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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

LỜI NÓI ĐẦU 
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây ngày càng hội nhập 

với nền kinh tế thế giới, phát triển theo hướng mở làm xuất hiện nhiều 

thành phần kinh tế khiến cho tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tăng 

rõ rệt. Các doanh nghiệp muốn tồn tại và vươn lên khẳng định vị trí của 

mình cần phải năng động trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt cần làm tốt kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành nhằm giảm chi phí từ đó hạ giá thành sản phẩm song vẫn đảm bảo 

yêu cầu chất lượng. Ngành xây dựng cơ bản trong điều kiện phát triển như 

hiện nay ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra cơ sở vật 

chất cho đất nước và là ngành có số vốn bỏ ra nhiều do đó hạch toán chi 

phí lại càng quan trọng nhằm chống thất thoát lãng phí và tham ô. Kế toán 

luôn được xác định là khâu trọng tâm trong đó kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm là bộ phận quan trọng hàng đầu với mục đích hạ 

thấp chi phí thông qua việc sử dụng tiết kiệm đầu vào, tận dụng tốt nguồn 

lực sản xuất hiện có, kết hợp các yếu tố sản xuất một cách tối ưu ... giúp 

quản lý chi phí, giá thành theo từng công trình, từng giai đoạn, từ đó đối 

chiếu, so sánh với số liệu định mức, tình hình sử dụng lao động, vật tư, chi 

phí dự toán để tìm ra nguyên nhân chênh lệch, kịp thời ra các quyết định 

đúng, điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu đã đề ra. 

Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp XDCB không chỉ có ý nghĩa to 

lớn trong phạm vi ngành mà còn có ý nghĩa to lớn đối với các ngành khác 

và toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Thực tế hiện nay kế toán ở các doanh 

nghiệp XDCB nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng còn nhiều 
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thiếu sót dẫn đến tình trạng thất thoát, lãng phí vật tư, lao động, tiền vốn. 

Vì vậy, việc quản lý chặt chẽ cũng như hạch toán một cách đầy đủ, kịp 

thời các chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là rất cần thiết nhằm mục 

đích cân đối chi phí và lợi nhuận, giám sát đồng thời cung cấp thông tin 

kịp thời phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị doanh nghiệp. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó và dưới dự hướng dẫn nhiệt tình 

của thầy giáo PGS.TS Nghiêm Văn Lợi cùng các anh chị Phòng Kế toán và 

các phòng ban khác tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, tác giả đã 

chọn nghiên cứu đề tài: “Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

tại công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8” làm Luận văn Thạc sỹ của 

mình. 

1.2. Tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài 

Đề tài về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp đã được 

rất nhiều tác giả ở bậc thạc sỹ nghiên cứu và đề cập. Mỗi công trình đều có 

phạm vi hoặc đặc thù nghiên cứu khác nhau. Phạm vi nghiên cứu ở từng 

công ty cụ thể hoặc nhóm doanh nghiệp hoạt động trong từng lĩnh vực khác 

nhau như xây dựng sản xuất, thương mại.... Khía cạnh nghiên cứu từ kế toán 

tài chính đến kế toán quản trị, với mục đích chung là hoàn thiện và nâng cao 

hiệu quả kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm. Mỗi công trình nghiên 

cứu đều có những nét đặc thù riêng tùy thuộc vào thực trạng đối với đơn vị, 

nhóm đơn vị nghiên cứu và có đóng góp nhất định cho kế toán nói chung và 

kế toán CPSX, tính giá thành sản phẩm nói riêng. Một số công trình cụ thể 

như sau: 

- Luận văn “ Hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 5” của tác giả 

Nguyễn Thị Thu Hằng năm 2014. Luận văn đã trình bày những cơ sở lý luận 

chung và thực trạng về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong 
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doanh nghiệp xây lắp như khái niệm phân loại , phương pháp kế toán CP 

NVLTT, CP NCTT, CP SXC….kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm 

trong  công ty xây dựng. 

