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TÓM TẮT 

Qua một năm thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, nhóm 

tác giả thực hiện bài viết phân tích những điểm khác biệt giữa chế độ kế toán cũ và 

mới, một số điểm cần hoàn thiện về hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán tài 

khoản mới, dưới góc nhìn của người đang trực tiếp giảng dạy và thực hiện công tác 

kế toán, nhằm hỗ trợ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và thực hiện chế độ kế toán 

trong các đơn vị hành chính sự nghiệp được dễ dàng và thuận lợi hơn. Đồng thời, có 

những khuyến nghị mang tính định hướng ở góc độ mong muốn chuẩn mực kế toán 

hành chính sự nghiệp của Việt Nam tiệm cận với chuẩn mực kế toán công quốc tế 

trong xu hướng hội nhập hiện nay. 

Từ khóa: Kế toán hành chính sự nghiệp, thông tư 107 

1. Những bất cập cần sự thay đổi 

Chế độ kế toán hành chính sự 

nghiệp được ban hành kèm theo Quyết 

định số 19/2006/QĐ- BTC ngày 

30/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

(QĐ 19), sau đó đã được sửa đổi, bổ 

sung một số nội dung bằng Thông tư số 

185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 

(TT 185), được áp dụng chung cho tất 

cả các đơn vị hành chính sự nghiệp, 

bước đầu phát huy hiệu quả trong việc 

tương thích và đáp ứng yêu cầu đổi mới 

cơ chế tài chính, từ “thu đủ chi đủ” sang 

“có thu”, được phép tổ chức hoạt động 

sản xuất kinh doanh, từ nhận kinh phí 

cấp phát bằng hạn mức sang bằng dự 

toán… của các đơn vị trong hệ thống 

hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ 

Tài chính đã ban hành thêm một số chế 

độ kế toán riêng áp dụng cho một số 

đơn vị có đặc thù hoạt động như Bảo 

hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Dự trữ Nhà 

nước; các đơn vị thuộc Bộ Tài chính... 

Tuy nhiên, qua hơn 10 năm thực hiện, 

đã có những bất cập vì những thay đổi 

trong phương thức hoạt động tài chính 

của các đơn vị hành chính sự nghiệp, cụ 

thể như:  

- QĐ 19 và TT 185 chưa đề cập đến 

việc hướng dẫn cụ thể về phương pháp 

kế toán những nghiệp vụ phát sinh 

mới. Ví dụ như: Kế toán ngân sách nhà 

nước (NSNN) cấp bù học phí cho các 

cơ sở đào tạo; kế toán tiếp nhận viện 

trợ; kế toán kinh phí thực hiện đề tài, 

dự án thuộc chương trình khoa học và 

công nghệ trọng điểm cấp nhà nước; kế 

toán các loại phí, lệ phí theo pháp luật 

hiện hành. 

- Năm 2015, Chính phủ ban hành 

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công 

lập [1] với nhiều nội dung thay đổi 

trong cơ chế tài chính. Bên cạnh đó, 

Chính phủ cũng đã và đang ban hành 

các nghị định để cụ thể hóa cơ chế tài 

chính theo từng lĩnh vực. Theo đó, chế 

độ kế toán hiện hành thể hiện rõ những 
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bất cập, chưa theo kịp với những cởi 

mở về mặt tự chủ tài chính, nhất là đối 

với đơn vị sự nghiệp có thu. 

- Chế độ kế toán theo QĐ 19 cũng 

không còn phù hợp với các quy định 

của các luật được ban hành vào năm 

2015. Các mẫu biểu báo cáo đều không 

khớp với Luật Kế toán năm 2015 hay 

Luật Ngân sách năm 2015 [2]. Cụ thể 

như theo quy định của Luật Kế toán, 

các đơn vị hành chính sự nghiệp phải 

lập các báo cáo tài chính và sử dụng báo 

cáo này để tổng hợp và thuyết minh về 

tình hình tài chính, kết quả hoạt động và 

lưu chuyển tiền tệ của đơn vị kế toán. 

Bên cạnh đó, theo Luật Kế toán thì các 

đơn vị kế toán lập báo cáo tài chính còn 

có vai trò trong việc cung cấp thông tin 

cho kho bạc nhà nước để lập báo cáo tài 

chính nhà nước. 

- Xu thế hội nhập, đòi hỏi hệ thống 

kế toán công của Việt Nam phải ngày 

càng được hoàn thiện, tiệm cận với 

chuẩn mực kế toán công quốc tế, đặc 

biệc là việc áp dụng nguyên tắc dồn tích 

trong hạch toán kế toán trong chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp của Việt 

Nam chưa triệt để, dẫn đến việc phản 

ánh doanh thu, thu nhập và chi phí chưa 

phù hợp với chuẩn mực kế toán công 

quốc tế. Do vậy, sự thay đổi cho phù 

hợp và một tất yếu. 

