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Chương 1 – Nội dung

I. Vấn đề chung:
11. Khái niệm
12. Phân loại sổ
121. Theo phương pháp ghi
122. Theo nội dung ghi
123. Theo kết cấu
124. Theo hình thức tổ chức

II. Quy tắc ghi sổ:
21. Mở sổ
22. Ghi sổ
23. Khóa sổ
III. Các phương pháp chữa sổ:
31. Các quy định chung
32. Trường hợp ghi sổ thủ công
33. Trường hợp ghi sổ bằng máy
34. Trường hợp phát hiện sai sót 

của các năm trước
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I. Vấn đề chung

• Là những tờ sổ hoặc quyển 
sổ theo mẫu nhất định có 
liên hệ chặt chẽ với nhau để 
ghi chép các nghiệp vụ kinh 
tế phát sinh theo đúng 
phương pháp kế toán trên 
cơ sở số liệu của chứng từ 
gốc

11. Khái 
niệm

C1-Sổ KT 3
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11.Khái niệm

Sổ kế toán dùng để ghi 
chép, hệ thống và lưu giữ 
toàn bộ các nghiệp vụ 
kinh tế-tài chính đã phát 
sinh theo nội dung kinh tế 
và theo trình tự thời gian 
có liên quan đến doanh 
nghiệp

C1-Sổ KT
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11. Khái niệm

Sổ kế toán phải được thiết kế hàng ngang, 
cột dọc đủ để ghi nhận thông tin cần quản lý 
của đối tượng kế toán 

………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

C1-Sổ KT5

12.Phân loại sổ kế toán

Các cách 
phân loại

Theo 
phương 
pháp ghi 

chép

Theo nội 
dung ghi 

chép

Theo 

kết cấu

Theo hình 
thức tổ 
chức sổ

C1-Sổ KT
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121.Phân loại theo phương pháp ghi

• Ghi theo thứ tự thời gian
• Sổ nhật ký chung, sổ đăng ký CTGS,…

………………
………………

• Ghi theo đối tượng kế toán 
• Sổ cái tài khoản, sổ quỹ,…

………………
………………

• Ghi theo thời gian và đối tượng kế toán 
• Nhật ký-sổ cái, nhật ký chứng từ,…

………………
………………

C1-Sổ KT
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Chứng từ ghi sổ
Số tiền

Chứng từ ghi sổ
Số tiền

Số hiệu Ngày, tháng Số hiệu Ngày, tháng
A B 1 A B 1

- Cộng tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

- Cộng tháng

- Cộng luỹ kế từ đầu quý

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ Đăng ký Chứng từ-Ghi sổ
Năm: ……

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02b-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

C1-Sổ KT 9

Đơn vị: .................. Mẫu số S07-DN
Địa chỉ: ................. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIỀN MẶT 
Loại quỹ: ...

Ngày
tháng 
ghi sổ 

Ngày 
tháng 
chứng 

từ

Số hiệu chứng từ

Diễn giải

Số tiền
Ghi 
chúThu Chi Thu Chi Tồn

A B C D E 1 2 3 G

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Đơn vị: .................. Mẫu số S07a-DN
Địa chỉ: .............. (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT QUỸ TIỀN MẶT
Tài khoản:... Loại quỹ: ... Năm ...

Ngày,
tháng 
ghi sổ 

Ngày, 
tháng 

chứng từ

Số hiệu chứng từ Diễn giải 
TK 
đối 
ứng

Số
phát sinh Số tồn Ghi 

chú
Thu Chi Nợ Có

A B C D E F 1 2 3 G

- Số tồn đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ x x x

- Số tồn cuối kỳ x x x x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

C1-Sổ KT
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Đơn vị: .............. Mẫu số: S08- DN
Địa chỉ: ............. (Ban hành theo Thông tư  số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch: ................
Số hiệu tài khoản tại nơi gửi: .............. 

Ngày, 
tháng
ghi sổ 

Chứng từ

Diễn giải

Tài 
khoản 

đối ứng

Số tiền
Ghi 
chúSố hiệu

Ngày, 
tháng

Thu
(gửi vào)

Chi
(rút ra)

Còn lại

A B C D E 1 2 3 F
- Số dư đầu kỳ
- Số phát sinh trong kỳ

- Cộng số phát sinh trong kỳ x x x
- Số dư cuối kỳ x x x x

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

C1-Sổ KT 11

MẪU SỔ ÁP DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ

C1-SỔ KT 12

• Số 133/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của BTCThông tư

• Mẫu sổ S04a-DNN kết cấu giống mẫu sổ S07-DNSổ quỹ tiền 
mặt 

• Mẫu sổ S04b-DNN kết cấu giống mẫu sổ S07a-DN
Sổ kế toán 

chi tiết QTM

• Mẫu sổ S05-DNN kết cấu giống mẫu sổ S08-DNSổ tiền gửi 
ngân hàng 
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MẪU SỔ ÁP DỤNG Ở DOANH NGHIỆP 
SIÊU NHỎ

• Số 132/2018/TT-BTC ngày 
28/12/2018Thông tư

• Mẫu sổ S10-DNSN kết cấu giống 
mẫu sổ S08-DN nhưng bỏ cột E 
“Tài khoản đối ứng”

Sổ tiền gửi 
ngân hàng

C1-SỔ KT 13

Bài tập 1.1
 Xí nghiệp chế biến thủy sản Gia Định có tình hình về 

tiền mặt phát sinh trong tháng 5/20 như sau:
Số dư ngày 30/4 của TK1111 là 73.420.000đ
1) Phiếu chi (PC) số 01/5c ngày 2/5: trả tiền photo hồ 

sơ kinh doanh: 1.230.000đ
2) PC 02/5c ngày 2/5: Giao tạm ứng cho nhân viên 

phòng hành chính-thiết bị 3.000.000đ
3) Phiếu thu (PT) số 01/5t ngày 2/5 (kèm hóa đơn 501/P 

ngày 2/5): thu tiền bán 15 gói sản phẩm, đơn giá
chưa thuế 130.000đ, VAT 10%.

C1-Sổ KT 14

4) PC 03/5c ngày 4/5: thanh toán phí vệ sinh tháng 4/20 
(bao gồm VAT 10%) 8.074.000đ.

5) PC 04/5c ngày 4/5: thanh toán tiền vận chuyển 
nguyên liệu vào xưởng 1.500.000đ.

6) PC 05/5c ngày 5/5: Mua vật dụng cho các phòng, 
ban quản lý (kèm hóa đơn 279/E ngày 5/5) 
4.807.000đ (bao gồm VAT 10%).

