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Thông tư 133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế
độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày 26 tháng 8 năm 2016, Bộ Tài Chính đã ban hành Thông tư 133/2016/TT-BTC
hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa, thay thế Quyết định số
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư số 138/2011/TT-BTC ngày 4/10/2011
của Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc
sau ngày 1/1/2017. Theo đó, một số nội dung mới và quan trọng cần chú ý như sau:
1. Về chứng từ kế toán và sổ kế toán
•

Các chứng từ kế toán đều thuộc loại hướng dẫn (không bắt buộc), 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 và các văn bản
hướng dẫn Luật Kế toán;

•

Tất cả các biểu mẫu sổ kế toán (kể cả 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;

•

Trường hợp không tự xây dựng và thiết kế biểu mẫu chứng từ, sổ kế toán cho
đơn vị, DN có thể áp dụng theo mẫu hướng dẫn của Bộ Tài chính.

2. Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản
•

Chỉ quy định nguyên tắc kế toán;

•

Không hướng dẫn chi tiết các bút toán định khoản. Doanh nghiệp tự thực hiện
bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn sao BCTC
đúng;

•

Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng được các tiêu
chí Chế độ quy định;

•

Doanh nghiệp được tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch
nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra;

•

Doanh nghiệp được tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản
vốn nhận từ doanh nghiệp là nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu;

•

Doanh nghiệp được lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần
hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống…

3. Các thay đổi của hệ thống tài khoản Thông tư 133/2016/TT-BTC với Quyết
định 48/2006/QĐ-BTC
•

Các TK cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn gộp thành TK 1386- Cầm
cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược;

•

Gộp các TK dự phòng chung vào TK 229;

•

Các TK chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn gộp thành TK 242- Chi phí trả
trước;
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•

Các TK 311, 315, 341 gộp thành TK 341- Vay và nợ thuê tài chính;

•

Các TK nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn và dài hạn thành TK 3386- Nhận ký quỹ,
ký cược;

•

Bổ sung thêm TK 136- Phải thu nội bộ;

•

Đổi tên TK 411 thành “Vốn đầu tư của CSH”;

•

Bỏ các TK 1113, 1123, 171, 311, 315, 351, 521, các TK ngoài bảng.

4. Chuyển đổi số dư trên sổ kế toán
•

Số dư chi tiết về vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đang phản ánh trên TK 1113 và
1123 được chuyển sang theo dõi trên các TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim khí quý, đá quý được
phân loại là hàng tồn kho) và TK 2288 - Đầu tư khác (đối với vàng bạc, kim khí
quý, đá quý không được phân loại là hàng tồn kho);;

•

Số dư các khoản trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn,
không nắm giữ vì mục đích kinh doanh (mua vào để bán ra với mục đích kiếm lời
qua chênh lệch giá mua, bán) đang phản ánh trên TK 121 - Đầu tư tài chính
ngắn hạn được chuyển sang TK 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (1288);

•

Số dư TK 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn được chuyển sang TK 242 - Chi phí
trả trước;

•

Số dư chi tiết TK 1388 về ký quỹ, ký cược ngắn hạn và TK 244 - Ký quỹ, ký
cược dài hạn được chuyển sang TK 1386 - Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược;

•

Số dư các khoản dự phòng đang phản ánh trên TK 159, 229 được chuyển sang
TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (chi tiết cho từng TK cấp 2 phù hợp với nội
dung dự phòng);

•

Số dư TK 311 - Vay ngắn hạn, TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả, TK 3411- Vay
dài hạn và TK 3412 - Nợ dài hạn chuyển sang TK 341 - Vay và nợ thuê tài chính;

•

Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn chuyển sang TK 3386 - Nhận ký
quỹ, ký cược;

•

Khoản trích trước chi phí sửa chữa, duy trì cho TSCĐ hoạt động bình thường
(đối với những TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật phải sửa chữa định kỳ), chi phí hoàn
nguyên môi trường, hoàn trả mặt bằng và các khoản có tính chất tương tự đang
phản ánh trên TK 335 - Chi phí phải trả được chuyển sang TK 352 - Dự phòng
phải trả (chi tiết TK 3524).

5. Điều khoản hồi tố
•

Doanh nghiệp không tiếp tục trích khấu hao đối với bất động sản đầu tư nắm giữ
chờ tăng giá và không phải hồi tố toàn bộ chi phí khấu hao lũy kế đã trích từ các
kỳ trước;

•

Doanh nghiệp báo cáo lại thông tin so sánh trên Báo cáo tài chính đối với các chỉ
tiêu có sự thay đổi giữa Thông tư này và Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành
theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính và thuyết minh lí do là có sự thay đổi trong Chế độ kế toán doanh nghiệp.
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Crowe Vietnam là một trong những công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu trong
phân khúc thị trường tầm trung tại Việt Nam. Crowe Vietnam tự hào đã hỗ trợ thành
công hoạt động kinh doanh của hàng trăm khách hàng trong thời gian qua. Crowe
Vietnam là thành viên chính thức của Crowe Global, mạng lưới kế toán kiểm toán
lớn thứ 8 Thế giới và thứ 6 Châu Á - Thái Bình Dương. Mạng lưới quốc tế của
chúng tôi bao gồm hơn 200 công ty kế toán và tư vấn độc lập có mặt tại hơn 120
quốc gia trên toàn thế giới.

Kiểm toán

Tư vấn

Công ty kiểm toán có đang
mang lại giá trị mà Quý Doanh
nghiệp mong đợi?

Sự lựa chọn của Quý vị đã là
hoàn hảo nhất cho tương lai
của Doanh nghiệp?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Thuế

Rủi ro

Quý Doanh nghiệp có thực sự
đạt được hiệu quả về Thuế?

Quý vị đã đạt được hay vượt
trên những tiêu chuẩn cao hiện
nay về quản lý rủi ro?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Kế toán

Tư vấn Doanh nghiệp Nhật Bản

Quý Doanh nghiệp có cần sự
hỗ trợ để vượt qua những khó
khăn trong việc tuân thủ quy
định ở nước sở tại?

Là Doanh nghiệp Nhật Bản,
Quý vị có cần hỗ trợ trong việc
thiết lập và duy trì hoạt động
kinh doanh tại Việt Nam?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Nhân sự tiền lương

Chuyển giá

Quý vị có cần những chuyên
gia có thể thay quý vị thực hiện
tất cả các thủ tục liên quan tới
vấn đề nhân sự tiền lương?

Quý vị cần một bên thứ ba
đáng tin cậy hỗ trợ quý Doanh
nghiệp trong việc tuân thủ các
quy định liên quan đến vấn đề
chuyển giá?

Xem thêm tại đây

Xem thêm tại đây

Dịch vụ bản tin
Tại Crowe Vietnam, chúng tôi mong muốn đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội
thông qua việc phổ cập kiến thức chuyên môn và tin tức pháp luật cho cộng đồng. Chúng tôi
không ngừng đầu tư nguồn nhân lực và cơ sở vật chất vào dịch vụ Bản tin để mang đến
thông tin cập nhật hữu ích miễn phí cho những độc giả quan tâm.
Xem thêm tại đây

