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

Hà Nội, ngày 14 thảng 11 năm 2014 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích luỹ trả nợ 

Căn cứ Luật Kế toán sổ 03/2003/QHỈ1 ngày 17/06/2003; 
Căn cứ Luật Quản lý nợ công sổ 29/2009/QH12 ngày 17/06/2009; 
Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một so điều của Luật Ke toán áp dụng 
trong lĩnh vực kế toán nhà nước; 

Cãn cứ Nghị định sổ 79/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chính phủ về 
nghiệp vụ quản lý nợ cóng; 

Căn cứ Nghị định sổ 78/2010/NĐ-CP ngày 14/07/2010 của Chỉnh phủ về 
cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định sổ 15/2011/NĐ-CP ngày 16/02/2011 của Chính phủ về 
cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định sổ 01/2013/QĐ-TTg ngày 07/01/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích luỹ trả nợ; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ câu tỏ chức của Bộ Tài chính; 

Theo 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 Quỹ tích luỹ trả nợ. 

CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều lẵ Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định về chứng từ kế toán, tài khoản kể toán, sổ kế toán 

và báo cáo tài chính áp dụng cho Quỹ tích luỹ trả nợ đê hạch toán kê toán các 
nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động của Quỹ tích lũy trả nợ. 

Điều 2ẻ Đổi tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng cho Quỳ tích lũy trả nợ và các tổ chức cá nhân có 

liên quan. 
Điều 3. Nhiệm vụ của kế toán Quỹ tích luỹ trả nợ 



Kế toán Quỹ tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ thu nhập, xử lý, kiểm tra, giám 
sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi vốn cho vay lại trong nước từ 
nguồn vay, viện trợ nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh 
của Chính phủ để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài vê cho vay lại 
của Chính phủ, đồng thời tạo một phần nguồn xử lý các rủi ro có thể xảy ra 
trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tô chức tín dụng 
vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý Quỹ tích lũy trả nợ (sau 
đây gọi tắt là Quỹ). 

Điều 4. Phương pháp kế toán Quỹ tích luỹ trả nợ 
Kế toán Quỹ phải thực hiện theo phương pháp ghi kép và theo các quy 

định của Luật Kế toán, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/05/2004 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dần thi hành một sổ điều của Luật Ke toán 
trong lĩnh vực kế toán Nhà nước (sau đây gọi tắt là Nghị định số 128/2004/NĐ-
CP) và hướng dẫn tại Thông tư nàyẽ 

Điều5 ẵ  Đơn v ị  t ính sử dụng trong kế  toán Quỹ t ích  luỹ trả nợ 
1. Đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam (ký hiệu quốc gia là "đ", ký hiệu quốc 

tế là "VND"). Trong trường hợp phát sinh ngoại tệ, phải mở sổ theo dõi nguyên 
tệ trên Tài khoản 007 "Ngoại tệ các loại" và quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam 
theo tỷ giá quy định. 

2. Khi lập báo cáo tài chính tổng họp, báo cáo quản trị tổng hợp, nếu có số 
liệu báo cáo trên 9 chừ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn là 
nghìn đồng, nếu trên 12 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn 
là triệu đồng, nếu trên 15 chữ số thì được lựa chọn sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn 
là tỷ đồng. Khi sử dụng đơn vị tiền tệ rút gọn, được làm tròn số bằng cách: chữ 
số sau chữ so đơn vị tiền tệ rút gọn nếu bằng năm (5) trở lên thì được tăng thêm 
một (1) đơn vị; nếu nhỏ hon năm (5) thì không tính. 

Điều 6. Kỳ kế toán Quỹ tích luỹ trả nợ 
Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, được quy định như sau: 

1. Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm dương lịch; 

2. Kỳ kế toán quý là ba tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến hết 
ngày cuối cùng của tháng cuối quý. 

Điều 7. Kiểm tra kế toán và tư kiểm tra tài chính kế toán 
Hàng năm, Quỹ thực hiện tự kiểm tra tài chính kế toán theo quy định tại 

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về việc ban hành Quy chế tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan đơn vị có 
sử dụng Ngân sách nhà nước. 

Điều 8. Trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch và hoạt động của 
Quỹ tích luỹ trả nợ 

2 



Quỹ mở tài khoản giao dịch bằng ngoại tệ và tiền Việt Nam tại Kho bạc 
Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý nợ 
và Tài chính đối ngoại (sau đây gọi tắt là Cục trưởng Cục Quản lý nợ) đứng tên 
chủ tài khoản giao dịch và quản lý theo quy định của pháp luật hiện hành 

Điều 9. Trách nhiệm quản lý, sử dụng, cung cấp thông tin, tài liệu kế 
toán 

lẻ Quỹ xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán, 
trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn đối với từng bộ phận và từng 
người làm kế toán; phải bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện quản lý, bảo 
quản tài liệu kế toán; 

2. Quỹ có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu kế toán cho cơ quan nhà 
nước có thấm quyền thực hiện chức năng theo quy định của pháp luật. Các cơ 
quan được cung cấp tài liệu kế toán phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản tài 
liệu kế toán trong thời gian sử dụng và phải hoàn trả đầy đủ, đúng hạn tài liệu kế 
toán đã sử dụng; 

3. Việc cung cấp thông tin, tài liệu cho các đối tượng do Cục trưởng Cục 
Quản lý nợ quyết định theo quy định của pháp luật. Việc khai thác, sử dụng tài 
liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Quản lý nợ 
hoặc người được uỷ quyền. 

Điều 10. Tổ chức bộ máy kế toán 
1. Quỳ là một đơn vị kế toán và phải tổ chức bộ máy kế toán theo quy 

định tại Điều 48 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP. 
2. Quỹ phải bố trí người làm Kế toán trưởng (hoặc người phụ trách kế 

toán, trong trường họp chưa có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm làm Ke 
toán trưởng) để giao dịch với Kho bạc Nhà nước theo quy định tại Thông tư liên 
tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính và Bộ 
Nội vụ về Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố 
trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, 
phụ trách kế toán trong các đon vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước. 

CHƯƠNG II. CHỬNG TỪ KÉ TOÁN 
Điều 11. Lập chứng từ kế toán 
1 ắ Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính liên quan đến hoạt động của Quỹ đều 

phải lập chứng từ kế toánệ Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính phát sinh; 

2Ế Nội dung chứng từ phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh 
tế, tài chính phát sinh; 

3. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt; 
4. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số; 
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5. Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng 
từ. Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo 
cùng một nội dung bằng máy tính, máy chữ hoặc viết lồng bằng giây than. 
Trường hợp đặc biệt phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lân tât cả các 
liên chứng từ thì có thể viết hai lần nhưng nội dung tất cả các liên chứng từ phải 
giống nhau; 

6. Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung 
quy định và tính pháp lý cho chứng từ kế toán. Các chứng từ kế toán dùng làm 
căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán phải có định khoản kế toánễ 

Điều 12. Ký chứng từ kế toán 
1 ễ Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên 

chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử 
theo quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký 
bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì hoặc dẩu 
khắc sẵn chữ ký, chữ ký trên chứng từ kể toán dùng đế chi tiền phải ký theo từng 
liên. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống 
với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ 
ký lần sau phải thống nhất với chữ ký các lần trước đó. 

2. Chữ ký của Cục trưởng Cục Quản lý nợ (hoặc người được uỷ quyền), 
của Ke toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải 
phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại Kho bạc Nhà nước. 
Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giong chữ ký trong sổ đăng ký mẫu 
chữ ký. Ke toán trưởng (hoặc người được uỷ quyền) không được ký "thừa uỷ 
quyền" của Cục trưởng Cục Quản lý nợ. Người được uỷ quyền không được uỷ 
quyền lại cho người khác. 

3. Quỹ phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của thủ quỹ, các nhân viên kế 
toán, kế toán trưởng (và người được uỷ quyền), Cục trưởng Cục Quản lý nợ (và 
người được uỷ quyền), số đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu 
giáp lai do Cục trưởng Cục Quản lý nợ (hoặc người được uỷ quyền) quản lý đê 
tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong so đăng ký. 

4. Không được ký chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội 
dung chứng từ theo trách nhiệm của người ký. Việc phân cấp ký trên chứng từ 
kế toán do Thủ trưởng đơn vị quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, 
đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản. 

Điều 13. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán 
1Ể Chứng từ kế toán do Quỹ lập hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải 

tập trung vào bộ phận kế toán của Quỹ. Bộ phận kế toán phải kiểm tra toàn bộ 
chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm tra, xác minh tính pháp lý của chứng từ 
thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế toán. Trình tự luân chuyển chứng 
từ kế toán bao gồm các bước sau: 

- Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán; 
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- Ke toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ ké toán hoặc trình 
Cục trưởng Cục Quản lý nợ ký duyệt theo quy định trong từng mẫu chứng từ 
(nếu có); 

- Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán; 
- Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. 

2. Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán: 

- Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các chỉ tiêu, các yếu tố ghi 
chép trên chứng từ kế toán; 

- Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi 
trên chứng từ kế toán; Đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên 
quan; 

- Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. 
3. Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính 

sách, chế độ, các quy định về quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước, phải từ 
chối thực hiện (xuất quỹ, thanh toán,...) đồng thời báo cáo ngay bằng văn bản 
cho Cục trưởng Cục Quản lý nợ biết để xử lý kịp thời theo đúng pháp luật hiện 
hành. 

4. Đổi với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và 
chữ số không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả 
lại, yêu cầu làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. 

5. Danh mục, mẫu, giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế 
toán được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này. 

CHƯƠNG fflẵ TÀI KHOẢN KÉ TOÁN 
Điều 14. Tài khoản và hệ thống tài khoản kế toán 
1. Tài khoản kế toán là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ 

thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế và 
theo trình tự thời gian. Tài khoản kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục, có hệ 
thống tình hình thu, chi của Quỹ. 