- Luận văn thạc sĩ: “Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp trong các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn Hà 

Nội trong điều kiện vận dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam” của Thạc sĩ 

Hoàng Thị Nga – 2014 (Trường ĐH Thương Mại). Về mặt lý luận Luận văn 

đã tổng quát những vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp, Về mặt thực tiễn Luận 

văn đã phân tích, đánh giá thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các doanh nghiệp. Trên cơ sở phân 

tích mặt mạnh, mặt yếu từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm hoàn 

thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại các 

doanh nghiệp này. 

- Luận văn “Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí xây lắp tại Công ty 

Sông Đà 11” – Lưu Thị Phương Thúy năm 2014. Luận văn đã đánh giá được 

các điểm mạnh, điểm yếu trong kế toán CPSX và tính giá thành nói riêng và 

kế toán doanh nghiệp nói chung. Đồng thời, tác giả cũng đã đưa ra được các 

giải pháp nhằm hoàn thiện phương pháp hạch toán kế toán CPSX và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp. 

Như vậy đã có nhiều đề tài nghiên cứu của nhiều tác giả về kế toán 

CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp nhưng chưa có đề tài nào nghiên 

cứu về kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng 

Phục Hưng 8 hoặc một đơn vị có đặc điểm sản xuất kinh doanh tương tự như 

Công ty. Chính vì vậy, tác giả đã tập trung nghiên cứu lý luận về CPSX, giá 

thành sản phẩm xây lắp ở cả hai góc độ kế toán tài chính và kế toán quản trị, 

phân tích đặc điểm của tổ chức sản xuất và quy trình sản xuất tại Công ty cổ 
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phần xây dựng Phục Hưng 8 ảnh hưởng đến kế toán CPSX và giá thành sản 

phẩm. Luận văn cũng tập trung nghiên cứu thực trạng kế toán CPSX và tính 

giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 dưới hai góc độ 

kế toàn'tài chính và kế toán quản trị, từ đó nêu ý kiến đánh giá và đề xuất 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán CPSX và giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty này. 

1.3. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

- Mục tiêu tổng quát: đánh giá thực trạng kế toán CPSX và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 nhằm tìm ra 

những ưu nhược điểm, từ đó có thể rút ra được những biện pháp góp phần 

hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 

- Mục tiêu cụ thể: 

+ Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận cơ bản về kế toán CPSX và tính 

giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp xây lắp. 

+ Tìm hiểu thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm tại 

Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8. 

+ Đánh giá thực trạng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, đưa ra một số 

giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện kế toán CPSX và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8. 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

+ Đối tượng nghiên cứu: Luận văn đi sâu nghiên cứu về những vấn đề 

liên quan đến kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty 

cổ phần xây dựng Phục Hưng 8. 

+ Phạm vi nghiên cứu: Các công trình, hạng mục công trình Công ty 

trúng thầu và đang thi công. 
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1.5. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp cơ bản chủ yếu vận dụng để nghiên cứu luận văn là 

phương pháp duy vật biện chứng, xem xét các vấn đề trên quan điểm duy vật 

lịch sử và các quan điểm lý luận đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, lý thuyết kinh tế và quản lý hiện đại. 

Ngoài ra, luận văn còn sử dụng các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

bao gồm: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, tìm hiểu thông tin trên 

internet, báo chí; phân tích; thống kê; tổng hợp; so sánh; mô hình hóa dựa 

trên những tài liệu sẵn có của đơn vị mà được vận dụng với điều kiện cụ thể, 

cơ chế chính sách hiện hành. 

1.6. Kết cấu của đề tài 

Ngoài phần mở đầu, phụ lục, danh mục các bảng biểu, hình vẽ, các 

chữ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và kết luận, bố cục đề tài gồm 4 

chương: 

Chương 1: Giới thiệu về đề tài nghiên cứu. 

Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán CPSX và tính giá thành tại các 

doanh nghiệp xây lắp. 

Chương 3: Thực trạng kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8. 

Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN 

XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP 

2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưởng đến 

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

2.1.1. Đặc điểm của doanh nghiệp xây lắp 

So với các ngành sản xuất khác, các doanh nghiệp xây lắp có những 

đặc điểm về kinh tế - kỹ thuật riêng biệt, xuất phát từ đặc điểm của sản phẩm 

xây lắp và quá trình tạo ra sản phẩm của ngành XDCB, tạo 'nên đặc trưng 

của các doanh nghiệp này, cụ thể như sau:  

- Sản phẩm xây lắp là những công trình hoặc vật kiến trúc có quy mô 

lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, mỗi sản phẩm được xây lắp theo 

thiết kế kỹ thuật và giá dự toán riêng. Do đó, đòi hỏi mỗi sản phẩm trước khi 

tiến hành sản xuất phải lập dự toán về thiết kế thi công và trong quá trình sản 

xuất sản phẩm xây lắp phải tiến hành so sánh với dự toán, lấy dự toán làm 

thước đo. 

- Sản phẩm xây lắp được tiêu thụ theo giá trị dự toán hoặc giá thanh 

toán với đơn vị chủ thầu, giá này thường được xác định trước khi tiến hành 

sản xuất thông qua hợp đồng giao nhận thầu xây lắp. Mặt khác sản phẩm xây 

lắp không thuộc đối tượng lưu thông, nơi sản xuất đồng thời là nơi tiêu thụ 

sản phẩm vì vậy sản phẩm xây lắp là loại hàng hoá có tính chất đặc biệt. 

- Thời gian sử dụng của sản phẩm xây lắp là lâu dài và giá trị của sản 

phẩm xây lắp rất lớn. Đặc điểm này đòi hỏi các doanh nghiệp xây lắp trong 

quá trình sản xuất phải kiếm tra chặt chẽ chất lượng công trình để đảm bảo 

cho công trình và tuổi thọ của công trình theo thiết kế. 

Những đặc điểm trên có ảnh hưởng lớn tới công tác tổ chức hạch toán 

kế toán, làm cho phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm xây lắp có những đặc điểm riêng. Để phát huy đầy đủ vai trò là công 



7 
 

 

cụ quản lý kinh tế, kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp phải được tổ chức 

phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy trình công nghệ sản xuất sản 

phẩm trong xây dựng cơ bản và thực hiện nghiêm túc các chế độ của kế toán 

do Nhà nước ban hành. 

2.1.2. Đặc điểm chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 

- Ngoài những khoản mục chi phí sản xuất thông thường, các doanh 

nghiệp xây lắp còn phát sinh thêm một số khoản mục chi phí như: Chi phí 

vận chuyển máy thi công đến công trường, chi phí huy động nhân công, chi 

phí lán trại cho công nhân... Vì vậy kế toán chi phí sản xuất trong doanh 

nghiệp xây lắp rất phức tạp, trong đó có những khoản chi phí chung cần phân 

bổ đến từng công trình cụ thể, cần có cách thức phân bổ phù hợp để phục vụ 

công tác quản lý chi phí, giá thành theo công trình. 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp rất đa dạng về chủng loại, kích cỡ, 

dễ hư hỏng tùy thuộc vào thời tiết, cần chú ý đến biện pháp bảo quản và 

kiểm soát chi phí. Chi phí nhân công trực tiếp thường chiếm một tỷ lệ nhất 

định trong tổng chi phí sản xuất tùy theo từng loại công trình xây dựng dân 

dụng, công trình giao thông..., điều kiện thi công công trình phải sử dụng 

nhiều lao động thủ công, yêu cầu về bặc thợ cao hay thấp. Chi phí sử dụng 

máy thi công chiếm tỷ trọng cao hay thấp cũng tùy thuộc vào từng công trình 

thi công bằng máy hay thủ công. Trong kế toán chi phí cũng cần dựa vào 

những đặc điểm này của chi phí để bước đầu có thể đánh giá được mối tương 

quan của từng khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm của từng công 

trình để phục vụ việc kiểm soát chi phí. 

- Việc tập hợp chi phí thực phát sinh, đối chiếu với dự toán là một 

công việc thường xuyên và cần thiết của kế toán để kiểm tra chi phí phát sinh 

đó có phù hợp với dự toán hay không cũng như để kiểm tra tính hiệu quả 

trong việc quản trị chi phí. 
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- Thời gian thi công công trình thường kéo dài nên việc theo dõi chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm ở công ty xây dựng không chỉ dừng lại ở 

việc tập hợp và theo dõi chi phí phát sinh trong năm tài chính mà còn phải 

theo dõi chi phí phát sinh, giá thành, doanh thu lũy kế qua các năm kể từ khi 

công trình bắt đầu khởi công cho đến thời điểm công trình được quyết toán. 