7) PT 02/5t ngày 6/5: Thu nợ Công ty P (hóa đơn 497/P 
ngày 27/4) 6.061.000đ (bao gồm VAT 10%) 

Bài tập 1.1 (tt)
C1-Sổ KT 15
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8) PT 03/5t ngày 6/5: thu hoàn ứng nhân viên p.Hành 
chính-Thiết bị: 3.000.000đ. Đính kèm PC 06/5c ngày 
6/5; Báo cáo tạm ứng số 24/hc-tb ngày 6/5 và hóa đơn
110/E ngày 5/5: mua phụ tùng thay thế của thiết bị sản 
xuất 3.124.000đ (bao gồm VAT 10%).

9) PC 07/5c ngày 9/5: Chi bốc xếp nguyên liệu từ nơi 
mua đến xưởng sản xuất 6.200.000đ.

10)PT 04/5t ngày 12/5: Thu tiền bồi thường theo Biên bản 
thỏa thuận bồi thường đã ký với Xưởng K ngày 26/4, 
số tiền 5.000.000đ.

C1-Sổ KT 16

Bài tập 1.1 (tt)

11)PC 08/5c ngày 15/5: Chi tiếp khách văn phòng BGĐ 
đính kèm hóa đơn 299/E ngày 13/5 (bao gồm VAT 
10%) 5.082.000đ.

12)PC 09/5c ngày 15/5: Mua 2 bình lọc nước uống đặt tại 
xưởng sản xuất 5.720.000đ (bao gồm VAT 10%).

13)PT 05/5t ngày 18/5: Thu tiền bán 34 gói sản phẩm 
đông lạnh, đơn giá chưa thuế 162.000đ, VAT 10%.

14)PC 10/5c ngày 20/5: Chi tiền bảo trì thiết bị sản xuất 
9.350.000đ (bao gồm VAT 10%) đính kèm hóa đơn
139/E ngày 20/5 của công ty Fissumi.  

C1-Sổ KT 17

Bài tập 1.1 (tt)

15)PC 11/5c ngày 20/5: Chi tiền vệ sinh và bơm gas các 
máy lạnh văn phòng đình kèm hóa đơn 218/E ngày 
20/5 của Công ty Huy Vũ (bao gồm VAT 10%) 
1.980.000đ.

16)PT 06/5t ngày 22/5: Thu tiền bán phế liệu tại xưởng 
4.800.000đ

17)PC 12/5c ngày 23/5: Chi mua phụ liệu để sản xuất sản 
phẩm (đính kèm hóa đơn 342/E ngày 23/5 của Công ty 
hóa thực phẩm Hoàn Cầu) 18.040.000đ (bao gồm VAT 
10%).

C1-Sổ KT 18

Bài tập 1.1 (tt)
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Bài tập 1.1 (tt)
18)PT 07/5t ngày 25/5: Thu tiền bán dụng cụ văn phòng 

không sử dụng 1.400.000đ
19)PC 13/5c ngày 26/5: Chi thăm hỏi người lao động nghỉ thai 

sản 1.000.000đ
20)PC 14/5c ngày 28/5: Chi tiên bốc xếp sản phẩm bán 

13.500.000đ.
YÊU CẦU: a. Ghi “Sổ quỹ tiền mặt” mẫu S07-DN. 

b. Ghi “Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt” -mẫu 
S07a-DN.

C1-Sổ KT 19

Bài tập 1.2
• Công ty TNHH thương mại-dịch vụ Hóa An có mở tài 

khoản tại NH Sacombank, số hiệu tài khoản là 
116.422.7396, có số dư đến 30/4 là 4.793.560.000đ. Các 
chứng từ về tiền gửi ngân hàng tại STB trong tháng 5/20 
như sau:

1) Giấy báo có (GBC) số 3144/stb ngày 2/5: Thu nợ 
khách hàng Công ty A theo hóa đơn 428/P ngày 
18/4/20, điều kiện n/60; 2/15; 1/30; số tiền bán hàng 
trên hóa đơn (bao gồm VAT 1%) 1.023.000.000đ.

C1-Sổ KT 20

2) Giấy báo nợ (GBN) số 6324/stb ngày 2/5: Trả nợ 
mua hàng cho Nhà máy K theo hóa đơn 328/E ngày 
3/4/20; điều kiện n/60; 2/15; 1/30; số tiền trên hóa 
đơn (bao gồm VAT 10%) 1.811.150.000đ.

3) GBN 6372/stb ngày 5/5: Tạm ứng 30% giá trị  hợp 
đồng cho Xí nghiệp P theo hợp đồng mua hàng số 
59/hđkt/m ngày 20/4, trị giá hợp đồng (bao gồm 
VAT 10%) 1.584.000.000đ.

C1-Sổ KT 21

Bài tập 1.2 (tt)



C1.Sổ KT

GV: TS.ĐTTLan 8

Bài tập 1.2 (tt)
4) Bản sao kê (BSK) số 74/sk/stb ngày 9/5:
- Trả tiền điện thoại (Công ty FPT) tháng 4/20-nhận ngay hóa 

đơn 1163-4/E ngày 9/5, số tiền (bao gồm VAT 10%) 
7.062.000đ.

- Ký quỹ tham dự đấu thầu tại Công ty H 50.000.000đ.
- Nộp thuế giá trị gia tăng (báo cáo thuế quý I/20) 33.448.000đ
- Nhận ứng trước 20% tiền hàng từ Công ty B theo hợp đồng 

44/hđkt/b ngày 25/4, trị giá hợp đồng (bao gồm VAT 10%) 
2.816.000.000đ.

C1-Sổ KT 22

5) GBC3189/stb ngày 12/5: Thu tiền bán hàng X cho 
Nhà máy Z theo hóa đơn 466/P ngày 12/5 (bao gồm 
VAT 10%) 1.213.520.000đ.

6) GBN6415/stb ngày 13/5: Trả tiền mua hàng Y cho 
Xưởng Q theo hóa đơn 399/P ngày 13/5 (bao gồm 
VAT 10%) 1.973.400.000đ. Đã nhập kho hàng.

7) GBN6453/stb ngày 14/5: nộp phí kiểm định xe từ 
14/5/20 đến 13/5/22: 9.600.000đ.

C1-Sổ KT 23

Bài tập 1.2 (tt)

8) BSK92/sk/stb ngày 15/5:

 Nộp BHXH quý I/20: 203.107.500đ; BHTN quý 
I/20: 15.930.000đ

Nộp BHYT tháng 4/20: 11.947.500đ

Trả lương tháng 4/20: 520.520.000đ

Nhận tiền lãi được chia do liên doanh với IDC 
Group: 172.800.000đ

C1-Sổ KT 24

Bài tập 1.2 (tt)
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9) BSK120/sk/stb ngày 22/5:

Trả tiền vay gốc đến hạn 1.500.000.000đ

Trả tiền quảng cáo tháng 5 cho Báo PL-ĐS (bao gồm VAT 
10%) 8.360.000đ.

Nhận hoàn lại BHXH đã chi hộ 31.875.000đ.

