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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Với xu thế hiện nay của thế giới là việc hội nhập kinh tế và quốc tế, để 

đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp cần tự 

chủ về mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc đầu tư, sử dụng 

nguồn vốn hợp lí, tổ chức sản xuất hiệu quả, đảm bảo đầu ra cho tiêu thụ sản 

phẩm, tận dụng được các cơ hội kinh doanh từ thị trường. Đặc biệt, việc Việt 

Nam đã ký kết Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ 

đầu tư (EVIPA) với Liên minh Châu Âu (EU) đã mở ra cho Việt Nam cánh 

cửa rộng lớn để các doanh nghiệp của nước ta được thâm nhập sâu vào thị 

trưởng Châu Âu rộng lớn đầy tiềm năng, tuy rằng sẽ gặp không ít những 

thách thức và khó khăn, nhưng đây là cơ hội cho những bước ngoặt giúp nền 

kinh tế phát triển vượt bậc. Để tận dụng cơ hội này, các doanh nghiệp trong 

nước cần phải đảm bảo chủ động, tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tăng lợi 

nhuận từ việc tăng thu nhập, giảm chi phí, từ đó có thể nhanh chóng tái sản 

xuất. Để có thể đạt được yêu cầu nêu trên, việc quản lý tốt hoạt động sản xuất 

kinh doanh của đơn vị, đặc biệt là có sự phối hợp tốt từ khâu tổ chức sản xuất 

để giảm chi phí sản xuất từ đó giảm giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, hiện nay 

nhiều doanh nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và hội nhập là do 

công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

nói riêng còn bộc lộ nhiều tồn tại khiếm khuyết. 

Để doanh nghiệp thu được nhiều lợi nhuận, việc làm sao để tiết kiệm 

chi phí sản xuất, chi phí thấp thì lợi nhuận cao và chi phí cao thì lợi nhuận sẽ 

giảm đi luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp đặt lên hàng đầu. 

Do đó, việc tập chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm một cách hợp lý 

sẽ giúp doanh nghiệp hạ giá thành, tăng lợi nhuận, từ đó có thể dồn nhiều 

nguồn lực hơn để tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo được ưu thế 

cạnh tranh trên thị trường so với các doanh nghiệp khác,đồng thời nâng cao 

uy tín cho sản phẩm của doanh nghiệp. 
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Như vậy, từ ý nghĩa của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm như đã 

nêu ở trên, ta có thể thấy được tầm quan trọng của công tác kế toán trong việc 

kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.  

Công ty cổ phần Toàn Thắng - Tiền thân là công ty TNHH Vân Sơn 

được thành lập tháng 3 năm 2001. Trải qua hơn 19 năm phát triển, đã dần 

khẳng định vị thế trong ngành sản xuất các sản phẩm Inox dân dụng và công 

nghiệp trên thị trường trong nước và châu Á. Các sản phẩm hiện công ty sản 

xuất và kinh doanh bao gồm: Bồn Inox, bồn nhựa, máy nước nóng năng 

lượng mặt trời, máy lọc nước, chậu rửa Inox... Tại công ty cổ phần Toàn 

Thắng, công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm đã phần nào 

phục vụ cho việc quản lý, điều hành của ban quản trị. Qua tìm hiểu cho thấy 

công ty cổ phần Toàn Thắng còn chưa hoàn thiện về cách quản lý và chưa lên 

được kế hoạch chi hợp lý dẫn đến các khoản chi phí lớn, cách tính giá chỉ phù 

hợp với các sản phẩm hiện tại mà chưa phù hợp với các sản phẩm tương lai 

của công ty có thể làm cho sản phẩm của doanh nghiệp khó cạnh tranh với 

các doanh nghiệp nước ngoài và giảm lợi nhuận của công ty. 

Ví dụ khâu duyệt dự toán chưa được thực hiện chặt chẽ dẫn đến nhiều 

khoản chi mua nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất chưa hợp lý, đã đẩy giá 

thành sản xuất lên cao hơn so với thực tế. Phương pháp tính giá sản phẩm 

chưa phù hợp với định hướng phát triển tương lai của công ty. 

Nhận thấy sự cần thiết của việc nghiên cứu về kế toán chi phí sản 

xuất, giá thành sản phẩm và sự ảnh hưởng của nó đến tình hình phát triển 

của Công ty, tác giả đã tiến hành thực hiện luận văn với đề tài “Kế toán chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng”. 

Mục tiêu của luận văn là việc vận dụng lý thuyết về kế toán chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm kết hợp với nghiên cứu thực tiễn từ đó phân 

tích, đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán và giá thành 

sản phẩm tại Công ty. 
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2. Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài  

Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một vấn 

đề được các doanh nghiệp hết sức quan tâm, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết 

quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp đó. Trong những năm gần đây 

ở Việt Nam đã có một số công trình khoa học và các bài viết của các tác giả 

nghiên cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Các 

nghiên cứu khoa học đó đều đưa ra các giải pháp nhằm hướng tới mục tiêu 

kiểm soát tốt chi phí sản xuất và phương pháp tính giá thành hiệu quả trong 

doanh nghiệp, giúp nhà quản lý doanh nghiệp có được các thông tin đầy đủ, 

kịp thời về các loại sản phẩm và dịch vụ trong doanh nghiệp. Các công trình 

nghiên cứu đã tiếp cận ở nhiều góc độ, phạm vi khác nhau, tuy nhiên đối với 

lĩnh vực sản xuất sản phẩm nhựa và inox thì lại chưa có nhiều đề tài nghiên 

cứu về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 

 Trước khi nghiên cứu về đề tài trong bài viết này tác giả đã tìm hiểu 

công tác tổ chức tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thông qua các công 

trình nghiên cứu luận văn thạc sỹ của một số học viên cao học như: 

Với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Ô tô Vũ Linh”, tác giả Nguyễn Thị Yến (2018) đã 

nêu lên cơ sở lý thuyết về phân loại chi phí sản xuất theo nhiều tiêu chí khác 

nhau, căn cứ lập giá thành sản phẩm, nêu ra mối quan hệ giữa chi phí sản xuất 

và giá thành sản phẩm, sơ đồ hóa quy trình kế toán và đưa ra các công thức 

phân bổ chi phí sản xuất. Song tác giả chưa nêu ra hệ thống các chuẩn mực kế 

toán có liên quan, các thông tư, nghị định được quy định một cách đầy đủ về 

việc kế toán kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

Đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

xây lắp tại Công ty cổ phần Thiết bị thủy lợi” của tác giả Nguyễn Thị Hồng 

(2017) sử dụng nguồn dữ liệu sơ cấp thông qua việc quan sát, tập hợp phiếu 

điều tra, tổ chức phỏng vấn và nguồn dữ liệu thứ cấp từ hệ thống chứng từ, sổ 

sách và báo cáo kế toán của doanh nghiệp (DN) từ đây, tác giả đã đưa ra thực 
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trạng công tác kế toán này. Dữ liệu về chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân 

công và chi phí sản xuất chung thu thập được phân tích và tổng hợp lên các 

mẫu biểu, mục đích nhằm làm rõ phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tại 

Công ty. Tuy nhiên, việc tác giả tập trung vào công tác đưa ra các bảng biểu, 

phiếu điều tra nhưng thiếu sự phân tích, đánh giá số liệu nên chưa thật sự làm 

rõ được tình trạng kế toán thực tế tại Công ty cổ phần Thiết Bị thủy lợi. 

Luận văn với đề tài “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm sợi tại Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hà Nội” là nghiên cứu 

của tác giả Nguyễn Thị Phượng (2017). Luận văn có cơ sở lý luận tương đối 

chặt chẽ, đầy đủ về chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, thực trạng của công 

tác kế toán tại DN cũng được tác giả phâm tích cụ thể, đưa ra các nhận xét về 

ưu, nhược điểm, đồng thời cũng nêu bật được các ưu điện trong kế toán quản 

trị chi phí. Những biện pháp được tác giả đề xuất để hoàn thiện việc kế toán 

các chi phí, hoàn thiện được việc phân bổ các chi phí sản xuất chung (SXC) 

cùng với các kiến nghị về hệ thống sổ sách kế toán khá chi tiết, có thể giúp kế 

toán DN hoạt động hiệu quả, tối ưu hơn. 

Như vậy, cho tới nay đã có nhiều nghiên cứu về kế toán chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp, tuy nhiên, chưa có nghiên 

cứu nào về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ 

phần Toàn Thắng. Do vậy, tác giả chọn thực hiện luận văn với đề tài “Kế toán 

chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng” 

để tìm hiểu, nghiên cứu, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu  

3.1.Mục đích 

Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm trong Công ty cổ phần Toàn Thắng. 

3.2.Nhiệm vụ 

Để thực hiện được mục đích nêu trên, luận văn có ba nhiệm vụ sau: 

Một là, hệ thống hóa lý thuyết cơ bản về kế toán chi phí sản xuất và giá 
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thành sản phẩm. 

Hai là, phân tích, đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm hiện nay tại Công ty cổ phần Toàn Thắng, xác định những 

nguyên nhân, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó. 

Ba là, đề xuất các giải pháp để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu của luận văn  

Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp trên 

cơ sở vận dụng chuẩn mực kế toán và các quy định có trong chế độ kế toán 

doanh nghiệp ban hành theo thông tư 200/2014/TT-BTC. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về nội dung: Đề tài tập trung vào việc nghiên cứu kế toán chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm trên góc độ kế toán tài chính. 

Về không gian: Tác giả thực hiện khảo sát tại Công ty cổ phần Toàn 

Thắng, tập hợp các số liệu thực tế tại công ty. Sản phẩm chọn để tính giá 

thành là các sản phẩm về nhựa, inox tại Công ty cổ phần Toàn Thắng. 

Về thời gian: Số liệu chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm của công ty 

năm 2019. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

Khi thực hiện đề tài, tác giả tổng hợp, phân tích nghiên cứu các tài liệu 

để khái quát những vấn đề về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 

DN sản xuất dưới góc độ kế toán tài chính. 

Sau khi có các dữ liệu thống kế kê toán, khảo sát tình hình thực tế về 

công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần 

Toàn Thắng. Tác giả thực hiện phân tích các số liệu, so sánh, diễn giải, quy 

nạp để nghiên cứu và phân tích các vấn đề thực tiễn, đưa ra kết luận cho mục 

đích nghiên cứu. 

Nguồn dữ liệu được tác giả sử dụng trong luận văn bao gồm: 
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- Dựa trên số liệu điều tra, khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp với cán bộ 

quản lý và cán bộ kế toán tại Công ty cổ phần Toàn Thắng. 

- Nguồn dữ liệu bên trong DN là các tài liệu kế toán của công ty, các sổ 

sách kế toán về chi phí và giá thành; Nguồn dữ liệu bên ngoài DN lấy từ các 

giáo trình, các Thông tư, Nghị định, các chuẩn mực kế toán quy định những 

vấn đề liên quan đến nguyên liệu sản xuất, định mức tiêu hao, định mức chi 

phí, quy trình kế toán kế toán trong DN sản xuất. 

- Tác giả thu thập dữ liệu cho luận văn thông qua luận văn của các tác 

giả đi trước; thông qua các giáo trình, slide, bài giảng của các thầy cô giáo; 

qua nguồn thông tin trên internet để tìm hiểu lý thuyết kế toán, các quy định 

của Bộ tài chính liên quan đến kế toán chi phí sản xuất, tìm hiểu các phương 

pháp thống kê, phân tích số liệu kế toán. Thông qua website của Công ty cổ 

phần Toàn Thắng, các tài liệu của bộ phận hành chính, tác giả tìm hiểu lịch sử 

hình thành và phát triển của Công ty, cơ cấu tổ chức toàn Công ty nói chung 

và Phòng kế toán nói riêng. Tác giả còn thu thập các chứng từ và báo cáo kế 

toán của Công ty cổ phần Toàn Thắng để tiến hành phân tích, đánh giá công 

tác kế toán chi phí, giá thành sản phẩm tại Công ty. 

6. Những đóng góp của đề tài nghiên cứu 

- Về mặt lý luận, luận văn hệ thống hóa cơ sở lý luận kế toán chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất. 

- Về mặt thực tiễn và ứng dụng, luận văn nghiên cứ, phân tích, đánh giá 

thục trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần 

Toàn Thắng. Qua đó, đề xuất giải pháp khắc phục nhược điểm, nâng cao chất 

lượng của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần 

Toàn Thắng. 

7. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 

luận văn được kết cấu gồm 3 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 
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phẩm tại trong doanh nghiệp sản xuất. 

Chương 2: Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty 

cổ phần Toàn Thắng. 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng. 
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

1.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm  

1.1.1. Chi phí sản xuất 

1.1.1.1.  Khái niệm 

Chi phí sản xuất là số tiền mà một nhà sản xuất hay doanh nghiệp phải 

chi ra để mua yếu tố đầu vào cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hóa nhằm 

mục đích thu lợi nhuận. 

Theo chuẩn mực kế toán số 02: Chi phí sản xuất được định nghĩa như 

sau: “Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm những chi phí có liên quan trực 

tiếp đến sản phẩm sản xuất, như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình 

chuyển hóa nguyên vật, vật liệu, thành phẩm” [1, tr.20]. 

Chi phí sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp phát sinh thường 

xuyên trong suốt quá trình tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp. Nhưng để 

phục vụ cho yêu cầu quản lý chi phí sản xuất kinh doanh phải được tập hợp 

theo từng thời kỳ: tháng, quý, năm. 

1.1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

Ø Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) theo yếu tố đầu vào 

của quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp. 

Gồm có chi phí ban đầu và chi phí luân chuyển nội bộ[8, tr.25]: 

Chi phí ban đầu: Là các chi phí mà doanh nghiệp phải mua sắm, 

chuẩn bị từ trước để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm: 

Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm giá mua, chi phí mua của nguyên vật 

liệu (NVL) dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ. Yếu tố này bao 

gồm: Chi phí NVL chính, chi phí NVL phụ, chi phí nhiên liệu, chi phí phụ 

tùng thay thế, chi phí NVL khác sử dụng vào sản xuất. 

Chi phí nhân công: Là các khoản chi phí về tiền lương phải trả cho 
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người lao động, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn 

theo tiền lương của người lao động. 

Chi phí về CCDC dùng cho sản xuất: Yếu tố này phản ánh giá trị công 

cụ, dụng cụ cho quá trình sản xuất sản phẩm. 

Chi phí khấu hao tài sản cố định: Bao gồm khấu hao của tất cả tài sản 

cố định dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. 

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là số tiền trả cho các dịch vụ mua ngoài 

phục vụ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 

Chi phí khác bằng tiền: Là các khoản chi phí bằng tiền phát sinh trong 

quá trình sản xuất kinh doanh ngoài các yếu tố chi phí nói trên. 

Chi phí luân chuyển nội bộ: Là các chi phí phát sinh trong quá trình 

phân công và hợp tác lao động trong doanh nghiệp. 

Ví dụ: Giá trị lao vụ sản xuất cung cấp lẫn nhau trong các phân xưởng. 

Ø Phân loại chi phí SXKD theo hoạt động và công dụng kinh tế 

Chi phí sản xuất: Là toàn bộ hao phí về lao động sống cần thiết, lao 

động vật hóa và các chi phí cần thiết khác mà doanh nghiệp bỏ ra có liên quan 

đến việc chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ trong một thời kỳ nhất định. Chi 

phí sản xuất bao gồm: 

Chi phí NVL trực tiếp: Là toàn bộ chi phí NVL được sử dụng trực tiếp 

cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm, lao vụ, dịch vụ. 

Chi phí nhân công trực tiếp: Gồm tiền lương phải trả cho công nhân 

trực tiếp sản xuất và các khoản tính trích theo lương của công nhân trực tiếp 

sản xuất. 

Chi phí sản xuất chung cố định: Là những chi phí sản xuất gián tiếp 

thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất như: Chi phí khấu 

hao, chi phí bảo dưỡng máy móc... và chi phí quản lý hành chính ở các phân 

xưởng sản xuất. 

Chi phí sản xuất chung biến đổi: Là những chi phí sản xuất gián tiếp 

thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản 
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xuất như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. 

Chi phí sản xuất chung bao gồm các yếu tố chi phí sản xuất: Chi phí 

nhân viên quản lý phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí CCDC, chi phí khấu 

hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác bằng tiền. 

Chi phí ngoài sản xuất 

Chi phí bán hàng: Là chi phí lưu thông và chi phí tiếp thị phát sinh 

trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, lao vụ, dịch vụ. Chi phí bán hàng 

gồm có chi phí quảng cáo, chi phí giao hàng, chi phí nhân viên bán hàng, hoa 

hông bán hàng và chi phí khác gắn liền đến bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, 

hàng hóa. 

Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là các khoản chi phí liên quan đến việc 

phục vụ và quản lý sản xuất kinh doanh có tính chất chung toàn doanh nghiệp 

như: Chi phí nhân viên quản lý, chi phí đồ dùng văn phòng, khấu hao tài sản 

cố định phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp, các loại thuế... 

Chi phí khác: Gồm chi phí hoạt động tài chính như chi phí đầu tư tài 

chính, chi phí liên doanh. Chi phí bất thường như chi phí thanh lý, nhượng 

bán tài sản cố định, các khoản phạt, truy thu thuế... 

Ø Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ của chi phí 

với các khoản mục trên báo cáo tài chính (theo mối quan hệ giữa chi phí với 

từng thời kỳ tính kết quả kinh doanh) 

Chi phí sản phẩm: Là những chi phí gắn liền với quá trình sản xuất sản 

phẩm hay quá trình mua hàng hóa để bán. Đối với doanh nghiệp sản xuất chi 

phí sản phẩm gồm có: Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi 

phí sản xuất chung. 

Chi phí thời kỳ: Là những chi phí để phục vụ cho hoạt động sản xuất 

kinh doanh, không tạo nên giá trị hàng tồn kho mà ảnh hưởng trực tiếp đến lợi 

nhuận trong kỳ phát sinh chi phí. Chi phí thời kỳ gồm có chi phí bán hàng và 

chi phí quản lý doanh nghiệp. Chi phí thời kỳ phát sinh vào thời điểm nào 

được tính ngay vào kỳ đó và ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của kỳ mà 
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chúng phát sinh và được ghi nhân trên báo cáo kết quả kinh doanh. 

Ø Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo phương pháp kế toán quy 

nạp chi phí cho các đối tượng chi phí. 

Chi phí trực tiếp: Là chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán 

tập hợp chi phí như từng loại sản phẩm, công việc, hoạt động, đặt hàng... 

chúng ta có thể quy nạp trực tiếp cho từng đối tượng chịu chi phí. 

Chi phí gián tiếp: Là các loại chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng 

kế toán tập hợp chi phí khác nhau nên không kế toán trực tiếp được mà kế 

toán cho từng đối tượng theo phương pháp phân bổ gián tiếp. 

Ø Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh theo mối quan hệ với quy trình 

công nghệ sản xuất sản phẩm và quá trình kinh doanh. 

Chi phí cơ bản: Là các chi phí có liên quan trực tiếp đến quy trình công 

nghệ chế tạo sản phẩm như: chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định dùng trực tiếp vào sản xuất sản phẩm. 

Chi phí chung: Là các chi phí liên quan đến phục vụ và quản lý sản 

xuất có tính chất chung như chi phí quản lý ở các phân xưởng sản xuất, chi 

phí quản lý doanh nghiệp. 

Ø Phân loại chi phí theo mối quan hệ với mức độ 

Biến phí: Là những khoản mục chi phí mà mức độ lớn của nó có quan 

hệ tỷ lệ thuận với mức độ của hoạt động: Giá vốn hàng mua, hoa hồng bán 

hàng... 

Định phí: Là những khoản chi phí mà độ lớn của nó không biến động 

khi mức độ của hoạt động thay đổi: Khấu hao máy móc, chi phí thuê nhà… 

Chi phí hỗn hợp: Là những chi phí mà bản thân nó bao gồm các yếu tố 

biến phí và định phí. Ở mức độ hoạt động cơ bản, chi phí hỗn hợp thể hiện 

đặc điểm của định phí. 

Ø Phân loại chi phí sản xuất theo thẩm quyền ra quyết định 

Chi phí kiểm soát được: Là chi phí mà một nhà quản trị ở một cấp quản 

lý nào đó xác định được lượng phát sinh của nó, có thẩm quyền quyết định về 



 

 

12 

sự phát sinh chi phí đó, cấp quản lý đó kiểm soát được chi phí này 

Chi phí không kiểm soát được: Là những chi phí mà các nhà quản trị ở 

một cấp quản lý nào đó không thể dự đoán chính xác sự phát sinh của nó và 

không có thẩm quyền quyết định với khoản chi phí đó. 