2.2. Nội dung chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 

2.2.1 Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất xây lắp 

2.2.1.1 Khái niệm chi phí sản xuất 

Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải biết 

kết hợp 3 yếu tố cơ bản, đó là: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức 

lao động. Hao phí của những yếu tố này biểu hiện dưới hình thức giá trị được 

gọi là chi phí sản xuất. 

Như vậy, Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt 

động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, như: giá vốn hàng bán, chi 

phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí lãi tiền vay, và những chi 

phí liên quan đến hoạt động cho các bên khác sử dụng tài sản sinh ra lợi tức, 

tiền bản quyền,… Những chi phí này phát sinh dưới dạng tiền và các khoản 

tương đương tiền, hàng tồn kho, khấu hao máy móc, thiết bị. 

2.2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất 

* Phân loại theo nội dung kinh tế của chi phí: 

Theo cách phân loại này, mỗi loại chi phí sản xuất mang một nội dung 

kinh tế riêng không phân biệt chi phí đó phát sinh ở lĩnh vực hoạt động sản 

xuất nào, ở đâu và mục đích hoặc tác dụng của chi phí như thế nào. Ta có thể 

phân loại như sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu: gồm toàn bộ giá trị về các loại nguyên vật 

liệu chính (như sắt, xi măng, cát...), nguyên vật liệu phụ, công cụ dụng cụ, 
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phụ tùng thay thế, thiết bị xây dựng cơ bản mà doanh nghiệp đã sử dụng cho 

hoạt động xây lắp trong kỳ. 

- Chi phí nhân công: gồm tổng số tiền lương, phụ cấp và các khoản 

trích (BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN) trên lương của người lao động theo 

chế độ quy định trong doanh nghiệp trong kỳ. 

- Chi phí khấu hao TSCĐ: là toàn bộ số tiền trích khấu hao về thiết bị 

vận tải, máy thi công xây dựng... 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là toàn bộ số tiền doanh nghiệp đã chi trả 

cho các dịch vụ từ bên ngoài như: tiền điện, tiền nước, tiền thuê máy thi công... 

phục vụ hoạt động xây lắp. 

- Chi phí bằng tiền khác: Gồm toàn bộ số tiền phải trả khác cho hoạt 

động sản xuất thi công ngoài các yếu tố đã kể trên như chi phí tiếp khách, 

hội hợp…. 

Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế như trên cho 

biết kết cấu, tỷ trọng từng loại chi phí, là cơ sở để phân tích đánh giá tình 

hình thực hiện dự toán chi phí sản xuất.  

* Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng: 

Căn cứ vào mục đích và công dụng của chi phí trong quá trình xây lắp 

và phương pháp tập hợp chi phí có tác dụng tích cực cho việc phân tích giá 

thành theo khoản mục chi phí. Mục đích của phân loại này nhằm tìm ra các 

nguyên nhân làm thay đổi giá thành so với định mức và đề ra các biện pháp 

hạ giá thành sản phẩm. Toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ được phân loại 

như sau: 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: là giá trị thực tế của các nguyên vật 

liệu chính (xi măng, cát, đá, sắt, thép…), nguyên vật liệu phụ (sơn, vôi), các 

cấu kiện, các bộ phận kết cấu công trình sử dụng trực tiếp cho sản phẩm xây 

lắp. 
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- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản tiền lương phải trả 

của công nhân trực tiếp xây lắp. Các khoản phụ cấp lương như tiền ăn ca, 

tiền công phải trả cho lao động thuê ngoài cũng được hạch toán vào khoản 

mục này. 

- Chi phí sử dụng máy thi công: là toàn bộ các khoản chi phí trực tiếp 

phát sinh trong quá trình sử dụng máy thi công như chi phí vật liệu, chi phí 

nhân công, chi phí CCDC, chi phí khấu hao máy thi công, chi phí dịch vụ 

mua ngoài, chi phí bằng tiền khác. 

- Chi phí sản xuất chung: bao gồm các khoản chi phí phục vụ cho 

công tác quản lý sản xuất chung ở tổ, đội sản xuất trong doanh nghiệp xây 

lắp như chi phí vật liệu, chi phí nhân viên, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí 

dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. 