Thanh toán tiền điện tháng 5-Công ty Điện lực TP-hóa đơn
47763/AB/20E (bao gồm VAT 10%) 15.689.300đ.

C1-Sổ KT 25

Bài tập 1.2 (tt)

10) BSK188/sk/stb ngày 30/5:
- Thu nợ Công ty N theo hóa đơn 459/P ngày 10/5, số tiền (bao 

gồm VAT 10%) 1.317.844.000đ, điều kiện n/45;2/10;1/20.
- Trả tiền mua hàng cho Xn G theo hóa đơn 611/E ngày 6/5, số 

tiền (bao gồm VAT 10%) 1.155.000.000đ, điều kiện 
n/60;2/15;1/30.

- Trả lãi tiền vay 40.430.000đ.
- Thanh toán tiền dịch vụ bảo vệ tháng 5 cho Công ty Phúc An 

(bao gồm VAT 10%) 15.980.800đ.
YÊU CẦU: Ghi sổ TGNH-mẫu S08-DN.

C1-Sổ KT 26

Bài tập 1.2 (tt)

122.Phân loại theo nội dung

………………
………………

• Ghi chép toàn 
bộ nghiệp vụ 
phát sinh 

• Sổ cái, Sổ nhật 
ký

………………
………………

• Chi tiết các số 
liệu đã ghi ở sổ 
tổng hợp

• SCT khách 
hàng, vật liệu..

………………
………………

• Vừa ghi tổng 
hợp vừa ghi chi 
tiểt

• NKCT 5, 6, 8 …

C1-Sổ KT
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122.Phân loại theo nội dung

Sổ nhật ký: phải có các nội dung

-Ngày, tháng ghi sổ

-Số hiệu, ngày tháng của chứng từ 
dùng ghi sổ

-Tóm tắt nội dung nghiệp vụ 

-Số tiền của nghiệp vụ phát sinh 
C1-Sổ KT 28

 Sổ cái: phải có đủ các nội dung

-Ngày, tháng ghi sổ

-Số hiệu, ngày tháng của chứng từ 
dùng ghi sổ

-Nội dung tóm tắt của nghiệp vụ

-Số tiền của nghiệp vụ ghi vào vế Nợ-
vế Có 

C1-Sổ KT 29

122.Phân loại theo nội dung

Sổ chi tiết

Mở theo yêu 
cầu quản lý 
chi tiết của 

doanh 
nghiệp

Chi tiết 
được các số 
liệu đã ghi ở 
sổ tổng hợp

Mẫu sổ thay 
đổi chi tiết 

theo nội 
dung cần 
quản lý 

C1-Sổ KT 30

122.Phân loại theo nội dung
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Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S10-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (sản phẩm, hàng hoá)
Năm......

Tài khoản:............Tên kho:..............
Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hoá)......................................

Đơn vị tính:....................

Chứng từ
Diễn giải

Tài 
khoản 

đối ứng
Đơn giá

Nhập Xuất Tồn
Ghi 
chú

Số 
hiệu

Ngày, 
tháng

Số 
lượng

Thành 
tiền

Số 
lượng

Thành 
tiền

Số 
lượng

Thành 
tiiền

A B C D 1 2 3=1x2 4 5= (1x4) 6 7= (1x6) 8  

Số dư đầu kỳ

Cộng tháng x x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

C1-Sổ KT
32

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ
Diễn giải

TK

đối ứng
Ngày đến hạn 

thanh toán

Số tiền

Số hiệu
Ngày, 
tháng

Nợ Có

A B C D E G 1 2
- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

- Cộng số phát sinh

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

x

Sổ chi tiết tiền vay
Tài khoản 341: Vay và nợ thuê tài chính
Đối tượng cho vay: …………………..
Khế ước vay: ………... Số ….. Ngày ...

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

122.Phân loại theo nội dung
Mẫu sổ S34-DN

C1-Sổ KT
33

Ngày, 
tháng ghi 

sổ

Chứng từ
Diễn giải

TK

đối 
ứng

Doanh thu Các khoản tính trừ
Số 

hiệu
Ngày, 
tháng

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

Thuế
Khác 

(521)
A B C D E 1 2 3 4 5

Cộng số phát sinh

- Doanh thu thuần

- Giá vốn hàng bán

- Lãi gộp
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ chi tiết bán hàng
Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ,…)

Năm: …..
Quyển số: …...

122.Phân loại theo nội dung
Mẫu sổ S35-DN
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Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S31-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)
(Dùng cho TK: 131, 331)

Tài khoản:........................ Đối tượng:........................ Loại tiền: VNĐ

Ngày, 
tháng
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải TK

đối ứng

Thời hạn 
được            

chiết khấu

Số phát sinh Số dư

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có Nợ Có

A B C D E 1 2 3 4 5
- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

..........

..........

- Cộng số phát sinh x x x x
- Số dư cuối kỳ x x x x

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:… Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)C1-Sổ KT34

MẪU SỔ ÁP DỤNG DOANH NGHIỆP NHỎ

• Mẫu sổ S06-DNN kết cấu giống mẫu sổ S10-DN
Sổ chi tiết vật liệu, 

dụng cụ 

• Mẫu sổ S15-DNN kết cấu giống mẫu sổ S34-DNSổ chi tiết tiền vay

• Mẫu sổ S16-DNN kết cấu giống mẫu sổ S35-DN
Sổ chi tiết bán 

hàng

• Mẫu sổ S12-DNN kết cấu giống mẫu sổ S31-DNSổ thanh toán với 
người mua (NB)

C1-SỔ KT 35

Mẫu sổ áp dụng doanh nghiệp siêu nhỏ

• Mẫu sổ S01-DNSN kết cấu giống mẫu sổ S10-DN nhưng bỏ cột D 
“TK đối ứng”

Sổ chi tiết vật liệu, dụng 
cụ, sản phẩm, hàng hóa

• Mẫu sổ S06a-DNSN áp dụng đối với doanh nghiệp nộp VAT khấu 
trừ, kết cấu giống mẫu sổ S35-DN nhưng bỏ cột E “TK đối ứng”

Sổ chi tiết doanh thu 
bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

• Mẫu sổ S06b-DNSN áp dụng đối với doanh nghiệp nộp VAT trực 
tiếp, kết cấu giống mẫu sổ S35-DN nhưng bỏ cột E và cột 4 “Thuế”

Sổ chi tiết doanh thu 
bán hàng và cung cấp 

dịch vụ 

• Mẫu sổ S04-DNSN kết cấu giống mẫu sổ S31-DN nhưng bỏ cột E 
“TK đối ứng”   

Sổ chi tiết thanh toán 
với người mua (NB)

C1-Sổ KT 36
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Bài tập 1.3
 Công ty thương mại Mỹ Nga nộp VAT khấu trừ, được NH GPB duyệt 

vay vốn lưu động (HĐ033/vlđ/gpb ngày 1/1/20) mua hàng hóa và trừ 
nợ khi thu tiền bán hàng, có số dư ngày 30/4 của TK3411 là 
2.063.000.000đ. Trong tháng 5/20 có tài liệu về vay và trả nợ vay như 
sau:

1) Ngày 2/5: Thu nợ Công ty H theo hóa đơn 204/E ngày 23/4, điều 
kiện n/30; 1/10; số tiền trên hóa đơn (bao gồm VAT 10%) là 
1.255.680.000đ; NH đã trừ ngay nợ vay (giấy báo NH số 
100369/gpb ngày 2/5).