Ø Căn cứ vào việc sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn các phương án 

Chi phí chênh lệch: Là những khoản chi phí có phương án này nhưng 

chỉ có một phần hoặc không có phương án khác. 

Chi phí cơ hội: Là chi phí bị mất đi vì lựa chọn phương án và hành 

động này thay vì lựa chọn phương án này hay hành động khác. 

Chi phí chìm: Là chi phí đã phát sinh, nó có trong tất cả các phương án 

sản xuất kinh doanh được đưa ra xem xét lựa chọn. Đây là những chi phí mà 

nhà quản trị phải chấp nhận không có sự lựa chọn. Bởi vậy, chi phí chìm luôn 

là thông tin thích hợp cho viêc xem xét, lựa chọn phương án tối ưu. 

Giá thành sản phẩm 

1.1.1.3. Khái niệm 

Giá thành là biểu hiện bằng tiền các chi phí tính cho một khối lượng 

sản phẩm nhất định đã hoàn thành[8, tr.45]. 

Giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh kết quả 

của việc sử dụng tài sản, vật tư, lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất 

kinh doanh. Giá thành còn là căn cứ quan trọng để định giá bán và xác định 

hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

1.1.1.4.  Phân loại 

Ø Phân loại theo thời điểm và cơ sở số liệu để tính giá thành 

Theo tiêu thức phân loại nói trên, giá thành sản phẩm được phân thành 

3 loại: Giá thành định mức, giá thành kế hoạch và giá thành thực tế. 

Giá thành định mức: là giá thành được tính căn cứ vào các định mức 

kinh tế kĩ thuật hiện hành, ví dụ định mức về tiêu hao vật tư, định mức về tiền 

lương (đơn giá lương), định mức chi phí sản xuất chung và chỉ tính cho từng 

đơn vị sản phẩm. Giá thành định mức là thước đo để kiểm tra quá trình và kết 
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quả của việc quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn để tạo ra sản phẩm 

của doanh nghiệp và nó được xác định trước khi tiến hành sản xuất[8,46]. 

Giá thành kế hoạch: Giá thành kế hoạch là giá thành được tính dựa vào 

chi phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Nó là mục tiêu để doanh 

nghiệp phấn đấu, là căn cứ để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện kế 

hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp và cũng được tính trước khi doanh 

nghiệp tiến hành sản xuất. Giá thành kế hoạch có thể tính cho toàn bộ sản 

phẩm và cho từng đơn vị sản phẩm. 

Giá thành thực tế: là giá thành được tính căn cứ vào tổng số chi phí sản 

xuất thực tế đã phát sinh và đã được kế toán tập hợp và phân bổ bằng các 

phương pháp thích hợp. Giá thành thực tế chỉ được tính sau khi sản phẩm đã 

hoàn thành được nghiệm thu, nhập kho. Nó có thể tính cho toàn bộ sản phẩm 

nhập kho và cho từng đơn vị sản phẩm [8, tr.47]. 

Giá thành thực tế là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh kết quả của 

việc quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn để tạo ra sản phẩm, đồng 

thời nó là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. 

Ø Phân loại giá thành sản phẩm theo phạm vi chi phí trong giá thành 

[8, tr.48] 

Giá thành sản xuất toàn bộ: (Zsx toàn bộ) là loại giá thành mà trong đó 

bao gồm toàn bộ biến phí và định phí thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi 

phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm hoàn thành. 

Giá thành sản xuất theo biến phí: (Zsxbp) là loại giá thành mà trong đó 

chỉ bao gồm biến phí thuộc chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân 

công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho sản phẩm hoàn thành. 

Giá thành sản xuất có phân bổ hợp lý định phí sản xuất: (Zsxhl) là loại 

giá thành trong đó bao gồm toàn bộ biến phí sản xuất tính cho sản phẩm hoàn 

thành và một phần định phí sản xuất được phân bổ trên cơ sở mức hoạt động 

thực tế so với mức hoạt động theo công suất thiết kế (mức hoạt động chuẩn) 

[8, tr.49]. 
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Zsxhl = Bpsx + Đpsx x 
n 

N 

Trong đó: 

Zsxhl là giá thành có phân bổ hợp lý định phí sản xuất  

Bpsx là biến phí sản xuất trong giá thành sản xuất  

Đpsx là tổng định phí sản xuất 

N là mức hoạt động chuẩn, n là mức hoạt động thực tế 

Giá thành toàn bộ theo biến phí: (Zbp) là loại giá thành sản phẩm trong 

đó bao gồm toàn bộ biến phí (biến phí sản xuất, biến phí bán hàng, biến phí 

quản lý doanh nghiệp) tính cho sản phẩm tiêu thụ[8,49]. 

Zbp = Zsxbp + Bpbh + Bpqldn 

Trong đó: 

Zbp là giá thành toàn bộ theo biến phí  

Zsxbp là giá thành sản xuất theo biến phí  

Bpbh là biến phí bán hàng 

Bpqldn là biến phí quản lý doanh nghiệp 

Giá thành toàn bộ của sản phẩm tiêu thụ: (Ztb) bao gồm giá thành sản 

xuất và chi phí ngoài sản xuất tính cho sản phẩm tiêu thụ. Ta có công thức 

sau: 

Ztb = Zsxtoàn bộ + chi phí bán hàng + chi phí quản lí doanh nghiệp[8,50] 

1.1.2. Quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là 2 mặt biểu hiện của quá 

trình sản xuất có mối quan hệ với nhau và giống nhau về chất chúng đều là 

các hao phí về lao động và các khoản chi tiêu khác nhau của doanh nghiệp. 

Tuy vậy chúng vẫn có sự khác nhau trên các phương diện 

Về mặt phạm vi: Chi phí sản xuất bao gồm cả chi phí sản xuất sản phẩm 

và chi phí cho quản lý doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm, còn giá thành sản 

phẩm chỉ bao gồm chi phí sản xuất ra sản phẩm (chi phí sản xuất trực tiếp và 

chi phí sản xuất chung). 
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Mặt khác chi phí sản xuất chỉ tính những những chi phí phát sinh trong 

mỗi kỳ nhất định (tháng, quý, năm) không tính đến chi phí liên quan đến số 

lượng sản phẩm đã hoàn thành hay chưa. Còn giá thành sản phẩm là giới hạn 

số chi phí sản xuất liên quan đến khối lượng sản phẩm dịch vụ đã hoàn thành. 

Về mặt lượng: Nói đến chi phí sản xuất là xét đến các hao phí trong một 

thời kỳ còn giá thành sản phẩm liên quan đến chi phí của cả kỳ trước chuyển 

sang và số chi phí này chuyển sang kỳ sau. Sự khác nhau về mặt lượng và 

mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm thể hiện ở công thức 

tính giá thành sản phẩm tổng quát sau: 

Tổng giá 
thành sản 

phẩm hoàn 
thành 

= 
Chi phí sản 

xuất dở dang 
đầu kỳ 

+ 
Tổng chi phí sản 

xuất phát sinh 
trong kỳ 

- 
Chi phí sản 

xuất dở dang 
cuối kỳ 

 [8, tr.283] 

Như vậy, chi phí sản xuất là cơ sở để xác định giá thành sản phẩm còn 

giá thành là cơ sở để xác định giá bán. Trong điều kiện nếu giá bán không 

thay đổi thì sự tiết kiệm hoặc lãng phí của doanh nghiệp về chi phí sản xuất 

có ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành thấp hoặc cao từ đó sẽ tác động tới lợi 

nhuận. Do đó tiết kiệm chi phí, hạ thấp giá thành là nhiệm vụ quan trọng và 

thường xuyên của công tác quản lý kinh tế. Nó giúp cho doanh nghiệp cạnh 

tranh có hiệu quả trên thị trường. 

1.2. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng 

tính giá thành sản phẩm 

1.2.1. Đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

1.2.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 

Việc xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất là khâu đầu tiên và 

quan trọng của tổ chức kế toán quá trình sản xuất. Từ khâu ghi chép ban đầu, 

tổng hợp số liệu, tổ chức tài khoản kế toán, sổ chi tiết đều phải theo đúng đối 

tượng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định. Xác định đúng đối tượng kế toán 

chi phí sản xuất phù hợp với đặc điểm tình hình hoạt động sản xuất, đặc điểm 
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quy trình công nghệ sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của doanh 

nghiệp mới giúp cho việc tổ chức tốt công việc kế toán chi phí sản xuất. 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn nhất định để tập 

hợp chi phí sản xuất. 

Sản phẩm của doanh nghiệp được sản xuất, chế tạo ở nhiều bộ phận 

khác nhau, theo quy trình công nghệ khác nhau. Để xác định đúng đối tượng 

tập hợp chi phí sản xuất cần phải căn cứ vào đặc điểm cụ thể của từng doanh 

nghiệp, không có đối tượng tập hợp chi phí chung cho mọi loại hình doanh 

nghiệp, mà căn cứ vào đặc điểm riêng, yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp 

để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất riêng cho từng doanh nghiệp. 

Căn cứ để xác định đối tượng là: Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp (có phân xưởng hay không có phân xưởng); Quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp: giản đơn, phức tạp; Địa điểm phát 

sinh của chi phí, mục đích công dụng của chi phí trong SXKD; Yêu cầu, trình 

độ quản lý của doanh nghiệp cũng như yêu cầu tính giá thành 

Trên cơ sở những căn cứ xác định đó đối tượng kế toán chi phí có thể 

là: Kế toán theo từng phân xưởng, bộ phận, tổ đội sản xuất hay toàn doanh 

nghiệp; Từng giai đoạn (bước) công nghệ hay toàn bộ quy trình công nghệ; 

Từng sản phẩm, đơn đặt hàng, hạng mục công trình; Từng nhóm sản phẩm, 

chi tiết hay bộ phận sản phẩm… 

Việc tập hợp chi phí sản xuất theo đúng đối tượng có tác dụng tăng 

cường quản lý sản xuất, quản lý chi phí, tăng cường quản lý nội bộ, phục vụ 

công tác tính giá thành sản phẩm chính xác. Thực chất của việc xác định đối 

tượng kế toán là xác định nơi phát sinh chi phí và đối tượng chịu chi phí. 

1.2.1.2. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 

Phương pháp tập hợp chi phí là một phương pháp hay một hệ thống 

phương pháp được sử dụng để tập hợp và phân loại chi phí sản xuất theo đối 

tượng hạch toán chi phí. Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp, phương 

thức sản xuất... mà phương pháp tập hợp chi phí có sự khác nhau. 
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Trong doanh nghiệp sản xuất có những phương pháp tập hợp chi phí sau: 

Tập hợp trực tiếp cho đối tượng chi phí: Phương pháp này áp dụng đối 

với các chi phí liên quan trực tiếp đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí đã 

xác định và công tác hạch toán, ghi chép ban đầu cho phép quy nạp trực tiếp 

các chi phí này vào đối tượng tập hợp chi phí sản xuất có liên quan. 

Tập hợp chi phí chung cho nhiều đối tượng, sau đó phân bổ cho các đối 

tượng chi phí: Phương pháp này áp dụng khi một loại chi phí liên quan đến 

nhiều đối tượng tập hợp chi phí, không thể tập hợp cho từng đối tượng được. 

Trường hợp này phải lựa chọn tiêu thức phân bổ thích hợp. 

Thông thường các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp 

trong các doanh nghiệp sản xuất được tập hợp trực tiếp cho đối tượng chi phí. Còn 

khoản mục chi phí sản xuất chung thường liên quan đến nhiều sản phẩm nên được 

tâp hợp chung, sau đó phân bổ cho từng sản phẩm theo chi phí trực tiếp. 

Để giúp quản trị chi phí hữu hiệu, doanh nghiệp nên hạn chế các 

phương pháp tập hợp gián tiếp nếu có thể, nhằm tránh xác định không hợp lý 

chi phí cho đối tượng chịu phí, vì việc tập hợp chung sau đó phân bổ sẽ làm 

sai lệch chi phí gắn cho đối tượng chịu chi phí. Với những chi phí không thể 

tập hợp trực tiếp, cần chọn tiêu thức phân bổ hợp lý nhằm gán chi phí chung 

cho đối tượng chi phí theo cách hợp lý, sát với thực tế. 

1.2.2. Đối tượng giá thành sản phẩm 

Mục đích của quá trình sản xuất là tạo ra sản phẩm, công việc, lao vụ 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Sau quá trình sản xuất để có cơ sở xác 

định hiệu quả của sản xuất cần phải xác định được giá thành sản phẩm, công 

việc, lao vụ. Vậy đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao 

vụ do doanh nghiệp sản xuất ra cần phải xác định được giá thành và giá thành 

đơn vị. 

Tuỳ theo đặc điểm của sản xuất, tính chất của sản phẩm, đặc điểm của 

quá trình công nghệ, cũng như yêu cầu của trình độ kế toán kinh tế và quản lí 

của Doanh nghiệp. Đối tượng tính giá thành sẽ khác nhau. 
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Về mặt sản xuất: 

Nếu sản xuất đơn chiếc thì đối tượng tính giá thành là từng sản phẩm, 

công việc, lao vụ hoàn thành. Ví dụ: Xí nghiệp đóng tàu là từng con tàu, xây 

dựng cơ bản là từng công trình, hạng mục công trình. 

Nếu tổ chức sản xuất hàng loạt sản phẩm khác nhau thì đối tượng tính 

giá thành là từng loại sản phẩm một. Ví dụ: Sản phẩm của xí nghiệp hoá chất, 

vải trong xí nghiệp dệt, cao su, cà phê trong xí nghiệp nông nghiệp... 

Về mặt quy trình công nghệ: 

Nếu quy trình công nghệ giản đơn thì đối tượng tính giá thành chỉ có 

thể là sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình công nghệ đó. 

Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục (phân bước) thì 

đối tượng tính giá thành có thể là thành phẩm ở giai đoạn cuối. Cũng có thể là 

nửa thành phẩm ở từng giai đoạn và thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng. 

Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song thì đối 

tượng tính giá thành có thể bao gồm cả chi tiết, phụ tùng, bộ phận sản xuất 

hay thành phẩm. Ví dụ: Sản phẩm lắp ráp. 

Ngoài ra cũng cần phải xem xét: Chu kỳ sản xuất dài hay ngắn, nửa 

thành phẩm tự chế có phải là sản phẩm hàng hoá bán ra hay không, yêu cầu 

trình độ quản lí của Doanh nghiệp như thế nào để xác định đối tượng tính giá 

thành cho phù hợp. 

1.3. Trình tự kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 

doanh nghiệp sản xuất  

1.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

1.3.1.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo hệ thống kê khai 

thường xuyên 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là toàn bộ chi phí về NVL chính, vật 

liệu phụ, nhiên liệu, nửa thành phẩm mua ngoài... được sử dụng trực tiếp cho 

việc chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện lao vụ dịch vụ. 
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Ø Phương pháp kế toán [8, tr.67] 

- Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” dùng để phản 

ánh chi phí NVL sử dụng trực tiếp hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch 

vụ của các ngành công nghiệp, xây lắp, nông, lâm, ngư nghiệp, giao thông vận 

tải, bưu chính viễn thông, kinh doanh khách sạn, du lịch, dịch vụ khác. 

- Nguyên tắc kế toán 

Chỉ kế toán vào TK 621 những chi phí nguyên liệu, vật liệu được sử 

dụng trực tiếp để sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ trong kỳ sản xuất chi 

phí nguyên liệu, vật liệu phải tính theo giá thực tế khi xuất sử dụng. 

Trong kỳ kế toán thực hiện việc ghi chép, tập hợp chi phí nguyên liệu, 

vật liệu trực tiếp vào bên Nợ tài khoản 621 “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực 

tiếp” theo từng đối tượng sử dụng trực tiếp các nguyên liệu, vật liệu này (nếu 

khi xuất nguyên liệu, vật liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch 

vụ, xác định được cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng sử dụng); hoặc tập hợp 

chung cho quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm, thực hiện dịch vụ (nếu khi 

xuất sử dụng nguyên liệu, vật liệu cho quá trình sản xuất sản phẩm, dịch vụ 

không thể xác định cụ thể, rõ ràng cho từng đối tượng sử dụng). 

Cuối kỳ kế toán, thực hiện kết chuyển (nếu nguyên liệu, vật liệu đã 

được tập hợp riêng biệt cho đối tượng sử dụng), hoặc tiến hành tính phân bổ 

và kết chuyển chi phí nguyên liệu, vật liệu (nếu không tập hợp riêng biệt cho 

từng đối tượng sử dụng) vào tài khoản 154 phục vụ cho việc tính giá thành 

thực tế của sản phẩm, dịch vụ trong kỳ kế toán. Khi tiến hành phân bổ trị giá 

nguyên liệu, vật liệu vào giá thành sản phẩm, doanh nghiệp phải sử dụng các 

tiêu thức phân bổ hợp lý như tỷ lệ theo định mức sử dụng... 

Khi mua nguyên liệu, vật liệu, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 

thì trị giá nguyên liệu, vật liệu sẽ không bao gồm thuế GTGT. Nếu thuế 

GTGT đầu vào không được khấu trừ thì trị giá nguyên liệu, vật liệu bao gồm 
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cả thuế GTGT. 

Phần chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường 

không được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay 

vào TK 632 “Giá vốn hàng bán”. 

- Chứng từ kế toán sử dụng: 

Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp căn cứ vào phiếu xuất kho, hóa 

đơn nguyên vật liệu, các chứng từ có liên quan để xác định giá thực tế xuất 

kho theo phương pháp thích hợp mà đơn vị lựa chọn của số NVL dùng cho 

sản xuất chế tạo sản phẩm. 

- Sơ đồ kế toán: 

Sơ đồ kế toán toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (Phụ lục 1.1) 

1.3.1.2. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo hệ thống kiểm kê 

định kỳ 

Ø Phương pháp kế toán [8, tr.69] 

Do đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ nên chi phí vật liệu 

xuất dùng khó phân định được cho sản xuất, quản lý hay phục vụ bán hàng. 

Do vậy để phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, lao vụ… kế toán cần 

theo dõi chi tiết chi phí vật liệu phát sinh liên quan đến từng đối tượng cụ thể 

như thể nào. Các chi phí nguyên vật liệu xuất dùng không ghi theo từng 

chứng từ xuất mà được ghi một lần vào cuối kỳ kế toán sau khi tiến hành 

kiểm kê xác định giá trị vật liệu tồn kho, trên cơ sở vật liệu tồn kho đầu kỳ và 

nhập trong kỳ để tính. 

- Tài khoản sử dụng 

TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” 

TK 631 “Giá thành sản xuất” 

- Sơ đồ kế toán 

Sơ đồ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (phụ lục 1.1) 
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1.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

1.3.2.1. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp theo hệ thống kê khai 

thường xuyên 

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản tiền phải trả cho công nhân 

trực tiếp sản xuất sản phẩm hoặc trực tiếp thực hiện các hoạt động lao vụ dịch 

vụ bao gồm: Tiền lương chính, tiền lương phụ và các khoản phụ cấp có tính 

chất lương (phụ cấp khu vực, độc hại, phụ cấp làm thêm giờ, làm đêm...), các 

khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn của công nhân 

sản xuất. 

Ø Phương pháp kế toán [8, tr.69] 

- Tài khoản sử dụng 

Kế toán sử dụng TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp” dùng để phản 

ánh chi phí nhân công trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trong các ngành công nghiệp, xây lắp, nông lâm, ngư nghiệp, dịch vụ (giao 

thông vận tải, bưu chính viễn thông, du lịch khách sạn, tư vấn). 

- Nguyên tắc kế toán 

Không kế toán vào tài khoản này những khoản phải trả về tiền lương, 

tiền công và các khoản phụ cấp... cho nhân viên phân xưởng, nhân viên quản 

lý, nhân viên của bộ máy quản lý doanh nghiệp, nhân viên bán hàng. 

Tài khoản 622 phải mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, 

kinh doanh. 

Phần chi phí nhân công trực tiếp vượt trên mức bình thường không 

được tính vào giá thành sản phẩm, dịch vụ mà phải kết chuyển ngay vào TK 

632 “Giá vốn hàng bán”. 

- Chứng từ kế toán sử dụng 

Chi phí tiền lương được xác định cụ thể tùy thuộc hình thức tiền lương 

sản phẩm hay lương thời gian mà doanh nghiệp áp dụng. Số tiền lương phải 

trả cho công nhân sản xuất cũng như các đối tượng lao động khác thể hiện 

trên bảng tính lương và thanh toán tiền lương, được tổng hợp phân bổ cho các 
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đối tượng kế toán chi phí sản xuất trên bảng phân bổ tiền lương do kế toán 

theo dõi tiền lương thực hiện. 