2. Tài khoản kế toán được mở cho từng đối tượng kế toán có nội dung 
kinh tế riêng biệt. Toàn bộ các tài khoản kế toán sử dụng trong kế toán Quỹ hình 
thành hệ thống tài khoản kế toán. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ 
do Bộ Tài chính quy định thống nhất về loại tài khoản, số lượng tài khoản, ký 
hiệu, tên gọi và nội dung ghi chép của từng tài khoản. 

3ắ Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ được xây dựng theo nguyên tắc dựa 
vào bản chất và nội dung hoạt động của Quỹ có vận dụng nguyên tắc phân loại 
và mã hóa của hệ thống tài khoản áp dụng cho các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán 
nhà nước, nhằm: 
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- Phản ánh đầy đủ các hoạt động thu chi của Quỳ, phù họp với mô hình tổ 
chức và tính chất hoạt động; 

- Đáp ứng yêu cầu xử lý thông tin và thỏa mãn đầy đủ nhu cầu hoạt động 
của Quỹ và của cơ quan quản lý. 

- Hệ thống tài khoản kế toán Quỹ gồm các tài khoản trong Bảng Cân đối 
tài khoản và tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản. 

4. Các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản phản ánh toàn bộ các 
nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo các đối tượng kế toán gồm tài sản, 
nguồn hình thành tài sản và quá trình vận động của tài sản tại Quỹ. Nguyên tắc 
ghi sổ các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản được thực hiện theo phương 
pháp "ghi kép" nghĩa là khi ghi vào bên Nợ của một tài khoản thì đông thời phải 
ghi vào bên Có của một hoặc nhiều tài khoản khác hoặc ngược lại. 

5ề Tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản phản ánh nhừng chỉ tiêu kinh 
tế đã phản ánh ở các tài khoản trong Bảng Cân đối tài khoản nhưng cần theo dõi 
để phục vụ cho yêu cầu quản lý như: Ngoại tệ các loại. Nguyên tắc ghi sổ các tài 
khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản được thực hiện theo phương pháp "ghi 
đơn" nghĩa là khi ghi vào một bên của một tài khoản thì không phải ghi đối ứng 
với bên nào của các tài khoản khác. 

Điều 15Ệ Phân loại và lựa chọn hệ thống tài khoản kế toán 
1. Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Quỹ do Bộ Tài chính quy định 

gồm 16 tài khoản trong bảng và 02 tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản. 
- Tài khoản cấp 1 gồm 3 chữ số thập phân; 
-Tài khoản cấp 2 gồm 4 chữ số thập phân (3 chữ số đầu thể hiện Tài 

khoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện Tài khoản cấp 2); 
- Tuỳ theo yêu cầu quản lý chi tiết mà Quỹ có thể bổ sung thêm các tài 

khoản cấp 3 chi tiết. Tài khoản cấp 3 gồm 5 chữ sổ thập phân (3 chữ số đầu thể 
hiện Tài khoản cấp 1, chữ số thứ 4 thể hiện Tài khoản cấp 2, chữ số thứ 5 thể 
hiện Tài khoản cấp 3). 

- Tài khoản ngoài Bảng Cân đối tài khoản gồm 3 chữ số, bắt đầu là chữ số 
0. 

2. Quỹ tích lũy trả nợ phải căn cứ vào Hệ thống tài khoản kế toán ban 
hành tại Thông tư này để hạch toán kế toán. Quỹ được bổ sung thêm các tài 
khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4 (trừ các tài khoản mà Bộ Tài chính đã quy định tại 
Thông tư này) đế phục vụ yêu cầu quản lý của đon vị 

3. Trường hợp Quỹ tích lũy trả nợ cần mở thêm các tài khoản cấp 1 ngoài 
các tài khoản đã có hoặc cần sửa đổi, bồ sung các tài khoản cấp 2, cấp 3, cấp 4 
trong Hệ thống tài khoản kế toán mà Bộ Tài chính đã quy định tại Thông tư này 
thì phải được Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện. 

4. Danh mục tài khoản kế toán được quy định tại Phụ lục 02 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 
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Điều 16. Tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc 
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm các khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước của Quỹ. 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
- Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc là các Giấy 

báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của Kho bạc kèm theo các chứng từ gốc (Uỷ 
nhiệm chi, Ưỷ nhiệm thu, Hợp đồng vay vốn,.. 

- Khi nhận được chứng từ của Kho bạc gửi đến, kế toán phải kiểm tra, đối 
chiếu với chứng từ gốc kèm theo, lịch thanh toán nợ,ệễ. nếu có sự chênh lệch 
giữa số liệu trên sổ kế toán của Quỹ, số liệu ở chứng từ gốc với số liệu trên 
chứng từ của Kho bạc thì kế toán Quỹ phải thông báo cho Kho bạc, đơn vị trả nợ 
để cùng đối chiếu, xác minh và xử lý kịp thời. Cuối tháng, chưa xác định được 
nguyên nhân chênh lệch thì kế toán ghi sổ theo số liệu của Kho bạc trên Giấy 
báo Nợ, báo Có hoặc bản sao kê. Sang tháng sau, tiếp tục kiểm tra, đối chiếu, 
xác định nguyên nhân để điều chỉnh số liệu ghi sổ. 

- Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản tại Kho 
bạc và theo từng mã nguyên tệ để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Đối với 
nguyên tệ thì ghi sổ theo đồng Việt Nam và nguyên tệ. Trường hợp gửi tiền vào 
Kho bạc bằng ngoại tệ thì phải được ghi sổ theo cả nguyên tệ và Đồng Việt Nam 
theo tỷ giá do Bộ Tài chính công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. Trường 
hợp rút Tiền gửi Kho bạc bằng ngoại tệ thì được quy đổi ra Đồng Việt Nam theo 
tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán Tài khoản 112(1122) theo một trong các 
phương pháp: Bình quân gia quyền; Nhập trước, xuất trước; Nhập sau, xuất 
trước; Giá thực tế đích danh. 

- Đối với trường hợp mua, bán ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra Đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm phát sinh để ghi sổ kế toán liên quan. 
Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái thì phản ánh số chênh lệch này trên Tài khoản 
431 - Chênh lệch tỷ giá. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc 

Bên Nợ: 
- Các khoản thu hồi nợ gốc, lãi vay bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ chuyển 

vào tài khoản giao dịch của Quỹ tại Kho bạc; 
- Các khoản phí (ví dụ phí bảo lãnh, cam kết, quản lý) bằng tiền Việt 

Nam, ngoại tệ gửi vào tài khoản giao dịch của Quỹ tại Kho bạc; 
- Các khoản lãi tiền gửi không kỳ hạn được nhập vào gốc tiền gửi tại Kho 

bạc; 
- Các trường hợp tăng tiền gửi Kho bạc khác. 

Bên Có: 
- Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút ra từ tài khoản giao dịch của Quỹ 

tại Kho bạc để thanh toán; 



- Chuyển tiền cho các dự án theo Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng vay vốn 
cho vay lại, Hợp đồng ứng vốn; 

- Chuyển tiền thực hiện hợp đồng tiền gửi, uỷ thác đầu tư; 
Số dư bên Nợ: số dư phản ánh số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn tại tài 

khoản tiền gửi giao dịch của Quỹ tại Kho bạc. 

Tài khoản 112- Tiền gửi Kho bạc có 2 tài khoản cấp 2: 

Tài khoản 1121- Tiền Việt Nam 
Tài khoản 1122- Ngoại tệ. 
3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
a) Các nghiệp vụ phát sinh bằng đồng Việt Nam 
- Nhận được Giấy báo Có của Kho bạc về số tiền các dự án chuyển trả 

(gốc, lãi của khoản vay từ nguồn cho vay lại) đã vào tài khoản của Quỹ, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ. 

- Rút tiền gửi có kỳ hạn về tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, căn cứ Giấy 
báo Có của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 131- Tiền gửi có kỳ hạn. 

- Thu lãi từ hoạt động uỷ thác đầu tư, căn cứ vào Giấy báo Có của Kho bạc, 
ghiề-

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 

- Thu hồi các khoản tạm ứng cho Ngân sách Nhà nước, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 311-Tạm ứng. 

- Đen kỳ thanh toán nợ, NSNN thanh toán các khoản nợ vay theo kế hoạch, 
căn cứ vào Giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK312- Phải thu (3124). 
- Chuyển tiền gửi Kho bạc hoàn trả cho ngân sách, căn cứ vào giấy báo Nợ 

của Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
- Chuyển tiền gửi Kho bạc đi uỷ thác đầu tư, cho NSNN, ứng vổn cho các dự 

án có bảo lãnh, dự án cho vay lại, ghi: 



Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư 
Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
- Chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang gửi có kỳ hạn, ghi: 
Nợ TK 131- Tiền gửi có kỳ hạn 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
- Tạm ứng cho hoạt động Quỹ (ứng vốn NSNN), tạm ứng cho quản lý Quỹ, 

ghi: 
Nợ TK 311-Tạm ứng (3111,3112) 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
- Dùng tiền gửi mua lại khoản nợ nước ngoài, ghi: 
Nợ TK 312 - Phải thu (3124) (số tiền ngân sách còn phải trả theo kế hoạch 

trả nợ đối với khoản nợ mà Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại). 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (số tiền Quỹ thực chi ra đối với khoản 

nợ đã được mua lại) 
Có TK 414- Chênh lệch cơ cấu nợ (phần chênh lệch giữa số ngân sách 

còn phải trả theo kế hoạch trả nợ và số tiền Quỹ thực chi ra đối với khoản nợ đã 
được mua lại). 