+ Chi phí nhân viên quản lý đội xây lắp gồm lương chính, lương phụ 

và các khoản tính theo lương của nhân viên quản lý đội (bộ phận sản xuất); 

công nhân xây lắp, công nhân điều khiển máy thi công. 

+ Chi phí vật liệu: gồm giá trị vật liệu dùng để sửa chữa bảo dưỡng 

TSCĐ, các công cụ dụng cụ ở đội xây lắp. 

+ Chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng ở đội xây lắp. 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài như chi phí điện, nước, điện thoại sử 

dụng cho sản xuất và quản lý ở đội xây lắp. 

Cách phân loại này có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí theo 

định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm, là căn cứ để phân tích tình hình thực hiện kế hoạch giá thành và xác định 

định mức chi phí sản xuất cho kỳ sau. 

* Phân loại theo mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu chi phí: 
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- Chi phí trực tiếp: Là chi phí liên quan đến từng đối tượng chịu chi 

phí, những chi phí này được kế toán căn cứ vào chứng từ gốc để tập hợp cho 

từng đối tượng chịu chi phí. 

- Chi phí gián tiếp: Là chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi 

phí; những chi phí này kế toán phải tiến hành phân bổ cho các đối tượng liên 

quan theo một tiêu chuẩn thích hợp. 

Cách phân loại chi phí này có ý nghĩa đối với việc xác chi phí cố 

địnhương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí cho các đối tượng một 

cách hợp lý. 

* Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ giữa chi phí và khối 

lượng sản phẩm sản xuất 

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất bao gồm:  

- Chi phí cố định: là những chi phí mang tính tương đối ổn định không 

phụ thuộc vào mức hoạt động. Khi mức hoạt động tăng thì mức chi phí tính 

trên một đơn vị hoạt động có xu hướng giảm. 

- Chi phí biến đổi: là những chi phí thay đổi phụ thuộc vào mức hoạt 

động như chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi 

phí sử dụng máy thi công… Chi phí biến đổi cho một đơn vị hoạt động mang 

tính ổn định. 

- Chi phí hỗn hợp: là loại chi phí mà bản thân nó gồm cả các yếu tố 

sản xuất của chi phí cố định và chi phí biên đổi (như chi phí điện thoại, fax, 

chi phí thuê phương tiện vận chuyển vừa tính giá thuê cố định, vừa tính giá 

thuê theo quãng đường vận chuyển thực tế...) . 

Cách phân loại này có vai trò quan trọng trong phân tích điểm hoà vốn 

phục vụ cho việc ra quyết định kinh doanh của nhà quản lý. 

Ngoài các cách phân loại chi phí sản xuất trên, tuỳ thuộc vào các yêu 

cầu quản lý chi phí sản xuất xây lắp, có thể phân loại theo các cách khác 
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nhau, mối quan hệ giữa chi phí sản xuất với quy trình công nghệ, theo thẩm 

quyền và ra quyết định.... 

2.2.2. Khái niệm và phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 

2.2.2.1. Khải niệm giá thành sản phẩm: 

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các chi phí về 

lao động sống và lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng công tác, sản 

phẩm, lao vụ hoàn thành. 

Quá trinh sản xuất là quá trình thống nhất bao gồm 2 mặt: chi phí sản 

xuất và kết quả sản xuất. Tất cả các khoản chi phí phát sinh (phát sinh trong 

kỳ, kỳ trước chuyển sang) và các chi phí trích trước có liên quan đến khối 

lượng sản phẩm lao vụ, dịch vụ hoàn thành trong kỳ sẽ tạo nên chỉ tiêu giá 

thành sản phẩm. Nói cách khác, giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền 

của toàn bộ các khoản chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra bất kể kỳ nào nhưng có 

liên quan đến khối lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ. 

2.2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 

* Phân loại theo thời điểm tính và nguồn số liệu để tính giá thành: 

Để đáp ứng yêu cầu của quản lý và hạch toán, giá thành sản phẩm xây 

lắp được chia làm nhiều loại khác nhau, tùy theo tiêu thức sử dụng, theo cách 

phân loại này, chỉ tiêu giá thành được chia làm 3 loại: 

- Giá thành dự toán: Giá thành dự toán của công trình, hạng mục công 

trình là giá thành công tác xây lắp được xác định trên khối lượng công tác 

xây lắp theo thiết kế được duyệt, các dự toán và đơn giá thành xây dựng cơ 

bản do cấp có thẩm quyền ban hành và dựa theo mặt bằng giá cả thị trường. 