- Sơ đồ kế toán 

Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp (Phụ lục 1.2) 

1.3.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp theo hệ thống kiểm kê định kỳ 

Ø Phương pháp kế toán 

Kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp theo phương pháp kiểm kê 

định kỳ tương tự với phương pháp kê khai thường xuyên. Nhưng cuối kỳ, kế 

toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp vào tài khoản tính giá thành 631. 

- Tài khoản sử dụng 

TK 622 “ Chi phí nhân công trực tiếp sản xuất” 

TK 631 “Giá thành sản xuất” 

- Sơ đồ kế toán 

Sơ đồ kế toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất (phụ lục 1.2) 

1.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 

1.3.3.1. Kế toán chi phí sản xuất chung theo hệ thống kê khai thường xuyên 

Ø Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phí cần thiết khác (ngoài 

chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp) phục vụ cho quá trình sản 

xuất sản phẩm, chi phí sản xuất chung bao gồm: 

- Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh chi phí liên quan phải trả 

cho nhân viên phân xưởng, bao gồm: chi phí tiền lương, tiền công, các khoản 

trích bảo hiểm xã hội, y tế, kinh phí công đoàn tính cho nhân viên phân xưởng 

như quản đốc phân xưởng, thủ kho phân phưởng, nhân viên kinh tế... 

- Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu dùng cho phân xưởng như 

vật liệu dùng cho sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ thuộc phân xưởng quản lý, sử 

dụng vật liệu dùng cho văn phòng phân xưởng. 

- Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí về công cụ, dụng cụ sản 

xuất dùng cho phân xưởng sản xuất như mẫu đúc, dụng cụ cầm tay... 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: khấu hao máy móc, thiết bị khấu hao 
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của nhà xưởng, phương tiện vận tải... 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: Chi phí điện, nước, điện thoại, chi phí sửa 

chữa tài sản cố định... 

- Chi phí khác bằng tiền. 

Ø Chi phí sản xuất chung còn phải được tổng hợp theo chi phí cố định 

và chi phí biến đổi 

- Chi phí sản xuất chung cố định: Được phân bổ vào chi phí chế biến 

của mỗi đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc sản 

xuất. Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất cao hơn công suất bình 

thường thì chi phí sản xuất chung cố định phân bổ theo chi phí thực tế phát 

sinh, và ngược lại thì phần chi phí sản xuất chung không được phân bổ mà 

được ghi nhận là giá vốn hàng bán trong kỳ. 

- Chi phí sản xuất chung biến đổi: Là chi phí sản xuất gián tiếp thường 

thay đổi trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản xuất ra như chi phí NVL, chi 

phí nhân công gián tiếp... Khi phát sinh chi phí sản xuất chung biến đổi được 

tính hết vào giá thành sản phẩm (được kết chuyển hết vào TK 154). 

Ø Phương pháp kế toán 

- Tài khoản sử dụng: 

Kế toán sử dụng TK 627 “Chi phí sản xuất chung” dùng để phản ánh 

chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, 

đội, công trường... phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ. Tài khoản 

này được mở chi tiết theo từng phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất. 

- Chứng từ kế toán sử dụng: 

Hóa đơn GTGT dịch vụ mua vào, Phiếu chi, bảng tính lương và trích 

lương, bảng tính khấu hao Tài sản cố định.... 

- Sơ đồ kế toán 

Chi phí sản xuât chung thường được kế toán riêng theo từng địa điểm 

phát sinh chi phí sau đó mới phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí theo các 

tiêu chuẩn hợp lý như: định mức chi phí sản xuất chung, chi phí nhân công 
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trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp....  

Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất chung (Phụ lục 1.3) 

1.3.3.1. Kế toán chi phí sản xuất chung theo hệ thống kiểm kê định kỳ 

Quá trình tổng hợp giống với phương pháp kê khai thường xuyên. Sau 

đó được phân bổ và kết chuyển vào TK 631 theo chi tiết từng đối tượng để 

tính giá thành. 

- Tài khoản sử dụng 

TK 627 “ Chi phí sản xuất chung” 

TK 631 “Giá thành sản xuất” 

- Sơ đồ kế toán 

Trình tự kế toán chi phí nhân công trực tiếp sản xuất (phụ lục 1.3) 

1.3.4. Tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 

1.3.4.1. Tổng hợp chi phí sản xuất theo hệ thống kê khai thường xuyên 

Để tiến hành công tác giá thành sản phẩm, kế toán phải tập hợp các chi 

phí phát sinh trên về TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Và tiến 

hành mở chi tiết cho từng ngành sản xuất, từng nơi phát sinh chi phí, từng loại 

sản phẩm… của các bộ phận sản xuất. Cuối kỳ tính giá thành, kế toán căn cứ vào 

bảng tập hợp chi phí trong kỳ phát sinh kết chuyển chi phí NVLTT, chi phí 

NCTT, chi phí SXC phát sinh trong kỳ liên quan. 

Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường 

xuyên (Phụ lục 1.4) 

1.3.4.2. Tổng hợp chi phí sản xuất theo hệ thống kiểm kê định kỳ 

Để thực hiện tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê đánh giá sản phẩm dở 

dang, kế toán sử dụng TK 631 “Giá thành sản xuất”. Đầu kỳ, chi phí sản xuất dở 

dang sẽ được kết chuyển sang TK 631. Toàn bộ chi phí NVLTT, chi phí NCTT, 

chi phí SXC sẽ được tổng hợp và cuối kỳ kết chuyển sang TK 631. Nếu sản 

phẩm hoàn thành được nhập kho, giá thành sản xuất sẽ được kết chuyển vào TK 

632, còn chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ sẽ được kết chuyển vào 

TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”.  
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Sơ đồ kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

(Phụ lục 1.5). 

1.3.4.3. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 

Trong các doanh nghiệp sản xuất do quá trình công nghệ sản xuất liên 

tục và xen kẽ lẫn nhau nên ở thời điểm cuối kỳ thường có sản phẩm sản xuất 

dở dang. 

Sản phẩm dở dang là khối lượng sản phẩm, công việc còn đang trong 

quá trình sản xuất, chế biến, đang nằm trên dây truyền công nghệ hoặc chưa 

đến kỳ thu hoạch. 

Như vậy, chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ không chỉ liên quan đến 

những sản phẩm, công việc đã hoàn thành trong kỳ mà còn liên quan đến sản 

phẩm dở dang cuối kỳ. 

Để tính chính xác giá thành sản phẩm, một trong những điều kiện quan 

trọng là phải đánh giá chính xác sản phẩm dở dang cuối kỳ. Đánh giá sản 

phẩm dở dang cuối kỳ là tính toán xác định phần chi phí sản xuất mà sản 

phẩm dở dang cuối kỳ phải chịu. Để đánh giá sản phẩm dở dang cần kiểm kê 

xác định chính xác khối lượng sản phẩm dở dang thực hiện có tại một thời 

điểm, thời gian thống nhất trong doanh nghiệp. Có như vậy số liệu mới không 

bị trùng và sót. Mặt khác doanh nghiệp phải xác định được mức độ chế biến 

hoàn thành của sản phẩm dở dang. 

Tùy thuộc vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, tỷ trọng của các 

chi phí tham gia vào quá trình sản xuất sản phẩm, yêu cầu trình độ quản lý 

của doanh nghiệp mà kế toán có thể áp dụng một trong các phương pháp đánh 

giá sản phẩm dở dang sau: 

Ø Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp 

Theo phương pháp này, giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính phần 

chi phí nguyên vật liệu trực tiếp còn các chi phí khác: chi phí nhân công trực 

tiếp, chi phí sản xuất chung tính hết cho sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 
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Công thức tính như sau: 

CP NVL 
chính phân 

bổ cho 
SPDDCK 

= 

CP NVL chính 
của DDĐK + CP NVL chính phát 

sinh trong kỳ x Số lượng 
SPDDCK Số lượng thành 

phẩm + Số lượng SPDDCK 

Nguồn: [8, 105] 

Trường hợp doanh nghiệp có quy trình công nghệ sản xuất phức tạp 

kiểu liên tục gồm nhiều giai đoạn công nghệ kế tiếp nhau thì sản phẩm dở 

dang ở giai đoạn công nghệ sau được đánh giá theo chi phí nửa thành phẩm 

của giai đoạn công nghệ trước đó. 

Phương pháp này áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất có chi phí NVL 

chính (NVL trực tiếp) chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Phương 

pháp này có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán, xác định chi phí sản xuất dở 

dang cuối kỳ được kịp thời phục vụ cho việc tính giá thành nhanh chóng. Tuy 

nhiên kết quả đánh giá sản phẩm dở dang có mức độ chính xác thấp do không 

tính chi phí chế biến cho sản phẩm dở dang, nên giá thành của thành phẩm 

cũng kém chính xác. 

Trường hợp doanh nghiệp chỉ xác định sản phẩm làm dở cuối kỳ theo 

chi phí NVL chính thì cần tổ chức kế toán chi tiết khoản mục chi phí NVL 

trực tiếp thành chi phí NVL chính và các chi phí vật liệu trực tiếp khác. 

Ø Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo khối lượng sản phẩm 

hoàn thành tương đương 

Theo phương pháp này, căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở dang và 

mức độ chế biến hoàn thành của chúng, để quy đổi khối lượng sản phẩm 

hoàn thành tương đương sau đó lần lượt tính từng khoản chi phí cho sản 

phẩm dở dang cuối kỳ sau. 

- Đối với chi phí sản xuất bỏ vào một lần ngay từ đầu quá trình sản 

xuất như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc chi phí vật liệu chính trực tiếp 

sản xuất tính cho sản phẩm dở dang theo công thức: 
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CP của 
SPDDCK = 

CP của 
SPDDĐK + CP phát sinh trong kỳ 

x Số lượng 
SPDDCK Số lượng thành 

phẩm + Số lượng SPDDCK 

Nguồn: [8, 107] 

- Đối với các CP bỏ dần vào quá trình sản xuất theo mức độ chế biến 

như CP NCTT, CP SXC thì tính cho sản phẩm dở dang theo công thức: 

CP của 
SPDDCK = 

CP SPDDĐK + CP phát sinh trong kỳ 
x Số lượng 

SPHTTĐ Số lượng thành 
phẩm + Số lượng SPHTTĐ 

Trong đó: 

Số lượng SPHTTĐ = Số lượng SP làm dở x Mức độ hoàn thành (%) 
Nguồn: [8, tr.108] 

Ø Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức 

Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào khối lượng sản phẩm dở 

dang và chi phí sản xuất định mức cho một đơn vị sản phẩm ở từng phân 

xưởng, giai đoạn để tính ra chi phí của sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

CPSX dở dang 
cuối kỳ = CPSX định mức 

cho từng sản phẩm x Mức độ hoàn thành (%) 

Nguồn: [8, tr.108] 

Phương pháp này chỉ thích hợp với các doanh nghiệp kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức. Kết quả tính 

toán nhanh chóng, nhưng mức độ chính xác không cao vì chi phí thực tế 

thường không đúng như chi phí định mức. 

1.3.5. Tính giá thành sản phẩm 

1.3.5.1. Đơn vị tính giá thành và kỳ tính giá thành 

Đơn vị tính giá thành: Là đơn vị được thừa nhận trong toàn bộ nền kinh 

tế quốc dân. Nó phù hợp với tính chất lí, hoá học của sản phẩm, đơn vị phải 

thống nhất. Ví dụ: Vải (mét), nước mắm, rượu, bia (lít, chai), xi măng (tấn)... 

Kỳ tính giá thành: Kỳ tính giá thành sản xuất sản phẩm là thời điểm mà 

kế toán tính giá thành tiến hành tính giá thành sản phẩm, trên cơ sở chi phí 
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sản xuất đã tập hợp được. 

Việc xác định kỳ tính giá thành phụ thuộc vào đặc điểm tổ chức sản 

xuất, chu kỳ sản xuất sản phẩm, kỳ tính giá thành có thể phù hợp với kỳ báo 

cáo, có thể phù hợp với chu kỳ sản xuất sản phẩm: tháng, quý, năm, đơn đặt 

hàng, công trình, hạng mục công trình... 

1.3.5.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 

Ø Tính giá thành theo phương pháp giản đơn 

Thường được áp dụng ở các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản 

đơn, sản xuất mang tính chất hàng loạt, chu kỳ sản xuất ngắn, khối lượng sản 

phẩm sản xuất lớn, chủng loại mặt hàng ít, không có hoặc có rất ít sản phẩm 

dở dang. Theo phương pháp này, toàn bộ các chi phí phát sinh cho đối tượng 

nào thì kế toán tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó. Đến cuối kỳ, kế toán tính 

giá thành đơn vị sản phẩm theo công thức: 

Giá thành 
đơn vị sản 

phẩm 
= 

Tổng giá thành 

Khối lượng sản phẩm hoàn thành 
Nguồn: [8, tr.283] 

Ø Tính giá thành theo phương pháp hệ số 

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp cùng một quy trình công 

nghệ sản xuất với cùng một loại NVL tiêu hao thu được nhiều loại sản phẩm 

khác nhau và chi phí không xác định riêng cho từng loại sản phẩm được. 

Để tính giá thành phải căn cứ vào hệ số tính giá thành quy định cho 

từng loại sản phẩm, từ đó quy về một loại sản phẩm gốc để tính giá thành. 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là toàn bộ quy trình công nghệ sản xuất, 

còn đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm, trình tự tính giá được thực 

hiện như sau: 

- Bước 1: Tính giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn: 

Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá 

thành chung cho các loại sản phẩm thu được đồng thời theo công thức: 
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Tổng giá 
thành sản 

phẩm của các 
loại SP 

= 
Giá trị sản 

phẩm dở dang 
đầu kỳ 

+ 
Tổng chi phí sản 

xuất phát sinh 
trong kỳ 

- 
Giá trị sản 
phẩm dở 

dang cuối kỳ 

Nguồn: [8, tr.283] 

Quy đổi sản lượng thực tế từng loại sản phẩm ra sản lượng sản phẩm 

chuẩn để tính tổng số sản phẩm chuẩn: 

Quy đổi từng loại sản phẩm thành sản phẩm chuẩn theo “ Hệ số quy đổi 

sản phẩm” của từng loại, theo công thức: 

Số sản phẩm chuẩn 
của từng loại sản phẩm = Số sản phẩm của 

từng loại sản phẩm x 
Hệ số quy đổi sản 
phẩm của từng loại 

sản phẩm 
Nguồn: [8, tr.286] 

Tính tổng số sản phẩm chuẩn: Bằng cách tổng cộng các “Số sản phẩm 

chuẩn của từng loại sản phẩm” lại với nhau. 

Tính giá thành đơn vị của sản phẩm chuẩn theo công thức sau: 

Giá thành đơn vị của 
SP tiêu chuẩn = 

Tổng giá thành sản xuất của các loại SP 

Tổng số SP chuẩn 
Nguồn: [8, tr.286] 

- Bước 2: Xác định giá thành đơn vị của từng loại sản phẩm: 

Giá thành đơn vị của 
từng loại SP = Giá thành đơn vị 

của SP tiêu chuẩn x Hệ số quy đổi SP của 
từng loại sản phẩm 

Nguồn: [8, tr.287] 

- Bước 3: Xác định tổng giá thành từng loại sản phẩm: 

Tổng giá thành 
của từng loại SP = Giá thành đơn vị của 

từng loại SP x Số sản phẩm chuẩn 
của từng loại SP 

Nguồn: [8, tr.287] 

Ø Tính giá thành theo phương pháp tỉ lệ 

Thường được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá 

trình sản xuất, cùng sử dụng một lượng NVL đầu vào, cùng một lượng lao 

động nhưng kết quả sản xuất lại tạo ra các sản phẩm cùng loại có quy cách, 
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phẩm chất, kích cỡ khác nhau mà chi phí sản xuất không tách riêng ra được. 

Theo phương pháp này, giá thành thực tế của đơn vị sản phẩm từng loại 

được xác định căn cứ vào giá thành kế hoạch (giá thành định mức) của đơn vị 

sản phẩm từng loại và tỉ lệ giá thành. Trình tự tính giá thành sản phẩm: 

- Bước 1: Tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để tính tổng giá 

thành thực tế cho nhóm sản phẩm hoàn thành trong kỳ, theo công thức sau: 

Tổng giá 
thành sản 

phẩm của các 
loại SP 

= 
Giá trị sản 

phẩm dở dang 
đầu kỳ 

+ 
Tổng chi phí sản 

xuất phát sinh 
trong kỳ 

- 
Giá trị sản 
phẩm dở 

dang cuối kỳ 

Nguồn: [8, tr.283] 

- Bước 2: Tính tỷ lệ giá thành chung cho nhóm sản phẩm theo tiêu 

thức phân bổ đã lựa chọn (giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức), theo 

công thức sau: 

Tỷ lệ giá thành chung cho 
nhóm sản phẩm = 

Tổng giá thành thực tế cho nhóm sản 
phẩm hoàn thành trong kỳ 

Tổng tiêu thức phân bổ 
Nguồn: [8, tr.288] 

- Bước 3: Tính giá thành thực tế cho từng quy cách (kích cỡ), theo 

công thức sau: 

Giá thành thực tế 
cho từng quy 
cách (kích cỡ) 

= 

Tổng giá thành kế hoạch 
hoặc tổng giá thành định 
mức của từng quy cách 

(kích cỡ) 

x 
Tỷ lệ giá thành 

chung cho nhóm sản 
phẩm 

[8, tr.288] 

Ø Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng 

Phương pháp này áp dụng thích hợp với các doanh nghiệp tổ chức sản 

xuất đơn chiếc hàng loạt nhỏ theo đơn đặt hàng. Trong trường hợp này đối 

tượng tập hợp chi phí sản xuất là từng đơn đặt hàng, đối tượng tính giá thành 

là từng đơn hàng đã hoàn thành. Như vậy kỳ tính giá thành không phù hợp 

với kỳ báo cáo. 

Theo phương pháp này kế toán tính giá thành thực tế của sản phẩm 
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bằng cách tổng hợp chi phí đã chi ra để sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng. 

Nếu đơn đặt hàng được sản xuất, chế tạo ở nhiều phân xưởng khác 

nhau thì phải tính toán, xác định số chi phí của từng phân xưởng liên quan 

đến đơn hàng đó. Những chi phí trực tiếp được tập hợp thẳng vào đơn đặt 

hàng, còn chi phí chung cần phân bổ theo tiêu thức thích hợp. Những đơn đặt 

hàng cuối tháng chưa hoàn thành vẫn tính tổng chi phí phát sinh trong tháng 

và chuyển sang tháng sau tính tiếp. 

Ø Tính giá thành theo phương pháp phân bước 

Phương pháp này thích hợp với các doanh nghiệp có quy trình công 

nghệ phức tạp kiểu liên tục, sản phẩm phải trải qua nhiều giai đoạn chế biến 

liên tục kế tiếp nhau, nửa thành phẩm giai đoạn trước là đối tượng tiếp tục sản 

phẩm ở giai đoạn sau. 

Đặc điểm kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành phân bước. 

Đối tượng kế toán chi phí sản xuất trong trường hợp này là từng công 

đoạn, từng bộ phận (phân xưởng) khác nhau của doanh nghiệp. 

Đối tượng tính giá thành: Việc xác định đối tượng tính giá thành còn 

phụ thuộc vào đặc điểm quy trình công nghệ và tính chất sử dụng sản phẩm. 

Trong trường hợp này đối tượng tính giá thành có thể là thành phẩm 

hay nửa thành phẩm. Do có sự khác nhau về đối tượng tính giá thành nên 

phương pháp này có hai phương án [8, tr.75]: 

(i) Phương án tính giá thành phân bước có tính giá thành bán thành 

phẩm 

Theo phương án này kế toán phải lần lượt tính giá thành bán thành 

phẩm của giai đoạn trước kết chuyển sang giai đoạn sau một cách tuần tự để 

tiếp tục tính giá thành bán thành phẩm ở giai đoạn sau, căn cứ như vậy cho 

đến khi tính được giá thành thành phẩm ở giai đoạn cuối cùng. Có thể khái 

quát trình tự tính giá thành như sau [8, tr.75]: 

Giá thành bán thành 
phẩm giai đoạn 1 = Chi phí NVL chính (trực 

tiếp) + Chi phí chế biến 
giai đoạn 1 
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Giá thành bán thành 
phẩm giai đoạn 2 

 
= Giá thành bán thành phẩm 

giai đoạn 1 chuyển sang + Chi phí chế biến 
giai đoạn 2 

Giá thành bán thành 
phẩm giai đoạn i = Giá thành bán thành phẩm 

giai đoạn i-1 chuyển sang + Chi phí chế biến 
giai đoạn i 

 [8, tr.290] 

Việc kết chuyển tuần tự chi phí từ giai đoạn trước sang giai đoạn sau có 

thể theo số tổng hợp hoặc theo từng khoản mục giá thành. 