- Khi hoàn trả ngân sách số tiền Quỹ phải vay ngân sách để ứng trả thay 
cho các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ, ghi: 

Nợ TK 331- Phải trả ngân sách 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
- Thu hồi các khoản ứng vốn, cho vay bằng ngoại tệ nhưng khi thanh toán 

bằng Đồng Việt Nam, căn cứ vào Giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá ghi trong họp đồng vốn vay) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (nếu tỷ giá ghi trong hợp đồng nhỏ hon tỷ 

giá ghi sổ) 
Có các TK 221, 231 (tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (nếu tỷ giá ghi trong hợp đồng lớn hơn 

tỷ giá ghi sổ)ế 

b) Các nghiệp vụ phát sinh bằng ngoại tệ 
- Nhận được Giấy báo Có của Kho bạc về số tiền bằng ngoại tệ các dự án 

chuyển trả (gốc, lãi) đã vào tài khoản của Quỹ, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
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- Khi nhận được lãi tiền gửi bằng ngoại tệ, căn cứ vào giấy báo Có của 
Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Có TK 542- Thu quản lý quỹ (5421) (đối với tiền gửi không kỳ hạn) 

(tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Thu lãi từ việc cho các dự án vay lại, cho Ngân hàng Phát triển Việt 

Nam vay và các khoản lãi khác, căn cứ vào Giấy báo Có của Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 312- Phải thu (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Thu lãi từ hoạt động uỷ thác đầu tư bằng ngoại tệ, căn cứ vào Giấy báo 

Có của Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 

Có TK 542- Thu quản lý Quỹ (tỷ giá Bộ Tài chính công bổ) 

Đồng thời ghi bên Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Chuyển tiền gửi trả nợ cho ngân sách bằng ngoại tệ, căn cứ vào Giấy báo 

Nợ của Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố 

nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính 

công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ) 
Đồng thời ghi bên Có TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Chuyển tiền gửi bằng ngoại tệ đi uỷ thác đầu tư, cho NSNN, Ngân hàng 

phát triển Việt Nam vay, ứng vốn cho các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại, 
ghi: 

Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố 
nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ) 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính 

công bố lớn hon tỷ giá ghi sổ) 
Đồng thời ghi bên Có TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn bằng ngoại tệ sang gửi tiết kiệm có kỳ 

hạn tại các ngân hàng thương mại, ghi: 
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Nợ TK 131- Tiền gửi có kỳ hạn (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công 

bố nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (1122) (Tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính 

công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ) 
Đồng thời ghi bên Có TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Trường họp bán ngoại tệ để mua Đồng Việt Nam thanh toán với ngân 

sách, căn cứ vào Giấy báo Nợ của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (Tỷ giá thực tế) 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế nhỏ hơn 

tỷ giá ghi sổ) 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (Tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế lớn 

hơn tỷ giá ghi sổ). 
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 

Điều 17. Tài khoản 131- Tiền gửi có kỳ hạn 
Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng của Quỹ tích luỹ trả nợ. 

1. Nguyên tắc hạch toán Tài khoản - Tiền gửi có kỳ hạn 
- Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 131 "Tiền gửi có kỳ hạn" là các 

chứng từ gửi tiền, rút tiền, chuyển tiền. 
- Phải tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng ngân hàng, từng kỳ 

hạn và theo từng mã nguyên tệ để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu. Đối với 
nguyên tệ thì ghi sổ theo cả nguyên tệ và Đồng Việt Nam theo tỷ giá do Bộ Tài 
chính công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. 

- Lãi tiền gửi có kỳ hạn được hạch toán vào Tài khoản 542 - Thu quản lý 
Quỳ. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131 - Tiền gửi có kỳ hạn 

Bên Nợ: 
- Ghi tăng tiền gửi có kỳ hạn; 
- Số lãi tiền gửi có kỳ hạn được nhập vào gốc tiền gửi. 
Bên Có: 
- Rút tiền gửi có kỳ hạn về Quỹ; 
- Chuyển tiền gửi có kỳ hạn cho các dự án theo Hợp đồng vay (nếu 

chuyển thẳng từ Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn cho đối tượng vay). 



số dư bên Nợ: 
Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng. 
Tài khoản 131- Tiền gửi có kỳ hạn, có 2 tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 1311- Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi có kỳ hạn tại các 

ngân hàng, số gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại các ngân hàng bằng Đồng Việt 
Nam. 

- Tài khoản 1312 - Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng, 
số gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đối ra 
Đồng Việt Nam. 

3. Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

- Chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang tiền gửi có kỳ hạn tại các ngân 
hàng thương mại, ghi: 

Nợ TK 131- Tiền gửi có kỳ hạn 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 

- Định kỳ thu lãi tiền gửi Ngân hàng nhập vào gốc tiền gửi có kỳ hạn, ghi: 

Nợ TK 131- Tiền gửi có kỳ hạn 
Có TK 312 - Phải thu (3122). 

- Rút tiền gửi có kỳ hạn về Tài khoản tiền gửi không kỳ hạn, căn cứ giấy báo 
Có của Kho bạc, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn. 

- Nếu chuyển tiền gửi có kỳ hạn trả nợ cho ngân sách trực tiếp từ Tài khoản 
tiền gửi có kỳ hạn, căn cứ vào giấy báo Nợ, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động quỹ 
Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạn. 

- Nếu chuyển tiền gửi có kỳ hạn đi uỷ thác đầu tư, cho NSNN, ngân hàng 
phát triển Việt Nam vay, ứng vốn cho các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại 
ngay từ TK tiền gửi có kỳ hạn, ghi: 

Nợ TK 221 - Ưỷ thác đầu tư 
Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn 

Có TK 131 - Tiền gửi có kỳ hạnễ 

Điều 18. Tài khoản 221- ủy thác đầu tư 
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, 

giảm của các khoản Uỷ thác đầu tư của Quỹ tích luỹ trả nợ vào các ngân hàng 
thương mại lớn, các tổ chức tài chính trong nước có uy tín và các ngân hàng nước 
ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 



1. Nguyên tắc hạch toán TK 221- ủy thác đầu tư 
- Chỉ hạch toán vào Tài khoản 221 các khoản tiền mà Quỹ chuyển cho 

ngân hàng thương mại thực hiện dịch vụ quản lý tài sản của ngân hàng. 
- Khoản uỷ thác đầu tư vào ngân hàng phải được phản ánh theo giá gốc. 

Các khoản lãi, phí được thực hiện theo nội dung đã ghi trong Họp đồng. 
- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi khoản Uỷ thác đầu tư vào từng ngân 

hàng, từng khoản uỷ thác. 
- Các khoản thu nhập từ hoạt động Uỷ thác đầu tư được hạch toán vào Tài 

khoản 542 - Thu quản lý Quỹ. 
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 221- ủy thác đầu tư 

Bên Nợ: Phản ánh giá trị các khoản uỷ thác đầu tư tăng. 
Bên Có: Phản ánh giá trị các khoản uỷ thác đầu tư giảm. 

Số dư bên Nợ: số dư phản ánh giá trị các khoản uỷ thác đầu tư hiện có 
của Quỹ tại các ngân hàng thương mại. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Khi Quỹ chuyển tiền gửi của Quỹ để thực hiện hoạt động uỷ thác đầu tư, 

căn cứ vào Họp đồng tiền gửi, uỷ thác đầu tư, ghi: 

Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư 

Có TK 112 - Tiền gửi Kho bạc. 
- Khi nhận được tiền về các khoản lợi nhuận được chia từ hoạt động uỷ 

thác đầu tư, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Nợ TK 221- Uỷ thác đầu tư (Trường hợp lợi nhuận được chia để lại tăng 

khoản uỷ thác đầu tư, nếu có) 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 

- Khi thu hồi các khoản uỷ thác đầu tư, ghi: 

Nợ 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 221- Uỷ thác đầu tư. 

- Trường họp đến ngày đáo hạn Quỹ chưa thu hồi khoản uỷ thác đầu tư, 
lãi và gốc đầu tư được nhập chuyển sang kỳ tiếp theo, căn cứ Hợp đồng ghi: 

ONợ TK 221- Uỷ thác đầu tư (phần lãi được nhập vào gốc) 

Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 
Điều 19. Tài khoản 231- Cho vay và ứng vốn 
Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động 

tăng, giảm các khoản cho vay và ứng vốn của quỹ theo quy định. 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 231- Cho vay và ứng vốn 
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- Các khoản cho vay và ứng vốn bao gồm: Cho NSNN vay, cho Ngân 
hàng Đầu tư Phát triển vay, ứng vốn cho các dự án cho vay lại, ứng vốn cho các 
dự án được bảo lãnhẽ 

- Khi cho vay, ứng vốn kế toán phải theo dõi chi tiết từng khoản tiền cho 
vay, ứng vốn theo đối tượng; phương thức, thời hạn và lãi suất vay, ứng vốn. 

- Hạch toán vào tài khoản này là các khoản cho vay có lãi, lãi từ khoản 
cho vay được hạch toán vào TK 542- Thu quản lý quỹ. 

- Hạch toán vào tài khoản cho vay theo nguyên tắc giá gốc. Đối với các 
khoản cho vay bằng ngoại tệ, khi giảm trừ các khoản cho vay thì hạch toán bên 
Có tài khoản cho vay theo tỷ giá ghi sổ. 

- Ke toán phải mở sổ theo dõi chi tiết từng khoản vay trong hạn, khoanh 
nợ và xóa nợ. Các khoản cho vay khi hết hợp đồng nhưng chưa thu hồi được thì 
chuyển từ khoản vay trong hạn sang khoanh nợ, quá thời hạn gia hạn nợ nếu 
được cấp có thẩm quyền cho phép xóa nợ thì chuyến từ khoanh nợ sang xóa nợ. 
Khi được xóa nợ thì kế toán ghi giảm nợ vay. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 231- Cho vay và ứng vốn 
Bên Nợ: Phản ánh giá trị các khoản cho vay, ứng vốn tăng. 

Bên Có: Phản ánh giá trị các khoản cho vay, ứng vốn giảm. 
Số dư bến Nợ : số dư phản ánh giá trị khoản cho vay hiện có. 

Tài khoản 231- Cho vay và ứng vốn có 4 tài khoản cấp 2: 
- Tài khoản 2311- Cho NSNN vay: Phản ánh khoản tiền cho NSNN vay 

có tính lãi, gồm 3 tài khoản cấp 3: 
. Tài khoản 23111- Trong hạn: Tài khoản này dùng đê phản ánh các khoản 

cho NSNN vay và tình hình thu hồi các khoản cho NSNN vay trong hạnỂ 

. Tài khoản 23112- Quá hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
nợ cho NSNN vay đã quá thời hạn trả nhưng NSNN chưa trảế 

. Tài khoản 23113- Khoanh nợ: Tài khoản này dùng để phản ánh các 
khoản nợ cho NSNN vay nhưng NSNN không có khả năng trả hoặc gặp rủi ro 
trong quá trình sử dụng vốn được cấp có thẩm quyền cho phép khoanh nợ chờ 
xử lý. 