2. Những thay đổi trong chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp hiện nay 

Kế thừa những ưu điểm, khắc phục 

tồn tại, hạn chế, ngày 10/10/2017 Bộ 

Tài chính ban hành Thông tư 

107/2017/TT-BTC (TT 107) [3] hướng 

dẫn chế độ kế toán hành chính sự 

nghiệp, thay thế chế độ kế toán đơn vị 

hành chính sự nghiệp ban hành theo QĐ 

19 và TT 185. Thông tư này hướng dẫn 

kế toán áp dụng cho cơ quan nhà nước; 

đơn vị sự nghiệp công lập, trừ các đơn 

vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 

thường xuyên và chi đầu tư được vận 

dụng cơ chế tài chính như doanh 

nghiệp, áp dụng chế độ kế toán doanh 

nghiệp khi đáp ứng đủ các điều kiện 

theo quy định hiện hành. 

Theo đó, TT 107 chi tiết hơn một số 

Tài khoản, bổ sung nhiều Tài khoản 

mới, phương pháp hạch toán, nhằm 

phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế, 

tài chính phát sinh mà các quy định 

trước đó chưa đề cập đến đồng thời bổ 

sung một số loại sổ sách, báo cáo tài 

chính, báo cáo quyết toán tại đơn vị kế 

toán. Những sự thay đổi cụ thể như sau: 

Về chứng từ kế toán: 

- Theo QĐ 19 và TT 185: Chứng từ 

kế toán áp dụng cho các đơn vị hành 

chính sự nghiệp phải sử dụng thống 

nhất mẫu theo quy định. Trường hợp 

các đơn vị có các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính đặc thù chưa có mẫu chứng từ 

quy định tại danh mục mẫu chứng từ thì 

áp dụng mẫu chứng từ quy định tại chế 

độ kế toán riêng trong các văn bản pháp 

luật khác, không được tự thiết kế và sử 

dụng mẫu chứng từ khi chưa được Bộ 

Tài chính chấp thuận. 

- Theo TT 107: Việc sử dụng chứng 

từ kế toán được thực hiện linh hoạt hơn. 

Trong đó, chứng từ kế toán được phân 

loại và quy định cụ thể thành hai loại là 

chứng từ thuộc loại bắt buộc và chứng 

từ được tự thiết kế. Đối với chứng từ 

thuộc loại bắt buộc, các đơn vị (hành 

chính sự nghiệp) đều phải sử dụng 

thống nhất mẫu chứng từ kế toán thuộc 

loại bắt buộc quy định trong Thông tư 

bao gồm 4 loại sau: Phiếu thu, Phiếu 

chi, Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, 
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Biên lai thu tiền. Trong quá trình thực 

hiện, các đơn vị không được sửa đổi 

biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc. 

Đối với chứng từ được tự thiết kế, ngoài 

4 loại chứng từ kế toán bắt buộc kể trên 

và chứng từ bắt buộc quy định tại các 

văn bản khác, đơn vị hành chính sự 

nghiệp được tự thiết kế mẫu chứng từ 

để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát 

sinh. Mẫu chứng từ tự thiết kế phải đáp 

ứng tối thiểu bảy nội dung quy định 

tại Điều 16 Luật Kế toán. Quy định này 

cũng tương tự như quy định trong chế 

độ kế toán doanh nghiệp theo thông tư 

200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 

của bộ Tài chính (TT 200) [4]. 

Về hệ thống tài khoản: 

- Theo QĐ 19 và TT 185: Hệ thống 

tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn 

vị hành chính sự nghiệp bao gồm 7 loại: 

Từ loại 1 đến loại 6 là các tài khoản 

trong bảng, loại 0 là các tài khoản ngoài 

bảng. Các tài khoản trong bảng được 

phân loại và chia thành các nhóm: tiền 

và vật tư; tài sản cố định (TSCĐ); thanh 

toán; nguồn kinh phí: nguồn vốn kinh 

doanh, các quỹ, nguồn kinh phí hoạt 

động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn 

đặt hàng nhà nước…; các khoản thu và 

các khoản chi. 