Tổng giá 
thành bán 

thành phẩm 
giai đoạn i 

= 

Tổng giá  
thành bán 

thành phẩm  
giai đoạn 

(i -1) 

+ 

Chi phí sản 
xuất dở 

dang đầu kỳ 
giai đoạn i 

+ 

Chi phí 
sản xuất 
trong kỳ 

giai 
đoạn i 

- 

Chi phí sản 
xuất dở 

dang cuối 
kỳ giai 
đoạn i 

 [8, tr.290] 

(ii) Phương án tính giá thành phân bước không tính giá thành bán 

thành phẩm 

Phương án này không cần đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành 

bán thành phẩm ở từng giai đoạn sản xuất. Trình tự tính giá thành như sau: 

- Đối với chi phí bỏ vào lần đầu của quá trình sản xuất: 

CPSX giai 
đoạn i có 
trong sản 

phẩm 

= 

Chi phí sản xuất 
DDĐK giai đoạn i + Chi phí sản xuất phát 

sinh trong giai đoạn i 
x 

Số lượng 
thành 
phẩm 

Số lượng thành 
phẩm hoàn thành 
trong giai đoạn i 

+ 
Số lượng sản phẩm dở 
dang cuối kỳ giai đoạn 

i 
[8, tr.291] 

- Đối với chi phí bỏ dần trong quá trình sản xuất: 

CPSX giai 
đoạn i có 
trong sản 

phẩm 

= 

Chi phí sản xuất 
DDĐK giai đoạn i + 

Chi phí sản xuất 
phát sinh trong giai 

đoạn i x 

Số lượng 
thành 

phẩm ở 
giai đoạn 

cuối 

Số lượng thành 
phẩm hoàn thành 
trong giai đoạn i 

+ 
Số lượng sản phẩm 
dở dang cuối kỳ giai 
đoạn i đã tính đổi 

[8, tr.291] 

- Tính tổng giá thành thành phẩm hoàn thành ở giai đoạn cuối cùng: 
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Tổng giá thành thành phẩm hoàn 
thành ở giai đoạn cuối cùng = Tổng CPSX giai đoạn i có trong 

thành phẩm 

 [8, tr.292] 

Ø Tính giá thành theo phương pháp định mức 

Phương pháp này thích hợp với các doanh nghiệp có quy trình công 

nghệ sản xuất ổn định, có hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức 

chi phí hợp lý, có trình độ tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm cao, công tác kế toán ban đầu chặt chẽ. 

Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức sẽ kiểm tra 

thường xuyên, kịp thời tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí vượt 

định mức, giảm bớt khối lượng ghi chép và tính toán của kế toán. Phương 

pháp tính giá thành theo định mức được thực hiện theo trình tự như sau: 

- Tính giá thành định mức của sản phẩm: Cơ sở để tính là định mức kỹ 

thuật hiện hành. Kế toán có thể tính giá thành định mức cho sản phẩm, nửa 

thành phẩm hoặc các bộ phận chi tiết cấu thành nên sản phẩm. 

Xác định số chênh lệch do thay đổi định mức. Do việc thay đổi định 

mức thường tiến hành vào đầu tháng nên khi tính số chênh lệch do thay đổi 

định mức chỉ cần thực hiện cho sản phẩm sản xuất dở dang đầu kỳ. 

- Xác định số chênh lệch so với định mức: Số chênh lệch này phát sinh 

do tiết kiệm hoặc vượt chi. 

- Tính giá thành thực tế của sản phẩm theo công thức: 

Giá thành 
thực tế sản 

phẩm 
= 

Giá thành 
định mức sản 

phẩm 
+ 

Chênh lệch do 
thay đổi định 

mức 
+ Chênh lệch so 

với định mức 

[8, tr.295] 

Định mức chi phí sản xuất có thể thay đổi do các nguyên nhân như giá 

cả, tiến bộ khoa học kỹ thuật làm thay đổi công nghệ và vật liệu dùng cho quá 

trình sản xuất, chính vì vậy cần phải thay đổi định mức chi phí khi có thay đổi 

lớn về chi phí thực tế. 
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1.4. Chuẩn mực kế toán có liên quan đến chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm 

1.4.1. Chuẩn mực số 01 (VAS01) Chuẩn mực chung 

Việc kế toán chi phí phải tuân thủ các nguyên tắc quy định như sau: 

Việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi 

nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có 

liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm 

chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của kỳ trước hoặc chi phí phải trả 

nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. Chi phí gồm các chi phí sản xuất 

kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh thông 

thường của doanh nghiệp và các chi phí khác. 

Như vậy chuẩn mực đã quy định rõ ràng về các yếu tố chi phí. Và với 

nghị định 164/2003/TT-BTC quy định chi tiết thi hành luật thuế Thu nhập 

doanh nghiệp và thông tư 128/2003/TT-BTC hướng dẫn thi hành nghị định 

164/2003-NĐ-CP đã cụ thể hóa nguyên tắc chi phí phải phù hợp với doanh 

thu. Theo đó thì chỉ có các khoản chi phí sản xuất cụ thể bao gồm: 

Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

hàng hóa, dịch vụ với mức trích khấu hao được tính vào chi phí hợp lý theo 

quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài Chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích 

khấu hao TSCĐ. 

Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng 

vào sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ liên quan đến doanh thu và thu 

nhập chịu thuế trong kỳ tính theo định mức tiêu hao vật tư hợp lý và giá thực 

tế xuất kho. Theo chuẩn mực kế toán số 02 “ Hàng tồn kho”: Khi bán hàng 

tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán được ghi nhận là chi phí sản xuất 

kinh doanh trong kỳ phù hợp với doanh thu liên quan đến chúng được ghi 

nhận. Chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp: tiền ăn ca giữa ca 

theo quy định của Bộ luật lao động. 

Chi phí dịch vụ mua ngoài: Điện nước, điện thoại, tiền thuê thiết kế. 
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Các khoản chi phí sản xuất ngoài định mức tiêu hao hợp lý không được 

tính vào chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm. 

Nguyên tắc thận trọng: 

Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước 

tính kế toán trong điều kiện không chắc chắn. Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: 

Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn. 

Không đánh giá cao hơn giá trị của các tài sản và các khoản thu nhập. 

Không đánh giá thấp hơn giá trị của các khoản nợ phải trả và chi phí. 

Chi phí phải được ghi nhận khi có bằng chứng về khả năng phát sinh 

chi phí. 

Các khoản chi phí được ghi nhận ngay tại thời điểm phát sinh chi phí. 

Khi xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa cho sản xuất sản phẩm được ghi nhận 

vào các tài khoản liên quan cho từng đối tượng cụ thể sử dụng chi phí. 

1.4.2. Chuẩn mực số 02 (VAS02) Kế toán hàng tồn kho 

Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc 

và phương pháp kế toán hàng tồn kho, gồm: Xác định giá trị và kế toán hàng 

tồn kho vào chi phí; Ghi giảm giá trị hàng tồn kho cho phù hợp với giá trị 

thuần có thể thực hiện được và phương pháp tính giá trị hàng tồn kho làm cơ 

sở ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. 

Chi phí chế biến hàng tồn kho bao gồm những chi phí có liên quan trực 

tiếp đến sản phẩm sản xuất, như chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất 

chung cố định và chi phí sản xuất chung biến đổi phát sinh trong quá trình 

chuyển hóa nguyên liệu, vật liệu thành thành phẩm. 

Chi phí sản xuất chung cố định là những chi phí sản xuất gián tiếp, 

thường không thay đổi theo số lượng sản phẩm sản xuất như chi phí khấu hao, 

chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị, nhà xưởng, và chi phí quản lý hành chính 

ở các phân xưởng sản xuất. 

Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp, 

thường thay đổi trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo số lượng sản phẩm sản 
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xuất, như chi phí nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp. 

Chi phí sản xuất chung cố định phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi 

đơn vị sản phẩm được dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. 

Công suất bình thường là số lượng sản phẩm đạt được ở mức trung bình trong 

các điều kiện sản xuất bình thường. 

Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế biến 

cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. 

Trường hợp một quy trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng 

một khoảng thời gian mà chi phí chế biến của mỗi loại sản phẩm không được 

phản ánh một cách tách biệt, thì chi phí chế biến được phân bổ cho các loại 

sản phẩm theo tiêu thức phù hợp và nhất quán giữa các kỳ kế toán. 

Trường hợp có sản phẩm phụ, thì giá trị sản phẩm phụ được tính theo 

giá trị thuần có thể thực hiện được và giá trị này được trừ (-) khỏi chi phí chế 

biến đã tập hợp chung cho sản phẩm chính. 

Xác định giá thành sản xuất sản phẩm: 

Giá thành sản xuất sản phẩm bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến 

quá trình sản xuất ra sản phẩm như: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung cố định và chi phí sản xuất chung 

biến đổi phát sinh trong quá trình chuyển hóa nguyên liệu thành thành phẩm. 

Chi phí NVLTT sản xuất sản phẩm bao gồm các chi phí NVL xuất kho 

và chi phí NVL mua ngoài phục vụ cho sản xuất sản phẩm. Chi phí NVL xuất 

kho chịu sự chi phối bởi phương pháp tính giá trị xuất kho NVL sản phẩm cụ 

thể mỗi đơn vị áp dụng phân bổ chi phí sản xuất. 

Phương pháp trực tiếp: Phương pháp này áp dụng đối với chi phí sản 

xuất có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất chi phí 

riêng biệt. 

Kế toán ghi chép ban đầu theo đối tượng từ đó tập hợp số liệu từ các 

chứng từ kế toán theo từng đối tượng và ghi trực tiếp vào các tài khoản chi 

tiết theo đối tượng. 
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Phương pháp phân bổ gián tiếp: Phương pháp này áp dụng đối với chi 

phí sản xuất có liên quan tới nhiều đối tượng tập hợp chi phí sản xuất không 

tổ chức ghi chép ban đầu riêng theo từng đối tượng tập hợp chi phí. 

Phương pháp tính giá trị hàng tồn kho gồm: Phương pháp tính theo giá 

đích danh; Phương pháp bình quân gia quyền; Phương pháp nhập trước, xuất 

trước; Phương pháp nhập sau, xuất trước. 

1.4.3. Chuẩn mực số 03 (VAS 03) Tài sản cố định 

Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa mãn đồng thời 

tất cả ba tiêu chuẩn sau: 

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc sử dụng tài 

sản đó. 

- Thời gian sử dụng ước tính trên một năm. 

- Nguyên giá TSCĐ phải được xác định một cách đáng tin cậy và có giá 

trị từ 30 triệu đồng trở lên. 

TSCĐ hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và 

mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

gồm: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị. Phương tiện vận tải, thiết bị 

truyền dẫn. Thiết bị dụng cụ quản lý. Vườn cây lâu năm, súc vật làm việc và 

cho sản phẩm. TSCĐ hữu hình khác. Giá trị khấu hao của TSCĐ hữu hình 

được phân bổ một cách có hệ thống trong thời gian sử dụng hữu ích của 

chúng. Phương pháp khấu hao phải phù hợp với lợi ích kinh tế mà tài sản đem 

lại cho doanh nghiệp. 

Các TSCĐ hữu hình dùng vào sản xuất sản phẩm như trang thiết bị, 

máy móc nhà xưởng Chi phí khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí sản xuất 

chung, nó là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản phẩm sản xuất trong kỳ. 

Thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ hữu hình là do doanh nghiệp xác 

định chủ yếu dựa trên mức độ sử dụng ước tính của tài sản. Tuy nhiên  do 

chính sách quản lý tài sản của doanh nghiệp mà thời gian sử dụng hữu ích của 

tài sản có thể ngắn hơn thời gian sử dụng hữu ích của nó. Vì vậy, việc ước 
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tính thời gian sử dụng hữu ích của một TSCĐ hữu hình còn phải dựa trên kinh 

nghiệm của doanh nghiệp đối với các tài sản cùng loại. 

Chi phí khấu hao TSCĐ phụ thuộc vào từng phương pháp tính khấu hao 

cụ thể do đơn vị áp dụng, có ba phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình gồm: 

Phương pháp khấu hao theo đường thẳng: Số khấu hao hàng năm 

không thay đổi trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản 

Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần: Số khấu hao hàng năm 

giảm dần trong suốt thời gian sử dụng hữu ích của tài sản 

Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm: dựa trên tổng số đơn vị 

sản phẩm ước tính tài sản có thể tạo ra 

Phương pháp khấu hao do doanh nghiệp xác định để áp dụng cho từng 

TSCĐ hữu hình phải được thực hiện nhất quán, trừ khi có sự thay đổi trong 

cách thức sử dụng tài sản đó. 

Doanh nghiệp không được tiếp tục tính khấu hao đối với những TSCĐ 

hữu hình đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn còn sử dụng vào hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

1.4.4. Chuẩn mực số 16 (VAS 16) Chi phí đi vay 

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, để đáp ứng tốt cho hoạt 

động SXKD được hoạt động liên tục trong khi nguồn vốn hữu hạn thì doanh 

nghiệp có thể đi vay để bổ sung nguồn vốn được kịp thời. Các khoản vay này 

sẽ được doanh nghiệp sử dụng và kế toán ghi nhận vào chi phí đi vay trong kỳ 

sản xuất đảm bảo tuân thủ theo chuẩn mực VAS 16 “Chi phí đi vay”. 

Chi phí đi vay phải được ghi nhận vào chi phí sản xuất kinh doanh 

trong kỳ phát sinh, trừ khi được vốn hóa. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản 

xuất tài sản dở đang được tính vào giá trị của tài sản đó (được vốn hóa) khi có 

đủ các điều kiện quy định trong chuẩn mục này. 

Chi phí đi vay liên quan trực tiếp đến việc đầu tư xây dựng hoặc sản 

xuất tài sản dở đang được tính vào giá trị của tài sản đó. Các chi phí đi vay 
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được vốn hóa khi doanh nghiệp chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong 

tương lai do sử dụng tài sản đó và chi phí đi vay có thể xác định được một 

cách đáng tin cậy. 

Xác định chi phí đi vay được vốn hóa: 

Trường hợp khoản vay vốn riêng biệt chỉ sử dụng cho mục đích đầu tư 

xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở dang thì chi phí đi vay có đủ điều kiện 

vốn hóa cho tài sản dở dang đó sẽ được xác định là chi phí đi vay thực tế phát 

sinh từ các khoản vay trừ đi các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư 

tạm thời của các khoản vay này. 

Các khoản thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư tạm thời của các 

khoản vốn vay riêng biệt trong khi chờ được sử dụng vào mục đích có được 

tài sản dở dang thì phải ghi giảm trừ vào chi phí đi vay phát sinh khi vốn hóa. 

Trường hợp phát sinh các khoản vay chung, trong đó sử dụng cho mục 

đích đầu tư xây dựng hoặc sản xuất một tài sản dở đang thì số chi phí đi vay 

có đủ điều kiện vốn hóa trong mỗi kỳ kế toán được xác định theo tỷ lệ vốn 

hóa đối với chi phí lũy kế bình quân gia quyền phát sinh cho việc đầu tư xây 

dựng hoặc sản xuất tài sản đó. 

Tỷ lệ vốn hóa được tính theo tỷ lệ lãi suất bình quân gia quyền của các 

khoản vay chưa trả trong kỳ của doanh nghiệp, ngoại trừ các khoản vay riêng 

biệt phục vụ cho muc đích có một tài sản dở dang. 

Chi phí đi vay được vốn hóa trong kỳ không được vượt quá tổng số chi 

phí đi vay phát sinh trong kỳ đó. 

Nếu có phát sinh chiết khấu hoặc phụ trội khi phát hành trái phiếu thì 

phải điều chỉnh lại lãi tiền vay bằng cách phân bổ giá trị khoản chiết khấu 

hoặc phụ trội và điều chỉnh tỷ lệ vốn hóa một cách phù hợp. 

Việc phân bổ khoản chiết khấu hoặc phụ trội có thể sử dụng phương 

pháp lãi suất thực tế hoặc phương pháp đường thẳng. Các khoản lãi tiền vay, 

khoản phân bổ chiết khấu hoặc phụ trội được vốn hóa trong kỳ không được 

vượt quá số lãi vay thực tế phát sinh và số phần bổ chiết khấu hoặc phụ trội 
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trong kỳ đó. 

Khi trình bày chi phí đi vay lên báo cáo tài chính phải đảm bảo: 

Chính sách kế toán được áp dụng cho các chi phí đi vay Tổng số chi phí 

đi vay được vốn hóa trong kỳ. 

Tỷ lệ vốn hóa được sử dụng để xác định chi phí đi vay được vốn hóa 

trong kỳ. 
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Tiểu kết chương 1 

Các lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất đã được trình bày khái quát tại chương 

1, nhằm hiểu được bản chất của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm dưới góc độ kế toán tài chính. 

Nội dung cơ bản được trình bày trong chương 1 như sau: 

- Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong 

doanh nghiệp sản xuất, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm. 

- Khái niệm, bản chất và phân loại chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm 

trong doanh nghiệp sản xuất. 

- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

- Kế toán chi phi sản xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp 

sản xuất. 

- Các chuẩn mực kế toán Việt Nam chi phối đến kế toán chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất. 

- Kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm dưới góc độ kế toán 

tài chính. 

Những nội dung đã được trình bày trong chương 1 sẽ là nền tảng cho 

việc nghiên cứu thực tế về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm tại Công ty Cổ phần Toàn Thắng. 
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Chương 2  

KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM  

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG 

2.1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Toàn Thắng 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

- Tên công ty: Công ty cổ phần Toàn Thắng. 

- Địa chỉ trụ sở làm việc: Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, Thành 

phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc. 

- Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 2500209363 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cấp ngày 04/08/2008. 

- Mã số thuế: 2500209363. 

- Đại diện: Ông Trịnh Bảo Anh – Chức vụ: Giám đốc  

- Tổng số cán bộ công nhân viên: 155 người. 

Công ty cổ phần Toàn Thắng – Tiền thân là công ty TNHH Vân Sơn 

được thành lập tháng 3 năm 2001. Trải qua hơn 19 năm phát triển, Công ty 

Cổ phần Toàn Thắng đã dần khẳng định vị thế trong ngành sản xuất các sản 

phẩm Inox dân dụng và công nghiệp trên thị trường trong nước và châu Á. 

Các sản phẩm hiện công ty sản xuất và kinh doanh bao gồm: Bồn Inox, bồn 

nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy lọc nước, chậu rửa Inox... 

Nằm trên địa bàn khu công nghiệp phường Phúc Thắng Km 3 quốc lộ 2 

thuộc thành phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc. Sản phẩm Công ty Cổ phần 

Toàn Thắng được người tiêu dùng biết đến và tin dùng không chỉ bởi chất 

lượng tốt, kiểu dáng đa dạng, giá thành hợp lý mà còn bởi dịch vụ trước và 

sau bán hàng được công ty đặc biệt quan tâm. 

Sau gần 20 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Toàn Thắng đã trở thành 

đơn vị tiên phong, cánh chim đầu đàn trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp các 

sản phẩm bồn chứa nước Inox, bồn nhựa, máy nước nóng năng lượng mặt 

trời, máy lọc nước, chậu rửa Inox... hàng đầu Việt Nam. Công ty Cổ phần 

Toàn Thắng mong muốn cung cấp cho người tiêu dùng những sản phẩm chất 
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lượng cao tiêu chuẩn quốc tế, trở thành người bạn tin cậy của khách hàng, 

mang lại cuộc sống Xanh cho người Việt. 

Tầm nhìn: Trở thành Tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam chuyên cung 

cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp về nước, thiết bị nhà bếp, hàng gia 

dụng khác và tư liệu sản xuất từ thép không gỉ và nhựa. 

Sứ mệnh: 

- Đối với thị trường: Cung cấp đến thị trường tiêu dùng Việt Nam 

những sản phẩm chất lượng cao, giá cả hợp lý cùng với dịch vụ chăm sóc 

khách hàng tốt nhất. 

