
8 ỈC -Q ) .

- So giảm trong kỳ (Mã so 14): Phản ánh số quỹ giảm trong kỳ. số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng Nguồn NSNN, Nguồn khác, Tổng cộng 
tại cột 2 trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-Q), hoặc Mã 
số 14 = Mã số 15 + Mã số 16 + Mã số 19 +.Mã số 22 theo từng nguồn.

+ Các khoản tài trợ không thu hồi được duyệt quyết toán (Mã sổ 15): Phản ánh số 
quỹ giảm do số tài trợ thuộc đối tượng không thu hồi được cấp có thẩm quyền duyệt 
quyết toán, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng Nguồn 
NSNN, Nguồn khác, Tổng cộng tại cột 3 trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ (Mẫu số 81c-Q).

+ Các khoản miễn giảm (Mã số ỉ 6): Phản ánh số quỹ giảm do cấp có thẩm quyền 
cho phép miễn, giảm các khoản cho vay, tài trợ cho các đối tượng phải thu hồi. Mã số 16 
= Mã số 17 + Mã số 18.

. Số đã tài trợ phải thu hồi (Mã số 17): Phản ánh số quỹ giảm do cấp có thẩm quyền 
cho phép miễn, giảm các khoản tài trợ cho các đối tượng phải thu hồi. số liệu để ghi vào



chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng Nguồn NSNN, Nguồn khác, Tổng cộng 
tại cột 4 trên sổ tổng họp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 8I0Q).

. So tiền gấc đã cho vay (Mã so 18): Phản ánh số quỹ giảm do cấp có ứxẩm quyên 
cho phép miễn, giảm đối với số tiền gốc đã cho các đối tượng khác vay. số liệu đế ghi 
vào chỉ tiêu này được lây từ sô liệu ghi ở các dòng Ngu ôn NSNN, Nguôn khác, Tông 
cộng tại cột 5 ừên sổ tổng hợp quỹ phát triền khoa học và công nghệ (Mẫu số 8 lc-Q).

+ Các khoản xoá nợ (Mã số 19): Phản ánh số quỹ giảm do cấp có thẩm quyền cho 
phép xoá nợ các khoản cho vay và các khoản kinh phí sử dụng sai mục đích phải thu hồi. 
Mã số 19 = Mã số 20 + Mã số 21.

. So kỉnh phí sử dụng sai mục đích (Mã so 20): Phản ánh số quỹ giảm do cấp có 
thẩm quyền cho phép xoá nợ các khoản đối với các khoản kinh phí sử dụng sai mục đích 
phải thu hồi. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng Nguồn 
NSNN, Nguồn khác, Tổng cộng tại cột 6 trên sổ tổng họp quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ (Mẫu số 81c-Q)T

. Sô tiền gôc đã cho vay (Mã so 2ỉ): Phản ánh số quỹ giảm do cấp có thẩm quyền 
cho phép xoá nợ đối với số tiền gốc đã cho các đối tượng khác vay. số liệu để ghi vào 
chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng Nguồn NSNN, Nguồn khác, Tổng cộng 
tại cột 7 trên sổ tổng họp quỹ phát ừiển khoa học và công nghệ (Mẫu số 8ÍC-Q).

+ Các trường hợp giảm quỹ khác (Mã so 22): Phản ánh số quỹ giảm khác, số liệu 
để ghi vào chỉ tiêu này được lấy từ số liệu ghi ở các dòng Nguồn NSNN, Nguồn khác, 
Tống cộng tại cột 8 trên sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-
Q).