2) Ngày 6/5: Vay thanh toán tiền mua hàng hóa nhập kho (giấy báo 
NH số 200765/gpb ngày 6/5) theo hóa đơn 96/AA/P ngày 6/5 
của Nhà máy X, số tiền (bao gồm VAT 10%) 1.617.000.000đ.

C1-Sổ KT37

3) Ngày 11/5: Nhận giấy báo NH 200814/gpb, số tiền vay trả nợ 
Công ty M theo hóa đơn 188/AB/P ngày 27/4, điều kiện n/45; 
1/15, trị giá hóa đơn (bao gồm VAT 10%) 1.393.020.000đ.

4) Ngày 18/5: Bán hàng cho Xn K theo hóa đơn 221/E ngày 18/5, trị 
giá (bao gồm VAT 10%) 1.524.600.000đ. Đã nhận sec chuyển 
vào NH và đã bị trừ ngay nợ vay (giấy báo NH số 100465/gpb 
ngày 18/5).

5) Ngày 20/5: Nhận giấy báo NH 300314/gpb số tiền vay ký quỹ 
mở L/C nhập khẩu hàng hóa là $250.000 (hợp đồng vay ngoại tệ 
số 12-usd/gpb ngày 1/5/20). Tỷ giá mua (T1 mua) 23.300, T1 bán 
23.400đ.

Bài tập 1.3 (tt)

C1-Sổ KT38

6) Ngày 27/5: Nhận giấy báo NH 200982/gpb ngày 27/5 về 
số tiền vay thanh toán cho ITC Group theo hóa đơn 516/P 
ngày 13/4 (bao gồm VAT 10%) 1.306.800.000đ. 

7) Cuối tháng nhận bản sao kê số 578/sk/gpb: NH trừ tài 
khoản tiền gửi của Công ty khoản lãi tiền vay VNĐ bằng 
9% số dư nợ vay và lãi tiền vay USD bằng 2,4% dư nợ 
vay.

 YÊU CẦU: Ghi sổ chi tiết tiền vay các nghiệp vụ trên
(theo mẫu). Lập bảng tính lãi tiền vay phải trả trong tháng. 
Định khoản chi phí lãi vay.

Bài tập 1.3 (tt)

C1-Sổ KT39
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123.Phân loại theo kết cấu

Phân 
loại 
theo 
kết 
cấu 

gồm:

Sổ kiểu 2 bên

Sổ kiểu 1 bên

Sổ kiểu nhiều cột

Sổ kiểu bàn cờ

C1-Sổ KT40

Sổ kiểu 2 bên

C1-Sổ KT 41

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S22-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Sổ Theo dõi tài sản cố định và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng
Năm...... Tên đơn vị (phòng, ban hoặc người sử dụng).....

Ghi tăng tài sản cố định và công cụ, dụng cụ Ghi giảm tài sản cố định và công cụ, dụng cụ

Ghi chú
Chứng từ Tên, nhãn hiệu, 

quy cách tài sản 
cố định và công 

cụ, dụng cụ

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Số 
tiền

Chứng từ

Lý do
Số 

lượng
Số tiềnSố 

hiệu
Ngày, 
tháng

Số hiệu
Ngày, 
tháng

A B C D 1 2 3=1x2 E G H 4 5 I

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ...

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ kiểu một bên

C1-Sổ KT 42

Ngày, tháng 
ghi sổ

Chứng từ ghi sổ
Diễn giải

Số hiệu 
TK đối 

ứng

Số tiền
Ghi 
chúSố hiệu Ngày, tháng Nợ Có

A B C D E 1 2 G
- Số dư đầu năm
- Số phát sinh trong tháng

-

- Cộng số phát sinh tháng x x
- Số dư cuối tháng x x
- Cộng luỹ kế từ đầu quý x x

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:…

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ cái
Năm …..

Tài khoản “Tiền mặt” – Số hiệu: 111

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S02c1-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
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Sổ kiểu nhiều cột

C1-Sổ KT43

Ngày, 
tháng 
ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản ghi Nợ
Phải trả 

người bán
(ghi Có)

Số 
hiệu

Ngày 
tháng

Hàng hoá
Nguyên  

liệu,
vật liệu

Tài khoản 
khác

Số 
hiệu

Số 
tiền

A B C D 1 2 E 3 4
Số trang trước 
chuyển sang

Cộng chuyển sang 
trang sau

- Sổ này có …. trang, đánh số từ trang số 01 đến trang …
- Ngày mở sổ:… Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Sổ Nhật ký mua hàng
Năm …..

Mẫu sổ S03a3-DN

C1-Sổ KT44

Sổ kiểu bàn cờ

Số 
TT

Diễn giải

Số 
dư 
đầu 

tháng

Hoá đơn Phiếu nhập Ghi Có TK 151, ghi Nợ các tài khoản
Số dư 
cuối 
tháng

Số 
hiệu

Ngày 
tháng

Số 
hiệu

Ngày 
tháng

152 153
156 157 632 ...

Cộng 
Có TK 

151
Giá 
HT

Giá 
TT

Giá 
HT

Giá 
TT

A B C D E G H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cộng

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đã ghi Sổ Cái ngày ... tháng ... năm.....

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 6
Ghi Có TK151 “Hàng mua đang đi đường”

Tháng ……. Năm …..

Mẫu sổ S04a6-DN

Sổ kiểu bàn cờ

C1-Sổ KT45

Nhật ký chứng từ số 4-Ghi có TK341
Tháng ……. năm …..

Số dư đầu tháng:……

Số dư cuối tháng: .......................
Đã ghi sổ cái ngày…tháng…năm Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Số 
TT

Chứng từ

Diễn giải

Ghi Có TK.341 Ghi Nợ
các tài khoản S

ố 
T
T

Chứng từ
Phần theo dõi thanh toán 

(Ghi Nợ TK.341 Ghi Có các TK)

Số 
hiệu

Ngàyt
háng

Cộng

Có TK
...

Số 
hiệu

Ngày 
tháng

Cộng

Nợ TK ...