- Đối với các đối tác: Đề cao tinh thần hợp tác cùng phát triển, gia tăng 

các giá trị đầu tư hấp dẫn và bền vững. 

- Đối với nhân viên: Là ngôi nhà chung mang tới từng thành viên một 

cuộc sống sung túc, đầy đủ cả về kinh tế lẫn tinh thần. 

- Đối với cộng đồng và xã hội: là tổ chức có trách nhiệm xã hội, tích 

cực, chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng, xã hội, góp phần làm 

hưng thịnh quốc gia. 

Cam kết về chất lượng sản phẩm: 

- Cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng 

cao nhất. 

- Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất được lựa chọn kĩ lưỡng và nhập 

khẩu từ những đối tác uy tín trong và ngoài nước. 

- Lực lượng công nhân, kĩ sư tay nghề cao. 

- Không ngừng cải tiến nâng cao công nghệ để đảm bảo máy móc thiết 

bị sản xuất của Công ty luôn hiện đại đồng bộ và đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

- Các sản phẩm trước khi đưa đến tay người tiêu dùng đều đã trải qua 

qui trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. 

Cam kết về dịch vụ:  

- Chế độ bảo hành, bảo trì sản phẩm nhanh nhất và tốt nhất . 

- Dịch vụ tiện ích, hiện đại và phù hợp với mọi nhu cầu của khách hàng. 
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- Phục vụ tận tình, chu đáo. 

- Giá cả dịch vụ cạnh tranh. 

2.1.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh 

Công ty đã có sự phân công lao động và chuyên môn hóa của các bộ 

phận tuy gọn gàng, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được quá trình sản xuất 

thuận tiện. 

 
Sơ đồ 2.1. Tổ chức sản xuất 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Nhà máy của công ty có các phân xưởng sản xuất lớn bao gồm phân 

xưởng sản xuất sản phẩm nhựa và phân xưởng sản xuất sản phẩm INOX. 

Ø Phân xưởng sản xuất nhựa: 

Bước 1: Tiếp nhận vật tư,nguyên vật liệu gồm bột nhựa và phụ gia 

(theo tỷ lệ quy định). 

Bước 2: Nhào trộn hỗn hợp nguyên liệu đảm bảo độ đồng nhất. 

Bước 3: Cân hỗn hợp nguyên liệu trước khi cho vào lò làm nóng để 

đảm bảo khối lượng. 

Bước 4:Hỗn hợp được đưa vào bình làm nóng dưới tác dụng của nhiệt 

độ cao vật liệu bị nóng chảy thành chất lỏng. Bình nhựa gồm 3 lớp: bột nhựa 

nguyên sinh, bột nhựa tái sinh, bột màu trắng sữa. 

Bước 5: Phun hỗn hợp chất lòng vào khuôn mẫu định hình. 

Bước 6: Sản phẩm được tự động làm nguội trong máy sau vài phút 
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máy đưa ra sản phẩm, công nhân lấy sản phẩm kiểm tra, sửa via và đóng gói 

nhập kho. 

 
Sơ đồ 2.2. Quy trình sản xuất đồ nhựa 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Ø Phân xưởng sản xuất sản phẩm INOX: 

Bước 1: Tiếp nhận vật tư,nguyên vật liệu gồm các tấm Inox lớn(theo tỷ 

lệ quy định). 

Bước 2: Cho vào máy cắt thành các tấm Inox có kích thước theo thiết kế. 

Bước 3: Đưa vào khuôn gia công định hình. 

Bước 4: Tháo khuôn, định hình và lắp ráp thành sản phẩm, sau đó thực 

hiện hàn hoàn thiện sản phẩm. 

Bước 5: Mài vết hàn, đánh bóng sản phẩm, kiểm tra chất lượng sản phẩm. 

Bước 6: Đóng gói thành phẩm, đưa vào nhập kho. 

 
Sơ đồ 2.3. Quy trình sản xuất đồ INOX 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 
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2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý 

 2.1.3.1. Sơ đồ tổ chức quản lý của công ty 

 
Sơ đồ 2.4. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy công ty cổ phần Toàn Thắng 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

2.1.3.2. Chức năng của từng bộ phận 

Hội đồng cổ đông: gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan 

quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Thông qua định hướng phát triển 

của công ty. 

Hội đồng quản trị: là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả 

các quyền nhân danh công ty. Hội đồng cổ đông có nhiệm vụ xây dựng chiến 

lược hoạt động, hoạch định bước phát triển của công ty. 

Ban Tổng giám đốc: Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất, chịu 
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trách nhiệm hoàn toàn mọi hoạt động và hoạch định chiến lược và định hướng 

kinh doanh của công ty. Tổng Giám đốc là người quản lý và sử dụng số nhân 

viên được công ty tuyển dụng trên cơ sở bố trí phù hợp để nhằm phát huy tốt 

đội ngũ nhân viên. 

Phòng kinh doanh: Tổng hợp và phân tích các báo cáo kinh doanh của 

công ty, lập kế hoạch cung ứng vật liệu, tìm hiểu thị trường, mở rộng thị 

trường, đề ra phương hướng hoạt động cho công ty, giúp ban giám đốc điều 

hành và quản lý hoạt động kinh doanh của công ty. 

Phòng marketing: Nghiên cứu dự báo thị trường, tổ chức triển khai 

chương trình phát triển sản phẩm mới, phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, 

định vị thương hiệu, phát triển sản phẩm mới, xây dựng và thực hiện kế hoạch 

chiến lược marketing, thiết lập mối quan hệ hiệu quả với giới truyền thông. 

Phòng tài chính kế toán: Ghi chép, tính toán, phản ánh số hịện có, tình 

hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình và kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh và sử dụng kinh phí của công ty. Cung cấp các số 

liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra và 

phân tích hoạt động tài chính. 

Phòng Kiểm soát nội bộ: là bộ phận chức năng tham mưu cho ban 

Giảm đốc, hoạt động của phòng nhằm dự báo, phát hiện, ngăn ngừa và chống 

rủi ro gắn liền với tất cả các hoạt động của Công ty. 

Phòng hành chính nhân sự: Theo dõi ngày công thực tế của các bộ 

phận khai thác và sản xuất để kịp thời phân công hợp lý lực lượng lao động, 

điều động nhân lực cho tiến độ sản xuất hợp lý tránh những lãng phí không 

cần thiết. 

Phòng công nghệ thông tin: Tham mưu và thực hiện tổ chức, triển khai 

thực hiện quản lý hệ thống công nghệ thông ; bao gồm: Quản lý hệ thống 

mạng, hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiên cứu, 

quản trị của công ty. Xây dựng phương hướng, chiến lược và phát triển công 

nghệ thông tin để ứng dụng cho toàn bộ hoạt động của công ty trong từng giai 



 

 

48 

đoạn phát triển. 

Phòng vật tư xuất nhập khẩu: Quản lý toàn bộ hoạt động của Phòng 

Vật tư -xuất nhập khẩu với chức năng và nhiệm vụ chính trong các công tác 

sau: Hoạch định, Mua hàng, Thủ tục hải quan và giao nhận. Tổ chức thực 

hiện công tác dự báo nhu cầu và xây dựng kế hoạch vật tư, nguyên vật liệu 

theo từng giai đoạn, đáp ứng nhu cầu của sản xuất và kinh doanh. Tổ chức 

xây dựng và phát triển hệ thống các nhà cung cấp vật tư, nguyên vật liệu, 

hàng hóa dịch vụ… cho Công ty. Quản lý, kiểm soát việc hoàn thiện hồ sơ 

chứng từ nhập khẩu và chứng từ hàng hóa đi kèm phục vụ cho việc lưu trữ và 

cung cấp thông tin cho các phòng ban liên quan khi cần.. 

Nhà máy Toàn Thắng: Đảm nhiệm và chịu trách nhiệm công việc trong 

quá trình sản xuất thành phẩm đạt hiệu quả cao nhất. Bao gồm các đơn vị con: 

Các phân xưởng sản xuất, phòng kế hoạch tổng hợp, phòng QA/QC và phòng 

kỹ thuật. 

2.1.4. Một số đặc điểm cơ bản về hệ thống kế toán 

2.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Toàn Thắng 

 
Sơ đồ 2.5. Tổ chức bộ máy kế toán 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Kế toán trưởng: Giúp Ban giám đốc tổ chức bộ máy kế toán toàn Công 

ty, tổ chức kế toán kinh doanh đảm bảo khoa học, tuân thủ Pháp luật và các 

chính sách, chế độ của Nhà nước. Tổ chức và thực hiện các công tác ghi sổ, 

lập báo cáo tài chính, tính lương hàng tháng cho cán bộ công nhân viên và lập 
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báo cáo nhanh theo yêu cầu của ban giám đốc Công ty, quyết toán thuế hàng 

kỳ với cơ quan thuế, tổ chức công tác lập duỵêt, luân chuyển và lưu trữ chứng 

từ, sổ sách, báo cáo kế toán. Hướng dẫn và phổ biến các chế độ tài chính kế 

toán hiện hành, các kỹ năng nghiệp vụ của từng phần hành kế toán mà các kế 

toán viên được phân công, đồng thời giám sát việc thực hiện. Trực tiếp đi giao 

dịch với ngân hàng, vay vốn, trả nợ theo từng hợp đồng tín dụng. Xây dựng 

kế hoạch tài chính, kế hoạch giá thành, kế hoạch sử dụng vốn. Tính toán giá 

thành sản xuất và giá thành toàn bộ của từng mặt hàng, từng lĩnh vực SXKD 

hoặc từng thời kỳ theo biến động của thị trường. Tham mưu cho Ban giám 

đốc công ty về công tác ký kết hợp đồng kinh tế, chiến lược phát triển SXKD 

nhằm đảm bảo tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, ổn định và phát triển Công 

ty. Theo dõi tình hình sản xuất, quản lý sản xuất. Theo dõi và đôn đốc thu hồi 

công nợ phải thu, đối chiếu và thanh quyết toán công nợ phải trả. Phân tích 

hoạt động kinh tế, xác định từng khoản tiết kiệm hoặc lãng phí về vật tư, và 

các chi phí đầu vào khác, tính toán, cân đối, xác định tỷ lệ lợi nhuận đối với 

từng mặt hàng, từng khách hàng. Lập kế hoạch sản xuất, tham mưu cho Ban 

giám đốc Công ty các lĩnh vực khác. 

Thủ quỹ: Quản lý, kiểm tra tính pháp lý, chính xác của các chứng từ thu 

chi để vào sổ, thường xuyên kiểm kê quỹ để đảm bảo sự khớp đúng giữa tiền 

mặt tại quỹ và trên sổ sách. 

Kế toán thanh toán công nợ, ngân hàng: Kiểm soát toàn bộ hoạt động 

thu chi, theo dõi tình hình công nợ, tạm ứng, bồi thường vật chất, phải nộp 

ngân sách, lập các báo cáo công nợ gửi Giám đốc, Kế toán trưởng và các 

nghiệp vụ thanh toán với ngân hàng. 

Kế toán lương và các khoản trích theo lương: Tính toán tiền lương phải 

trả cho CBCNV. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, tính phần trăm bảo 

hiểm cho công nhân viên, theo dõi tình hình tăng giảm số người đóng BHXH 

hàng tháng, lập bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội. 

Kế toán giá thành: Tổ chức hệ thống sản phẩm, tập hợp, kết chuyển, 
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hoặc phân bổ chi phí sản xuất theo đúng từng trình tự đã xác định. Tổ chức 

kiểm kê, xử lý, cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối tháng, số lượng sản 

phẩm hoàn thành, sản phẩm dở dang đầu tháng,...Xây dựng phương pháp đánh 

giá sản phẩm dở dang khoa học, hợp lý để xác định giá thành và kế toán giá 

thành sản phẩm hoàn thành sản xuất trong kỳ một cách đầy đủ và chính xác. 

Kế toán kho: Theo dõi chi tiết về hàng hoá, tình hình nhập xuất kho 

hàng hoá về mặt số lượng, giá trị. Định kỳ đối chiếu số lượng với thủ kho 

đảm bảo sự khớp đúng giữa số lượng của kế toán và bộ phận kho. 

Kế toán kiểm soát chi nhánh và bán hàng: Theo dõi doanh thu bán 

hàng của công ty, kiểm tra, đối chiếu tình hình xuất – nhập – tồn của hàng hoá 

– vật tư tại công ty và các chi nhánh. 

Kế toán thuế và tài sản cố định: Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý gửi 

chi cục thuế, theo dõi tình hình đóng nộp thuế và chủ động thực hiện nghĩa vụ 

nộp thuế, theo dõi biến động tài sản cố định. 

 2.1.4.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần Toàn Thắng 

 
Sơ đồ 2.6. Quy trình kế toán áp dụng tại Công ty 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 
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Chế độ kế toán áp dụng: Công ty đang áp dụng chế độ kế toán doanh 

nghiệp hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Tài Chính. Tài khoản sử dụng liên quan đến kế toán chi phí và tính 

giá thành sản phấm: 

TK 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp”: dùng để tập hợp chi phí về 

nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu...phục vụ sản xuất sản phẩm. 

TK 622 “Chi phí nhân công trực tiếp”: dùng để tập hợp các chi phí liên 

quan đến nhân công như tiền lương, lương phụ, phụ cấp lương, các khoản 

trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm. 

TK 627 “Chi phí sản xuất chung”: dùng để tập hợp các chi phí sản xuất 

của từng phân xưởng như lương của nhân viên quản lý phân xưởng, các chi 

phí văn phòng của phân xưởng. 

TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”: Dùng tập hợp chi phí. 

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ) 

Niên độ kế toán: bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. 

Hình thức kế toán áp dụng: là hình thức nhật ký chung. Tất cả các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải ghi sổ theo trình tự thời gian và nội dung 

kinh tế. 

Nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền và tương đương tiền: Trong các 

năm nghiệp vụ phát sinh bẳng ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá giao dịch 

thực tế hoặc theo tỷ giá bình quan liên Ngân hàng tại thời điểm phát sinh 

nghiệp vụ. Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, các khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ được quy đổi theo tỷ giá bình quân liên Ngân hàng, do Ngân hàng 

Nhà Nước Việt Nam công bố cùng ngày. 

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: Giá gốc 

Phương pháp kế toán hàng tồn kho: Kê khai thường xuyên. 

Phương pháp tính giá hàng xuất kho: Công ty áp dụng phương pháp 

bình quân gia quyền. Thời điểm tính giá hàng xuất kho là cuối tháng. 

Phương pháp khấu hao TSCĐ: phương pháp khấu hao đường thẳng.  
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Phương pháp tính thuế GTGT: phương pháp khấu trừ. 

Hiện tại, công ty đang sử dụng phần mềm kế toán PMEFFECT phục vụ 

cho công tác kế toán. Đây là phần mềm mà doanh nghiệp đã thuê bên công ty 

thiết kế phần mềm nghiệp vụ thiết kế riêng nhằm mục đích thuận lợi hơn cho 

công tác kế toán của doanh nghiệp. Phần mềm này sử dụng hai ngôn ngữ 

chính là tiếng Anh và tiếng Việt. Được cập nhật theo chế độ kế toán mới nhất 

ở Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện trong việc tính toán giá thành hàng hóa, 

sản phẩm của công ty. Với phần mềm này, người sử dụng chỉ cần cập nhật số 

liệu đầu vào phát sinh theo hệ thống chứng từ, máy tính sẽ tự động tính toán 

và đưa ra các sổ sách báo cáo tài chính, báo cáo quản trị và các thông tin về 

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các báo cáo khi in 

đều có thể xuất sang các định dạng cơ bản như: word, excel,pdf,..; người dung 

có thể sửa báo cáo và thực hiện in báo cáo tùy vào tình hình thực tế. 

Công ty lập và trình bảy báo cáo tài chính theo quy định hiện hành của 

hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam bao gồm 4 báo cáo: Bảng cân đối kế 

toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng cân đối tài khoản; Bảng 

thuyết minh báo tài chính. 

2.2. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, đối tượng tính giá thành, 

kỳ tính giá thành 

2.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 

Sản phẩm của Công ty thường cung cấp cho các đơn vị bên ngoài, tất cả 

đều được đặt hàng trước và sản xuất theo đơn đặt hàng đó. Vì thế đối tượng 

tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty là theo đơn đặt hàng. 

Xác định đúng đắn đối tượng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp với tình 

hình sản xuất kinh doanh, phù hợp với yêu cầu quản lý chi phí sản xuất có 

ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác kế toán chi phí sản xuất, phục 

vụ cho công tác tính giá thành ở Công ty. Chính vì thế việc xác định đối 

tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành luôn được quan tâm và coi 

trọng đúng mức. 
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Để minh họa quy trình kế toán chi phí sản xuất tại công ty, luận văn lấy ví 

dụ kế toán chi phí sản xuất sản phẩm Bồn nước nhựa 1500l cho đơn hàng của 

Công ty cổ phần Minh Hà và đơn hàng của Công ty cổ phần Trường Thịnh. 

Đơn hàng của Công ty cổ phần Minh Hà (đơn đặt hàng MH-2) là 1.500l 

sản phẩm Bồn nước nhựa 1500l. Thời gian sản xuất được tiến hành từ ngày 

01/07/2019 và giao hàng vào ngày 31/09/2019. Đơn đặt hàng của Công ty cổ 

phần Trường Thịnh số lượng 2.000 Bồn nước nhựa 1500l. Thời gian sản xuất 

từ 01/09/2019 dự kiến kết thúc ngày 31/12/2019 (đơn đặt hàng TT-3). Cả hai 

đơn hàng này đều được thực hiện tại các phân xưởng của Công ty. Căn cứ vào 

từng đơn hàng, bộ phận kế hoạch lập dự toán sản xuất căn cứ vào định mức 

chi phí và thiết kế sản phẩm. 

Công ty có định mức nguyên vật liệu cụ thể và áp dụng linh hoạt phù 

hợp với từng đơn đặt hàng dựa trên số lượng sản phẩm sản xuất và định mức 

nguyên vật liệu cho một sản phẩm. Cụ thể đối với sản phẩm Bồn nhựa 1500l 

thì định mức nguyên vật liệu cho một sản phẩm hoàn thành như sau: 

Bảng 2.1. Định mức vật tư bồn nhựa 1500l 

Đơn vị tính: kg 

STT Tên Vật liệu Khối lượng 

1 Bột nhựa nguyên sinh trộn sẵn, màu xanh lá (lớp ngoài) 102 

2 Bột nhựa nguyên sinh màu trắng sữa (lớp trong) 102 

3 Lớp nguyên sinh loại 2 (lớp giữa) 102 

4 Bột nở 4 

5 Khí Gas 48 

6 Silicol sữa 1 
Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Đối với chi phí nhân công trực tiếp: Hầu hết, đơn đặt hàng của Công ty 

đối với tất cả các sản phẩm do Công ty sản xuất đều do công nhân chính thức 

tại Công ty thực hiên, Công ty không thuê ngoài hình thức trả lương của Công 
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ty là theo thời gian tức là lương tính theo ngày công và Công ty phân công rõ 

ràng công nhân nào thực hiện đơn đặt hàng nào. Đối với những đơn đặt hàng 

cần phải đẩy nhanh tiến độ thì Công ty yêu cầu công nhân phải tăng ca. Do 

đó, theo yêu cầu quản lý của kế toán đối với chi phí nhân công trực tiếp chủ 

yếu là việc tập hợp, phân bổ và tính toán chính xác chi phí nhân công trực tiếp 

của từng đơn đặt hàng. 

Đối với chi phí sản xuất chung: Theo báo cáo tham mưu của kế toán với 

ban giám đốc thì yêu cầu đặt ra là cần phải có một tiêu thức phân bổ chi phí 

sản xuất công phù hợp với thực tế để có thông tin chính xác về chi phí cho 

từng đơn đặt hàng nhằm giúp nhà quản trị kiểm soát được chi phí phát sinh 

phù hợp với kế hoạch định mức. Đồng thời giúp cho việc ghi chép phản ánh 

vào sổ sách kế toán các chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện được đơn 

giản, gọn nhẹ hơn. Tiêu thức phân bổ Công ty sử dụng để phân bổ chi phí sản 

xuất chung đối với hai đơn đặt hàng MH-2 và TT-3 là chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp. 

2.2.2. Đối tượng tính giá thành 

Để đảm bảo kỳ tính giá thành được chính xác và đầy đủ, phục vụ cho 

công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty có hiệu quả cũng như giúp 

cho Ban lãnh đạo công ty nắm bắt tình hình thực hiện giá thành so với kế 

hoạch đề ra, để từ đó có biện pháp quản trị kịp thời, mang lại hiệu quả kinh 

doanh tốt nhất... kế toán phải thường xuyên cập nhập, kiểm tra các nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, đối chiếu kịp thời số liệu giữa kế toán chi tiết và kế toán 

tổng hợp nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị kế toán, đồng thời đảm bảo kỳ tính 

giá thành của Công ty được kịp thời. 