- Theo TT 107: Hệ thống tài khoản 

được mở rộng, chi tiết và cụ thể hơn với 

10 loại tài khoản, bao gồm: Các loại tài 

khoản trong bảng, là tài khoản từ loại 1 

đến loại 9, được hạch toán kép (hạch 

toán bút toán đối ứng giữa các tài 

khoản). Các tài khoản trong bảng được 

phân chia theo tình hình tài chính (gọi 

tắt là kế toán tài chính) tại đơn vị phản 

ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn 

vốn, doanh thu, chi phí, thặng dư (thâm 

hụt) của đơn vị trong kỳ kế toán. Trong 

đó phân loại lại một số tài khoản phải 

thu, phải trả và bổ sung các nhóm tài 

khoản mới như doanh thu, chi phí, thu 

nhập khác, chi phí khác, xác định kết 

quả kinh doanh… Các tài khoản có sự 

tương đồng với hệ thống tài khoản kế 

toán doanh nghiệp theo TT 200, giúp 

cho việc dạy, học và vận dụng được 

thuận tiện, dễ nhớ. Loại tài khoản ngoài 

bảng, là tài khoản loại 0, được hạch 

toán đơn (không hạch toán bút toán đối 

ứng giữa các tài khoản). Các tài khoản 

ngoài bảng liên quan đến ngân sách nhà 

nước hoặc có nguồn gốc ngân sách nhà 

nước được phản ánh theo mục lục ngân 

sách nhà nước, theo niên độ và theo các 

yêu cầu quản lý khác của ngân sách nhà 

nước. Trong đó bỏ một số tài khoản như 

TK 005: Dụng cụ lâu bền đang sử dụng, 

sửa đổi và bổ sung một số mới như TK 

006: Dự toán vay nợ nước ngoài, TK 

012: Lệnh chi tiền thực chi, TK 013: 

Lệnh chi tiền tạm ứng. Nếu một nghiệp 

vụ kinh tế tài chính phát sinh mà liên 

quan đến thu, chi ngân sách nhà nước 

thì kế toán vừa phải hạch toán kế toán 

tài chính và đồng thời hạch toán kế toán 

ngân sách. 

Theo thông tư 107, số thu hoạt 

động do NSNN cấp được phản ánh trên 

tài khoản (TK) 511 – Thu hoạt động do 

NSNN cấp, TK 337 – Tạm thu (trong 

trường hợp tạm ứng kinh phí hoạt động 

từ dự toán ngân sách cấp) và các khoản 

chi hoạt động từ nguồn ngân sách phản 

ánh trên TK 611 – Chi phí hoạt động. 

Khác với quyết định 19/2006/QĐ – 

BTC trước đây phản ánh trên TK 461 – 

Nguồn kinh phí hoạt động và TK 661 – 

Chi hoạt động.   

Về Tài khoản chi tiết, QĐ 19, TK 

461 và TK 661 được chi tiết thành ba 

http://vcsvietnam.com/Admin/ChiTietVanBan.aspx?Id=562#dieu_16
http://ketoan68.com/s/t%E1%BA%A1m+%E1%BB%A9ng.html
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tài khoản cấp 2 phản ánh nguồn và chi 

của năm trước, năm nay và năm sau. 

Tuy nhiên tại thông tư 107, TK 511 và 

TK 611 không chi tiết ra như vậy mà 

việc phản ánh số dự toán chi hoạt động 

được cấp có thẩm quyền giao và việc 

rút dự toán chi hoạt động ra sử dụng 

được theo dõi ở TK ngoài bảng 008 – 

Dự toán chi hoạt động và chỉ chi tiết 

theo năm trước và năm nay (không có 

năm sau), phù hợp với Luật Ngân sách 

nhà nước 2015. 

Về số hiệu và tên gọi các tài khoản 

có một số bổ sung và thay đổi như trong 

bảng 1. 

Bảng 1: Một số bổ sung và thay đổi số hiệu và tên gọi các tài khoản 

Theo QĐ 19 và TT 185 Theo TT 107 

3111: Phải thu của khách hàng 131: Phải thu khách hàng 

3113: Thuế GTGT được khấu trừ 133: Thuế GTGT được khấu trừ 

312: Tạm ứng 141: Tạm ứng 

214: Hao mòn TSCĐ 214: Khấu hao và hao mòn TSCĐ 

336: Tạm ứng kinh phí 336: Phải trả nội bộ 

342: Thanh toán nội bộ 136: Phải thu nội bộ 

421: Chênh lệch thu, chi chưa xử lý 421: Thặng dư (thâm hụt) lũy kế 

461: Nguồn kinh phí hoạt động  

511: Các khoản thu 511: Thu hoạt động do NSNN cấp 

661: Chi hoạt động 611: Chi phí hoạt động 

337: Kinh phí đã quyết toán chuyển năm 

sau 

337: Tạm thu 

521: Thu chưa qua ngân sách (phí lệ phí, 

tiền, hàng viện trợ) 

512: Thu viện trợ, vay nợ nước ngoài 

642: Chi phí quản lý chung 642: Chi phí quản lý các hoạt động 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

Thông tư 107 bổ sung một số tài 

khoản như: Tài khoản 137: Tạm chi; 138: 

Phải thu khác; 154: Chi phí sản xuất kinh 

doanh, dịch vụ dở dang; 156: Hàng hóa; 

242: Chi phí trả trước; 248: Đặt cọc, ký 

quỹ, ký cược; 338: Phải trả khác; 348: 