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

Cộng

Mẫu sổ S04a4-DN
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Bài tập 1.4
• Có tài liệu chi tiết tài sản cố định và công cụ dụng cụ 

đang dùng tại phòng Tổ chức hành chính Công ty Sao 
Xanh như sau:

C1-Sổ KT

46

Tên, quy cách SL Đơn giá CT nhập kho CT xuất kho

Máy photocopy Ricoh 
MP201 SPF

1 11.800.000đ
số 093/ts/hc 
ngày 1/5/13

số 65/ts/hcqt 
ngày 31/3/18

Bàn làm việc 4 1.590.000đ
số 37/ts/hc 
ngày 20/2/14

-

C1-Sổ KT 47

Tên, quy cách SL Đơn giá CT nhập kho CT xuất kho

Ghế xoay VP 4 825.000đ
số 38/ts/hc 
ngày 20/2/14

-

Bàn họp BHM-24 1 4.180.000đ
số 39/ts/hc
ngày 20/2/14

-

Máy in Lazer Jet 2015d 1 1.200.000đ
số 42/ts/hc
ngày 15/3/14

số 77/ts/hcqt 
ngày 30/6/18

Ghế xếp inox bọc 
simili 327*344

10 264.000đ
số 89/ts/hc 
ngày 1/1/15

-

Sofa vải nhập khẩu H-
318 (bộ)

1 32.000.000đ
số 61/ts/hc 
ngày 15/8/16

-

C1-Sổ KT

48

Tên, quy cách SL Đơn giá CT nhập kho CT xuất kho

Bình lọc nước nóng-
lạnh Aqua GP-900

1 8.590.000đ
số 88/ts/hcqt 
ngày 8/3/17

-

Máy scan Canon Lide 
300

1 1.490.000đ
số 103/ts/hcqt 
ngày 1/9/17

-

Máy vi tính Dell I5 
3.40–Optilex 3050SFF

4 14.500.000đ
số 112/ts/hcqt 
ngày 1/10/17

-

Máy photocopy A0 
Ricoh W5100

1 296.000.000đ
số 32/ts/hcqt 
ngày 1/4/18

-

Máy in Lazer Canon 
LBP 2900

1 2.890.000đ
số 46/ts/hcqt 
ngày 1/6/18

-

• YÊU CẦU:  Ghi sổ TSCĐ & CCDC-mẫu S22-DN.
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 Sổ đóng quyển

• Đóng quyển, có số thứ tự trang, 
có dấu giáp lai

 Sổ tờ rời

• Từng tờ sổ riêng biệt
• Thẻ kho, thẻ TSCĐ, …
C1-Sổ KT 49

C1-Sổ KT 50

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S12-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Thẻ kho (Sổ kho)

Ngày lập thẻ:.................... Tờ số: ..................

- Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ....................................................
- Đơn vị tính: ......................................... - Mã số: .....................

Số

TT

Ngày, 
tháng

Số hiệu chứng từ

Diễn giải
Ngày 
nhập, 
xuất

Số lượng Ký 
xác nhận của kế 

toán
Nhập Xuất Nhập Xuất Tồn

A B C D E F 1 2 3 G

Cộng cuối kỳ x x

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...
- Ngày mở sổ: ... Ngày..... tháng.... năm .......

Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

C1-Sổ KT 51

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S23-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Thẻ tài sản cố định Số: ................
Ngày..... tháng.... năm ...... lập thẻ.......

Căn cứ vào Biên bản giao nhận TSCĐ số.....................ngày.... tháng.... năm…....
Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCD: ............ Số hiệu TSCĐ .............................
Nước sản xuất (xây dựng) ........................................... Năm sản xuất ..............................
Bộ phận quản lý, sử dụng .................................. Năm đưa vào sử dụng ............ ...........
Công suất (diện tích thiết kế) ..................................................................
Đình chỉ sử dụng TSCĐ ngày.............. tháng................. năm...
Lý do đình chỉ ................................. .................................

Số hiệu 
chứng từ

Nguyên giá tài sản cố định Giá trị hao mòn tài sản cố định
Ngày, tháng, 

năm
Diễn
giải

Nguyên giá Năm
Giá trị 

hao mòn
Cộng dồn

A B C 1 2 3 4
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124.Theo hình thức tổ chức sổ

C1-Sổ KT 52

Dụng cụ phụ tùng kèm theo

Số TT Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng Đơn vị tính Số lượng Giá trị
A B C 1 2

Ghi giảm TSCĐ chứng từ số: ................ngày........ tháng............ năm ...................
Lý do giảm: ............................................................................................................

Ngày............ tháng.......... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Bài tập 1.5
• Chi tiết thông tin về máy photocopy A0 Ricoh W5100:
- Biên bản giao nhận tài sản cố định số 01/18/tscđ ngày 

1/4/2018, số hiệu PRW01.
- Nước sản xuất: Japan, trọng lượng 230kg, công suất 1.44kw, 

diện tích thiết kế 1.250*755*1.200mm
- Bộ nhớ 1GB ram+120GB HDD
- Linh kiện đi kèm: 1 drum ricoh MP2075; 1 ống mực Aficio 

MP4500.
• YÊU CẦU: Lập “Thẻ tài sản cố định” theo mẫu S23-DN.

C1-Sổ KT 53

II. Quy tắc ghi sổ

• Đầu niên độ
• Theo trình tự 

nhất định

Mở sổ

• Căn cứ chứng 
từ hợp lệ, hợp 
pháp

• Đúng quy định

Ghi sổ

• Cuối niên độ
• Theo trình tự 

nhất định

Khóa sổ

C1-Sổ KT54
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21.Mở sổ

• …………………………………….
• …………………………………….

Thời điểm

• …………………………………….
• …………………………………….

Trách 
nhiệm ký 

duyệt

C1-Sổ KT 55

21.Mở sổ
• …………………………………………..
• …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

Hình 
thức sổ

• Đối với sổ dạng quyển
• Đối với sổ tờ rờiThủ tục

C1-Sổ KT 56

C1-Sổ KT 57

21.Mở sổ

Thủ tục đối với sổ dạng quyển

Trang đầu tiên ghi:

-Tên đơn vị, tên 
sổ

-Ngày mở sổ, 
niên độ kế toán, 

kỳ ghi sổ

-Họ, tên, chữ ký 
của người giữ & 
ghi sổ, của KTT, 

của người đại 
diện pháp luật

-Ngày kết thúc 
ghi sổ, hoặc 
ngày chuyển 
giao người 

khác

Trang nội 
dung:

-Đánh số thứ 
tự trang

-Đóng dấu 
giáp lai
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Doanh nghiệp: ……………………….

SỔ …………………………………….

Ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính 

-Sổ này có …….. trang, đánh số từ trang 01 đến trang ……..
-Ngày tháng mở sổ: ………………………………………….
-Ngày tháng kết thúc ghi sổ: ………………………………...

Ngày ……. Tháng ……. Năm …….

Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu)

• Ghi tên doanh nghiệp, tên tờ sổ
• Số thứ tự tờ sổ, tháng sử dụng Tiêu đề tờ sổ

• Ghi họ tên người giữ và ghi sổ
Trách nhiệm ghi 

sổ

• Giám đốc hoặc người được ủy quyền 
ký xác nhận, đóng dấu trước khi 
dùng

Trách nhiệm ký 
duyệt

C1-Sổ KT 59

21. Mở sổ

Thủ tục đối với sổ tờ rời:

C1-Sổ KT 60

Đơn vị:……………………
Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S37-DN
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ
Tháng..........năm......................
Tên sản phẩm, dịch vụ:.........

Chỉ tiêu
Tổng 

số tiền

Chia ra theo khoản mục
Nguyên 

liệu, 
vật liệu

..... ..... ..... ..... ..... .... ....

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Chi phí SXKD dở dang đầu kỳ
2. Chi phí SXKD phát sinh trong kỳ
3. Giá thành sản phẩm, dịch vụ trong kỳ
4. Chi phí SXKD dở dang cuối kỳ

Ngày..... tháng.... năm .......
Người ghi sổ
(Ký, họ tên) Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)
Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Phải căn cứ vào chứng từ kế toán 
đã được kiểm tra bảo đảm các 
quy định về chứng từ kế toán

…………………………………
…………………………………
…………………………………

C1-Sổ KT 61

22.Ghi sổ

Ghi rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ

Ghi theo trình tự thời gian phát sinh của nghiệp vụ; ghi liên tục 
từ khi mở sổ đến khi khóa sổ  

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Gạch chéo phần không ghi khi chưa hết trang sổ 

Phải tổng cộng số liệu của trang và chuyển số tổng cộng sang 
trang kế tiếp

C1-Sổ KT 62

22.Ghi sổ

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………

C1-Sổ KT 63

22.Ghi sổ
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• Cuối kỳ trước khi lập báo cáo tài chính;
• Các trường hợp khóa sổ kế toán khác theo quy 

định của pháp luật (như kiểm kê, thanh tra...)

Thời điểm 
khóa sổ

• ……………………………………………………
• ……………………………………………………
• ……………………………………………………

Kỹ thuật 
khóa sổ

C1-Sổ KT 64

23.Khóa sổ

III. Các phương pháp chữa sổ kế toán 
31.Quy định chung về chữa sổ kế toán:

C1-Sổ KT 65

Quy định 
chung

Điều 125

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Điều 27/Luật kế toán 2015

31. Quy định chung về chữa sổ kế toán

C1-Sổ KT 66

• “Khi phát hiện sổ kế toán của kỳ báo cáo có 
sai sót thì phải sửa chữa bằng phương pháp 
phù hợp với quy định của Luật kế toán”

Điều 125 
thông tư 

200/2014/ 
TT-BTC

• ……………………………………………………
……………………………………………………

• ……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Điều 27/Luật 
Kế toán 2015
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31. Quy định chung

Nguyên tắc chữa sổ

• …………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

C1-Sổ KT 67

32.Trường hợp ghi sổ thủ công

Các 
phương 

pháp 
chữa sổ

Cải chính

Ghi bổ sung

Ghi số âm

C1-Sổ KT 68

321.Phương pháp cải chính

C1-Sổ KT69

Trường hợp sai

• …………………………….
• ……………………………

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Cách chữa

• Gạch ngang chữ hoặc số ghi 
sai

• Ghi chữ đúng hoặc số đúng 
ở phía trên

• Kế toán trưởng ký bên cạnh
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Ví dụ 1

C1-Sổ KT 70

Ngày
tháng 
ghi sổ 

Ngày, 
tháng 
chứng 

từ

Số hiệu chứng từ
Diễn giải 

TK 
đối 
ứng

Số
phát sinh Số tồn Ghi 

chúThu Chi Nợ Có

A B C D E F 1 2 3 G
- Số tồn đầu kỳ - - 59.372.428

1/4
1/4
3/4

1/4
1/4
3/4

292/t -
705/c
706/c

- Số phát sinh trong kỳ
-Thu hồi tạm ứng
-Thay ống mực máy in
-Văn phòng phẩm T.4

141
642
642

150.000
-
-

-
186.000
341.638

-
59.522.428
59.336.428
59.994.790

 Ngày 15/4, kế toán tiền mặt phát hiện số tiền trên Phiếu chi 
706/c/3/4/20, nội dung mua văn phòng phẩm, số tiền 314.638đ, đã 
được ghi sổ như sau:

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt -TK111

 YÊU CẦU: Xác định trường hợp sai và cách chữa.

Ví dụ 1 (tt)
 Cách chữa:

C1-Sổ KT71

Ngày
tháng 
ghi 
sổ 

Ngày, 
tháng 
chứng 

từ

Số hiệu chứng 
từ

Diễn giải 

TK 
đối 
ứng

Số
phát sinh Số tồn Ghi 

chúThu Chi Nợ Có

A B C D E F 1 2 3 G
- Số tồn đầu kỳ - - 59.372.428

1/4
1/4

3/4

1/4
1/4

3/4

292/t -
705/c

706/c

- Số phát sinh trong kỳ
Thu hồi tạm ứng
Thay ống mực máy in

Văn phòng phẩm T.4
.......

141
642

642

150.000
-

-

-
186.000

-
59.522.428
59.336.428

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt -TK111

341.638
314.638

59.994.790
59.021.790

322.Phương pháp ghi bổ sung

Trường hợp sai

………………………
………………………
………………………
………………………

………………………
………………………
………………………

C1-Sổ KT 72



C1.Sổ KT

GV: TS.ĐTTLan 25

322.Phương pháp ghi bổ sung

• ……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

• ……………………………………………
• ……………………………………………

……………………………………………
• Căn cứ CTGS ghi thêm 1 dòng vào sổ

Cách chữa 
trường 
hợp (1)

C1-Sổ KT 73

Ví dụ 2

C1-Sổ KT74

 Cuối tháng khi cộng sổ, kế toán phát hiện số tiền thuộc 
phiếu chi 82/4c ngày 16/4, có nội dung “Chi tiếp khách”, số 
tiền là 11.426.500đ, đã được kế toán vào sổ như sau:

 YÊU CẦU: Xác định trường hợp sai và sửa chữa 

…

11.264.500       642

…..

….

111 11.264.500

…..       

