
Bản tin kế toán 
 
Thông tư số 133/2016/TT-BTC  
Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ 

Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC (“Thông 
tư 133”) hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông tư 133 có hiệu lực áp dụng 
cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2017. Thông tư 133 thay thế các nội dung 
áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC (“Quyết định 48”) 
ngày 14/9/2006 của Bộ Tài Chính và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011 của Bộ Tài 
chính. (“Thông tư 138”). Các doanh nghiệp vừa và nhỏ được chủ động trong việc thiết kế và xây 
dựng hệ thống kế toán phù hợp với đặc điểm ngành nghề và nhu cầu quản lý, ra quyết định. 
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1. Đối tượng áp dụng 

Thông tư 133 áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo 
quy định của Pháp luật  về hỗ trợ doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp 
do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty 
đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng 
khóa, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy 
định tại Luật Hợp tác xã. 

 

2. Nguyên tắc chung 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể áp dụng Chế độ kế 
toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2015 của Bộ Tài chính 
(“Thông tư 200”) và các văn bản sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế nhưng phải thông báo cho cơ quan 
thuế quản lý doanh nghiệp và phải thực hiện nhất 
quán trong năm tài chính. Trường hợp doanh nghiệp 
vừa và nhỏ muốn chuyển đổi trở lại áp dụng chế độ 
kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ theo Thông tư 133 
thì phải thực hiện từ đầu năm tài chính và phải 
thông báo cho Cơ quan Thuế. 

 

3. Ưu điểm của Thông tư 133 so với Quyết định 48 
và Thông tư 138 

So với Quyết định 48 và Thông tư 138 thì Thông tư 
133 có những ưu điểm vượt trội như sau: 

Đề cao tính khả thi áp dụng trong thực tế doanh 
nghiệp: Chế độ kế toán áp dụng cho Doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của Thông tư 133 mang tính cởi mở, linh 
hoạt cao, đưa ra nhiều lựa chọn cho doanh nghiệp 
hơn. 

Hướng đến phục vụ nhu cầu quản trị, điều hành 
doanh nghiệp. 

Coi trọng bản chất hơn hình thức và tên gọi giao 
dịch 

Tiếp cận gần hơn thông lệ và Chuẩn mực quốc tế 

Cụ thể những ưu điểm vượt trội của Thông tư 133 
được thể hiện qua những thay đổi sẽ được trình bày 
chi tiết trong phần sau. 

 

 

 

 

4. Những điểm khác biệt chính và bổ sung của 
Thông tư 133 so với Quyết định 48 và Thông tư 138 

 

4.1 Đơn vị tiền tệ trong kế toán 

Thông tư 133 cho phép các doanh nghiệp vừa va ̀ 
nhỏ, có đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại 
tệ, được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để 
ghi sổ kế toán. Khi lựa chọn đơn vị tiền tệ trong kế 
toán, doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp.  

Ngoài các yếu tố để xác định đơn vị tiền tệ như đề 
cập trong Quyết định 48 và Thông tư 138, Thông tư 
133 cũng bổ sung các yếu tố sau đây khi xem xét và 
cung cấp bằng chứng về đơn vị tiền tệ trong kế toán 
của đơn vị:  

Đơn vị tiền tệ sử dụng để huy động các nguồn lực 
tài chính (như phát hành cổ phiếu, trái phiếu); 

Đơn vị tiền tệ thường xuyên thu được từ các hoạt 
động kinh doanh và được tích trữ lại. 

 

4.2 Chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt 
Nam 

Doanh nghiệp sử dụng đồng tiền khác với Đồng Việt 
Nam làm đơn vị tiền tệ trong kế toán thì Báo cáo tài 
chính mang tính pháp lý để công bố ra công chúng 
và nộp cho các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam 
là Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt 
Nam. Trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng bắt 
buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính thì Báo cáo tài 
chính nộp cho cơ quan quản lý Nhà nước và công bố 
ra công chúng phải được kiểm toán. 

Khi chuyển đổi Báo cáo tài chính sang Đồng Việt 
Nam, doanh nghiệp phải trình bày rõ trên Bản 
thuyết minh Báo cáo tài chính những ảnh hưởng 
(nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc chuyển đổi 
Báo cáo tài chính sang Đồng Việt Nam 

 

4.3 Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản 

So với Quyết định 48 và Thông tư 138 thì Thông tư 
133 chỉ quy định nguyên tắc kế toán chứ không 
hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh 
nghiệp sẽ tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù 
hợp quy trình luân chuyển chứng từ. 