Đối tượng tính giá thành của Công ty là những đơn đặt hàng đã hoàn 

thành và bàn giao. Cụ thể cuối thàng 9/2019, đơn đặt hàng MH-2 đã hoàn 

thành và bàn giao còn đơn đặt hàng Trường Thịnh chưa hoàn thành nên cuối 

tháng 9/2019 Công ty chỉ thực hiện tính giá thành của đơn đặt hàng MH-2 còn 

đơn đặt hàng Trường Thịnh chưa hoàn thành nên Công ty không tính giá 



 

 

55 

thành mà chỉ xác định giá trị dở dang của đơn hàng. 

Do công ty tính giá thành theo đơn đặt hàng tức là khi đơn đặt hàng 

hoàn thành xong và bàn giao sẽ xác định giá thành do vậy kỳ tính giá thành 

của Công ty có thể không trùng với kỳ kế toán mà kỳ tính giá thành là thời 

điểm mà đơn đặt hàng hoàn thành. 

2.3. Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại 

Công ty cổ phần Toàn Thắng 

2.3.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Tại công ty cổ phần Toàn Thắng, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vì vậy kế toán chính xác, đầy 

đủ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp có tầm quan trọng trong việc xác định 

mức tiêu hao nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất, đảm bảo giá thành tới 

mức thấp nhất để có thể cạnh tranh với các công ty sản xuất mặt hàng cùng 

loại trong và ngoài nước. 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm nguyên vật liệu chính, 

nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm Bồn 

nước tại công ty. 

Nguyên vật liệu chính: 

- Bột nhựa nguyên sinh (lớp ngoài) 

- Lớp nguyên sinh loại 2 (nhựa tái sinh – lớp giữa) 

- Bột nguyên sinh trắng sữa (lớp trong) 

Nguyên vật liệu phụ: 

- Bột nở, khí Gas, Silicol sữa. 

Khi nhận đơn hàng, căn cứ vào yêu cầu sản xuất (số lượng, chất lượng 

sản phẩm) bộ phận kế hoạch lập dự toán chi phí sản xuất. Căn cứ để lập dự 

toán này là định mức chi phí vật liệu. 

Hàng ngày kế toán kho thực hiện công việc nhập xuất vật tư theo số 

lượng thực nhập, xuất lên bảng tổng hợp hàng tồn kho. Cuối tháng xác định 

giá vốn vật tư xuất kho dựa vào giá trị vật tư nhập kho và tồn đầu kỳ.Việc lựa 
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chọn phương pháp tính giá xuất nguyên vật liệu theo bình quân gia quyền là 

hoàn toàn phù hợp vì đồng nhất với kỳ tính giá thành của sản phẩm.  

Ø Chứng từ kế toán: 

Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty sử dụng các 

chứng từ kế toán theo quy định của Bộ tài chính, đồng thời tuân thủ theo một 

quy trình luân chuyển chứng từ chặt chẽ. Chứng từ kế toán được sử dụng 

trong kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại công ty bao gồm: 

Hóa đơn GTGT: Sau khi gửi đơn đặt hàng hoặc sau khi ký kết hợp 

đồng kinh tế, trong đó cung cấp thông tin số lượng của sản phẩm cần mua cho 

người bán. Bên bán cung cấp số tiền cần phải thanh toán. Khi hàng về kế toán 

thanh toán và nhận Hóa đơn GTGT do bên bán cung cấp, Kế toán kho lập 

phiếu nhập thành 3 liên, một liên lưu tại bộ phận kho, một liên giao cho kế 

toán thanh toán đối chiếu với hóa đơn và một liên luân chuyển nội bộ phục vụ 

ghi số kế toán. 

Phiếu yêu cầu vật tư: 

Phiếu xuất kho (mẫu 02-VT): Kế toán sử dụng phiếu xuất kho nhằm 

theo dõi chặt chẽ số lượng vật liệu xuất cho từng loại sản phẩm, làm căn cứ để 

kế toán trị giá vật tư xuất trong kỳ 

Ø Tài khoản và vận dụng tài khoản kế toán 

Để tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, Công ty sử dụng TK 621 – 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Tài khoản này được mở chi tiết theo từng 

đơn hàng. Với hai đơn hàng MH-2 và TT-3, kế toán sử dụng các tài khoản 

sau: TK 621-MH2 và TK 621-TT3. 

Ø Quy trình kế toán 

Bộ phận sản xuất khi bắt đầu tiến hành sản xuất hoặc trong quá trình 

sản xuất cần vật tư để sản xuất sẽ tiến hành lập lập giấy xin xuất vật tư thành 

2 liên và được quản đốc phân xưởng duyệt, liên 1 lưu tại bộ phận, liên 2 

chuyển sang cho kế toán vật tư. 

Kế toán vật tư dựa vào giấy xin xuất vật tư được duyệt tiến hành lập 
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phiếu xuất kho thành 3 liên và chuyển cho Giám đốc và kế toán trưởng ký 

duyệt. Phiếu xin xuất vật tư được lưu tại bộ phận. 

Nhận được phiếu xuất kho của bộ phận kế toán vật tư chuyển sang 

Giám đốc và kế toán trưởng kiểm tra, duyệt phiếu xuất kho sau đó chuyển 

sang cho bộ phận kế toán vật tư. Liên 1 lưu tại bộ phận kế toán vật tư, liên 2 

và 3 chuyển sang bộ phận kho hàng. 

 Dựa vào phiếu xuất kho được duyệt bộ phận kho hàng kiểm xuất hàng 

ghi thực xuất sau đó lập thẻ kho, liên 2 lưu tại bộ phận, liên 3 chuyển cho bộ 

phận sản xuất lưu. 

 
Sơ đồ 2.7.Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Ví dụ: Theo phiếu yêu cầu cung ứng vật tư (Mẫu 01) của phân xưởng 

Inox đã được Giám đốc ký duyệt. Ngày 01/09/2019 Phòng vật tư xuất nhập 

khẩu tiến hành đi mua vật tư, kế toán nhận được hóa đơn GTGT mua nhựa 

sản xuất. Căn cứ vào hoá đơn GTGT và biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng 

hoá kế toán lập phiếu nhập kho số 154 (Mẫu 02). 
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Sau khi được sự chấp nhận của ban giám đốc công ty, căn cứ vào giấy 

đề nghị xuất vật tư, kế toán vật tư sẽ lập phiếu xuất kho gồm 3 liên: liên 1 lưu 

tại cuống, liên 2 giao cho người nhận vật tư, liên 3 giao cho thủ kho, thủ kho 

sẽ tiến hành xuất nguyên vật liệu và tiến hành ghi vào thẻ kho rồi chuyển 

phiếu xuất kho số 46 (Mẫu 03) lên quản đốc phân xưởng. 

Cuối tháng, kế toán căn cứ vào sổ chi tiết vật liệu để lập báo cáo Nhập - 

Xuất - Tồn kho nguyên vật liệu thể hiện nguyên vật liệu nhập, xuất trong 

tháng và lượng tồn cuối tháng là bao nhiêu (Chi tiết cho từng loại nguyên vật 

liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế). 

Căn cứ vào chứng từ kế toán, kế toán ghi sổ Nhật Ký chung (Phụ lục 

2.1), rồi vào Sổ Cái TK 621 (Phụ lục 2.3), sổ chi tiết chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp đối với phân xưởng Nhựa (Phụ lục 2.2). 

Như vậy thông tin kế toán đã đáp ứng được yêu cầu quản lý về cung 

cấp thông tin cho nhà quản trị. Chi phí phát sinh được tập hợp trực tiếp cho 

từng đơn đặt hàng theo giá thực tế mua là hợp lý. Dựa vào bảng tổng hợp chi 

phí nguyên vật liệu nhà quản trị có thể có được những thông tin về chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp thực tế phát sinh cụ thể ở từng đơn đặt hàng; từ đó 

đánh giá được tình hình sử dụng tìm được những biện pháp hiệu quả nhất để 

tránh thất thoát tiết kiệm nguyên vật liệu; đồng thời đi vào phân tích đối chiếu 

với dự toán xác định chênh lệch để đưa ra quyết định phù hợp với tình hình 

thực tế. 

2.3.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí nhân công trực tiếp của công ty bao gồm: Tiền lương chính, 

tiền làm thêm giờ, phụ cấp và các khoản trích theo lương của công nhân trực 

tiếp sản xuất tại phân xưởng. 

Chi phí nhân công trực tiếp là một bộ phận cấu thành nên giá thành sản 

phẩm. Do đó việc tính toán, kế toán đầy đủ, chính xác và hợp lý cũng như 

việc trả và thanh toán lương kịp thời, chính xác cho người lao động có ý nghĩa 

lớn trong vấn đề quản lý lao động, quản lý tiền lương cũng như việc khuyến 
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khích người lao động. Tiến tới quản lý tốt chi phí, hạ giá thành sản phẩm, 

tăng lợi nhuận, cải thiện đời sống cho cán bộ công nhân viên của công ty. 

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức sản xuất, đặc điểm quy trình công nghệ 

sản xuất và yêu cầu công tác quản lý, Công ty cổ phần Toàn Thắng vẫn áp 

dụng hình thức trả lương theo thời gian. 

Cách tính lương theo thời gian: 

Tiền lương thực tế 
phải trả trong tháng = Mức tiền lương 

theo ngày x Số ngày làm 
việc thực tế + Phụ cấp 

(nếu có) 
Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Ø Chứng từ kế toán: 

Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp kế toán sử dụng các chứng từ 

như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng tính và phân bổ tiền 

lương và các khoản trích theo lương và các chứng từ có liên quan khác. 

Ø Tài khoản và vận dụng tài khoản 

Để phản ánh toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp của Công ty, kế toán 

sử dụng TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp. Ngoài ra còn sử dụng tài 

khoản 334 – Phải trả người lao động, TK 338 – Phải trả phải nộp khác và các 

tài khoản khác có liên quan. 

Ø Quy trình kế toán 

Ở phân xưởng, căn cứ vào bảng chấm công do nhân viên quản lý phân 

xưởng (quản đốc phân xưởng) ghi chép và theo dõi ngày công thực tế làm 

việc, ngày nghỉ việc, ngừng việc, là thêm ca… để tính lương, BHXH, BHYT, 

KPCĐ, BHTN cho từng người ở phân xưởng. 

Cuối tháng quản đốc phân xưởng ký vào bảng chấm công và biên bản 

quyết toán khối lượng sản phẩm hoàn thành để tính toán lương của từng 

người trong phân xưởng. (Vì khối lượng hoàn thành của toàn bộ phân 

xưởng không chia tách được khối lượng hoàn thành cho từng người nên 

phải căn cứ vào bảng chấm công để phân chia lương cho từng thành viên 

trong phân xưởng). 
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Sơ đồ 2.8. Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí nhân công trực tiếp 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Cuối tháng, dựa vào bảng chấm công đã được ký, xác nhận sẽ được 

chuyển lên cho kế toán tiền lương quản đốc phân xưởng chuyển lên phòng kế 

toán của công ty. 

Kế toán tiền lương kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ sẽ tiến 

hành định mức đơn giá tiền lương cho từng phân xưởng, lập bảng thanh toán 

lương các khoản trích theo lương và các khoản phải nộp khác thành 3 liên. 

Sau đó chuyển lên cho Kế toán trưởng và Giám Đốc. 

Kế toán trưởng và Giám Đốc sau khi nhân được bảng thanh toán lương 

và các khoản phải nộp xét duyệt và ký nhận. Liên 1 lưu tại bộ phận, liên 2 

chuyển cho kế toán tiền lương lưu, liên 3 chuyển cho kế toán tiền mặt thực 

hiện chi lương. 

Các nhân viên chính thức của doanh nghiệp sẽ được trích nộp các 
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khoản BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Các khoản này được trích trên lương 

của người lao động theo tỷ lệ quy định của hiện hành của nhà nước. Theo quy 

định của nhà nước hiện nay thì tỷ lệ doanh nghiệp có nghĩa vụ đóng cho 

người lao động và được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp như sau: 

- BHXH tính vào chi phí: 17,5% tổng quỹ lương đóng bảo hiểm; 

- BHYT tính vào chi phí: 3% tổng quỹ lương đóng bảo hiểm; 

- BHTN tính vào chi phí: 1% tổng quỹ lương đóng bảo hiểm; 

- KPCĐ tính vào chi phí: 1% tổng quỹ lương đóng bảo hiểm; 

Với người lao động các khoản trích theo lương gồm: 

- Trích BHXH: 8% thu của người lao động trên mức lương đóng bảo hiểm; 

- Trích BHYT: 1,5% thu của người lao động theo mức lương đóng bảo hiểm; 

- Trích BHTN: 1% thu của người lao động trên mức lương đóng bảo hiểm; 

- Công đoàn phí được tính bằng 1% tổng tiền lương công ty thực trả 

cho người lao động. 

Ví dụ: 

- Tổ trưởng thực hiện chấm công cho các thành viên trong tổ thông qua 

Bảng chấm công (Phụ lục 2.4). 

- Trên cơ sở bảng chấm công, kế toán lập bảng thanh toán tiền lương 

(Phụ lục 2.5) và bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội (Phụ lục 2.6). 

Dựa bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội, kế toán xác định số phải trả 

cho công nhân trong kỳ. 

- Kế toán chi phí nhân công trực tiếp – Căn cứ vào bảng phân bổ tiền 

lương và các khoản bảo hiểm, kế toán ghi sổ Nhật Ký chung (Phụ lục 2.1) rồi 

vào sổ cái TK 622 (phụ lục 2.8) và ghi sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp 

(Phụ lục 2.7). 

Chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp chi tiết cho từng đơn đặt hàng 

sẽ giúp nhà quản trị có được thông tin chi phí nhân công hợp lý hơn cho việc 

kiểm soát chi phí của công ty tuy nhiên việc ghi nhận chi phí nhân công trực 

tiếp như vậy chưa tuân theo nguyên tắc ghi nhận chi phí. 
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2.3.3. Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí sản xuất chung của Công ty là những khoản chi phí phát sinh 

trong phạm vi phân xưởng, phục vụ cho quá trình sản xuất sản phẩm, bộ 

phận, tổ đội sản xuất. Chi phí sản xuất chung của Công ty bao gồm: 

- Chi phí nguyên vật liệu: bao gồm chi phí vật liệu  ang cho phân xưởng 

sản xuất với mục đích quản lý như: dầu, giẻ lau, giấy bút, chổi… 

- Chi phí dụng cụ sản xuất: dụng cụ phục vụ phân xưởng như: balang, 

cân, dụng cụ bảo hộ lao động, mũi khoan, lưỡi cắt, vòng bi, khuôn đúc… 

-  Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương của nhân viên quản 

lý phân xưởng. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ bao gồm chi phí khấu hao của tất cả các 

TSCĐ thuộc các phân xưởng sản xuất như máy móc, nhà xưởng 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là những chi phí mua ngoài phục vụ chung 

cho sản xuất và quản lý phân xưởng như tiền điện, tiền nước.. 

- Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí khác bằng tiền phục vụ 

cho quản lý sản xuất ở phân xưởng như chi phí tiếp khách, họp ban quản lý… 

Ø Chứng từ kế toán: 

Để tập hợp chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng các chứng từ như 

bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng tính và phân bổ tiền lương 

và các khoản trích theo lương, hoá đơn giá trị gia tăng, phiếu chi, phiếu xuất 

kho… 

Ø Tài khoản và vận dụng tài khoản 

Tài khoản sử dụng trong kế toán chi phí sản xuất chung, kế toán sử 

dụng TK 627: Chi phí sản xuất chung. Tài khoản này được chi tiết theo từng 

yếu tố chi phí, bao gồm: 

- TK 6271: Chi phí nhân công 

- TK 6272: Chi phí vật liệu 

- TK 6273: Chi phí dụng cụ 

- TK 6274: Chi phí khấu hao tài sản cố định 
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- TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài 

- TK 6278: Chi phí bằng tiền khác 

Ø Quy trình kế toán 

Chi phí sản xuất chung có nhiều yếu tố khác nhau mỗi yếu tố khi phát 

sinh có chứng từ phản ánh cụ thể và việc tập hợp chúng được thực hiện theo 

những trình tự nhất định. 

Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng:  

Chi phí này bao gồm các khoản tiền lương chính, lương phụ, phụ cấp 

lương của nhân viên quản lý và nhân viên phục vụ phân xưởng, các khoản 

trích theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất, nhân viên quản lý phân 

xưởng thuộc biên chế của Công ty…được kế toán vào TK 6271. Chứng từ 

ban đầu để kế toán tiền lương nhân viên phân xưởng là bảng chấm công. Hình 

thức trả lương theo thời gian. Theo đó, tiền lương phải trả cho bộ phận này 

được tính căn cứ vào sổ ngày công theo công thức. 

Tiền lương phải trả 
trong tháng = Số ngày công thực 

tế trong tháng x Đơn giá một ngày 
công 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Trên cơ sở bảng chấm công do tổ trưởng phân xưởng gửi lên, kế toán 

công ty lập bảng thanh toán lương cho bộ phận gián tiếp. 

Chi phí NVL, CCDC dùng cho quản lý sản xuất 

Chi phí sản xuất chung về nguyên vật liệu của Công ty bao gồm các 

loại nguyên vật liệu như: xăng, dầu, quần áo bảo hộ lao động... 

Khi phát sinh nhu cầu sử dụng vật liệu cho sản xuất chung, thủ kho 

căn cứ vào phiếu yêu cầu lĩnh vật tư để xuất vật tư. Cuối tháng, kế toán tổng 

hợp lại để lập bảng tổng hợp xuất vật tư. 

Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Việc trích khấu hao ở Công ty hiện nay được thực hiện theo thông tư 

45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế 

độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. 
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Tài sản cố định của Công ty bao gồm những tài sản có giá trị lớn như 

nhà xưởng, máy móc thiết bị... Mỗi tài sản được mở thẻ chi tiết và được theo 

dõi trên sổ chi tiết TSCĐ về nguyên giá, giá trị hao mòn, ngày tính khấu hao, 

kỳ tính khấu hao... 

Hiện nay, TSCĐ tại công ty đang được sử dụng phương pháp khấu 

hao đường thẳng. Căn cứ vào nguyên giá tài sản, năm sử dụng, tỉ lệ khấu 

hao, kế toán lập bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định. Công thức 

tính khấu hao như sau: 

Mức tính khấu hao 
hàng tháng = 

Nguyên giá 

Số năm sử dụng x 12 tháng 
Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

Bảng tính khấu hao thiết bị sử dụng cho phân xưởng nhựa (Phụ luc 2.9) 

Hàng tháng nếu có phát sinh tăng (giảm) TSCĐ thì kế toán căn cứ vào 

các chứng từ liên quan để cập nhật số liệu vào máy. Khi đó trên cơ sở những 

TSCĐ có từ trước và những TSCĐ mới tăng (giảm) trong tháng và tùy thuộc 

tài sản đó thuộc bộ phận nào thì chương trình phần mềm kế toán sẽ tự tập 

hợp vào các tài khoản chi phí tương ứng. 

Việc tính khấu hao TSCĐ hàng tháng được kế toán tính toán và lập 

bảng phân bổ khấu hao TSCĐ. 

Căn cứ vào bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, kế toán ghi sổ chi tiết TK 

6274 – Chi phí khấu hao tài sản cố định (Phụ lục 2.10) 

Chi phí dịch vụ mua ngoài 

Chi phí dịch vụ mua ngoài ở công ty bao gồm các chi phí như: tiền 

điện, thuê ngoài sửa chữa, vận chuyển thuê ngoài, các chi phí dịch vụ thuê 

ngoài khác. Kế toán căn cứ vào các hóa đơn GTGT, hợp đồng kinh tế để ghi 

sổ kế toán. 

Ví dụ: Ngày 28/12/2016 trả tiền mua dầu Diesel số tiền 4.124.560 

đồng đã bao gồm 10% thuế GTGT, thuế suất thuế GTGT 10%. Căn cứ vào 

hóa đơn GTGT (Mẫu 04), kế toán lập phiếu chi (Mẫu 05), kế toán ghi sổ 
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Nhật ký chung (Phụ lục 2.1), từ đó ghi sổ cái TK 627 (Phụ lục 2.11). 