111 642

Ví dụ 2 (tt)

C1-Sổ KT
75

 Kế toán lập chứng từ ghi sổ bổ sung và ghi vào sổ:

Chứng từ ghi sổ bổ sung số 15/bs/20     Ngày 30/4/20

Chứng từ 
Diễn giải

TK ghi 
Nợ

TK ghi 
Có

Số tiền

Số Ngày Nợ Có

Điều chỉnh số tiền ghi thiếu thuộc 
PC 82/4c ngày 16/4, chênh lệch 
thiếu 162.000đ

642 111 162.000 162.000

Kèm theo 01 CT gốc

KTT (ký tên)                                       Người lập (ký tên)

111 642

……
162.000     642

…..
111       162.000
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322.Phương pháp ghi bổ sung

Cách chữa trường hợp (2)

• ………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

• Căn cứ CTGS ghi thêm một dòng vào sổ tại thời điểm 
phát hiện sót

C1-Sổ KT76

Ví dụ 3

 Cuối tháng 12/19, khi kiểm tra đối chiếu với bộ 
phận kho, kế toán phát hiện 1 phiếu xuất kho 
vật liệu số 613/xk ngày 10/12 gồm 600gr phụ 
liệu A, đơn giá 5.164.000đ/kg, để sản xuất sản 
phẩm, chưa được ghi sổ.

 YÊU CẦU: Xác định trường hợp sai và sửa 
chữa 

C1-Sổ KT77

Ví dụ 3

C1-Sổ KT78

 Kế toán lập chứng từ ghi sổ bổ sung và ghi vào sổ:

Chứng từ ghi sổ bổ sung số 97/bs/19     Ngày 31/12/19

Chứng từ 
Diễn giải

TK ghi 
Nợ

TK ghi 
Có

Số tiền

Số Ngày Nợ Có

613/xk 10/12 Bổ sung PXK phụ liệu A đã ghi 
sót, số tiền = 0,6kg * 5.164.000đ 

621 152 3.098.400 3.098.400

Kèm theo 01 CT gốc

KTT (ký tên)                                       Người lập (ký tên)

152 621

……
3.098.400     621

……
152 3.098.400



C1.Sổ KT

GV: TS.ĐTTLan 27

323.Phương pháp ghi số âm

Trường hợp sai

……………………………..

……………………………..

……………………………..

C1-Sổ KT 79

• …………………………………………………
…………………………………………………

• Lặp lại định khoản có số tiền sai
• …………………………………………………

…………………………………………………
…………………………………………………

• Căn cứ chứng từ ghi sổ, ghi thêm một dòng vào 
sổ tại thời điểm phát hiện sai

Cách 
chữa 

trường 
hợp (1)

C1-Sổ KT 80

323.Phương pháp ghi số âm

Ví dụ 4

C1-Sổ KT 81

 Cuối tháng khi kiểm tra lại sổ, kế toán phát hiện số tiền 
thuộc phiếu chi số 684/6c ngày 24/6/19, nội dung “chi phí 
sao y-công chứng”, số tiền 536.420đ, đã được kế toán ghi 
sổ như sau:

 YÊU CẦU: Phân tích trường hợp sai và sửa chữa 

…..

563.420         642

….

…..

111 563.420 

…..                           

111 642
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 Kế toán lập chứng từ ghi sổ đính chính và ghi vào sổ:

C1-Sổ KT 82

Ví dụ 4 (tt)

Chứng từ ghi sổ số 19/đc/19     Ngày 30/6/19

Chứng từ 
Diễn giải

TK ghi 
Nợ

TK ghi 
Có

Số tiền

Số Ngày Nợ Có

Điều chỉnh số tiền ghi thừa thuộc 
PC 684/6c ngày 24/6/19, chênh 
lệch thừa 27.000đ

642 111 (27.000) (27.000)

Kèm theo 01 CT gốc

KTT (ký tên)                                       Người lập (ký tên)

642111

……
(27.000)     642

……
111     (27.000)

323.Phương pháp ghi số âm

C1-Sổ KT

83

• ………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………

• ………………………………………………
• ………………………………………………
• Căn cứ chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ kế toán 

tại thời điểm phát hiện sai

Cách 
chữa 

trường 
hợp (2)

Ví dụ 5
Cuối tháng khi kiểm tra, kế toán trưởng phát hiện một “Quyết 

định phạt chậm nộp thuế GTGT” số 275/CT/VPHC ngày 
20/10/19, số tiền 9.527.630đ, đã được kế toán định khoản và ghi 
sổ như sau:

Nợ TK 138  / Có TK 111: 9.527.630đ

YÊU CẦU: Phân tích trường hợp sai và sửa chữa 

C1-Sổ KT 84

138111

9.527.630     138 111     9.527.630
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Ví dụ 5 (tt)
CHỨNG TỪ GHI SỔ  số 01/10đc/19      Ngày 31/10/19

Chứng từ 
Diễn giải

TK ghi 
Nợ

TK ghi 
Có

Số tiền

Số Ngày Nợ Có

Điều chỉnh định khoản sai 
thuộc QĐ275/CT/VPHC ngày 
20/10/19

138

811

111

3388

(9.527.630)

9.527.630

(9.527.630)

9.527.630

Đính kèm 01 CT gốc                            KTT (ký tên)                           Người lập (ký tên)

C1-Sổ KT
85

138111

8113388

9.527.630     138
……..
(9.527.630)   138

111      9.527.630
……..

111    (9.527.630)

9.527.630     811 3388    9.527.630

323.Phương pháp ghi số âm

C1-Sổ KT86

 Cách chữa trường hợp (3):

Lập 1 chứng từ ghi sổ đính chính 
có nội dung “Điều chỉnh bút toán 
ghi trùng thuộc chứng từ số … 
ngày …”

Ghi lại bút toán như bút toán đã 
ghi trùng và có số tiền là số âm

Căn cứ chứng từ ghi sổ để ghi vào 
sổ kế toán

Ví dụ 6
Ngày 20/6: Khi kiểm tra sổ, kế toán phát hiện Phiếu xuất kho số

136/cc ngày 15/5, nội dung “xuất 10 chiếc kéo cắt may cho công nhân
phân xưởng II” (phục vụ sản xuất), số tiền 715.450đ, đã vào sổ 2 lần
như sau:

YÊU CẦU: Phân tích trường hợp sai và sửa chữa .

C1-Sổ KT 87

153 627

…..
715.450     627
…..
715.450     627
…..

…..
153     715.450

…..
153     715.450

…..
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C1-Sổ KT
88

Ví dụ 6 (tt)
CHỨNG TỪ GHI SỔ  số 13/đc/19      Ngày 20/6/19

Chứng từ 
Diễn giải

TK ghi 
Nợ

TK ghi 
Có

Số tiền

Số Ngày Nợ Có

Điều chỉnh định khoản ghi 
trùng thuộc PXK 136/cc ngày 
15/5/19

627 153 (715.450) (715.450)

Đính kèm 01 CT gốc                            KTT (ký tên)                           Người lập (ký tên)

715.450     627
…..
715.450     627
…..
(715.450)  627

153     715.450
…..

153     715.450
…..

153    (715.450)

153 627

Bài tập 1.6
 Trong tháng 3/20, phòng kế toán Công ty Dịch vụ Hạ Đỏ có các 

chứng từ sau:
1) Phiếu thu (PT) số 12/3t ngày 5/3: Thu hồi tạm ứng Trưởng phòng 

Kinh doanh: 12.000.000đ; đính kèm Phiếu chi (PC) 61/3c ngày 
5/3 và Báo cáo tạm ứng của TP Kinh doanh gồm: vé máy bay đi-
về (bao gồm VAT 10%) 8.712.000đ; chi phí công tác 3.400.000đ.