- Tài khoản 2312- ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục 
nợ, gồm 3 tài khoản cấp 3: 

Tài khoản 23121- Trong hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ và tình hình thu hồi các 
khoản ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ trong hạn. 

Tài khoản 23122- Quá hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ đã quá thời hạn trả 
nhưng các dự án chưa trả. 
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Tài khoản 23123- Khoanh nợ: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ nhưng các dự án không 
có khả năng trả hoặc gặp rủi ro trong quá trình sử dụng vốn được cấp có thâm 
quyền cho phép khoanh nợ chờ xử lý. 

- Tài khoản 2313- ứng trả thay cho đối tượng được bảo lãnh, gồm 3 tài 
khoản cấp 3: 

Tài khoản 23131- Trong hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng trả thay cho người được bảo lãnh và tình hình thu hồi các khoản ứng trả 
thay cho người được bảo lãnh trong hạn. 

Tài khoản 23132- Quá hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng trả thay cho người được bảo lãnh đã quá thời hạn trả nhưng các dự án chưa 
trả. 

Tài khoản 23133- Khoanh nợ: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng trả thay cho người được bảo lãnh nhưng các dự án không có khả năng trả 
hoặc gặp rủi ro trong quá trình sử dụng vốn được cấp có thẩm quyền cho phép 
khoanh nợ chờ xử lý. 

- Tài khoản 2318- ứng vốn khác, gồm 3 tài khoản cấp 3: 
Tài khoản 23181- Trong hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 

ứng vốn cho các đối tượng khác theo quy định và tình hình thu hồi các khoản 
ứng vốn trong hạn. 

Tài khoản 23182- Quá hạn: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng vốn cho các đối tượng khác theo quy định đã quá thời hạn trả nhưng các đối 
tượng chưa trả. 

Tài khoản 23183- Khoanh nợ: Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản 
ứng vốn cho các đối tượng khác theo quy định nhưng các đối tượng không có 
khả năng trả hoặc gặp rủi ro trong quá trình sử dụng vốn được cấp có thẩm 
quyền cho phép khoanh nợ chờ xử lý. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Khi xuất tiền cho vay, căn cứ Hợp đồng hoặc khế ước vay và chứng từ 

xuất tiền cho vay, ghi: 
Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù họp) (Chi tiết 

trong hạn) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 

- Định kỳ tính số tiền lãi về cho vay phải thu, căn cứ vào họp đồng cho 
vay ghi: 

Nợ TK 312-Phải thu (3121) 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 

- Khi các tổ chức, dự án trả tiền lãi vay, căn cứ vào Giấy báo Có của 
KBNN, ghi: 



Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 312- Phải thu (3121). 

- Khi thu hồi các khoản tiền cho vay, căn cứ vào chứng từ thu hồi vốn vay 
(gốc), Giấy báo Có của KBNN, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính công bố 

nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 231 - Cho vay và ứng vốn (Chi tiết theo từng đối tượng vay) 

(Tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá Bộ Tài chính 

công bố lớn hơn tỷ giá ghi số). 
- Khi đến hạn trả nhung đối tượng vay không gia hạn nợ, không trả được 

nợ và được cơ quan có thẩm quyền cho xóa nợ tính vào chi hoạt động Quỹ, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ 
Có TK 231- Cho vay và ứng vốn . 

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

Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù họp) (Chi tiết 
quá hạn) 

Có TK 231 - Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù hợp) (Chi tiết 
trong hạn). 

- Các khoản thiệt hại về vốn cho vay (do thiên tai, hoả hoạn, lũ lụt) hoặc 
được cấp có thẩm quyền chuyển sang khoanh nợ chờ xử lý, ghi: 

Nợ TK 231 - Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù hợp) (Chi tiết 
khoanh nợ) 

Có TK 231- Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù hợp) (Chi tiết 
quá hạn). 

- Khi ứng trả thay cho đối tượng được bảo lãnh; ứng vốn cho các đối 
tượng khác theo quy định, ghi: 

Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù hợp) 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
- Khi các đối tượng ứng vốn hoàn trả lại số vốn đã ứng, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 231- Cho vay và ứng vốn (chi tiết TK cấp 2 phù họp). 
- Đối với hoạt động ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục 
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Khi Quỹ ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ, ghi: 

Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn (2312) 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
Phần Quỹ thu về các khoản đã ứng vốn để cơ cấu lại khoản nợ, danh mục 

nợ, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 231- Cho vay và ứng vốn (2312). 

Phần lãi từ hoạt động ứng vốn để thực hiện cơ cấu lại khoản nợ, danh mục 
nợ (trường hợp thu được ngay lãi), ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 542- Thu quản lý Quỹ (5421). 

Điều 20. Tài khoản 311- Tạm ứng 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền Quỹ đã tạm ứng cho 

NSNN, cho các dự án, cho các nghiệp vụ quản lý Quỹ và tĩnh hình thanh toán 
các khoản tiền tạm ứng đóề 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 311- Tạm ứng 
- Hạch toán vào tài khoản này là các khoản tạm ứng của Quỹ cho ngân 

sách, các dự án theo chỉ định của Chính phủ và không tính lãi. Không hạch toán 
vào tài khoản này các khoản ứng vốn cho các dự án mà các dự án phải trả lãi. 

- Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản tạm ứng, theo dõi từng đối tượng 
tạm ứng, theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 311- Tạm ứng 

Bên Nợ: Các khoản tiền đã tạm ứngế 

Bên Có: Các khoản tạm ứng đã được thanh toán. 

Số dư bên Nợ: số dư phản ánh số tiền tạm ứng chưa thanh toán. 

Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 2: 
- TK 3111- Tạm ứng hoạt động Quỹ: Tài khoản này phản ánh các khoản 

tạm ứng cho hoạt động Quỹ như tạm ứng cho ngân sách, tạm ứng cho các nước, 
các dự án và các khoản tạm ứng khác. 

- TK 3112- Tạm ứng quản lý Quỹ: Tài khoản này phản ánh các khoản tạm 
ứng cho nghiệp vụ quản lý Quỹ (chỉ hạch toán vào tài khoản này khi cơ chế tài 
chính cho phép về các khoản tạm ứng quản lý Quỹ). 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Căn cứ vào chứng từ tạm ứng, ghi: 
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Nợ TK 311- Tạm ứng 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 
- Thu hồi các khoản tạm ứng (như tạm ứng của NSNN, của dự án), ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 311-Tạm ứng (3111). 

- Thanh toán số tạm ứng đối với các khoản tạm ứng cho quản lý Quỹ, căn 
cứ vào Bảng thanh toán tạm ứng, ghi: 

Nợ TK 642- Chi quản lý Quỹ 
Có TK 311-Tạm ứng (3112). 

Điều 21. Tài khoản 312- Phải thu 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải thu như: Phải thu về lãi 

tiền cho vay, phải thu lãi tiền gửi, phải thu phí bảo lãnh, phí cam kết, phí quản lý 
theo hiệp định, các khoản phải thu NSNN từ việc Quỹ thực hiện nghiệp vụ cơ cấu 
lại nợ, phải thu lãi ứng vốn (nếu có) và tình hình thanh toán các khoản phải thu 
đó. 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 312- Phải thu 
- Hạch toán chi tiết theo từng khoản phải thu và từng lần thanh toán. 
- Quỹ hạch toán vào Tài khoản 312 các khoản phải thu của NSNN do Quỹ 

thực hiện cơ cấu nợ (mua lại khoản nợ,...) mà NSNN đã đi vay nước ngoài. 
Không hạch toán vào tài khoản này các khoản cho ngân sách vay hoặc các khoản 
tạm ứng cho ngân sách; các khoản phải thu về nợ cho vay lại. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 312- Phải thu 
Bên Nợ: số tiền phải thu về lãi tiền cho vay, phải thu lãi tiền gửi, phải thu 

phí bảo lãnh, phí cam kết, phí quản lý theo hiệp định, các khoản phải thu NSNN 
từ việc Quỹ thực hiện nghiệp vụ cơ cấu lại nợ 

Bên Có: số tiền đã thu được từ các khoản phải thu 
Số dư bên Nợ : Phản ánh các khoản nợ còn phải thu đến cuối kỳ kế toán. 

Tài khoản 312- Phải thu có 5 tài khoản cấp 2 
-Tài khoản 3121- Phải thu lãi tiền cho vay: Phản ánh khoản phải thu tiền 

lãi (như các khoản cho các dự án, Ngân hàng phát triển vay); 
- Tài khoản 3122- Phải thu lãi tiền gửi: Phản ánh khoản phải thu lãi tiền 

gửi có kỳ hạn; 
- Tài khoản 3123- Phải thu phí: Phản ánh các khoản phải thu về phí cam 

kết, phí quản lý theo hiệp định. 
- Tài khoản 3124- Phải thu cơ cấu nợ: Phản ánh các khoản phải thu NSNN 

về số nợ đã được mua lại. 
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- Tài khoản 3128- Phải thu khác: Phản ánh các khoản phải thu khác ngoài 
các khoản phải thu đã được phản ánh ở các tài khoản phải thu trên (như phải thu 
lãi ứng vốn, phải thu các khoản chi sai không được duyệt...). 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Cuối kỳ xác định số lãi của các khoản cho vay từ nguồn vốn tạm thời 

nhàn rỗi, căn cứ vào Họp đồng vay, ghi: 

Nợ TK 312- Phải thu (3121) 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ (5421). 

- Khi thu được tiền lãi vay, căn cứ vào Giấy báo Có của KBNN, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 312-Phải thu (3121). 

- Cuối kỳ xác định số lãi của các khoản ứng vốn, ghi: 

Nợ TK 312- Phải thu (3128) 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ (5428). 

- Khi thu được tiền lãi ứng vốn, căn cứ vào Giấy báo Có của KBNN, ghi: 

Nợ TK 112 - Tiền gửi Kho bạc 

Có TK312-Phải thu(3128). 
- Cuối kỳ xác định số lãi tiền gửi có kỳ hạn, ghi 
NợTK 312- Phải thu (3122) 

Có TK 542- Thu quản lý quỹ (5421, 5428). 