- So quỹ còn lại (Mã so 23): Phản ánh số quỹ còn lại. số liệu để ghi vào chỉ tiêu 
này được lấy số liệu ghi ở các dòng Nguồn NSNN, Nguồn khác, Tổng cộng tại cột 14 
trên Sổ tổng hợp quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Mẫu số 81c-Q),

+ So tài trợ không phải thu hồi chưa được duyệt quyết toán (Mã SỐ 24); Phản ánh 
số quỹ đã sử dụng tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi nhưng chưa được cấp có 
thẩm quyền xét duyệt quyết toán, số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số tổng cộng được lấy 
từ sô liệu ghi ở dòng sô dư cuôi kỳ tại cột 5 trên các sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi (Mẫu số 82-Q) theo từng dự án, chi tiết theo nguồn NSNN và nguồn 
khác. Số liệu trên chỉ tiêu này theo từng cột NNSN, khác, tổng cộng phải khớp đúng với số 
liệu trên các dòng nguôn NSNN, nguôn khác, tông cộng tại cột sô đã tài ừợ chưa được 
duyệt quyết toán chuyển kỳ sau trên Báo cáo tình hình chi các khoản tài trợ thuộc đối 
tượng không phải thu hồi (Mẫu số 08-Q).

+ Các khoản chưa thu hồi (Mã so 25): Phản ánh số quỹ đã sử dụng tài trợ thuộc đối 
tượng không thu hồi, cho vay nhưng chưa thu hồi được. Mã số 25 = Mã số 26 + Mã số 
27 + Mã số 28.

. Số tiền gốc đã cho vay (Mã so 26): Phản ánh số quỹ đã sử dụng cho vay nhưng 
chưa thu hồi được, số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ở dòng cộng của 
từng nguôn (nguôn N SNN, ngu ôn khác) tại cột 1 trên sổ tổng hợp thu hồi gốc cho vay 
(Mẫu số 85d-Q).

. Sổ đã tài trợ phải thu hồi (Mã so 27): Phản ánh số quỹ đã sử dụng tài trợ thuộc 
đối tượng không thu hồi nhưng chưa thu hồi được, số liệu để ghi vào cột này là số tổng 
cộng được lấy từ số liệu ghi ở dòng số dư cuối kỳ tại cột 6 trên các sổ chi tiết chi tài trợ 
thuộc đối tượng phải thu hồi kinh phí (Mẫu số 83-Q) theo từng dự án, chi tiết theo từng 
nguồn tài trợ (nguồn NSNN, nguồn khác), số liệu trên chỉ tiêu này theo từng cột NNSN, 
khác, tổng cộng phải khớp đúng với số liệu trên các dòng nguồn NSNN, nguồn khác, tổng 
cộng tại cột số phải thu hồi chuyển kỳ sau trên Báo cáo tình hình chi các khoản tài trợ 
thuộc đối tượng phải thu hồi (Mẫu số 09-Q).



. Các khoản phải thu hồi khác (Mã số 22): Phản ánh số quỹ phải thu khác chưa thu 
hồi được. Số liệu để ghi vào cột này được lấy từ số liệu ghi ở dòng số dư cuối kỳ tại cột 9 
trên Sổ chi tiết theo dõi tình hình sử dụng kinh phí sai mục đích (Mẫu số 84 -Q), chi tiết 
theo từng nguồn tài trợ (nguồn NSNN, nguồn khác).

+ Số chưa sử dụng (Mã số 23): Phản ánh số quỹ còn lại bằng tiền chưa sử dụng 
đến. hoậc Mã số 29 = Mã số 23 - Mã số 24 - Mã số 25.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI CÁC KHOẢN TÀI TRỢ 
THUỘC ĐÓI TƯỢNG KHÔNGTHU HỒI 

(Mấu B08- Q)

1- Mục đích: Báo cáo tình hình sử dụng các khoản tài trợ thuộc đối tượng không 
thu hồi là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình tài trợ thuộc đối tượng không 
thu hồi kinh phí từ quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia.

2- Kết cấu của báo cáo
Báo cáo tình hình sử dụng các khoản tài trợ thuộc đối tượng không thu hồi kinh phí, 

được chia ra các cột:
- Số thứ tự;
- Tên dự án;
- Mã số dự án;

-Số  vốn tài trợ;
- Số tài trợ đã được duyệt quyết toán;
- Số tài trợ phải thu hồi;
- Số đã tài trợ chưa được duyệt quyết toán.

3- Cơ sử để lập Báo cáo tình hình tài trợ không thu hồi kinh phí
- Báo cáo tình hình chi các khoản tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi kỳ 

trước.
- Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không thu hồi.

4- Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tình hình tài trợ không thu hồi kinh
phí

- Cột A: Ghi số thứ tự
- Cột B: Ghi tên dự án, dự án thuộc nguồn NSNN ghi vào phần I, dự án thuộc 

nguồn khác ghi vào phần II.
- Cột C: Ghi mã số của từng dự án
- Cột 1 : Ghi số đã tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi kinh phí chưa được 

duyệt quyết toán kỳ ứước chuyển sang, số liệu để ghi vào cột này được căn cứ vào số 
liệu ghi ở cột 8 của báo cáo này kỳ trước.

- Cột 2: Ghi số đã tài trợ kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ dòng cộng phát 
sinh trong kỳ, cột 1 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi" (S82-
Q)

- Cột 3: Ghi số đã tài ứợ luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột này căn cứ dòng 
lũy kế từ đầu năm, cột 1 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu hồi" 
(S82-Q) hoặc bàng cột 2 của báo cáo kỳ này cộng cột 3 của báo cáo này kỳ trước
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- Cột 4: Ghi số tài trợ đã được duyệt quyết toán kỳ này. số liệu để ghi vào cột này 
căn cứ dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 3 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi" (S82-Q)

- Cột 5: Ghi số tài trợ đã được duyệt quyết toán lũy kế tò đầu năm. số liệu để ghi 
vào cột này căn cứ dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 3 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối 
tượng không phải thu hồi" (S82-Q) hoặc bằng cột 4 của báo cáo kỳ này cộng cột 5 của 
báo cáo này kỳ trước

- Cột 6: Ghi số tài trợ phải thu hồi kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ dòng 
cộng phát sinh trong kỳ, cột 3 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không phải thu 
hoi" (S82-Q)

Cột 7: Ghi số tài trợ phải thu hồi luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột này căn 
cứ dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 3 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng không phải 
thu hoi" (S82-Q) hoặc bằng cột 6 của báo cáo kỳ này cộng cột 7 của báo cáo này kỳ 
trước

Cột 8: Ghi số đã tài trợ chưa được duyệt quyết toán chuyển kỳ sau. số liệu để ghi 
vào cột này cãn cứ dòng số dư cuối kỳ, cột 5 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng 
không phải thu hồi" (S82-Q).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHI CÁC KHOẢN TÀI TRỢ 
THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI THU HỒI 

(Mẫu* B09- Q)

1- Mục đích: Báo cáo tình hình chi các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 
kinh phí là báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình tài trợ thuộc đối tượng phải thu 
hôi kinh phí từ quỹ phát triên khoa học và công nghệ quôc gia.

2- Ket cấu của báo cáo
Báo cáo tình hình chi các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi, được chia ra 

các cột:
- Số thứ tự;
“ Tên dự án;
- Mã số dự án;

- Số vốn đã tài trợ;
“ Số đã thu hồi;
- Số được miễn giảm;
- Số sử dụng sai phải thu hồi;
- Số còn phải thu hồi.

3- Cơ sở để lập Báo cáo tình hình tài trợ có thu hồi kinh phí
- Báo cáo tình hình chi các khoản tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kỳ trước.
- Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh phí.

4- Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tình hình tài trợ có thu hồi kinh phí
- Cột A: Ghi số thứ tự
- Cột B: Ghi tên dự án, dự án thuộc nguồn NSNN ghi vào phần I, dự án thuộc 

nguồn khác ghi vào phần II.
- Cột C: Ghi mã số của từng dự án

- Cột 1 : Ghi số còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang, số liệu để ghi vào cột này 
căn cứ vào số liệu ghi ở cột 10 của báo cáo này kỳ trước.
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- Cột 2: Ghi số đã tài trợ kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào dòng cộng
phát sinh trong kỳ, cột 1 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hôi kinh 
phí (S83-Q) /

- Cột 3: Ghi số đã tài trợ luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào 
dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 1 ừên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 
kinh phí" (S83-Q) hoặc bằng cột 2 của báo cáo kỳ này cộng cột 3 của báo cáo này kỳ 
trước