 

 



Bản tin kế toán 11-2016 

4 

4.4 Tổ chức hạch toán tại các đơn vị trực thuộc 
không có tư cách pháp nhân hạch toán phu ̣ thuộc 
(gọi tắt là đơn vị hạch toán phu ̣ thuộc) 

 

Thông tư 133 cho phép các doanh nghiệp tổ chức tô ̉ 
chức bộ máy kế toán và phân cấp hạch toán ở các 
đơn vị hạch toán phụ thuộc phù hợp với đặc điểm 
hoạt động, yêu cầu quản lý và không trái với quy 
định của pháp luật. Thông tư 133 linh hoạt so với các 
quy định cũ, doanh nghiệp có thể quyết định việc kế 
toán tại đơn vị hạch toán phụ thuộc có tổ chức bộ 
máy kế toán riêng, cụ thể: 

- Cho phép ghi nhận khoản vốn kinh doanh được 
doanh nghiệp cấp cho đơn vị hạch toán phụ thuộc 
là ghi nhận nợ phải tra ̉ hoặc vốn chủ sở hữu; 

- Cho phép doanh nghiệp quyết định việc ghi nhận 
doanh thu, giá vốn tại từng đơn vị hạch toán phụ 
thuộc đối với các giao dịch mua, bán, điều chuyển 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ nội bộ, không phụ 
thuộc vào hình thức của chứng từ kế toán (hóa 
đơn hay chứng từ luận chuyển nội bộ). 

-  Việc phân cấp kế toán tại đơn vị hạch toán phụ 
thuộc: Tùy thuộc mô hình tổ chức kế toán tập 
trung hay phân tán, doanh nghiệp có thể giao đơn 
vị hạch toán phụ thuộc phản ánh đến lợi nhuận 
sau thuế chưa phân phối hoặc chỉ phản ánh đến 
doanh thu, chi phí. 

 

4.5 Tài khoản kê ́ toán 

Chế độ kế toán chủ yếu quy định đến TK cấp 1, chỉ 
một số ít TK chi tiết đến cấp 2, mỗi tài khoản chỉ 
phản ánh một nội dung chứ không có riêng TK ngắn 
hạn, dài hạn. Doanh nghiệp được tự chi tiết và theo 
dõi ngắn hạn, dài hạn hoặc mở các tài khoản chi tiết 
theo yêu cầu quản lý của mình.  
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Thông tư 133 Quyết định 48 

Tài Khoản đầu 1 

Không có TK 1113, 1123: Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý 

TK 121: Chứng khoán kinh doanh 

TK 121: Đầu tư tài chính ngắn hạn – 1211: Cổ phiếu 

– 1212: Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu 

TK 128: Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 

  – 1281: Tiền gửi có kì hạn 

– 1288: Đầu tư ngắn hạn khác 

TK 136: Phải thu nội bộ 

 Không có – 1361: Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 

– 1368: Phải thu nội bộ khác 

TK 138: Phải thu khác TK 138: Phải thu khác 

-1381: Tài sản thiếu chờ xử lý -1381: Tài sản thiếu chờ xử lý 

– 1386: Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược   

  -1388: Phải thu khác 

-1388: Phải thu khác   

Không có TK 142: Chi phí trả trước ngắn hạn 

TK 151: Hàng mua đang đi đường  Không có 

Không có TK 171: Giao dịch  mua bán lại trái phiếu của Chính phủ 

Tài khoản đầu 2 

Không có 

TK 221: Đầu tư tài chính dài hạn 

– 2212: Vốn góp liên doanh 

– 2213: Đầu tư vào công ty liên kết 

– 2218: Đầu tư tài chính dài hạn khác 

TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản TK 159: Các khoản dự phòng 

  – 1591: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 

-TK 2291: Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh – 1592: Dự phòng phải thu khó đòi 

  – 1593: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 

– TK 2292: Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác   

  Tk 229: Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 

– TK 2293: Dự phòng phải thu khó đòi   

– TK 2294: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho   

TK 242: Chi phí trả trước  TK 242: Chi phí trả trước dài hạn 

Không có Tk 244: Ký quỹ, ký cược dài hạn 

So sánh các tài khoản kế toán giữa Thông tư 133 và 
Quyết định 48 
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So sánh các tài khoản kế toán giữa Thông tư 133 và 
Quyết định 48 