Nhận đặt cọc, ký quỹ, ký cược; 353: Các 

quỹ đặc thù; 366: Các khoản nhận trước 

chưa ghi thu; 468: Nguồn cải cách tiền 

lương; 514: Thu phí được khấu trừ, để lại; 

515: Doanh thu tài chính; 612: Chi phí từ 

nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài; 614: 

Chi phí hoạt động thu phí; 615: Chi phí 

tài chính; 632: Giá vốn hàng bán; 652: 

Chi phí chưa xác định đối tượng chịu chi 

phí; 711: Thu nhập khác; 811: Chi phí 

khác; 821: Chi phí thuế thu nhập doanh 

nghiệp; 911: Xác định kết quả; 012: Lệnh 

chi tiền thực chi; 013: Lệnh chi tiền tạm 

ứng; 014: Phí được khấu trừ, để lại; 018: 

Thu hoạt động khác được để lại.  

Hệ thống tài khoản mới theo TT 107 

có nét rất tương đồng với hệ thống tài 

khoản doanh nghiệp theo TT 200, rất dễ 

dàng cho việc tự nghiên cứu, tự học tập 

của sinh viên và người hành nghề kế toán. 

Hệ thống tài khoản theo TT 107 thể 

hiện những điểm mới nổi bật: 

- Coi nguồn NSNN cấp không chỉ 

là nguồn kinh phí hoạt động mà còn là 

một nguồn thu trong cơ chế tự chủ tài 

chính của đơn vị. Theo QĐ 19, nguồn 

tài chính này chỉ được thể hiện ở loại 4 

“Nguồn kinh phí”, trong khi đang có 

http://ketoan68.com/s/d%E1%BB%B1+to%C3%A1n.html


TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI, SỐ 12 - 2019                  ISSN 2354-1482 

21 

các tài khoản loại 5 phản ánh các khoản 

thu. TT 107 đồng nhất khoản thu từ 

NSNN với các khoản thu viện trợ, phí, 

lệ phí để lại, sản xuất kinh doanh… 

giúp kế toán đơn vị dự toán mở thêm 

tầm nhìn mới: kế toán tài chính. 

- Tài khoản 337 “Tạm thu” khắc 

phục tình trạng hoàn toàn không có 

phương tiện hạch toán theo dõi về số 

tạm ứng dự toán của quá trình Kho bạc 

kiểm soát chi. 

- Kế toán tồn kho vật liệu, dụng cụ 

nguồn ngân sách cấp cuối năm, trước 

đây phải xử lý quyết toán chi dù chưa 

xuất kho và vì thế phải mở thêm chi 

tiết, để sang năm sau hoặc nhiều năm 

sau nếu có xuất kho, tránh quyết toán 

chi trùng. Việc này làm mất nhiều công 

sức để kế toán chi tiết kho. TT107 mở 

tài khoản 366 “Các khoản nhận trước 

chưa ghi thu” thay thế cho tài khoản 

337 “Kinh phí đã quyết toán chuyển 

năm sau”, đã khắc phục tình trạng trên. 

Mặt khác, bằng phương pháp hạch toán 

kết chuyển từ tài khoản 366 vào tài 

khoản 511 tương ứng giá trị xuất kho, 

cho phép thăng bằng thực thu với thực 

chi, làm giảm trách nhiệm giải trình 

không cần thiết cho cái gọi là kinh phí 

còn thừa, chưa sử dụng vào cuối năm. 

- Tài khoản 421 từ chức năng phản 

ánh chênh lệch thu chi trên cơ sở số tiết 

kiệm, nay với cái tên mới: “Thặng dư 

(thâm hụt) lũy kế”, cho thấy một bước 

dài của quá trình công nhận thành quả 

tài chính đơn vị sự nghiệp công trong 

cơ chế thị trường. 

Bảng 2: Một số ví dụ so sánh về cách hạch toán theo QĐ 19 và TT 107 

STT 
Nội dung 

nghiệp vụ 
Theo QĐ 19 và TT 185 Theo TT 107 

1 

Trường hợp 

rút tạm ứng 

dự toán chi 

hoạt động về 

quỹ tiền mặt 

Nợ TK 111 – Tiền mặt 

Có TK 461 – Nguồn KP 

hoạt động 

Đồng thời, Có TK 008 – 

Dự toán chi HĐ 

Nợ TK 111 – Tiền mặt 

   Có TK 337 – Tạm thu 

Đồng thời, Có TK 008 – Dự toán chi 

HĐ 

2 

Chi hoạt động 

bằng tiền mặt 

 

Nợ TK 661 – Chi hoạt 

động 

   Có TK 111 – Tiền mặt 

 

Nợ TK 611 – Chi phí hoạt động 

   Có TK 111 – Tiền mặt 

Đồng thời, ghi; 

Nợ TK 337 – Tạm thu 

   Có TK 511 – Thu HĐ do NSNN cấp 

3 

 

Rút dự toán 

mua nguyên 

liệu, vật liệu 

bằng nguồn 

NSNN 

 