- Cột 4: Ghi số tài trợ đã thu hồi kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ vào dòng 
cộng phát sinh trong kỳ, cột 3 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi 
kỉnh phí" (S83-Q)

- Cột 5: Ghi tài trợ đã thu hồi luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột này căn cứ 
vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 3 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu 
hồi kinh phí" (S83-Q) hoặc bằng cột 4 của báo cáo kỳ này cộng cột 5 của báo cáo này kỳ 
trước

- Cột 6: Ghi số tài trợ được miễn, giảm kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ 
vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 4 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải 
thu hồi kinh phí" (S83-Q)

- Cột 7: Ghi số tài trợ được miễn, giảm luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột 
này căn cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 4 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng 
phải thu hồi kinh phí" (S83-Q) hoặc bằng cột 6 của báo cáo kỳ này cộng cột 7 của báo 
cáo này kỳ trước

- Cột 8: Ghi số tài trợ sử dụng sai phải thu hồi kỳ này. số liệu để ghi vào cột này 
căn cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 5 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối 
tượng phải thu hồi kinh phí" (S83-Q)

- Cột 9: Ghi số tài trợ sử dụng sai phải thu hồi ỉuỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào 
cột này căn cứ vào dòng cộng luỹ kế từ đầu năm, cột 5 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc 
đối tượng phải thu hồi kinh phí" (S83-Q) hoặc bằng cột 8 của báo cáo kỳ này cộng cột 9 
của báo cáo này kỳ trước

- Cột 10: Ghi số còn phải thu hồi chuyển kỹ sau. số liệu để ghi vào cột này căn cứ 
dòng số dư cuối kỳ, cột 6 trên "Sổ chi tiết chi tài trợ thuộc đối tượng phải thu hồi kinh 
phí" (S83-Q)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC CHO VAY TRONG HẠN
(Mẫu B l0a- Q)

1- Mục đích: Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay ừong hạn là báo 
cáo tài chính tổng họp tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay trong hạn của Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ quốc gia.

2“ Kết cấu của báo cáo
Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay được chia ra các cột:
- Số thứ tự;
- Tên dự án;

- Mã số dự án;
- Số nợ gốc còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang;
- Số nợ gốc cho vay trong hạn;
- Số nợ gốc cho vay trong hạn đã thu hồi;
- Số nợ gốc cho vay trong hạn chuyển sang quá hạn;
- Số nợ gốc cho vay trong hạn chuyển sang khoanh nợ;
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- số nợ gốc cho vay trong hạn sử dụng sai phải thu hồi;
- Số nợ gốc cho vay trong hạn còn phải thu hồi chuyển kỳ sau.

3- Cơ sở để lập Báo cáo tình hình tài trợ có thu hồi kinh phí
- Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay trong hạn kỳ trước.
- Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn.

4- Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc cho 
vay trong hạn

- Cột A: Ghi số thứ tự
- Cột B: Ghi tên dự án, dự án thuộc nguồn NSNN ghi vào phần I, dự án thuộc 

nguồn khác ghi vào phần II.
- Cột C: Ghi mã số của từng dự án

- Cột 1: Ghi số nợ gốc còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang, số liệu để ghi vào 
cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 12 của báo cáo này kỳ trước.

- Cột 2: Ghi số nợ gốc đã cho vay kỳ này. số liệu đề ghi vào cột này căn cứ vào 
dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 1 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn” (S85a-Q)

- Cột 3: Ghi số nợ gốc đã cho vay luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột này căn 
cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 1 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn" (S85a-Q) 
hoặc bằng cột 2 của báo cáo kỳ này cộng cột 3 của báo cáo này kỳ trước

- Cột 4: Ghi số nợ gốc cho vay đã thu hồi kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ 
vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 3 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn" (S85a- 

Q )  .  ,

- Cột 5: Ghi nợ gốc cho vay đã thu hồi luỹ kế từ đầu nãm. số liệu để ghi vào cột 
này căn cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 3 "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn" (S85a- 
Q) hoặc bằng cột 4 của báo cáo kỳ này cộng cột 5 của báo cáo này kỳ trước