2) PC65/3c ngày 10/3: Chi tiền vệ sinh máy lạnh cho Xưởng N theo 
hóa đơn 392/P ngày 26/3 (bao gồm VAT 10%) 2.541.000đ.

3) PT13/3t ngày 16/3: Thu tiền ký cược cho thuê dụng cụ 
3.000.000đ

C1-Sổ KT 89

4) PC68/3c ngày 19/3: Chi bồi thường Shop Mina theo Biên bản bồi 
thường số 06/bb/bt ký ngày 19/3: 1.500.000đ.

5) PT16/3t ngày 25/3: Thu tiền tư vấn thiết kế theo hóa đơn 128/E 
ngày 25/3 (bao gồm VAT 10%) 5.720.000đ.

6) PC72/3c ngày 26/3: chi thăm hỏi nhân viên bị tai nạn giao thông 
1.560.000đ.

 Các chứng từ đã được vào sổ kế toán (trang sau).
 YÊU CẦU:
a. Lập bảng phân tích ghi sổ.
b. Thực hiện sửa chữa trên sổ.

C1-Sổ KT 90

Bài tập 1.6 (tt)
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Bài tập 1.6 (tt)

C1-Sổ KT 91

111 642141

3382

511
811

11.230.000    642
792.000    133

2.310.000    642
231.000    133

1.500.000    811
1.560.000    3382

111 11.230.000
111    2.310.000

12.000.000   111

111   1.650.000

111    1.500.000
5.200.000    111

141  12.000.000
711    3.000.000
511    5.200.000
33311   520.000

33311

520.000    111 711

3.000.000   111

133

111 792.000
111   231.000
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Bảng phân tích ghi sổ

N.vụ Đúng
Sai

Trường hợp sai Phương pháp chữa

1)

2)

…

…

…

…

Bài tập 1.7
• Cuối tháng 6/20, phòng kế toán Công ty Phượng Vĩ có các 

chứng từ sau:
1) Giấy báo có NH 0001163/scb ngày 22/4: nhận lại tiền bảo 

hiểm xã hội đã chi hộ 17.263.000đ.
2) Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp quý I/20 là 

138.542.600đ.
3) Giấy báo nợ NH 100726/scb ngày 4/5: trả tiền mua hàng 

hóa cho Xn K theo hóa đơn 219/E ngày 25/4 có trị giá 
(bao gồm VAT 10%) 1.040.600.000đ và được trừ chiết 
khấu 1% giá chưa thuế VAT.
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Bài tập 1.7 (tt)
4) Giấy báo nợ NH 100965/scb ngày 25/5: chuyển 

khoản ký quỹ mở L/C hàng nhập khẩu 20% giá 
trị lô hàng $84.000; tỷ giá quy đổi 23.200đ.

5) Biên bản hoàn trả hàng mua ngày 13/6: giá chưa 
thuế 23.520.000đ, VAT 10%.

6) Giấy báo có NH 0001289/scb ngày 17/6: nhận 
ứng trước tiền hàng 945.000.000đ.

 Các chứng từ trên đã được ghi sổ như sau:
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5212

33311

3383

1121

131

8211

244

112   387.960.000

3383    17.623.000
131    945.000.000

131   23.520.0001.031.140.000    331
387.960.000    244

3334   138.245.600

131  2.352.000

138.542.600  8211

23.520.000   5212
2.352.000   33311

945.000.000   112

 YÊU CẦU: Lập bảng phân tích sai sót và thực hiện sửa chữa trên sổ 

331

112 1.031.140.000
515          9.460.000

515

9.460.000   331

17.623.000   112

3334

Bài tập 1.8
 Cuối quý IV/19, kế toán Công ty Hoa Tím rà soát việc 

ghi sổ sách, có các bút toán theo những chứng từ sau 
đây cần được xem xét:

1) Phiếu báo hỏng công cụ phân bổ 2 lần số 21/cc/bh 
ngày 28/11 dùng tại cửa hàng, trị giá 9.786.000đ, 
đính kèm phiếu thu 1186/11/t ngày 28/11 do bán phế 
liệu là 425.000đ.

2) Bảng tổng hợp lương-phần thuế thu nhập cá nhân 
phải nộp 314.268.500đ.
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3) Hóa đơn 792/P ngày 9/12 của Công ty Vận tải Q: 
tính tiền vận chuyển hàng hóa giao cho khách 
hàng chưa thuế 41.760.000đ; VAT 10%.

4) Hóa đơn 688/E ngày 13/12 của Hoa Tím đính 
kèm Biên bản giảm giá 24/BH ngày 16/12: giảm 
giá 20% cho 153 đơn vị hàng X đã bán cho Công 
ty Kiến Thành, đơn giá bán chưa thuế 254.000đ, 
VAT 10%.

Bài tập 1.8 (tt)
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5) Hóa đơn 864 ngày 17/12 của Công ty M gồm 
48.000 đơn vị hàng Z, đơn giá chưa thuế
78.500đ, VAT 10%; đính kèm hóa đơn 712/E 
ngày 17/12 của Hoa Tím giao hàng Z cho Công 
ty Tiki, đơn giá chưa thuế 102.000đ.

 Các chứng từ đã được ghi sổ kế toán như sau:

Bài tập 1.8 (tt)
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33311

5213

111

242

133

131

641

331

7.277.400    5213
777.240    33311

331   4.176.000
331   376.800.000

242 4.648.000
331   41.760.000

41.760.000    641
4.176.000    133

3.768.000.000    632
376.800.000    133

131   7.277.400

131   777.240

511 4.896.000.000
33311    498.600.000

242   425.000

4.468.000    641
425.000    111

 YÊU CẦU: Lập bảng phân tích sai sót và tiến hành sửa chữa 

632

331    3.768.000.000
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498.600.000    131

511

4.896.000.000    131

334

314.268.500   8211

8211

334    314.268.500
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33.Trường hợp ghi sổ bằng máy

• Sửa vào sổ trên máy vi tính
• Phương pháp ghi bổ sung, ghi số âm

Phát hiện sai 
trước khi nộp 

BCTC 

• Sửa chữa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đã 
phát hiện sai sót trên máy vi tính

• Ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có 
sai sót

Phát hiện sai 
sau khi nộp 

BCTC
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34. Trường hợp phát hiện sai sót thuộc các năm trước

Phải điều chỉnh hồi tố theo 
quy định của VAS 29 “Thay 
đổi chính sách kế toán, ước 
tính kế toán và các sai sót”

Áp dụng cho cả trường hợp 
ghi sổ thủ công và ghi sổ 
bằng máy
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