- Khi thu được lãi tiền gửi có kỳ hạn, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân 
hàng, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (nếu nhận tiền về) 

CÓTK312- Phải thu (3122). 
- Căn cứ vào số dư nợ tính số phải thu về phí, ghi: 

Nợ TK 312- Phải thu (3123) 

Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (5411). 
- Khi thu được phí, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

CÓTK312 Phải thu (3123). 
- Khi mua lại khoản nợ của NSNN còn phải trả nợ nước ngoài theo kế 

hoạch trả nợ, căn cứ vào các chứng từ mua bán nợ, ghi: 
Nợ TK 312- Phải thu (số tiền NSNN còn phải trả theo Họp đồng vay nợ 

nước ngoài mà Quỹ đã mua) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (số tiền mà Quỹ thực trả) 

19 



Có TK 414- Chênh lệch cơ cấu nợ (số chênh lệch giữa số tiền mà Quỹ 
bỏ ra để mua nợ và số tiền mà NSNN còn phải trả theo Họp đồng vay nợ nước 
ngoài). 

- Khi Quỹ nhận tiền do NSNN thanh toán nợ theo kế hoạch trả nợ, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 312 - Phải thu (Chi tiết TK cấp 2 phù họp). 

- Phản ánh số lãi phải thu của các khoản cho vay chuyển sang quá hạn, 
ghi: 

Nợ TK 312- Phải thu (Chi tiết TK cấp 2 phù họp) 

Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 
- Trường hợp được chuyển số phải thu về lãi cho vay quá hạn không thu 

được sang gộp vào nợ gốc quá hạn theo quy định, ghi: 

Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn (Chi tiết quá hạn) 
Có TK 312- Phải thu (Chi tiết TK cấp 2 phù hợp). 

Điều 22. Tài khoản 331- Phải trả ngân sách 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh 

toán các khoản nợ phải trả của Quỹ cho ngân sách trong các trường hợp phải trả 
thay các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính chuyển trả trực tiếp từ 
Quỹ cho chủ nợ nhưng Quỹ không đủ nguồn phải tạm ứng từ các nguồn khác 
của NSNN. 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 331- Phải trả ngân sách 
- Mọi khoản nợ phải trả của Quỹ đều phải được hạch toán chi tiết theo 

từng nội dung phải trả và từng lần thanh toán, số nợ phải trả của Quỹ trên tài 
khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ chi tiết phải trả của các khoản nợ. 

- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và thanh toán kịp thời, đúng 

- Ke toán chi tiết các khoản nợ phải trả phải mở sổ chi tiết tài khoản để 
theo dõi các khoản nợ phải trả theo từng đối tượng. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331- Phải trả ngân sách 

Bên nợ: Phản ánh số tiền đã trả cho NSNN. 
Bên Có: Phản ánh số tiền phải trả cho NSNN trong các trường hợp phải 

trả thay các dự án vay có bảo lãnh Chính phủ, Bộ Tài chính chuyển trả trực tiếp 
từ Quỹ cho chủ nợ nhưng Quỹ không đủ nguồn phải tạm ứng từ các nguôn khác 
của NSNN. 

Số dư bên Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho NSNN. 
3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
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- NSNN chuyển tiền cho Quỹ vay để trả cho các chủ nợ khi có hợp đồng 
ứng vốn với người được bảo lãnh, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 331- Phải trả ngân sách. 
- Khi tạm ứng nguồn của NSNN để cho vay khi có hợp đồng ứng vốn với 

người được bảo lãnh, trường hợp NSNN chuyển thẳng cho các dự án, ghi: 

Nợ TK 231- Cho vay và ứng vốn 
Có TK 331- Phải trả ngân sách. 

- Trả tiền cho ngân sách, căn cứ chứng từ trả tiền, ghi: 

Nợ TK 331- Phải trả ngân sách 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 

Điều 23. Tài khoản 338- Phải trả khác 
Tài khoản 338 dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh 

toán các khoản nợ phải trả của Quỹ ngoài các khoản phải trả NSNN. 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 338- Phải trả khác 
- Mọi khoản nợ phải trả của Quỹ 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 Quỹ trên tài khoản tổng họp phải bằng tổng số nợ chi tiết phải trả của các 
khoản nợ; 

- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và thanh toán kịp thời, đúng 
hạn; 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338- Phải trả khác 
Bên Nợ: Phản ánh số tiền đã trả cho các đối tượng ngoài các khoản phải 

trả NSNN. 

Bên Có: Phản ánh số tiền phải trả cho các đối tượng ngoài các khoản phải 
trả NSNN. 

Số dư bên Có: Phản ánh số tiền còn phải trả cho các đối tượng ngoài các 
khoản phải trả NSNN. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

- Phản ánh số phí bảo lãnh, các khoản thu hồi nợ vay về cho vay lại do các 
doanh nghiệp, cơ quan cho vay lại nộp thừa so với số phải nộp, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 338- Phải trả khác. 

- Nếu số phí bảo lãnh, các khoản thu hồi nợ vay về cho vay lại nộp thừa 
được bù trừ vào kỳ tiếp theo, ghi: 

Nợ TK 338- Phải trả khác 



Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ. 

- Nếu trả lại số tiền doanh nghiệp, cơ quan đã nộp thừa, khi trả lại, ghi: 
Nợ TK 338- Phải trả khác 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 

- Trường hợp được chi bổ sung kinh phí tăng cường hiệu quả công tác 
quản lý nợ theo quy định, ghi: 

Nợ TK 642- Chi quản lý Quỹ 
Có TK 338-Phải trả khác. 

Điều 24. Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá 
Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch tỷ giá hổi đoái của các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ và tình hình xử lý số chênh lệch tỷ giá 
ngoại tệ đó. 

1Ế Nguyên tắc hạch toán TK 413- Chênh lệch tỷ giá 
- Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ phải được quy đổi ra đồng 

Việt Nam để ghi sổ kế toán theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công 
bố tại thời điếm phát sinh nghiệp vụ trừ trường họp pháp luật có quy định khác. 

- Đối với trường hợp mua, bán ngoại tệ thì phải quy đổi ngoại tệ ra đồng 
Việt Nam theo tỷ giá hối đoái thực tế tại thời điếm phát sinh để ghi số kế toán. 
Nếu có chênh lệch tỷ giá hối đoái thì phản ánh số chênh lệch này trên Tài khoản 
413 - Chênh lệch tỷ giá. 

- Đối với trường hợp dự án trả các khoản vay ngoại tệ bằng Đồng Việt 
Nam thì hạch toán theo tỷ giá qui định tại Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng ứng 
vốn. 

- Các trường hợp phát sinh chênh lệch tỷ giá được hạch toán ngay vào TK 
413- Chênh lệch tỷ giá khi nghiệp vụ phát sinh. 

- Quỹ được phép đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ kế toán của các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ do Bộ Tài chính công 
bố. 

- Các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh do đánh giá lại các khoản 
mục tiền tệ có gốc ngoại tệ cuối kỳ kế toán (năm) sau khi bù trừ trên TK 413 
được kết chuyển vào bên Có các TK 541- Thu hoạt động Quỳ (Nêu lãi tỷ giá hôi 
đoái) hoặc vào bên Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (Nếu lỗ tỷ giá hổi đoái). 

- Đơn vị phải mở sổ theo dõi nguyên tệ trên sổ kế toán chi tiết của các tài 
khoản: Tiền gửi Kho bạc; Tiền gửi có kỳ hạn; Các khoản phải thu; Các khoản 
phải trả,.... 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 413- Chênh lệch tỷ giá 

Bên Nợ: 
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (lỗ tỷ giá hối đoái) trong kỳ của các nghiệp 



vụ bằng ngoại tệ; 
- Kết chuyển (xử lý) số chênh lệch tỷ giá (lãi tỷ giá hối đoái) vào TK 541 -

Thu hoạt động Quỹế 

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ (lỗ tỷ giá hối đoái) hàng 
tháng của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; 

- Kết 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) của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 
vào bên Có TK 541 - Thu hoạt động Quỹ. 

Bên Có: 
- Chênh lệch tỷ giá phát sinh (lãi tỷ giá hối đoái) của các nghiệp vụ bằng 

ngoại tệ. 
- Kết chuyển xử lý số chênh lệch tỷ giá (lỗ tỷ giá hối đoái) vào Tài khoản 

641 - Chi hoạt động Quỹề 

- Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại số dư ngoại tệ (lãi tỷ giá hối đoái) hàng 
tháng của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ; 

- Kết 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) của các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 
vào bên Nợ TK 641 - Chi hoạt động Quỳ. 

Tài khoản này có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có: 
Số dư bên Nợ: Phản ánh số chênh lệch tỷ giá (lỗ tỷ giá hối đoái) chưa xử 

lý đến cuối kỳ báo cáo. 
Số dư bên Có: Phản ánh số chênh lệch tỷ giá (lãi tỷ giá hối đoái) chưa xử 

lý đến cuối kỳ báo cáo. 
3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Rút tiền gửi Kho bạc bằng ngoại tệ mua Đồng Việt Nam trả nợ cho ngân 

sách, căn cứ vào Giấy báo Nợ, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (tỷ giá thực tế) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Sổ chênh lệch do tỷ giá thực tế nhỏ hơn tỷ 

giá ghi sổ) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch do tỷ giá thực tế lớn 

hơn tỷ giá ghi sổ). 
Đồng thời ghi bên Có TK 007 - Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 
- Thu hồi vốn của hoạt động uỷ thác đầu tư, NSNN, Ngân hàng phát triển 

Việt Nam, các dự án có bảo lãnh, dự án cho vay lại, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (Tỷ giá Bộ Tài chính công bố). 
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Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch tỷ giá do Bộ Tài chính công 
bổ nhỏ hơn tỷ giá ghi số) 

Có TK 221 - Uỷ thác đầu tư (tỷ giá ghi sổ); hoặc 
Có TK 231- Cho vay và ứng vốn (tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch do tỷ giá Bộ Tài chính 

công bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ). 
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 

- Rút tiền từ tài khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng sang tài khoản 
tiền gửi không kỳ tại KBNN, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc (1121) (tỷ giá Bộ Tài chính công bố) 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch do tỷ giá Bộ Tài chính công 

bố lớn hơn tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 131- Tiền gửi có kỳ hạn (tỷ giá ghi sổ) 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá (Số chênh lệch do tỷ giá Bộ Tài chính 

công bố nhỏ hơn tỷ giá ghi sổ) 
Đồng thời ghi bên Nợ TK 007- Ngoại tệ các loại (Tài khoản ngoài bảng). 