- Cột 6: Ghi số nợ gốc chuyển sang quá hạn kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn
cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 4 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn" 
(S85a-Q). , , , ,

- Cột 7: Ghi số số nợ gốc chuyển sang quá hạn luỹ kế từ đầu nãm. số liệu để ghi 
vào cột này căn cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 4 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong 
hạn” (S85a-Q) hoặc bằng cột 6 của báo cáo kỳ này cộng cột 7 của báo cáo này kỳ trước

- Cột 8: Ghi số nợ gốc chuyển sang khoanh nợ kỳ này. số liệu để ghi vào cột này
căn cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 5 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn" 
(S85a-Q) , , , , ,

- Cột 9: Ghi số nợ gốc chuyển sang khoanh nợ luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi 
vào cột này căn cứ vào dòng cộng luỹ kế từ đầu năm, cột 5 ừên "Sổ chi tiết gốc cho vay 
trong hạn" (S85a-Q) hoặc bằng cột 8 của báo cáo kỳ này cộng cột 9 của báo cáo nảy kỳ 
trước

“ Cột 10: Ghi số nợ gốc đã sử dụng sai phải thu hồi kỳ này. số liệu để ghi vào cột 
này căn cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 6 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong 
hạn" (S85a-Q) * ' ~ ~ T

- Cột 11: Ghi số nợ gốc đã sử dụng sai phải thu hồi luỹ kế từ đầu năm. số liệu để 
ghi vào cột này căn cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 6 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay 
trong hạn" (S85a-Q) hoặc bằng cột 10 của báo cáo kỳ này cộng cột 11 của báo cáo này 
kỳ trước

- Cột 12: Ghi số gốc còn phải thu hồi chuyển kỳ sau. số liệu để ghi vào cột này căn 
cứ vào dòng số dư cuối kỳ, cột 7 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay trong hạn" (S85a-Q)
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC CHO VAY QUÁ HẠN
(Mẫu B10b-Q)

1- Mục đích: Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay quá hạn là báo cáo 
tài chính tổng hợp tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay quá hạn của Quỹ phát triền 
khoa học và công nghệ quốc gia.

2- Kết cấu của báo cáo
Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc cho vay được chia ra các cột:
- Số thứ tự;
- Tên dự án;

- Mã số dự án;
- Số nợ gốc còn cho vay quá hạn còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang;
- Số nợ gốc cho vay quá hạn;
- Số nợ gốc cho vay quá hạn đã thu hoi;
- Số nợ gốc cho vay quá hạn được gia hạn;
- Số nợ gốc cho vay quá hạn chuyển sang khoanh nợ;
- Số nợ gốc cho vay quá hạn sử dụng sai phải thu hồi;
- Số nợ gốc cho vay quá hạn còn phải thu hồi chuyển kỳ sau.

3- Cơ sở để lập Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi nợ vay
- Bảng cáo tình hình cho vay và thu hôi gốc cho vay quá hạn kỳ trước.
- Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang quá hạn.

4- Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi góc cho 
vay quá hạn

- Cột A: Ghi số thứ tự
- Cột B: Ghi tên dự án, dự án thuộc nguồn NSNN ghi vào phần I, dự án thuộc 

nguồn khác ghi vào phần II.
- Cột C: Ghi mã số của từng dự án

- Cột 1 : Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang, số 
liệu để ghi vào cột này căn cứ vào số liệu ghi ở cột 12 của báo cáo này kỳ trước.

- Cột 2: Ghì số nợ gốc cho vay quá hạn kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn cứ
vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 1 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang quá 
hạn"(S85b-Q)  ̂ "

- Cột 3: Ghi số nợ gốc đã cho vay quá hạn luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi vào cột 
này căn cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 1 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang 
quá hạn" (S85b-Q) hoặc bằng cột 2 của báo cáo kỳ này cộng cột 3 của báo cáo này kỳ 
trước.