Thông tư 133 Quyết định 48 

Tài khoản đầu 3 

Không có TK 311: Vay ngắn hạn 

Không có TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả 

TK 336: Phải trả nội bộ.  Không có 

TK 341: Vay và nợ cho thuê tài chính TK 341: Vay, nợ dài hạn 

  – 3411: Vay dài hạn 

-TK 3411: Các khoản đi vay – 3412: Nợ dài hạn 

  – 3413: Trái phiếu phát hành 

– TK 3412: Nợ thuê tài chính + 34131: Mệnh giá trái phiếu 

  + 34132: Chiết khấu trái phiếu 

TK 343: Trái Phiếu phát hành + 34133: Phụ trội trái phiếu 

– 3431: Trái phiếu thường – 3414: Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn 

  + 34311: Mệnh giá trái phiếu   

  + 34312: Chiết khấu trái phiếu   

  + 34313: Phụ trội trái phiếu   

– 3432: Trái phiếu chuyển đổi   

TK 344: Nhận ký quỹ, ký cược   

Không có TK 351: Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 

TK 352: Dự phòng phải trả 

TK 352: Dự phòng phải trả (Không có tài khoản cấp 2) 

-3521: Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa 

– 3522: Dự phòng bảo hành công trình xây dựng 

– 3523: Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp 

– 3524: Dự phòng phải trả khác 
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4.6 Bổ sung kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác 
kinh doanh  

Thông tư 133 điều 35 đưa ra những định nghĩa về 
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và Kế toán cơ 
bản cho giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh.  

  

4.7 Dỡ  bỏ toàn bộ sự bắt buộc đối với chứng từ va ̀ 
sổ kế toán 

Thông tư 133 quy định doanh nghiệp được tự thiết 
kế mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt 
động và yêu cầu quản lý của đơn vị nhưng phải đảm 
bảo các nội dung chủ yếu và phải đảm bảo cung cấp 
những thông tin theo quy định của Luật Kế toán va ̀ 
các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, không bắt 
buộc theo các chứng từ kế toán phải đều thuộc loại 
hướng dẫn như các quy định trước. 

 

Tương tự tất ca ̉ các biểu mẫu sổ kế toán (kẻ ca ̉ các 
loại Sổ Cái, sổ Nhật ký) đều thuộc loại hướng dẫn 
(không bắt buộc). Doanh nghiệp phải tuân thủ quy 
định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn 
Luật Kế toán. Doanh nghiệp được tự thiết kế biểu 
mẫu sổ, thẻ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động 
và yêu cầu quản lý nhưng phải đảm bảo trình bày 
thông tin đầy đủ, rõ ràng, dễ kiểm tra, kiểm soát. 

 

4.8 Về báo cáo tài chính 

Thông tư 133  - Điều 73 cho phép Doanh nghiệp 
được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh 
khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn 
theo truyền thống.  

 

Ngoài ra thông tư 133 còn đưa ra các hướng dẫn về 
Nguyên tắc lập và trình bày báo cáo tài chính cho 
Doanh nghiệp nếu doanh nghiệp không đáp ứng gia ̉ 
định hoạt động liên tục.  Theo đó, doanh nghiệp 
không phải phân loại tài sản và nợ phải trả thành 
ngắn hạn và dài hạn mà trình bày theo tính thanh 
khoản giảm dần, đồng thời doanh nghiệp phải đánh 
gia ́ lại toàn bộ tài sản và nợ phải tra ̉ trừ trường hợp 
có một bên thứ ba kế thừa quyền đối với tài sản hoặc 
nghĩa vụ đối với nợ phải trả theo giá trị sổ sách.  

 

      

 

4.9 Tách biệt giữa kế toán và thuế 

So với Quyết định 48 và Thông tư 138 thì Thông tư 
133 đã tách biệt kế toán và thuế, hướng đến phục vụ 
nhu cầu quản trị, điều hành doanh nghiệp. Cụ thể, 
đưa ra các Nguyên tắc kế toán doanh thu và chi phí 
như sau: 

 

Nguyên tắc kế toán doanh thu 

Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của các 
khoản được quyền nhận, không phân biệt đã thu 
tiền hay sẽ thu tiền. 

 

1. Doanh thu được xác định theo giá trị hợp lý của 
các khoản được quyền nhận, không phân biệt đã 
thu tiền hay sẽ thu tiền. 

 

2. Doanh thu và chi phí tạo ra khoản doanh thu đó 
phai được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc 
phù hợp. Tuy nhiện trong một số trường hợp, 
nguyên tắc phù hợp có thể xung đột với nguyên 
tắc thận trọng trong kế toán, thì kế toán phải căn 
cứ vào bản chất giao dịch để phản ánh một cách 
trung thực, hợp ly ́. 