- Cuối năm, kết chuyển chênh lệch tỷ giá hối đoái: 
Số chênh lệch tỷ giá tăng, kết chuyển vào bên Có của Tài khoản 541, ghi: 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá 
Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ. 

Sổ chênh lệch tỷ giá giảm, kết chuyển vào bên Nợ của Tài khoản 641, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỳ 
Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá. 

- Kế toán chênh lệch tỷ giá đo đánh giá lại hàng tháng của các khoản mục 
tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố của tháng 
tiếp theo. 

Trường hợp tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố của tháng tiếp theo 
lớn hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán thì xử lý sô chênh lệch tỷ giá như 

Đổi với các khoản tiền gửi, các khoản phải thu có gốc ngoại tệ, ghi: 
Nợ các TK 112, 131,311,312 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá. 
Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi: 
Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá 

Có các TK 331,338. 



Trường hợp tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính công bố của tháng tiếp theo 
nhỏ hơn tỷ giá đang phản ánh trên sổ kế toán thì xử lý số chênh lệch tỷ giá như 
sau: 

Đối với các khoản tiền gửi, các khoản phải thu có gốc ngoại tệ, ghi: 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá 

Có cácTK 112, 131, 311, 312ễ 

Đối với nợ phải trả bằng ngoại tệ, ghi: 
Nợ các TK 331, 338 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá. 
- Xử lý chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ cuối năm tài chính. 
Trường hợp phát sinh lỗ tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lỗ tỷ giá hối đoái 

vào TK 641, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (6415) 

Có TK 413- Chênh lệch tỷ giá. 
Trường hợp phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, kết chuyển số lãi tỷ giá hối đoái 

vào TK 541, ghi: 

Nợ TK 413- Chênh lệch tỷ giá 

Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ (5415). 

Điều 25. Tài khoản 414 - Chênh lêch cơ cấu nơ • • 

Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch và xử lý số chênh lệch 
phát sinh từ hoạt động cơ cấu nợ (mua lại nợ, tái cơ cấu,...). 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 414- Chênh lệch cơ cấu nợ 

Chỉ hạch toán vào Tài khoản 414- Chênh lệch cơ cấu nợ số chênh lệch 
giữa số tiền thực tế Quỹ bỏ ra để mua lại khoản nợ nước ngoài (đối với khoản 
nợ đã thực hiện cơ cấu lại) với số tiền ngân sách còn phải trả nước ngoài theo kế 
hoạch trả nợ. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 414- Chênh lệch cơ cấu nợ 

Bên Nợ : Kết chuyển vào TK 542- Thu quản lý Quỹ khi NSNN đã trả hét 
tiền cho Quỹ theo từng khoản nợ. 

Bên Có: số chênh lệch giữa số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả 
nợ mà Quỹ đã thực hiện cơ cấu lại lớn hơn số tiền thực tế Quỳ chi ra đối với 
khoản nợ này. 

Số dư bên Có: Phản ánh số chênh lệch cơ cấu nợ chưa xử lý. 
3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Khi mua lại khoản nợ của NSNN còn phải trả nợ nước ngoài theo kế 



hoạch trả nợ, căn cứ vào các chứng từ mua bán nợ, ghi: 

Nợ TK 312- Phải thu (3124) (số tiền NSNN còn phải trả theo kể hoạch trả 
nợ đối với khoản nợ mà Quỹ đã thực hiện cơ cẩu lại 

Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc (Số tiền mà Quỹ thực trả) 
Có TK 414- Chênh lệch cơ cấu nợ (Số chênh lệch giữa số tiền mà Quỹ 

thực trả đối với khoản nợ đã được cơ cấu lại và sổ tiền NSNN còn phải trả theo 
kế hoạch trả nợ) 

- Khi NSNN trả hết tiền cho Quỹ, kế toán kết chuyển số chênh lệch giữa 
sổ tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ và số tiền Quỹ thực trả đối với 
khoản nợ đã thực hiện cơ cấu lại vào Tài khoản 542- Thu quản lý Quỹ, ghi: 

Nợ TK 414- Chênh lệch cơ cấu nợ 

Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 

Điều 26. Tài khoản 451- Quỹ tích luỹ trả nợ 
Tài khoản 451 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm Quỹ 

tích lũy trả nợ. 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 451- Quỹ tích lũy trả nợ 
Việc ghi tăng, giảm Quỳ phải tuân thủ các quy định của chế độ tài chính 

hiện hành. 
2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 451- Quỹ tích luỹ trả nợ 

Bên Nợ: số Quỹ tích luỹ trả nợ giảm. 
Bên Có: số Quỳ tích luỹ trả nợ tăng. 
Số dư bên Có: số dư phản ánh số Quỹ tích luỹ trả nợ hiện có. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Tính và kết chuyển sổ thu lớn hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý 

Quỹ, ghi: 
Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112) 

Có TK 451- Quỹ tích luỹ trả nợ. 
- Tính và kết chuyển số thu nhỏ hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý 

Quỹ, ghi: 
Nợ TK 451 - Quỹ tích luỹ trả nợ. 

Có TK 911- Xác định kết quả (9111,9112). 
Điều 27ệ Tài khoản 541- Thu hoạt động Quỹ 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu mang tính chất hoạt động 

nghiệp vụ của Quỹ. 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 541- Thu hoạt động quỹ 



- Các khoản thu phản ánh vào tài khoản này bao gồm: Thu hồi gốc, lãi và 
phí của các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước 
ngoài khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn 
được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng, thoả thuận cho vay lại; Thu 
phí bảo lãnh của Chính phủ; Thu lãi do cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ; Thu 
phí cho vay lại và các khoản thu hoạt động quỹ khác. 

- Không phản ánh vào tài khoản này các khoản thu lãi tiền gửi, lãi từ ủy 
thác quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi của các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn 
của Quỹ theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng, thoả 
thuận cho vay lại và các khoản thu quản lý quỹ khác; 

- Tất cả các khoản thu liên quan đến hoạt động của Quỹ phải được phản 
ánh đầy đủ, kịp thời vào bên Có Tài khoản 541- Thu hoạt động Quỹ. Cuối kỳ, 
kết chuyển số thu hoạt động quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911- Xác 
định kết quả. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 541- Thu hoạt động Quỹ 
Bên Nợ: 

- Kết chuyển số thu hoạt động quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911-
Xác định kết quảẽ 

Bên Có: 

- Gốc, lãi cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài 
khác của Chính phủ (sau khi trừ phí dịch vụ cho vay lại) theo các kỳ hạn được 
quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng, thoả thuận cho vay lại; 

- Các khoản phí vay phải trả nước ngoài (như phí bảo hiểm, phí cam kết, 
phí quản lý). 

- Các khoản thu phí bảo lãnh và các khoản thu hồi nợ theo Quy chế cấp và 
quản lý bảo lãnh Chính phủ. 

- Các khoản lãi do cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ; 

- Các khoản thu hoạt động quỹ khác. 
Tài này không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 541- Thu hoạt động Quỹ, có 6 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5411- Thu hồi nợ từ các khoản vay về cho vay lại của Chính 
phủ: phản ánh các khoản thu hồi nợ (bao gồm gốc và lãi) các khoản vay về cho 
vay lại của Chính phủ. 

- Tài khoản 5412- Thu phí bảo lãnh Chính phủ: Tài khoản này phản ánh 
các khoản thu phí bảo lãnh Chính phủ. 

- Tài khoản 5413- Thu lãi do cấu lại khoản nợ, danh mục nợ: Tài khoản 
này phản ánh các khoản thu lãi từ việc cơ cấu lại khoản nợ, danh mục nợ. 

- Tài khoản 5414- Thu phí cho vay lại: Tài khoản này phản ánh các khoản 
thu về phí cho vay lại. 
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- Tài khoản 5415- Lãi chênh lệch tỷ giá: Tài khoản này phản ánh các 
khoản thu của Quỹ từ lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái. 

- Tài khoản 5418- Thu hoạt động khác: phản ánh các khoản thu hoạt động 
hợp pháp khác của Quỹ. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

- Khi các cơ quan cho vay lại, cơ quan cấp bảo lãnh và các đơn vị vay lại 
chuyển tiền thanh toán các khoản gốc, lãi cho vay từ nguồn cho vay lại, căn cứ 
vào Giấy báo Có của ngân hàng và bảng kê chi tiết của từng dự án (đối với 
trường hợp nhiều dự án), ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 541- Thu hoạt động Quỹẽ 

- Trong kỳ căn cứ vào tổng số dư nợ để xác định số phỉ phải thu, ghi: 

NợTK 312 -Phải thu 
Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ. 

- Khi nhận được số tiền phí phải trả, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân 
hàng về phí vay phải trả nước ngoài (như phí bảo hiểm, phí cam kết, phí quản 
lý) và các khoản phí cho vay lại trong trường hợp NSNN trả cho nước ngoài 
theo các hiệp định vay, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ (trả ngay trong kỳ) 
Có TK 312- Phải thu (3123)ẵ 

- Xác định số phí bảo lãnh phải thu, căn cứ vào hợp đồng bảo lãnh, ghi: 
Nợ TK312- Phải thu (3123) 

Có TK 541- Thu hoạt động Quỹ. 
- Khi thu được phí bảo lãnh, phí cho vay lại, thu lãi do cơ cấu lại khoản 

nợ, danh mục nợ, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 

Có TK 541- Thu hoạt động quỹ (trả ngay trong kỳ) 
Có TK 312- Phải thu (3123). 

