BỘ TÀI CHÍNH

Số: 178 /2012/TT-BTC

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012

THÔNG TƯ
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Căn cứ Luật kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;
Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kế toán trong lĩnh
vực kế toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng
cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định một số chứng từ kế toán, một số sổ kế toán và
hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho cơ quan
Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt
là BHXH huyện); cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh); Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
2. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này, các cơ quan
BHXH thực hiện theo Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm
theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006; Thông tư số
185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế
toán Hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐBTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Thông tư sửa đổi, bổ
sung, thay thế các văn bản trên (sau đây gọi chung là Quyết định 19).
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Điều 2. Quy định về hệ thống chứng từ kế toán

1. Ngoài các chứng từ kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư
này hướng dẫn bổ sung 37 chứng từ kế toán áp dụng cho các cơ quan BHXH.
2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập 37 chứng từ
bổ sung tại khoản 1, điều này được quy định tại Phụ lục số 01 ban hành kèm
theo Thông tư này.
Điều 3. Quy định về hệ thống tài khoản kế toán

1. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho cơ quan BHXH, gồm: 65 tài
khoản trong Bảng Cân đối tài khoản và 15 tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài
khoản.
2. Danh mục hệ thống tài khoản, giải thích nội dung, kết cấu và phương
pháp ghi chép tài khoản kế toán được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm
theo Thông tư này.
Điều 4. Quy định về hệ thống sổ kế toán

1. Ngoài các sổ kế toán ban hành theo Quyết định 19, Thông tư này
hướng dẫn bổ sung 11 sổ kế toán chi tiết áp dụng cho các cơ quan BHXH.
2. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp ghi 11 số kể
toán bổ sung tại khoản 1, điều này được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành
kèm theo Thông tư này.
Điều 5. Quy định về hệ thống báo cáo tài chính

1. Hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các cơ quan BHXH, gồm: 10
báo cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp cơ sở (cấp III) và 21 báo
cáo tài chính áp dụng cho các đơn vị kế toán cấp trên (cấp I, cấp II).
2. Danh mục báo cáo, mẫu báo cáo, giải thích nội dung và phương pháp
lập báo cáo tài chính được quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo
Thông tư này.
Điều 6. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 và
thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán BHXH Việt Nam. Báo
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cáo tài chính của năm tài chính 2012 được thực hiện theo Chế độ kế toán
BHXH Việt Nam ban hành theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp
thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.
Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
-Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- BHXH Việt Nam;
- UBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CĐKT.
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KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Xuân Hà