Nợ TK 152 – Nguyên liệu 

vật liệu 

   Có TK 461 – Nguồn 

kinh phí HĐ 

Nợ TK 152 – Nguyên liệu vật liệu 

   Có TK 366 – Các khoản nhận trước 

chưa ghi thu 

Đồng thời, Có TK 008 – Dự toán chi 

hoạt động 

Cuối năm, kế toán tính toán kết chuyển 

từ TK các khoản nhận trước chưa ghi 

thu sang TK doanh thu tương ứng với 

số nguyên vật liệu hình thành từ nguồn 

NSNN cấp đã xuất ra sử dụng trong 

năm, ghi: 

Nợ TK 366 – Các khoản nhận trước 

chưa ghi thu 

   Có TK 511 – Thu HĐ do NSNN cấp 
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Về sổ sách kế toán:  

Theo TT 107, các mẫu sổ chi tiết bổ 

sung mẫu sổ chi tiết theo dõi số liệu 

quyết toán bao gồm 6 mẫu từ S101-H 

đến S106-H gồm: Sổ theo dõi dự toán 

từ nguồn ngân sách nhà nước trong 

nước, sổ theo dõi nguồn viện trợ, sổ 

theo dõi nguồn vay nợ nước ngoài, sổ 

theo dõi kinh phí ngân sách nhà nước 

cấp bằng Lệnh chi tiền, sổ theo dõi 

nguồn phí được khấu trừ để lại và sổ 

theo dõi nguồn thu hoạt động khác được 

để lại. 

Về hệ thống báo cáo:  

Theo TT 107, ngoài báo cáo quyết 

toán, còn bổ sung báo cáo tài chính 

(BCTC). Các mẫu biểu báo cáo quyết 

toán cũng được được sửa đổi, bổ sung. 

Danh mục báo cáo quyết toán từ 10 biểu 

nay còn 5 biểu, phù hợp tiến trình cải 

cách thủ tục hành chính, thể hiện nhiều 

hơn quyền tự chủ của đơn vị dự toán. 

Ngoài ra, để phù hợp với cơ chế tự 

chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP, hệ 

thống báo cáo theo cũng được bổ sung 

các danh mục báo cáo tài chính bao 

gồm: Báo cáo tình hình tài chính, báo 

cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo 

tài chính. 

Về kỳ hạn lập các báo cáo: 

- Theo QĐ 19 và TT 185: Việc lập 

các báo cáo quyết toán được quy định 

như sau: Báo cáo quyết toán của các 

đơn vị hành chính sự nghiệp, tổ chức có 

sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước 

được lập vào cuối kỳ kế toán quý, năm. 

Báo cáo quyết toán của các đơn vị, tổ 

chức không sử dụng kinh phí ngân sách 

được lập vào cuối kỳ kế toán năm; các 

đơn vị kế toán khi bị chia, tách, sáp 

nhập, chấm dứt hoạt động phải lập báo 

cáo quyết toán tại thời điểm quyết định 

chia, tách, sáp nhập, chấm dứt hoạt 

động phải lập báo cáo quyết toán tại 

thời điểm quyết định chia, tách, sáp 

nhập, chấm dứt hoạt động. 

- Theo TT 107: Việc quy định về kỳ 

hạn lập báo cáo được chia thành 2 loại: 

Kỳ hạn lập báo cáo tài chính và kỳ hạn 

lập báo cáo quyết toán. 

+ Đối với báo cáo tài chính: Kỳ hạn 

lập báo cáo vào cuối kỳ kế toán năm 

(thời điểm 31/12) theo quy định của 

Luật Kế toán (2015). Ngoài ra, báo cáo 

tài chính năm của đơn vị hành chính, sự 

nghiệp phải được nộp cho cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp 

trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày 

kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định 

của pháp luật. 

+ Đối với báo cáo quyết toán, có 2 

loại: Báo cáo quyết toán ngân sách nhà 

nước và báo cáo quyết toán nguồn khác. 

Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 

được lập báo cáo theo kỳ kế toán năm. 

Số liệu lập báo cáo quyết toán ngân 

sách nhà nước hằng năm là số liệu thu, 

chi của năm ngân sách, tính đến hết thời 

gian chỉnh lý quyết toán ngân sách nhà 

nước (ngày 31/1 năm sau) theo quy 

định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước. Báo cáo quyết toán kinh phí 

nguồn khác được lập báo cáo quyết toán 

năm. Đơn vị phải lập báo cáo quyết 

toán khi kết thúc kỳ kế toán năm (sau 

ngày 31/12). Trường hợp pháp luật có 

quy định lập báo cáo theo kỳ kế toán 

khác thì ngoài báo cáo quyết toán năm 

đơn vị phải lập cả báo cáo theo kỳ kế 

toán đó.  
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 Ghi nhận nguồn vốn: Chế độ kế 

toán cũ quy định số thu được ghi thẳng 

tăng nguồn vốn. Tuy nhiên, quy định 

mới tương đồng với chuẩn mực kế toán 

công quốc tế là phải bù trừ giữa thu và 

chi, số chênh lệch mới được ghi tăng 

nguồn vốn. 