Giá thành dự toán là hạn mức kinh phí cao nhất mà doanh nghiệp có thể chi 

ra để đảm bảo có lãi. Nó là tiêu chuẩn để đơn vị xây lắp phấn đấu hạ thấp 

định mức thực tế, là căn cứ để kế hoạch hóa giá thành công tác xây lắp và đề 
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ra các biện pháp tổ chức kinh tế kỹ thuật nhằm hoàn thiện nhiệm vụ hạ giá 

thành công tác xây lắp được giao.  

- Giá thành kế hoạch: là loại giá thành dự toán căn cứ vào những điều 

kiện cụ thể của doanh nghiệp xây dựng cơ bản, của công trường trong một 

thời kỳ kế hoạch nhất định. Giá thành kế hoạch xây lắp được lập dựa vào 

định mức chi phí nội bộ của tổ chức xây lắp, về mặt nguyên tắc định mức chi 

phí nội bộ này phải tiên tiến hơn định mức dự toán. Vì vậy giá thành kế 

hoạch công tác xây lắp phải bằng hoặc nhỏ hơn giá thành dự toán. 
 

Giá thành kế 

hoạch của CT, 

HMCT 

= Giá thành dự toán 

của CT, HMCT 

- Mức hạ giá 

thành kế 

hoạch 
 

- Giá thành thực tế: phản ánh toàn bộ các chi phí thực tế mà doanh 

nghiệp đã bỏ ra để thực hiện khối lượng công tác xây lắp. Giá thành thực tế 

bao gồm chi phí định mức, chi phí vượt định mức, chi phí không định mức 

như các khoản thiệt hại trong sản xuất, các khoản bội chi, lãng phí về vật tư, 

lao động, tiền vốn trong quá trình xây lắp và quản lý của doanh nghiệp được 

phép tính vào giá thành. Giá thành thực tế xác định theo số liệu kế toán. 

* Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp theo phạm vi tính giá thành: 

theo cách phân loại này gồm: 

- Giá thành sản xuất: gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí 

nhân công, chi phí máy thi công và chi phi sản xuất chung tính cho từng 

công trình, hạng mục công trình hoặc lao vụ đã hoàn thành. 

- Giá thành toàn bộ sản phẩm xây lắp tiêu thụ gồm chi phí sản xuất và 

chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm lao vụ được tiêu thụ. Ngoài 

ra giá thành công tác xây lắp còn được theo dõi trên hai chỉ tiêu: giá thành 

của khối lượng hoàn chỉnh và giá thành của khối lượng hoàn thành quy ước: 
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+ Giá thành khối lượng hoàn chỉnh: là giá thành của công trình, hạng 

mục công trình đã hoàn thành bàn giao, đảm bảo kỹ thuật, chất lượng, đúng 

thiết kế và hợp đồng ký kết bàn giao được bên chủ đầu tư nghiệm thu và 

chấp nhận thanh toán. 

+ Giá thành khối lượng hoàn thành quy ước: là giá thành của các khối 

lượng đảm bảo thỏa mãn các điều kiện: phải nằm trong thiết kế, đạt điểm 

dừng kỹ thuật được chủ đầu tư nghiệm thu và chấp nhận thanh toán. 

Giá thành toàn bộ  Giá thành sản xuất  

Chi phí quản lý 
 

Chi phí 

của sản phẩm 
= 

của sản phẩm + +   doanh nghiệp  bán hàng 

- Giá thành sản xuất theo biến phí (giá thành sản xuất bộ phận): 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. Đây là chỉ tiêu có vai trò quan trọng trong việc phục vụ 

cho việc ra quyết định ngắn hạn, mang tính chiến lược như quyết định thay 

đổi biến phí và doanh thu để tăng lợi nhuận. 