 

3. Doanh thu, lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài 
sản, nợ phải trả không được  coi là chưa thực 
hiện do tại thời điểm đánh giá lại, đơn vị đã có 
quyền đối với tài sản và đa ̃ có nghĩa vụ nợ hiện 
tại đối với các khoản nợ phải tra ̉, ví dụ: Các 
khoản lãi, lỗ phát sinh do đánh giá lại tài sản 
mang đi góp vốn đầu tư vào đơn vị khác, đánh 
gia ́ lại các tài sản tài chính theo giá trị hợp ly ́ đều 
được coi là đã thực hiện. 

 

4. Thời điểm, căn cứ để ghi nhận doanh thu kê ́ toán 
và doanh thu tính thuế có thể khác nhau tùy vào 
từng tình huống cụ thể. Doanh thu tính thuê ́ chỉ 
được sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo 
quy định của pháp luật; Doanh thu ghi nhận trên 
sổ kế toán để lập Báo cáo tài chính phải tuân thủ 
các nguyên tắc kế toán va ̀ tùy theo từng trường 
hợp không nhất thiết phải bằng số đã ghi trên 
hóa đơn bán hàn. 
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Nguyên tắc kế toán chi phí 

Việc ghi nhận chi phí ngay cả khi chưa đến kỳ hạn 
thanh toán nhưng có khả năng chắc chắn sẽ phát 
sinh nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng và bảo 
toàn vốn. Chi phí và khoản doanh thu do nó tạo ra 
phải được ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù 
hợp. Tuy nhiên trong một số trường hợp, nguyên tắc 
phù hợp có thể xung đột với nguyên tắc thận trọng 
trong kế toán, thì kế toán phải căn cứ vào bản chất 
của giao dịch để phản ánh một cách trung thực, hợp 
lý. 

Các khoản chi phí không được coi là chi phí được trừ 
theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp 
(“TNDN”) nhưng có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đã 
hạch toán đúng theo Chê ́ độ kế toán thì không được 
ghi giảm chi phí kế toán mà chỉ điều chỉnh trong 
quyết toán thuế TNDN để làm tăng số thuế TNDN 
phải nộp. 

 

4.10 Bổ sung thêm các khoản mục tài sản cần lập 
dự phòng tổn thất  

Thông tư 133 bổ sung các khoản mục tài sản cần lập 
dự phòng tổn thất như sau: 

1. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 

Doanh nghiệp được trích lập dự phòng đối với phần 
gia ́ trị bị tổn thất có thể xảy ra khi có bằng chứng 
chắc chắn cho thấy giá trị thị trường của các loại 
chứng khoán doanh nghiệp đang nắm giữ vì mục 
đích kinh doanh bị giảm so với gia ́ trị ghi sổ. 

Điều kiện, căn cứ và mức trích lập hoặc hoàn nhập 
dự phòng thực hiện theo các quy định của pháp luật.  

 

 

2.Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác:  

Là khoản dự phòng tổn thất do doanh nghiệp nhận vốn 
góp đầu tư bị lỗ dẫn đến nha ̀ đầu tư có kha ̉ năng mất vốn 
hoặc khoản dự phòng suy giảm gia ́ trị các khoản đầu tư. 

Đối với khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết, nhà 
đầu tư chỉ trích lập dự phòng khi công ty liên doanh, liên 
kết bị lỗ dẫn đến nhà đầu tư có khả năng mất vốn theo 
quy định hiện hành. 

Đối với khoản đầu tư mà nhà đầu tư nắm giữ lâu dài 
(không phân loại là chứng khoán kinh doanh) và nhà đầu 
tư không nắm giữ quyền kiểm soát, không có ảnh hưởng 
đáng kể đối với bên được đầu tư, việc lập dự phòng được 
thực hiện như sau: 

Đối với khoản đầu tư vào cô ̉ phiếu niêm yết hoặc giá trị 
hợp lý khoản đầu tư được xác định tin cậy, việc lập dự 
phòng dựa trên giá trị thi ̣ trường của cô ̉ phiếu (tương tự 
như dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh). 

Đối với khoản đầu tư không xác định được giá trị hợp lý 
tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng được thực hiện 
căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư (dự phòng tổn 
thất đầu tư vào đơn vị khác).  
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Nguyen Đào Thanh Thảo 
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