- Khi nhận được các khoản tiền của Chính phủ về các khoản thu được 
phép làm tăng thu hoạt động Quỹ, căn cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, Kho 
bạc, ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 541- Thu hoạt động Quỳ. 

- Cuối kỳ, kết chuyển số thu hoạt động quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911- Xác định kết quả, ghi 

Nợ TK 541- Thu hoạt động Quỳ 
Có TK 911- Xác định kết quả (911 l)ế 
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Điều 28. Tài khoản 542- Thu quản lý Quỹ 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản thu của Quỹ từ nghiệp vụ 

quản lý Quỹ. 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 542- Thu quản lý quỹ 
- Phản ánh vào tài khoản này các khoản thu lãi tiền gửi, lãi từ ủy thác 

quản lý vốn tạm thời nhàn rỗi của các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn của 
Quỹ theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp đồng, thỏa 
thuận cho vay lại; Các khoản thu quản lý khác. 

- Không phản ánh vào tài khoản này các khoản: Thu hồi gốc, lãi và phí của 
các khoản vay cho vay lại từ nguồn vốn ODA và các khoản vay nước ngoài khác 
của Chính phủ theo các kỳ hạn được quy định trong các hiệp định phụ, hợp 
đồng, thỏa thuận cho vay lại; Thu phí bảo lãnh của Chính phủ; Thu lãi do cơ cấu 
lại khoản nợ, danh mục nợ; Thu phí cho vay lại và các khoản thu hoạt động quỹ 
khác. 

- Tất cả các khoản thu quản lý Quỹ phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời 
vào bên Có Tài khoản 542- Thu quản lý Quỹế Cuối kỳ, kết chuyển số thu quản 
lý quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911- Xác định kết quả. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 542- Thu quản lý Quỹ 

Bên Nợ: Kết chuyển số thu quản lý quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 
911 - Xác định kết quả. 

Bên Có: Phản ánh các khoản thu quản lý quỹ phát sinh trong kỳ 
Tài này không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 542 - Thu hoạt động Quỹ, có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 5421- Thu lãi tiền gửi, lãi từ uỷ thác quản lý vốn tạm thời 
nhàn rỗi: Tài khoản này phản ánh các khoản thu lãi tiền gửi, lãi từ uỷ thác quản 
lý vốn tạm thời nhàn rỗi của Quỹ được thu theo quy định theo các quy định cụ 
thế trong các hợp đồng tiền gửi hoặc uỷ thác. 

- Tài khoản 5428- Thu quản lý khác: Tài khoản này phản ánh các khoản 
thu quản lý hợp pháp khác của Quỹể 

3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu 

- Cuối kỳ tính lãi tiền cho các dự án, ngân hàng phát triển, NSNN (đối với 
các khoản vay có lãi) vay từ tiền tạm thời nhàn rỗi của Quỹ, ghi: 

Nợ TK 312-Phải thu (3121) 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 

- Cuối kỳ tính lãi tiền gửi có kỳ hạn, ghi: 
Nợ TK 312- Phải thu (3122) 

Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 
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- Khi NSNN trả hết tiền cho Quỹ, kế toán kết chuyển số chênh lệch giữa 
số tiền NSNN còn phải trả theo kế hoạch trả nợ và số tiền Quỹ thực trả đối với 
khoản nợ đã thực hiện cơ cấu lại vào Tài khoản 542- Thu quản lý Quỹ, ghi: 

Nợ TK 414- Chênh lệch cơ cấu nợ 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ. 

- Khi các dự án chuyển tiền thanh toán các khoản lãi do Quỹ cho vay, căn 
cứ vào Giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc và bảng kê chi tiết của từng dự án 
(đối với trường họp nhiều dự án), ghi: 

Nợ TK 112- Tiền gửi Kho bạc 
Có TK 542- Thu quản lý Quỹ (trả ngay trong kỳ) 
Có TK 312-Phải thu (3121). 

- Cuối kỳ, kết chuyển số thu quản lý Quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911 "Xác định kết quả", ghi: 

Nợ TK 542- Thu quản lý Quỹ 
Có TK 911- Xác định kết quả (9112). 

Điều 29. Tài khoản 641- Chi hoạt động Quỹ 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi mang tính chất hoạt động 

nghiệp vụ của QuỹẼ 

1. Nguyên tắc hạch toán TK 641 - Chi hoạt động Quỹ 
- Việc ghi chi hoạt động Quỹ phải tuân thủ các quy định của chế độ tài 

chính hiện hành. 
- Các khoản chi phản ánh vào tài khoản này bao gồm: Hoàn trả NSNN các 

khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài cho các khoản vay vê cho 
vay lại; Các khoản ứng vốn cho các dự án hoặc ứng bảo lãnh cho các dự án 
nhưng các dự án không có khả năng hoàn trả được các cấp có thâm quyên cho 
phép xóa nợ tính vào chi hoạt động Quỹ; Các khoản chuyến về Cục Quản lý Nợ 
và Tài chính đối ngoại theo quy định hiện hành. 

- Không phản ánh vào tài khoản này các khoản ứng vốn cho vay lại hoặc 
ứng vốn bảo lãnh. 

- Tất cả các khoản chi hoạt động của Quỹ phải được phản ánh đầy đủ, kịp 
thời vào bên Nợ của TK 641- Chi hoạt động Quỹ. Cuối kỳ, kết chuyển số chi 
hoạt động Quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911- Xác định kết quả. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 641- Chi hoạt động Quỹ 

Bên Nợ : 
- Hoàn trả NSNN các khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài 

cho các khoản vay về cho vay lại; 
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- Các khoản ứng vốn cho các dự án hoặc ứng bảo lãnh cho các dự án 
nhưng các dự án không có khả năng hoàn trả được các cấp có thấm quyền cho 
phép xóa nợ tính vào chi hoạt động Quỳ; 

- Các khoản chuyển về Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại theo quy 
định hiện hành; 

- Chi hoạt động Quỹ khác. 

Bên Có: Kết chuyển số chi hoạt động Quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911 "Xác định kết quả". 

Tài này không có số dư cuối kỳ. 
Tài khoản 641- Chi hoạt động Quỹ có 5 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 6411- Chi hoàn trả ngân sách: Tài khoản này phản ánh các 
khoản chi hoàn trả NSNN các khoản NSNN đã ứng thanh toán trả nợ nước ngoài 
cho các khoản vay về cho vay lại. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 3: 

- Tài khoản 6412- Các khoản cho vay không thu hồi được xóa nợ: Tài 
khoản này phản ánh các khoản ứng vốn cho các dự án vay lại, các khoản ứng 
vốn trả thay cho các dự án vay có bảo lãnh của Chính phủ theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền nhưng sau đó các dự án không có khả năng trả nợ nên được 
xóa nợ tính vào chi ngân sách. 

- Tài khoản 6413- Chi chuyển cho Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại: 
Tài khoản này phản ánh số phí bảo lãnh và phí cho vay lại chuyển cho Cục 
Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại theo tỷ lệ quy định. 

- Tài khoản 6415- Lỗ chênh lệch tỷ giá: Tài khoản này phản ánh các 
khoản chi của Quỹ về lỗ chênh lệch tỷ giá hổi đoái. 

- Tài khoản 6418- Chi hoạt động khác: Phản ánh các khoản chi hoạt động 
khác theo qui định của cấp có thẩm quyền. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 

- Căn cứ vào thông tri trả nợ và chứng từ trích từ tài khoản Tiền gửi Kho 
bạc hoàn trả cho Ngân sách Nhà nước vào hàng quý, số tiền hoàn trả cho ngân 
sách, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (6411) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 

- Trường họp các dự án ứng vốn bảo lãnh theo quyết định của cấp có thẩm 
quyền nhưng sau đó các dự án không có khả năng trả nợ được phép xóa nợ tính 
vào chi Ngân sách Nhà nước, căn cứ vào chứng từ, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (6412) 
Có TK 231- Cho vay và ứng vốn (2314). 
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- Trường hợp ứng vốn cho các dự án cho vay lại nhưng sau đó các dự án 
không có khả năng trả nợ được phép xóa nợ tính vào chi NSNN, căn cứ vào 
chứng từ cho phép xóa nợ, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (6412) 

Có TK 231 - Cho vay và ứng vốn (2313). 

- Căn cứ chứng từ trích từ tài khoản Tiền gửi Kho bạc chuyển cho Cục 
Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại số thu từ phí cho vay lại và phí bảo lãnh theo 
tỷ lệ quy định, ghi: 

Nợ TK 641- Chi hoạt động Quỹ (6413) 
Có TK 112- Tiền gửi Kho bạc. 

- Những khoản chi sai, chi vượt định mức, tiêu chuấn không được duyệt 
phải thu hồi hoặc chuyển xử lý, ghi: 

Nợ TK312- Phải thu (3128) 

Có TK 641 - Chi hoạt động Quỹ. 

- Cuối kỳ, kết chuyển số chi hoạt động quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911 "Xác định kết quả", ghi 

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111) 
Có TK 641- Chi hoạt động Quỹ. 

Điều 30. Tài khoản 642- Chi quản lý Quỹ 
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi quản lý Quỳ theo quy định 

của cơ chế tài chính. 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 642- Chi quản lý Quỹ 
- Tài khoản này chỉ dùng để hạch toán khi có cơ chế quản lý tài chính cho 

phép chi các khoản chi quản lý Quỹ. 
- Các khoản chi phản ánh vào tài khoản này bao gồm các khoản chi mang 

tính chất quản lý Quỹ như các khoản chi lương kiêm nhiệm, các chi phí khác 
ngoài các khoản chi hoạt động Quỹ (theo quy chế tài chính của Quỹ). 

- Không phản ánh vào tài khoản này các khoản chi thuộc chi hoạt động 
Quỹ. 

- Tất cả các khoản chi từ quản lý Quỹ phải được phản ánh đầy đủ, kịp thời 
vào bên Nợ TK 642- Chi quản lý Quỹ. Cuối kỳ, kết chuyển số chi quản lý Quỹ 
phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 911 "Xác định kết quả". 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 642- Chi quản lý Quỹ 
Bên Nợ: Phản ánh các khoản chi quản lý Quỹ phát sinh 
Bên Có: Kết chuyển số chi quản lý Quỳ phát sinh trong kỳ vào Tài khoản 

911 "Xác định kết quả". 
Tài này không có số dư cuối kỳ. 
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3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Khi chi quản lý Quỹ, căn cứ Giấy báo Nợ của Kho bạc, ghi: 
Nợ TK 642- Chi quản lý Quỹ 

Có TK 112 - Tiền gửi Kho bạc. 