Thặng dư, thâm hụt: Đã có sự đổi 

mới quan trọng trong quy định ghi nhận 

thu – chi ngân sách của chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp Việt Nam, chế độ 

kế toán hướng dẫn có tính thặng dư 

thâm hụt của các hoạt động hành chính, 

sự nghiệp; hoạt động sản xuất kinh 

doanh dịch vụ; hoạt động tài chính và 

hoạt động khác, gần sát với chuẩn mực 

kế toán công quốc tế về tính thặng dư 

thâm hụt trong hoạt động thông thường, 

hoạt động bất thường. 

Hàng tồn kho: Thông tư số 

107/2017/TT-BTC quy định gần giống 

như chuẩn mực công quốc tế là giá trị 

hàng tồn kho chỉ được ghi nhận vào chi 

phí trong kỳ cho phù hợp với doanh thu 

được ghi nhận. Khác với chế độ kế toán 

theo QĐ 19 và TT 185 là giá trị nguyên 

vật liệu, công cụ, dụng cụ đã mua chưa 

sử dụng hết cũng được tính hết vào chi 

phí trong kỳ và được quyết toán tại thời 

điểm cuối năm tài chính. 

Về xây dựng cơ bản dở dang: Tương 

đồng với chuẩn mực kế toán công quốc 

tế, TT 107 quy định chi phí được công 

nhận là chi phí trong kỳ cho phù hợp với 

khối lượng công việc hoàn thành. So với 

quy định trước đây, cuối năm giá trị xây 

dựng cơ bản dở dang được tính vào chi 

phí và quyết toán ngay trong kỳ. 

Về tài sản cố định: TT 107 yêu cầu 

hạch toán khấu hao tài sản cố định hằng 

năm tính vào chi phí trong kỳ. Khác với 

quy định cũ, khi mua sắm tài sản thì ghi 

nhận toàn bộ giá trị tài sản vào chi phí 

trong kỳ, hạch toán hao mòn TSCĐ 

hằng năm ghi giảm nguồn hình thành 

tài sản. 

Về xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái: 

Chế độ kế toán mới quy định xử lý 

chênh lệch tỷ giá được ghi nhận là 

khoản thu hoặc chi phí trong kỳ phát 

sinh. Đối với quy định cũ của kế toán là 

ghi tăng chi hoặc giảm chi trong kỳ. 

3. Một số đánh giá tích cực về sự 

thay đổi theo TT 107 

Thứ nhất, các đơn vị sự nghiệp sẽ 

phải lập báo cáo tình hình tài chính tạo 

bước đầu để tiến tới hợp nhất BCTC 

của các bộ, ban, ngành và của kế toán 

nhà nước. Cụ thể, đã có báo cáo tình 

hình tài chính thể hiện tài sản (chia 

thành tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn), 

nợ phải trả và tài sản thuần (vốn chủ sở 

hữu); báo cáo kết quả hoạt động thể 

hiện doanh thu - chi phí của các đơn vị 

sự nghiệp có thu và đã thể hiện được 

khoản mục thặng dự hoặc thâm hụt từ 

các hoạt động của đơn vị; báo cáo lưu 

chuyển tiền tệ báo cáo luồng tiền trong 

kỳ được phân loại theo các luồng tiền 

chính (hoạt động thông thường đúng 

mục đích của đơn vị công), hoạt động 

đầu tư và hoạt động tài chính. Việc lập 

BCTC hợp nhất ở các đơn vị hành 

chính sự nghiệp, chính quyền các cấp 

và Chính phủ sẽ sớm được thực hiện 

khi ban hành quy định, hướng dẫn và 

phương pháp lập và trình bày BCTC 

hợp nhất trong lĩnh vực công, góp phần 

làm cho kế toán công ngày càng trở 

thành công cụ hữu hiệu trong quản lý 

tài sản, ngân sách quốc gia. 
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Thứ hai, việc áp dụng cơ sở kế toán 

dồn tích có điều chỉnh như quy định cũ 

gây trở ngại cho tổ chức hạch toán kế 

toán, cung cấp thông tin; mặt khác làm 

khó cho xây dựng chế độ, chính sách và 

khó cho việc áp dụng công nghệ thông 

tin trong hạch toán kế toán. Sự thay đổi 

hạch toán áp dụng cơ sở dồn tích trong 

đơn vị sự nghiệp đã phần nào cải thiện 

chất lượng thông tin, thích hợp cho việc 

ra quyết định. Xét ở phạm vi tổng thể 

khu vực công, kế toán dồn tích mang lại 

thông tin tổng quát hơn, từ đó tạo cơ sở 

để tăng cường quản lý tài sản, quản lý 

công nợ và đánh giá khả năng thanh 

toán của đơn vị, phù hợp với thông lệ 

kế toán công quốc tế. 