- Cột 4: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn đã thu hồi kỳ này. số liệu để ghi vào cột 
này căn cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 3 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển 
sang quá hạn" (S85b-Q)

- Cột 5: Ghi nợ gốc cho vay quá hạn đã thu hồi luỹ kế từ đầu năm. số liệu để ghi 
vào cột này căn cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 3 "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển 
sang quá hạn” (S85b-Q) hoặc bằng cột 4 của báo cáo kỳ này cộng cột 5 của báo cáo này 
kỳ trước

- Cột 6: Ghi số nợ gốc quá hạn được gia hạn kỳ này. số liệu để ghi vào cột này căn 
cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 4 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyền sang quá 
hạn” (S85b-Q).
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- Cột 7: Ghi số nợ gốc quá hạn được gia hạn luỹ kế tò đầu năm. số liệu để ghi vào 
cột này CẦN cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 4 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển 
sang quá hạn" (S85b-Q) hoặc bằng cột 6 của báo cáo kỳ này cộng cột 7 của báo cáo này 
kỳ trước

- Cột 8: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn chuyển sang khoanh nợ kỳ này. số liệu để 
ghi vào cột này căn cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 5 trên "Sổ chi tiết gốc cho 
vay chuyển sang quá hạn" (S85b-Q)

- Cột 9: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn chuyển sang khoanh nợ luỹ kế từ đầu năm. 
Số liệu để ghi vào cột này cãn cứ vào dòng cộng luỹ kế từ đầu năm, cột 5 trên "Sổ chi 
tiết gốc cho vay chuyển sang quá hạn" (S85b-Q) hoặc bằng cột 8 của báo cáo kỳ này 
cộng cột 9 của báo cáo này kỳ trước

- Cột 10: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn sử dụng sai phải thu hồi kỳ này. số liệu để 
ghi vào cột này căn cứ vào dòng cộng phát sinh trong kỳ, cột 6 trên "Sổ chi tiết gốc cho 
vay chuyên sang quá hạn” (S85b-Q)

- Cột 11 : Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn sử dụng sai phải thu hồi luỹ kế từ đầu 
năm. Số liệu để ghi vào cột này cân cứ vào dòng luỹ kế từ đầu năm, cột 6 trên "Sổ chi 
tiêt gốc cho vay chuyển sang quá hạn" (S85b-Q) hoặc bằng cột 10 của báo cáo kỳ này 
cộng cột 11 của báo cáo này kỳ trước

- Cột 12: Ghi số nợ gốc cho vay quá hạn còn phải thu hồi chuyển kỳ sau. số liệu để 
ghi vào cột này căn cứ vào dòng số dư cuối kỳ, cột 7 trên "Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển 
sang quá hạn” (S85b-Q).

BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY VÀ THU HỒI GỐC KHOANH NỢ CHO VAY
(Mẫu B l0c- Q)

1- Mục đích: Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc khoanh nợ cho vay là báo 
cáo tài chính tổng hợp tình hình cho vay và thu hồi gốc khoanh nợ cho vay của Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ quốc gia.

2 - Kết cấu của báo cáo
Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc khoanh nợ cho vay được chia ra các cột:
- Số thứ tự;
- Tên dự án;

- Mã số dự án;
- Số gốc khoanh nợ còn phải thu hồi kỳ trước chuyển sang;
- Số gốc cho vay đã khoanh nợ;
- Số gốc khoanh nợ đã thu hồi;
- Số gốc khoanh nợ được giảm;
- Số gốc khoanh nợ được xoá;
- Số gốc khoanh nợ sử dụng sai phải thu hồi;
- Số gốc khoanh nợ còn phải thu hồi chuyển kỳ sau.

3- Cơ sở để lập Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi nợ vay
- Bảng cáo tình hình cho vay và thu hôi gôc khoanh nợ cho vay kỳ trước.
- Sổ chi tiết gốc cho vay chuyển sang khoanh nợ.

4- Nội dung và phương pháp lập Báo cáo tình hình cho vay và thu hồi gốc 
khoanh nợ cho vay

- Cột A: Ghi số thứ tự

-, •

18