Chi phí bằng tiền khác 

Các khoản chi này bao gồm như: chi phí an toàn lao động, phòng cháy 

chữa cháy... 

Cuối kỳ, chi phí sản xuất chung tại phân xưởng Nhựa được tập hợp 

được là: 309.667.921 đồng và chi phí sản xuất chung được phân bổ theo tiêu 

thức chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của 

đơn hàng MH-2 là 485.642.000 đồng, của đơn hàng TT-3 là 835.358.753 

đồng. Do vậy, chi phí sản xuất chung được phân bổ cho đơn hàng như sau: 

- Đối với đơn hàng MH-2: 

(309.667.921/(485.642.000+835.358.753)) x 485.642.000 = 113.843.802 đ 

- Đối với đơn hàng TT-3: 

(309.667.921/(485.642.000+835.358.753)) x 835.358.753 = 195.824.119đ 

2.3.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất, kiểm kê, đánh giá sản phẩm 

dở dang 

2.3.4.1.  Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

Ø Tài khoản kế toán sử dụng 

Cuối kỳ toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ của Công ty được 

kế toán vào tài khoản 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và được kế 

toán chi tiết cho từng phân xưởng theo từng đơn đặt hàng. 

Ø Quy trình kế toán 

Định kỳ vào thời điểm cuối tháng sau khi chi phí sản xuất phát sinh 

trong kỳ đã tập hợp được, kế toán tổng hợp tiến hành kết chuyển chi phí từ 

các TK 621, TK 622, TK 627 sang TK 154. 

Chi phí sản xuất dở dang đầu thàng 09/2019 của đơn hàng MH-2 là 

2.656.285.817 đồng, trong đó: 

Chi phí NVLTT: 2.167.989.000 đồng 

Chi phí nhân công trực tiếp: 198.098.000 đồng 

Chi phí sản xuất chung: 290.198.817 đồng 



 

 

66 

Kế toán ghi sổ chi tiết TK 154 – Chi phí SXKD dở dang đơn đặt hàng 

MH-2 (Phụ lục 2.12), sổ cái TK 154 (Phụ lục 2.13) 

2.3.4.2. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang 

Do đặc thù của hoạt động sản xuất của Công ty là sản xuất theo đơn đặt 

hàng của khách hàng nên cuối kỳ kế toán nếu đơn đặt hàng chưa hoàn thành 

thì toàn bộ chi phí sản xuất kinh doanh tính từ khi bắt đầu thực hiện đơn đặt 

hàng cho đến thời điểm cuối mỗi kỳ kế toán đều là giá trị sản phẩm dở đang. 

Tại công ty, mặc dù hàng tuần các phân xưởng vẫn tiến hành báo cáo tiến độ 

thực hiện các đơn đặt hàng tuy nhiên công tác đánh giá sản phẩm dở dang lại 

được tiến hành khi kết thúc kỳ kế toán. 

Ví dụ đến cuối tháng 09/2019 đơn hàng MH-2 đã hoàn thành nên 

không có sản phẩm dở dang cuối kỳ nhưng đơn hàng TT-3 chưa hoàn thành, 

kế toán xác định giá trị sản phẩm dở dang của đơn đặt hàng này như sau: 

Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ tập hợp được: 1.145.482.122 đồng 

- Chi phí NVLTT: 835.358.753 đồng. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: 114.299.250 đồng. 

- Chi phí sản xuất chung: 195.824.119 đồng. 

Vậy giá trị sản phẩm dở dang cuối tháng 09/2019 của đơn hàng TT-3 là: 

1.145.482.122 đồng. 

2.3.5. Tính giá thành sản phẩm 

Với đặc điểm sản xuất theo đơn đặt hàng của khách nên thời điểm xác 

định giá thành sản phẩm tại Công ty là khi đơn đặt hàng hoàn thành và bàn giao. 

Tại Công ty cổ phẩn Toàn Thắng, tính giá thành theo đơn đặt hàng. Để 

tính được giá thành sản phẩm theo đơn đặt hàng, mỗi đơn đặt hàng được kế 

toán mở cho một phiếu tính giá thành. Chi phí sản xuất phát sinh đều được 

phản ánh trong phiếu tính giá thành. Khi đơn đặt hàng đã hoàn thành, kế toán 

sẽ tổng cộng chi phí trên các phiếu tính giá thành để xác định tổng giá thành 

và giá thành đơn vị theo từng đơn đặt hàng. 

Ví dụ cuối tháng 09/2019 đơn đặt hàng MH-2 đã hoàn thành và bàn 
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giao, kế toán Công ty tiến hành tính giá thành như sau: 

Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ: 2.656.286.817 đồng, trong đó: 

- Chi phí NVL TT: 2.167.989.000 đồng 

- Chi phí nhân công trực tiếp: 198.098.000 đồng 

- Chi phí sản xuất chung: 290.198.817 đồng 

Chi phí sản xuất phát sinh trong kì: 683.465.802 đồng 

- Chi phí NVL TT: 485.642.000 đồng 

- Chi phí nhân công trực tiếp: 83.980.000 đồng 

- Chi phí sản xuất chung: 113.843.802 đồng  

Vậy giá thành đơn đặt hàng MH-2: 

2.656.286.817 + 683.465.802 = 3.339.751.619 đồng 

Bảng tính giá thành đơn đặt hàng MH-2 (Phụ lục 2.14) 

2.4. Đánh giá công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng 

2.4.1. Những ưu điểm đạt được 

Ø Về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo kế toán tài chính 

Công ty Cổ phẩn Toàn Thắng, là một đơn vị kế toán kế toán độc lập, 

có hệ thống sổ sách kế toán riêng, có tài khoản tiền gửi. Trong suốt quá trình 

hoạt động của mình, công ty đa không ngừng phấn đấu mở rộng quy mô sản 

xuất, nâng cao trình độ quản lý, trình độ chuyên môn, kỹ thuật của cán bộ 

công nhân viên, hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm, nhằm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, ngày 

càng tăng khối lượng sản phẩm quạt công nghiệp của công ty cung cấp cho 

thị trường. 

- Về việc tuân thủ các chuẩn mực kế toán 

Qua nghiên cứu, khảo sát tại Công ty cổ phần Toàn Thắng thấy rằng: 

DN đã áp dụng một cách tương đối đúng đắn, chính xác chế độ kế toán DN 

ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. 

Vận dụng tương đối tốt các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn về 
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quản lý tài chính kế toán DN. 

- Về tổ chức bộ máy kế toán 

Được tổ chức gọn nhẹ, chặt chẽ từ trên xuống dưới, có sự phối hợp 

đồng bộ giữa các đơn vị thành viên trong nội bộ doanh nghiệp nhằm đảm bảo 

việc phân công công tác kế toán các phần hành kế toán một cách khoa học. 

- Về việc vận dụng chứng từ kế toán 

Hệ thống chứng từ ban đầu đảm bảo việc tuân thủ đầy đủ và nghiêm 

chỉnh các nội dung của chứng từ kế toán chi phí sản xuất từ việc xác định 

danh mục chứng từ đến việc luân chuyển chứng từ. DN đã tổ chức hợp lý, 

hợp lệ và theo đúng chế độ kế toán. Đảm bảo tốt việc lưu giữ chứng từ một 

cách khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ phận sử dụng thông tin có 

thể tìm kiếm dễ dàng. Công tác lập và tổ chức luân chuyển chứng từ, ghi chép 

và theo dõi trên các sổ kế toán đều được tiến hành theo đúng chế độ kế toán 

hiện hành. 

- Về phân loại chi phí sản xuất 

CPSX được phân loại theo khoản mục chi phí, trong khoản mục chi phí 

lại phân thành các yếu tố sản xuất: Chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công 

trực tiếp, chi phí khấu hao tài sản cố định… Việc phân loại này đáp ứng được 

nhu cầu cung cấp thông tin phục vụ kế toán tài chính. Là cơ sở để xác định 

các chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính. 

- Vận dụng các tài khoản kế toán 

Qua khảo sát, doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ phân loại chi phí theo 

nội dung và công dụng của các chi phí này, theo đúng yếu tố đầu vào của quá 

trình sản xuất để phục vụ cho việc lập báo cáo chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm theo từng khoản mục. Đồng thời doanh nghiệp đã dựa vào hệ thống 

tài khoản kế toán thống nhất do Bộ tài chính ban hành, và áp dụng các tài 

khoản kế toán phù hợp để phục vụ cho kế toán chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm. DN đã tuân thủ nghiêm chỉnh quy định về mã số, tên gọi, nội dung, 

kết cấu và phương pháp kế toán trên từng tài khoản. 
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- Hệ thống sổ kế toán 

Kế toán tuân thủ mở sổ kế toán theo đúng quy định hiện hành. Kế toán 

mở sổ hàng ngày và hàng tháng, từ đó tạo thuận lợi trong việc lập các báo cáo 

tổng hợp khi các cơ quan quản lý yêu cầu. Để phục vụ kế toán chi tiết chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm, DN đã lựa chọn sử dụng các loại sổ kế toán 

tổng hợp cũng như sổ kế toán chi tiết cho chi phí SXKD cần thiết, phù hợp 

với yêu cầu cung cấp thông tin và quản lý tại DN. Việc tổ chức quy trình và 

quá trình ghi chép sổ kế toán được thực hiện kịp thời, rõ  ang và nhất quán. 

Trong điều kiện thực tế của công tác kế toán hiện nay, việc áp dụng 

hình thức kế toán Nhật ký chung là rất phù hợp để phản ánh hoạt động sản 

xuất kinh doanh. Với đặc điểm đa dạng, phức tạp, với yêu cầu cao của việc 

quản lý sử dụng vật tư, tài sản và tiền vốn thì các bảng kê, nhật ký chung, các 

bảng phân bổ là thích hợp nhất để theo dõi và cung cấp số liệu về tình hình 

tài sản, sự vận động của tài sản. Hệ thống sổ sách kế toán đồng bộ, khá đầy 

đủ theo đúng quy định của Bộ tài chính, luôn có sự giúp đỡ tư vấn từ các cơ 

quan chức năng như kiểm toán về các lĩnh vực tài chính có liên quan nên việc 

ghi chép, nghiên cứu đều có hệ thống và theo đúng pháp luật. Quá trình luân 

chuyển chứng từ, sổ sách giữa phòng kế toán với các bộ phận liên quan được 

tổ chức nhịp nhàng, quy củ tạo điều kiện thuận lợi cho kế toán thực hiện chức 

năng giám sát, đặc biệt là cho việc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm. Công ty đã sử dụng phần mềm vào trong công tác kế toán kế toán 

do đó các số liệu kế toán được cập nhật thường xuyên, tránh được nhầm lẫn 

trong tính toán giúp cho việc tập hợp chi phí một cách nhanh chóng và chính 

xác đáp ứng được yêu cầu của công tác kế toán kế toán. 

- Trong quy trình sản xuất công ty đã xây dựng định mức chi phí cho 

từng phân xưởng, nâng cao trách nhiệm quản lí và sử dụng nguyên vật liệu 

cho từng phân xưởng tương đối hợp lí từ đó góp phần giảm chi phí sản xuất, 

giúp cho việc hạ giá thành sản phẩm tạo điều kiện cho sản phẩm của công ty 

có thể cạnh tranh với các sản phẩm khác trên thị trường. 
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2.4.2. Những hạn chế và nguyên nhân 

Qua nghiên cứu kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của 

công ty Cổ phần Toàn Thắng, tác giả còn phát hiện ra một số hạn chế cần 

được hoàn thiện cải thiện công tác kế toán trong doanh nghiệp dưới góc độ kế 

toán tài chính. 

- Về dây chuyền sản xuất 

Do từ khi thành lập công ty đến nay dây chuyền công nghệ sản xuất của 

công ty mới được nâng cấp một lần vào năm 2008, từ đó đến nay chỉ được 

sửa chữa và khắc phục nên dẫn đến chất lượng của dây chuyền thấp, năng 

suất lao động không cao. Vì vậy mà chất lượng sản phẩm chưa thật tốt nên 

sản phẩm chưa có được chỗ đứng trên thị trường. Mặt khác công nghệ còn 

chưa hiện đại và gây ô nhiễm môi trường xung quanh. 

- Về công tác tính giá thành sản phẩm 

Đối với công tác tính giá thành sản phẩm: công ty áp dụng phương 

pháp giản đơn để tính giá thành sản phẩm, hiện tại phương pháp này vẫn phù 

hợp với đặc điểm quy trình công nghệ, tổ chức quản lí và tổ chức kế toán, đơn 

giản và dễ tính toán. Nhưng trong tương lai, công ty dự kiến mở rộng sản 

phẩm thêm các sản phẩm bao gồm là sản phẩm quạt điện, tủ lạnh… Những 

sản phẩm này cần đi qua nhiều phân xưởng trong đó có phân xưởng cơ khí, 

phân xưởng sơn và phân xưởng lắp ráp, thì phương pháp tính giá thành này 

lại không chính xác và không thuận tiện cho việc lập kế hoạch hạ giá thành 

sản phẩm, kế hoạch chi tiêu nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực 

tiếp, chi phí sản xuất chung. 

- Về công tác giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm 

Toàn bộ công tác kế toán về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

của công ty phụ thuộc hoàn toàn vào phòng kế hoạch vật tư, từ việc xây dựng 

định mức đến việc đánh giá khối lượng thực hiện. Nếu không có biện pháp 

quản lý chặt chẽ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới toàn bộ công tác này.Công ty cần 

xây dựng một số biện pháp quản lý chung về giảm chi phí sản xuất và hạ giá 

thành sản phẩm. 
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Tiểu kết chương 2 

Qua việc nghiên cứu thực trạng kế toán chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm tại công ty cổ phần Toàn Thắng. Tác giả đã thực hiện nghiên cứu về 

các vấn đề sau: 

- Quá trình hình thành và phát triển 

- Tổ chức bộ máy quản lý của công ty, bộ máy kế toán 

- Đặc điểm hoạt đông, sản xuất kinh doanh và quy trình sản xuất 

- Thực trạng về kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại đơn vị. 

- Chi tiết thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của sản 

phẩm đặc thù tại công ty. 

Từ đây, tác giả đã có các đánh giá về thực trạng kế toán tại Công ty. 

Tác giả đã rút ra được những ưu điểm trong kế toán CPSX và tính GTSP của 

Công ty cũng như đáp ứng các yêu cầu cơ bản của công tác kế toán tài chính 

cùng với việc cung cấp các thông tin về quản trị cho nhà điều hành, đồng thời 

tổng kết được các hạn chế cùng với nguyên nhân của hạn chế. Đây là cơ sở 

thực tiễn cho việc nghiên cứu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm cho công ty tại chương tiếp theo. 
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Chương 3 

 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ  

GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TOÀN THẮNG 

3.1. Mục tiêu và phương hướng hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất 

và giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng 

3.1.1. Mục tiêu 

Công ty cổ phần Toàn Thắng là một DN có uy tín trong ngành sản xuất. 

Với phương châm tiến tới kinh doanh đa ngành nghề, dịch vụ, không ngừng 

áp dụng các công nghệ tiên tiến nhất vào sản xuất, luôn luôn giữ chữ tín với 

khách hàng và đối tác, lấy chất lượng sản phẩm làm mục tiêu phấn đấu và xây 

dựng văn hóa DN lành mạnh để từ đây có thể gặt hái được nhiều thành công 

trong tương lai. 

Do vậy, tiếp tục hoàn thiện lý luận, hệ thống pháp lý về kế toán liên 

quan đến kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp 

nhằm thích thích ứng với những biến đổi của thực tiễn là một đòi hỏi khách 

quan và cấp bách trong điều kiện hiện nay. 

Mục đích của sản xuất kinh doanh là lợi nhuận tối đa nhưng trước tiên 

doanh nghiệp cần phải bù đắp được các chi phí bỏ ra và có lời, từ đó sẽ tối đa 

hoá lợi nhuận bằng cách tăng doanh thu và tiết kiệm chi phí. Vì vậy công tác 

hoàn thiện tổ chức công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và giá 

thành sản phẩm nói riêng là một sự cần thiết mang tính khách quan. 

Thứ nhất, do yêu cầu của phát triển kinh tế cần thiết phải có thông tin 

tài chính chính xác, hiệu quả, đáng tin cậy. Thông tin kế toán vừa mang tính 

định tính, vừa mang tính định lượng. Các thông tin này rất quan trọng đối với 

những nhà quản trị hay những đối tượng cần, không chỉ phục vụ bản thân của 

doanh nghiệp mà còn là cơ sở để nhà nước thực hiện kiểm tra tình hình chấp 

hành các chính sách, chế độ, quy định. Từ đó, nhà nước có thể nghiên cứu bổ 

sung chính sách, chế độ để phù hợp với đặc điểm của doanh nghiệp và điều 

kiện thực tế của đất nước. 
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Thứ hai, mỗi một doanh nghiệp khi hoạt động SXKD đều mong muốn 

đạt lợi nhuận cao. Các công ty cần đưa ra những quyết định để nâng cao 

doanh thu, tiết kiệm chi phí, không ngừng đem về nguồn lợi lớn hơn. Để làm 

được điều đó thì thông tin về kinh tế, tài chính la vô cùng quan trọng cho các 

nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Thông tin mà kế toán cung cấp là một trong 

những loại thông tin cần thiết nhất, thông tin đó phải đảm bảo chính xác, đầy 

đủ, kịp thời, hiệu quả để cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp, cho các nhà 

đầu tư… Để phù hợp với yêu cầu sử dụng và cung cấp thông tin, công ty cổ 

phần Toàn Thắng cần hoàn thiện công tác kế toán nói chung trong đó đặc biệt 

là hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng. 

Thứ ba, trong bối cảnh hệ thống kế toán Việt Nam hiện nay đang từng 

bước được hoàn thiện để phù hợp với kế toán quốc tế nhưng cũng phải đảm 

bảo việc thích hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam. Cụ thể, hiện 

nay Việt Nam đã ban hành luật kế toán, và sau đó là hệ thống các chuẩn mực 

kế toán dựa theo nguyên tắc tuân thủ thông lệ chuẩn mực kế toán quốc tế. Tuy 

nhiên, quá trình đổi mới đang trong giai đoạn đầu nên khó tránh khỏi những 

bất cập, tồn tại. Hệ thống kế toán Việt Nam cần có những sửa đổi, bổ sung để 

hoàn thiện, phù hợp với điều kiện phát triển. Trong đó kế toán về chi phí sản 

xuất và giá thành sản phẩm là một phần rất quan trọng cần được hoàn thiện. 

Xuất phát từ những đòi hỏi khách quan và cấp thiết trên, tác giả dự báo 

triển vọng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

tại công ty cổ phần Toàn Thắng sẽ được chú trọng và thực hiện tốt nhất. 

3.1.2. Phương hướng 

Để phát huy vai trò là công cụ quản lý, kế toán tài chính trong doanh 

nghiệp cung cấp thông tin chính xác phục vụ cho việc ra quyết định, quan 

điểm hoàn thiện kế toán chi phí và giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần 

Toàn Thắng như sau: 

Phù hợp đặc điểm hoạt động SXKD, đặc điểm của cơ cấu tổ chức bộ 

máy quản lý, sự phân cấp quản lý của doanh nghiệp, quy mô, phạm vi SXKD, 
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trình độ chuyên môn của người làm công tác kế toán, hệ thống cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, các phương tiện kỹ thuật hiện đang phục vụ cho việc ghi chép, 

tính toán, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin của đơn vị. 

Đảm bảo vận dụng hợp lý các văn bản, luật, chuẩn mực, chế độ, chính 

sách kế toán, hướng dẫn về tổ chức công tác kế toán chi phí, sản xuất và giá 

thành sản phẩm do Nhà nước ban hành để phù hợp với đặc thù về quản lý 

kinh tế của Việt Nam hiện nay và đặc thù của ngành sản xuất. 

Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm phải đáp ứng 

yêu cầu và hiệu quả có tính khả thi cao. Việc hoàn thiện này đòi hỏi đem lại 

sự phát triển trong công tác kế toán, nhưng phải đơn giản, dễ hiểu, để cuối 

cùng có thể mang lại thông tin chất lượng cao cho người sử dụng, phục vụ 

cho yêu cầu quản lý. Việc hoàn thiện cần phải giải quyết được những vấn đề 

phát sinh từ thực tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trên cơ sở chi phí 

bỏ ra để thực hiện giải pháp hoàn thiện phải tiết kiệm và thấp hơn lợi ích 

mang lại từ việc hoàn thiện. Từ đó, đem lại hiệu quả kinh tế, có nghĩa là tiết 

kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đem lại lợi nhuận tối đa cho 

doanh nghiệp. 