Thứ ba, đổi mới trong ghi nhận thu - 

chi ngân sách tạo ra thặng dư thâm hụt 

của các hoạt động, từ đó cung cấp thông 

tin giúp cho nhà quản lý đưa ra quyết 

định phù hợp nhất với tình hình hiện tại. 

Theo quy định trước đây, việc đánh giá 

một đơn vị công dựa vào thông tin kế 

toán là rất khó, nhưng với sự thay đổi 

này có thể nâng cao hiệu quả hoạt động 

kế toán quản trị trong lĩnh vực công tại 

Việt Nam. 

4. Khuyến nghị định hướng hoàn thiện 

Hiện nay, kế toán hành chính sự 

nghiệp đã có những bước tiến phù hợp 

với thông lệ quốc tế, tuy nhiên cũng 

nên tiếp tục đổi mới những vấn đề còn 

chưa tương đồng cần chỉnh sửa để có 

thể sát với chuẩn mực kế toán công 

quốc tế, cụ thể: 

Thứ nhất, đã có những thay đổi trong 

hạch toán tài sản như chi phí khấu hao tài 

sản là tính vào chi phí trong kỳ, ghi nhận 

tài sản đảm bảo nguyên tắc phù hợp giữa 

chi phí và doanh thu. Tuy nhiên, để có thể 

tiến sát với chuẩn mực kế toán công quốc 

tế, cần nghiên cứu và xây dựng cách tiếp 

cận nhận thức về kế toán công để đưa ra 

các khái niệm cơ bản, nguyên tắc kế toán 

áp dụng có cơ sở. Chẳng hạn đối với 

TSCĐ, cần ban hành quy định về phạm 

vi, khái niệm và tiêu chuẩn ghi nhận 

TSCĐ cho phù hợp với quốc tế như kế 

toán hành chính sự nghiệp chỉ mới quy 

định tiêu chuẩn TSCĐ hữu hình, vô hình, 

hướng dẫn hạch toán tăng, giảm, hao 

mòn, sửa chữa tài sản nhưng chưa có quy 

định hướng dẫn liên quan đến ghi nhận 

thiết bị quân sự, tài sản là di sản, bất động 

sản đầu tư… 

Thứ hai, dựa trên sự đổi mới của 

thông tư, việc lập BCTC hợp nhất trong 

đơn vị sự nghiệp là bước tiếp theo có 

thể thực hiện, tạo tiền đề để triển khai 

BCTC Nhà nước của Chính phủ, nhằm 

nâng cao chất lượng, thông tin BCTC 

khu vực công. 

Trong xu thế hội nhập, các quốc gia 

lập BCTC hợp nhất theo khuôn mẫu 

thống nhất của chuẩn mực kế toán công 

quốc tế phản ánh tình hình tài chính, kết 

quả hoạt động, thặng dư thâm hụt cho 

từng năm để có thể so sánh trên phạm vi 

toàn cầu theo một tiêu chí chung nhất, 

tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động 

kinh tế đầu tư đa quốc gia. Vì vậy, cần 

có quy chế quản lý tập trung thu chi, 

hạch toán kế toán ngoài NSNN, riêng 

các quỹ sử dụng NSNN cần sớm ban 

hành chế độ kế toán thống nhất, phương 

pháp và nguyên tắc kế toán xây dựng 

chung cho toàn bộ khu vực công. 

Thứ ba, cần có chuẩn mực kế toán 

để đưa ra các nguyên tắc cơ bản, các 

khái niệm áp dụng cho kế toán một cách 

thống nhất, việc ban hành chuẩn mực kế 
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toán công Việt Nam theo quốc tế cần 

sớm được thực hiện, vì đây là xu hướng 

tất yếu trong kế toán quốc tế. Tuy 

nhiên, việc xây dựng chuẩn mực theo 

quốc tế ngoài việc xem xét đến sự khác 

biệt trong quản lý tài chính công và hệ 

thống kế toán công để xây dựng cho 

phù hợp, còn phải tính đến điều kiện về 

nguồn nhân lực, điều kiện về kinh tế để 

triển khai xây dựng và ban hành. 