- Những khoản chi sai, chi vượt định mức, tiêu chuẩn không được duyệt 
phải thu hồi hoặc chuyển xử lý, ghi: 

Nợ TK 312- Phải thu (3128) 
Có TK 642- Chi quản lý Quỹ. 

- Cuối kỳ, kết chuyển số chi quản lý Quỹ phát sinh trong kỳ vào Tài 
khoản 911 "Xác định kết quả", ghi 

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111) 
Có TK 642- Chi quản lý Quỹ. 

Điều 31. Tài khoản 911- Xác định kết quả 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 911- Xác định kết quả 

- Tài khoản 911- Xác định kết quả: Tài khoản này xác định và phản ánh 
kết quả hoạt động và quản lý của Quỹ trong một kỳ kế toán. 

- Tài khoản này phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả hoạt động Quỹ và 
quản lý Quỹ của Quỹ. 

- Kết quả phải được hạch toán chi tiết theo hoạt động Quỹ và quản lý 
Quỹ. ' ' 

2. Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 911- Xác định kết quả 
Bên Nợ: 

Chi phí hoạt động Quỹ và chi phí quản lý Quỹ; Kết chuyển chênh lệch thu 
lớn hơn chi. 

Bên Có : 

Thu hoạt động Quỹ và thu quản lý Quỹ; Kết chuyển chênh lệch thu nhỏ 
hơn chi. 

Tài khoản này không có số dư cuối kỳ. 

Tài khoản 911- Xác định kết quả, có 2 tài khoản cấp 2: 

- Tài khoản 9111- Xác định kết quả hoạt động Quỹ: Phản ánh kết quả hoạt 
động của Quỹ trong một kỳ kế toán. 

- Tài khoản 9112- Xác định kết quả quản lý Quỹ: Phản ánh kết quả quản 
lý của Quỹ trong một kỳ kế toán. 

3. Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu 
- Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số thu hoạt động Quỹ và thu 

quản lý Quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi: 



Nợ TK 541- Thu hoạt động Quỹ 
Nợ TK 542- Thu quản lý Quỹ 

Có TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112). 
- Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số chi hoạt động Quỹ và chi 

quản lý Quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi: 
Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112) 

Có TK 641 - Chi hoạt động Quỹ 
Có TK 642- Chi quản lý Quỹ. 

- Tính và kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý 
Quỹ, ghi: 

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112) 
Có TK 451- Quỹ tích luỹ trả nợ. 

- Tính và kết chuyển số thu nhỏ hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý 
Quỹ, ghi: 

Nợ TK 451- Quỹ tích luỹ trả nợ 
Có TK 911 - Xác định kết quả (9111, 9112). 

Điều 32. Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại 
1. Nguyên tắc hạch toán TK 007- Ngoại tệ các loại 
- Tài khoản 007 phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của 

các loại ngoại tệ có ở các tài khoản của Quỹ mở tại Kho bạc Nhà nước. 
- Trên Tài khoản này không quy đổi các đồng ngoại tệ ra đồng Việt Nam. 

- Kế toán chi tiết Tài khoản 007 theo từng loại nguyên tệ, từng tài khoản. 

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại 

Bên Nợ: Phản ánh số ngoại tệ thu vào (Nguyên tệ). 

Bên Có: Phản ánh số ngoại tệ xuất ra (Nguyên tệ). 
Số dư bên Nợ: Phản ánh số ngoại tệ còn lại (Nguyên tệ). 

CHƯƠNG IV. HỆ THỐNG SỔ KẾ TOÁN 

Điều 33. Sổ kế toán 
1. Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ 

liên quan đến thu, chi Quỹ tích luỹ trả nợ. sổ kế toán bao gồm: sổ kế toán tổng 
họp và Sổ kế toán chi tiết. 

2ẽ Thông tin trên sổ kể toán phải bảo đảm phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính 
xác, trung thực, liên tục và có hệ thống toàn bộ hoạt động thu, chi của Quỹ, Bộ 
phận Quản lý quỹ, kể toán Quỹ không được để ngoài sổ kế toán bất kỳ khoản 
thu, chi nào. 

3. Việc mở sổ, khóa sổ, sửa chữa sổ kế toán thực hiện theo đúng quy định 



của Luật Kế toán và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngàỵ 31/05/2004 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ke toán áp 
dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước. 

4. Sổ kế toán phải được quản lý chặt chẽ, phân công rõ ràng trách nhiệm 
cá nhân giữ và ghi sổ. sổ kế toán giao cho nhân viên nào thì nhân viên đó phải 
chịu trách nhiệm về những điều ghi trong sổ trong suốt thời gian giữ và ghi sổ. 

5. Khi có sự thay đổi nhân viên giữ và ghi sổ, kế toán trưởng hoặc người 
phụ trách kế toán phải tổ chức bàn giao trách nhiệm quản lý và ghi sổ kế toán 
giữa nhân viên kế toán cũ với nhân viên kế toán mới. Nhân viên kế toán cũ phải 
chịu trách nhiệm về toàn bộ những điều ghi trong sổ trong suốt thời gian giữ và 
ghi số. Nhân viên kế toán mới chịu trách nhiệm từ ngày nhận bàn giao. Biên bản 
bàn giao phải được kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán ký xác nhận. 

6. Sổ kế toán phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. 
Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán phải chính xác, trung thực, đúng với chứng 
từ kế toán. 

7. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính. Thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm sau phải kế tiếp 
thông tin, số liệu ghi trên sổ kế toán của năm trước liền kề. sổ ké toán phải ghi 
liên tục từ khi mở sổ đến khi khoá sổ. 

Điều 34. Hình thức kế toán 
1. Quỹ tích luỹ trả nợ áp dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ. 
a) Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 

Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ là việc ghi sổ kế 
toán tổng họp được căn cứ trực tiếp từ "Chứng từ ghi sổ". Chứng từ ghi sổ dùng 
đế phân loại, hệ thống hoá và xác định nội dung ghi Nợ, ghi Có của nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính đã phát sinh. Việc ghi sổ kế toán dựa trên cơ sở Chứng từ ghi 
số sẽ được tách biệt thành hai quá trình riêng biệt: 

- Ghi theo trình tự thời gian nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên sổ 
đăng ký Chứng từ ghi sổ; 

- Ghi theo nội dung kinh tế của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trên 
Sổ Cáiế 

b) Các loại sổ kế toán: 
- Chứng từ ghi sổ; 
- Sổ đăng ký Chứng từ ghi sổ; 
- Sổ Cái; 
- Các Sổ kế toán chi tiết. 
c) Nội dung và trình tự ghi sổ theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: 
Nội dung và trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ tại Quỹ 

tích lũy trả nợ tuân thủ theo quy định tại Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp 
ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng 
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Bộ Tài chính. 
2. Danh mục sổ kế toán, mẫu sổ và giải thích phương pháp ghi sổ kế toán 

được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 

CHƯƠNG V. HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Điều 35. Trách nhiệm của Quỹ tích luỹ trả nợ trong việc lập, nộp báo 
cáo tài chính 

1. Quỹ tích luỹ trả nợ có trách nhiệm lập, nộp báo cáo tài chính định kỳ 
hàng quý, năm. 

2. Danh mục báo cáo tài chính áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ 

STT Ký hiệu 
biểu 

Tên báo cáo Kỳ hạn 
lập 

Noi nhận 

1 B01-Q Bảng cân đối tài khoản Quý, năm Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
KBNN, Vụ NSNN 

2 B02-Q Báo cáo thu, chi Quỹ tích luỹ 
trả nơ 

Quý, năm Bộ trưởng Bộ Tài chính 

3 B03-Q Thuyết minh báo cáo tài chính Năm Bộ trưởng Bộ Tài chính 

3. Ngoài các báo cáo tài chính quy định trên đây, Quỹ tích lũy trả nợ còn 
phải lập báo cáo nhanh (hàng tháng) theo yêu cầu quản lý của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính. 

4. Mầu báo cáo, giải thích phương pháp lập báo cáo tài chính được quy 
định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư này 

Điều 36. Yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính 
1. Việc lập báo cáo tài chính phải bảo đảm sự trung thực, khách quan, đầy 

đủ, kịp thời, phản ánh đúng tình hình tài sản, nợ phải trả, thu, chi của Quỹ. 
2. Việc lập báo cáo tài chính phải căn cứ vào số liệu sau khi khoá sổ kế 

toán. Báo cáo tài chính phải được lập đúng nội dung, phương pháp và trình bày 
nhất quán giữa các kỳ báo cáoễ 

3. Báo cáo tài chính phải được người lập, kế toán trưởng và Cục trưởng 
Cục quản lý nợ ký, đóng dấu trước khi nộp hoặc công khai. 

Điều 37. Thòi hạn nộp báo cáo tài chính 
1. Báo cáo tài chính quý phải nộp chậm nhất vào ngày 10 của tháng đầu 

quý sau. 
2. Báo cáo tài chính năm phải nộp chậm nhất 30 ngày, sau ngày kết thúc 

kỳ kế toán năm. 



CHƯƠNG VI. TỎ CHỨC THựC HIỆN 

Điều 38. Hiêu lưc thi hành • • 
1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 
2. Thông tư này thaỵ thế Thông tư số 139/2009/TT-BTC ngày 8 tháng 7 

năm 2009 về Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ tích lũy trả nợ. Các quy định 
trước đây trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ. 

Điều 39. Tổ chức thưc hiên • • 

Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Cục trưởng Cục Quản lý nợ 
và Tài chính đối ngoại và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm 
triển khai hướng dẫn thi hành Thông tư này./. J 

jyy 

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG 
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; ' • •2 -
- 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 
- ƯBND, HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Trần Xuân Hà 
- Cơ quan TW cùa 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. lị) 0 
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