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng dưới góc độ kế toán tài chính 

3.2.1. Hoàn thiện về dây chuyền công nghệ 

Công ty sử dụng công nghệ tiên tiến tự động hoá ở mức cao, lựa chọn 

thiết bị phù hợp nhằm đảm bảo sản xuất sản phẩm đa dạng. Tiết kiệm tối đa 

nguyên vật liệu và năng lượng trong sản xuất. Đa dạng hoá nguồn nguyên 

liệu, nhiên liệu cho sản xuất bồn nhựa, bồn Inox trong đó có sử dụng phế thải, 

phế liệu của các ngành công nghiệp khác, bảo đảm các chỉ tiêu về chất lượng 

sản phẩm và bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn quy định. Chuyển đổi công 

nghệ ép ván khuôn nhựa từ thủ công sang công nghệ tự động hiện đại để đảm 

bảo vệ sinh môi trường và giảm thiểu chi phí nhân công đây cũng là biện 

pháp tăng lợi nhuận cho công ty. 
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Hiện nay trên thị trường nước ngoài như Đức đang có một dây chuyền 

ván khuôn tự động sử dụng công nghệ robot tự động đưa hỗn hợp nhựa vào 

trong khuôn để ép. 

Hiện nay công ty “Kingwell” là đơn vị cung cấp một giải pháp hiệu quả 

để sản xuất bồn chứa nước. Máy EN-1000x2 là một máy đa khuôn có thể sản 

xuất 2 bồn 1000 lít cùng một lúc, hoặc 4 bồn 500 lít cùng một lúc. Hoạt động 

của sery máy EN rất hiệu quả, không cần người vận hành có kinh nghiệm để 

vận hành máy và không bị lỗi. Bồn làm ra vẫn đáp ứng những tiêu chuẩn kĩ 

thuật cao. Vì vậy tăng được năng suất với chi phí tiêu hao nhiên liệu là thấp 

nhất. Như vậy Công ty nên tìm hiểu và nghiên cứu các dây chuyền trên để sử 

dụng cho việc sản xuất được hiệu quả hơn. 

3.2.2. Hoàn thiện về phương án tính giá thành 

Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất, việc xác định cách tính giá thành 

sản phẩm theo phương án nào là vấn đề then chốt đảm bảo được tính chính 

xác cao, phát huy được tác dụng của giá thành trong công tác quản lí kinh tế. 

Vì vậy để giúp kế toán quản trị thuận tiện trong quá trình lập kế hoạch hạ giá 

thành sản phẩm, thuận lợi cho việc theo dõi chi phí từng khoản mục trong giá 

thành sản phẩm từ đó có những biện pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả 

quản lí trong sản xuất của công ty. Trong tương lai, công ty dự kiến mở rộng 

sản xuất đồ điện lạnh, gia dụng, khi đó công ty có thể xuất bán ra ngoài bán 

thành phẩm của quá trình sản xuất. Xuất phát từ những lí do trên, công ty nên 

áp dụng phương án phân bước có tính giá thành bán thành phẩm. 

Phương án tính giá thành này thích hợp với việc sản xuất sản phẩm của 

công ty có quy trình công nghệ sản xuất qua nhiều giai đoạn công nghệ chế 

biến liên tiếp theo một quy trình nhất định, bán thành phẩm của bước trước là 

đối tượng chế biến của bước sau, tổ chức sản xuất nhiều và ổn định, chu kì 

sản xuất ngắn và liên tục. 

Ví dụ: Dự kiến công ty sẽ sản xuất quạt công nghiệp loại 0,5kw, tham 

khảo và thử nghiệm cho các phân xưởng thì các chi phí tập hợp được theo 

bảng 3.1. 
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Đến cuối tháng: 

+ Phân xưởng cơ khí hoàn thành 50 bán thành phẩm, còn 20 sản phẩm 

dở dang mức độ hoàn thành 40%. 

Bảng 3.1. Tập hợp chi phí sản xuất quạt 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục Phân xưởng 
Cơ khí 

Phân xưởng 
Sơn 

Phân xưởng 
lắp ráp 

Tổng chi phí 
sản xuất 

Chi phí NVL 25.973.561 15.584.136 10.389.425 51.947.121 
Chi phí nhân công 17.181.255 10.308.753 6.872.502 34.362.510 
Chi phí SXC 10.668.450 6.401.070 4.267.380 21.336.900 

Cộng 53.823.266 32.293.959 21.529.307 107.646.531 
Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 

+ Phân xưởng sơn nhận 50 bán thành phẩm của phân xưởng cơ khí tiếp 

tục sản xuất được 45 nửa thành phẩm, còn 5 sản phẩm dở dang mức độ hoàn 

thành 30%. 

+ Phân xưởng lắp ráp nhận 45 nửa thành phẩm của phân xưởng sơn tiếp 

tục sản xuất hoàn thành 40 thành phẩm nhập kho, còn 5 sản phẩm làm dở 

mức độ hoàn thành là 20%.(cả 3 phân xưởng đều không có sản phẩm dở dang 

đầu kỳ). 

Bước 1: Tính giá thành bán thành phẩm ở phân xưởng cơ khí 

Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 

NVLTT = 25.973.561 x 20 = 7.421.017 
50 + 20 

NCTT = 17.181.255 x 20 x  40% = 2.369.828 
50 + 20 x 40% 

SXC = 10.668.450 x 20 x  40% = 1.471.510 50 + 20 x 40% 

Bước 2: Tính giá thành bán thành phẩm ở phân xưởng sơn 

Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 

NVLTT = 
15.584.136 

x 5 = 1.558.414 
45 + 5 
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NCTT = 
10.308.753 

x 5 x  30% = 332.540 
45 + 5x30% 

SXC = 
6.401.070 

x 5 x  30% = 206.486 
45 + 5x30% 

Bước 3: Tính giá thành nửa thành phẩm ở phân xưởng lắp ráp 

Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản phẩm hoàn thành tương đương 

NVLTT = 
10.389.425 

x 5 = 1.154.381 
40 + 5 

NCTT = 
6.872.502 

x 5 x  20% = 167.622 
40 + 5x20% 

SXC = 
4.267.380 

x 5 x  20% = 104.082 
40 + 5x20% 

Từ các phương án tính giá thành bán thành phẩm ở từng phân xưởng 

trên, doanh nghiệp lập bảng tính giá bán bán thành phầm cho từng phân 

xưởng: Phân xưởng cơ khí (Bảng 3.2), phân xưởng sơn (Bảng 3.3), phân 

xưởng lắp ráp (Bảng 3.4). 

Bảng 3.2. Tính giá thành bán thành phẩm phân xưởng cơ khí 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục DDđk PS trongkỳ DDck 
Tổng giá 

thành 
Giá thành 
đơn vị 

Chi phí nguyên vật 
liệu - 25.973.561 7.421.017 18.552.543 371.051 

Chi phí nhân công - 17.181.255 2.369.828 14.811.427 296.229 

Chi phí sản xuất 
chung - 10.668.450 1.471.510 9.196.940 183.939 

Cộng - 53.823.266 11.262.356 42.560.910 851.218 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng
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Bảng 3.3. Tính giá thành bán thành phẩm phân xưởng sơn 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản 
mục DDđk 

Chi phí Sản xuất dở dang trong 
tháng 

Chi phí Sản xuất dở dang cuối 
tháng Tổng giá 

thành 

Giá 
thành 
đơn vị PX1 CS PX2 Cộng PX1 CS PX2 Cộng 

Chi phí 

Nguyên 

vật liệu 

- 18.552.543 15.584.136 34.136.679 7.421.017 1.558.414 8.979.431 25.157.248 559.050 

Chi phí 

nhân 

công 

- 14.811.427 10.308.753 25.120.180 2.369.828 332.540 2.702.369 22.417.811 498.174 

Chi phí 

sản xuất 

chung 

- 9.196.940 6.401.070 15.598.010 1.471.510 206.486 1.677.996 13.920.013 309.334 

Cộng - 42.560.910 32.293.959 74.854.869 11.262.356 2.097.440 13.359.796 61.495.073 1.366.557 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 
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Bảng 3.4. Tính giá thành bán thành phẩm phân xưởng lắp ráp 

Đơn vị tính: đồng 

Khoản mục DD
đk 

Chi phí Sản xuất dở dang trong tháng Chi phí Sản xuất dở dang cuối 
tháng Tổng giá 

thành 

Giá 
thành 
đơn vị PX2 CS PX3 Cộng PX2 CS PX3 Cộng 

Chi phí 

Nguyên vật 

liệu 

- 25.157.248 10.389.425 35.546.673 8.979.431 1.154.381 10.133.811 25.412.862 635.322 

Chi phí nhân 

công 
- 22.417.811 6.872.502 29.290.313 2.702.369 167.622 2.869.991 26.420.322 660.508 

Chi phí sản 

xuất chung 
- 13.920.013 4.267.380 18.187.393 1.677.996 104.082 1.782.079 16.405.314 410.133 

Cộng - 61.495.073 21.529.307 83.024.379 13.359.796 1.426.085 14.785.881 68.238.498 1.705.962 

Nguồn: Công ty cổ phần Toàn Thắng 



 

 

80 

3.2.3. Hoàn thiện về giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm 

Công khai và minh bạch trong việc xây dựng định mức của phòng kế 

hoạch, định mức được tiến hành xây dựng lại theo tháng hoặc theo quý để sát 

thực với tình hình thay đổi của giá cả. 

Tại công ty Cổ phần Toàn Thắng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

chiếm tỉ trọng lớn tới 79,45% trong giá thành sản phẩm. Vì vậy để giảm chi 

phí sản xuất thì việc tiết kiệm nguyên vật liệu là thực sự cần thiết, công ty có 

thể áp dụng các biện pháp sau: 

Đề ra định mức sản xuất hợp lí, theo dõi thường xuyên kịp thời những 

biến động giá cả vật tư trên thị trường, mở rộng quan hệ bạn hàng ổn định 

nhằm cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ, kịp thời, giá cả hợp lí, đảm bảo chất 

lượng nguyên vật liệu. 

Khi tìm hiểu về giá cả, công ty nên xem xét, tính toán và cân nhắc so 

sánh các chi phí nguyên vật liệu giữa các nhà cung cấp. Nếu có thể đảm bảo 

tốt nguyên vật liệu thì công ty nên mua số lượng lớn sẽ có lợi hơn. Trên cơ sở 

công ty cần một lượng lớn nguyên vật liệu cho quá trình sản xuất vì thế công 

ty nên tìm kiếm các nguồn nguyên liệu trong nước thay thế để có thể hạn chế 

thấp nhất việc nhập khẩu. Còn những nguyên liệu không có trong nước bắt 

buộc phải nhập khẩu thì nhập khẩu từ nước ngoài thì công ty nên sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả và tránh láng phí nguyên liệu. 

Tìm hiểu thị trường vật liệu và lựa chọn nhà cung cấp vật liệu đáp ứng 

phù hợp về giá cả, chất lượng, chủng loại và thời gian cung cấp...Công ty 

không nên chỉ phụ thuộc vào một nhà cung cấp sản phẩm vì như vậy sẽ bị phụ 

thuộc và ép giá. 

Quản lý chặt chẽ số nguyên vật liệu cần để sản xuất như: Lắp camera 

theo dõi, mọi người ra vào khu sản xuất phải được kiểm tra nghiêm ngặt tránh 

thất thoát vì giá trị nguyên vật liệu rất lớn 

Nghiên cứu, tìm hiểu ứng dụng khoa học kĩ thuật trong việc sử dụng 

vật liệu mới với giá cả hợp lí có hiệu quả. 



 

 

81 

Có chế độ khen thưởng xử phạt đối với những cá nhân tổ đội sản xuất 

tiết kiệm hay lãng phí nguyên vật liệu, khuyến khích cán bộ công nhân viên 

đóng góp ý kiến cải tiến kĩ thuật như: tăng lương, thăng chức, tổ chức cho đi 

du lịch nghỉ mát. 

Bên cạnh đó công ty cần có các biện pháp tăng năng suất lao động như: 

tổ chức tăng ca trong quá trình sản xuất, thực hiện ngày làm 3 ca sản xuất 

giảm được chi phí máy móc tăng được số lượng sản phẩm, giảm thiểu chi phí 

xuống mức thấp nhất 

Sắp xếp khối lượng công việc theo trình tự hợp lí, tránh đình trệ gây tổn 

thất cho công ty, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất. Khen thưởng 

kịp thời thích đáng đối với các cá nhân tập thể có tinh thần trách nhiệm. Hàng 

năm nên cho cán bộ công nhân viên đi học nhằm nâng cao trình độ năng lực 

chuyên môn. Tổ chức các cuộc thi công nhân sản xuất giỏi khuyến khích sự 

sáng tạo trong sản xuất. 

3.3. Điều kiện hoàn thiện giải pháp 

3.3.1. Về phía nhà nước 

Doanh nghiệp là một bộ phận không thể tách rời của nền kinh tế, hoạt 

động trong khuôn khổ pháp luật, chịu sự chi phối của các chế độ, chính sách 

của Nhà nước, chịu sự quản lý của các cơ quan chức năng vì vậy để thực hiện 

tốt các giải pháp hoàn thiện có hiệu quả, cần có các điều kiện và giải pháp phù 

hợp từ các cơ quan chức năng. 

Trước hết, Nhà nước và các cơ quan chức năng cần tiếp tục tăng cường 

xây dựng, bổ sung hoàn thiện các văn bản liên quan về Luật kế toán, chuẩn mực 

kế toán, chính sách và chế độ kế toán cho các đối tượng kế toán nói chung, kế 

toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nói riêng trong doanh nghiệp. 

Hệ thống Luật, chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam cần được xây 

dựng, cải cách phù hợp với thông lệ chung của quốc tế nhưng đồng thời phải 

phù hợp với đặc điểm về cơ chế quản lý kinh tế đặc thù của Việt Nam. 

Nhà nước cần khuyến khích phát triển các dịch vụ tư vấn tài chính, kế 
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toán, kiểm toán trong nền kinh tế thị trường với hệ thống các văn phòng, công 

ty, trung tâm tư vấn có chất lượng cao được phân bổ hợp lý trong cả nước 

giúp các DN dễ dàng tiếp cận và áp dụng các chuẩn mực, chế độ, chính sách. 

Nhà nước và các cơ quan chức năng cần xây dựng và đẩy mạnh các kế 

hoạch, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có kinh nghiệm cao về kế toán, có 

đủ khả năng để đáp ứng được nhu cầu quản lý trong lĩnh vực kế toán. 

Tăng cường các cuộc hội thảo giữa các công ty, nhà máy thuộc ngành sản 

xuất sản phẩm công nghiệp, đặc biệt trong ngành sản xuất nhựa và INOX để trao 

đổi về cách thức tổ chức, quản lý, cách thức kiểm soát chi phí, rủi ro, cách 

thứcsử dụng thông tin kế toán phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp... góp 

phần nâng cao hiệu quả quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

Nhà nước và các cơ quan chức năng cần có các quy định, chính sách để 

các Hội nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán có thể đi vào đời sống hoạt động 

sản xuất kinh doanh một cách thiết thực; xây dựng và phát triển các diễn đàn 

trao đổi về kinh nghiệm, kiến thức trong đội ngũ nhân viên kế toán, kiểm 

toán, các nhà quản lý tài chính trong nước và ngoài nước để nâng cao nhận 

thức và kinh nghiệm cho người làm công tác kế toán. 

3.3.2. Về phía doanh nghiệp 

Để hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và 

giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty cổ phần Toàn Thắng thì ngoài sự hỗ 

trợ từ phía Nhà nước, các cơ quan chức năng, bản thân doanh nghiệp cần phải 

nhận thức và triển khai các nội dung sau: 

Công ty cần phải tuyển dụng được những lao động có đủ năng lực, trình 

độ chuyên môn và đạo đức để hoàn thành tốt công việc được giao. Ngoài ra 

công ty cần có chính sách đãi ngộ hợp lý về thu nhập, tạo ra một môi trường 

làm việc lành mạnh, thuận lợi để những người có tài có thể phát huy năng lực 

thế mạnh của mình. 

Công ty nên thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, các lớp đào tạo, 

các lớp tập huấn, các buổi hội thảo, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ để có thể 
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cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, nhân viên kế toán. Đồng thời, công ty nên 

có chính sách khen thưởng và hình thức kỷ luật hợp lý nhằm khuyến khích 

nhân viên hăng say làm việc, cùng với việc răn đe nhằm đảm bảo chất lượng 

công tác kế toán tài chính của công ty. 

Công ty cần phải nhận thức rõ vai trò của kế toán quản trị trong doanh 

nghiệp, từ đó tập trung chú trọng đến công tác xây dựng mô hình kế toán 

quản trị phù hợp với đơn vị của mình, đảm bảo sự kết nối chặt chẽ giữa các 

bộ phận, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho việc thu thập, xử lý và cung 

cấp thông tin. 

Công ty cần không ngừng đầu tư nâng cấp, thay thế, bổ sung và hiện 

đại hóa các trang thiết bị, các phần mềm phục vụ cho công tác kế toán nhằm 

đáp ứng tốt hơn nhu cầu cung cấp thông tin có tính kịp thời, chính xác, tin cậy 

cao của ban quản trị công ty. 

Thường xuyên giữ vững quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thông 

đồng thời phải tăng cường các mối quan hệ hợp tác với các đơn vị trong nước 

và ngoài nước nhằm mở rộng thị trường, học hỏi kinh nghiệm trong hoạt động 

sản xuất kinh doanh cũng như trong công tác kế toán, quản lý tài chính của 

công ty. 
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Tiểu kết chương 3 

Từ các nhận thức về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản 

phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất nói chung và trên cơ sở đánh giá hiện 

trạng về kết toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty 

cổ phần Toàn Thắng. Tại chương 3, tác giả đã nêu lên được các nguyên tắc, 

yêu cầu và giải pháp hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và giá thành 

sản phẩm tại Công ty cổ phần Toàn Thắng, hỗ trợ giúp công ty cải thiện năng 

suất, hiệu quả trong hoạt động. 
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KẾT LUẬN 

Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới sự điều 

tiết của nhà nước với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh 

nghiệp, mỗi doanh nghiệp nếu muốn tồn tại và lớn mạnh thì đòi hỏi phải tiến 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả để tăng doanh thu, tiết 

kiệm chi phí để có lợi nhuận cao nhất. Kế toán chi phí và giá thành sản phẩm 

có vài trò là một công cụ quản lý, cánh tay nối dài của lãnh đạo, rất quan 

trọng trong hệ thống quản lý tài chính và giúp cho nhà quản trị có thể đưa ra 

quyết định hiệu quả. 

Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn về các vấn đề liên quan đến kế toán chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Toàn Thắng, luận văn 

đã đưa ra các vấn đề sau: 

Luận văn đã hệ thống hòa, trình bày những vấn đề lý luận chung về kế 

toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất 

theo chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. 

Luận văn đã khái quát, phân tích và đánh giá hiện trạng thực tế của kế 

toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm nhựa tại Công ty cổ phần Toàn 

Thắng. Dựa trên cơ sở đó, đã tiến hành đánh giá, rút ra các ưu, nhược điểm cơ 

bản mà công ty cần khắc phục. 

Luận văn đã nêu rõ chiến lược phát triển, sự cần thiết và yêu cầu của 

việc hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm bồn nhựa tại 

Công ty cổ phần Toàn Thắng, đây là tiền đề cơ bản vô cùng quan trọng để tác 

giả có thể đạt được mục tiêu trong quá trình nghiên cứu. 

Từ cơ sở các phân tích cụ thể có căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn 

và có tính khả thi cao, luận văn đã nêu ra một số giải pháp để hoàn thiện kế 

toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại đơn vị, đồng thời, luận văn 

cũng đưa ra những yêu cầu về sự phát triển trong chính sách của nhà nước và 

doanh nghiệp nhằm tạo tiền đề để đưa các giải pháp vào thực tiễn. 

Với những kết quả trên, tác giả đã rất cố gắng nghiên cứu các vấn đề lý 
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thuyết và thực tiễn nhằm đáp ứng về cơ bản các mục tiêu mà đề tài nghiên 

cứu đặt ra. Tuy nhiên, do năng lực nghiên cứu, kinh nghiệm còn chưa đầy đủ, 

thời gian có hạn nên nội dung của luận văn khó có thể tránh khỏi được những 

thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự hướng dẫn, chỉ dẫn thêm của các 

thầy cô giáo, các nhà khoa học, các chuyên gia để bài luận văn được hoàn 

thiện hơn. 
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