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

hạch toán kế toán trong một đơn vị sự 

nghiệp cần có một bộ máy kế toán hợp 

lý. Bộ máy này được xây dựng trên cơ 

sở định hình được khối lượng công tác 

kế toán và tổ chức hệ thống thông tin 

kế toán đạt chất lượng. Thông thường 

căn cứ vào quy mô, địa bàn hoạt động, 

cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý cũng 

như trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

của bộ máy kế toán, các đơn vị hành 

chính sự nghiệp có thể lựa chọn một 

trong ba mô hình sau: mô hình tổ chức 

bộ máy kế toán tập trung; mô hình tổ 

chức bộ máy kế toán phân tán; mô hình 

tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung 

vừa phân tán. Sau khi lựa chọn được 

mô hình phù hợp, các đơn vị hành 

chính sự nghiệp tiến hành phân công 

công việc phù hợp với khả năng trình 

độ, năng lực của cán bộ… 

Ngoài ra, quá trình thực hiện và 

giảng dạy chế độ kế toán theo TT 107 

gần một năm qua có thể đề xuất một số 

điểm để hoàn thiện hơn về phương pháp 

hạch toán như sau: 

- Bổ sung hạch toán đồng thời: Có 

TK 014 khi kết chuyển số tiết kiệm chi 

từ hoạt động thu phí vào cuối năm: Nợ 

TK 3373/ Có TK 514. 

- Bổ sung hạch toán đồng thời: Nợ 

TK 3371 (3372, 3373)/ Có TK 511 

(512, 514) khi thanh toán tạm ứng chi 

hoạt động: Nợ TK 611 (612, 614)/ Có 

TK 141. 

- Bổ sung hạch toán đồng thời: Nợ 

TK 3371 (3372, 3373)/ Có TK 3661 

(3662, 3663) khi thanh toán tạm ứng 

nhập kho vật liệu, dụng cụ hoặc mua 

sắm TSCĐ về dùng ngay: Nợ TK 152 

(153, 211) / Có TK 141. 

- Thay toàn bộ “Trích khấu hao 

TSCĐ” mua hoặc đầu tư từ nguồn phí 

được khấu trừ, để lại bằng “Tính hao 

mòn TSCĐ” cho phù hợp với Thông tư 

45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018, phù 

hợp phương pháp hạch toán, và phù hợp 

kỳ tính toán. 

- Bổ sung hướng dẫn hạch toán 

phản ánh giá trị còn lại của TSCĐ kinh 

doanh khi thanh lý: Nợ TK 811 (giá trị 

còn lại), Nợ TK 214 (giá trị hao mòn)/ 

Có TK 211 (nguyên giá). 

- Cần thống nhất chi phí thu mua 

giữa vật liệu với dụng cụ khi hạch toán 

giá thực tế nhập kho, hoặc cùng đưa 

vào giá nhập kho hoặc cùng đưa vào 

chi phí (theo như QĐ 19 thì cùng đưa 

vào chi phí). 

Để có thể thực hiện thành công, Việt 

Nam nên làm tuần tự các bước: nghiên 

cứu thực trạng và sửa đổi bổ sung cơ chế 

hoạt động tài chính công cho phù hợp 

với chuẩn mực kế toán công quốc tế; cần 

có nguồn lực đủ trình độ, chuyên môn 

cao để có thể biên dịch tài liệu và nghiên 

cứu chuẩn mực; nghiên cứu xây dựng 

chuẩn mực kế toán công cho Việt Nam 

phù hợp với điều kiện hoàn cảnh đất 

nước; triển khai áp dụng chuẩn mực 

trong lĩnh vực công. 
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Hiện nay, có rất nhiều quốc gia trên 

thế giới kể cả những nước phát triển và 

những nước đang phát triển triển khai 

và áp dụng chuẩn mực kế toán công 

quốc tế đạt kết quả hữu ích, Việt Nam 

có thể tham khảo kinh nghiệm của các 

quốc gia trên thế giới để thực hiện. 

Bên cạnh đó, với những đổi mới 

trong quy định của chế độ kế toán hành 

chính sự nghiệp gần sát với chuẩn mực 

kế toán công quốc tế, để chuẩn bị cho lộ 

trình ban hành chuẩn mực kế toán công 

Việt Nam, có thể nghiên cứu và sớm 

ban hành trước các chuẩn mực có thể 

thực hiện: Chuẩn mực số 1 - Chuẩn 

mực BCTC; Chuẩn mực số 2 - Báo cáo 

lưu chuyển tiền tệ; Chuẩn mực số 3 - 

Thặng dư hay thâm hụt thuần trong kỳ, 

các sai sót cơ bản và những thay đổi 

trong chính sách kế toán; Chuẩn mực số 

12 - Hàng tồn kho; Chuẩn mực số 17 - 

Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị. 

Việc xây dựng chuẩn mực kế toán công 

Việt Nam là công việc rất cần thiết để 

thực hiện, đòi hỏi phải có thời gian và 

lộ trình để hoàn thiện cho phù hợp với 

nền kinh tế của quốc gia. Thông tư số 

107/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 

01/01/2018 cho thấy đây là nên tảng 

bước đầu trong việc xây dựng hệ thống 

kế toán công Việt Nam trên cơ sở chuẩn 

mực kế toán công quốc tế ngày càng trở 

thành hiện thực.        
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