- Giá thành toàn bộ theo biến phí: là giá thành sản phẩm 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. Đây là chỉ tiêu làm cơ sở cho kế toán 

quản trị xác định chỉ tiêu lãi gộp trước Chi phí cố định. 

2.2.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có mối liên hệ mật thiết với 

nhau, chúng giống nhau về chất nhưng khác nhau về lượng. Khi tiến hành 

hoạt động xây lắp, doanh nghiệp phải bỏ ra các chi phí về vật tư, lao động, 

máy móc, thiết bị và các chi phí khác. Tất cả các yếu tố đó tập hợp lại được 

gọi là chi phí xây lắp. Sau một thời gian nhất định, các yếu tố đó tạo thành 

một sản phẩm xây lắp hoàn chỉnh. Kết quả của một quá trình sử dụng các 

yếu tố sản xuất thể hiện ở chỉ tiêu giá thành sản phẩm. Do vậy cả chi phí và 
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giá thành sản phẩm là hai mặt thống nhất của một quá trình, quá trình hoàn 

thành sản phẩm. Chúng bao gồm các chi phí về lao động sống và lao động 

vật hóa kết tinh trong sản phẩm. Tuy nhiên, giữa chi phí và giá thành sản 

phẩm có sự khác nhau về quy mô giá trị, phạm vi tập hợp. Điều đó được thể 

hiện qua công thức sau: 

Giá thành 

sản phẩm 

= Chi phí xây 

lắp dở dang 

đầu kỳ 

+ Chi phí xây lắp 

phát sinh trong 

kỳ 

- Chi phí xây 

lắp dở dang 

cuối kỳ 

Khi giá trị sản phẩm xây lắp dở dang (chi phí xây lắp dở dang) đầu kỳ 

và cuối kỳ bằng nhau hoặc khi không có sản phẩm dở dang thì tổng giá thành 

sản phẩm bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 

2.2.4. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Để tổ chức tốt kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đáp 

ứng đầy đủ trung thực và kịp thời yêu câu quản lý chi phí sản xuất và giá 

thành của doanh nghiệp, kế toán cần thực hiện được các nhiệm vụ chủ yếu 

sau: 

- Xác định đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và phương 

pháp tính giá thành sản phẩm thích hợp.Tổ chức vận dụng các tài khoản kế 

toán để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phù hợp với 

phương pháp kế toán hàng tồn kho (kê khai thường xuyên hoặc kiểm kê định 

kỳ). 

- Tổ chức tập hợp, kết chuyển hoặc phân bổ từng loại chi phí sản xuất 

theo đúng đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định và bằng 

phương pháp thích hợp đã chọn, cung cấp kịp thời những số liệu thông tin 

tổng hợp về các khoản mục chi phí và yếu tố chi phí đã quy định, xác định 

đúng đắn trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ. 

- Vận dụng phương pháp tính giá thành thích hợp để tính toán giá 
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thành và giá thành đơn vị của các đối tượng tính giá thành theo đúng khoản 

mục quy định và đúng kỳ tính giá thành sản phẩm đã xác định. 

- Định kỳ cung cấp các báo cáo về CPSX và giá thành cho các cấp 

quản lý doanh nghiệp, tiến hành phân tích tình hình thực hiện các định mức 

và dự toán chi phí phân tích tình hình thực hiện giá thành và kế hoạch hạ giá 

thành sản phẩm. Phát hiện các hạn chế và khả năng tiềm tàng, đề xuất các 

biện pháp để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 

2.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

dưới góc độ kế toán tài chính 

2.3.1. Kế toán   chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp 

theo chuẩn mực kế toán Việt Nam 

2.3.1.1. Chuẩn mực số 01 

Chuẩn mực số 01 (Chuẩn mực chung - ban hành và công bố theo 

quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính). Chuẩn mực quy định và hướng dẫn các nguyên tắc 

và yêu cầu kế toán cơ bản, các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của báo cáo 

tài chính của doanh nghiệp cụ thể chi phí bao gồm các chi phí sản xuất, 

kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường 

của các doanh nghiệp và các chi phí khác. Theo chuẩn mực số 01, cơ sở 

kế toán dồn tích quy định chi phí sản xuất xây lắp được ghi sổ kế toán vào 

thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế 

chi tiền. Theo đó, mọi giao dịch kinh tế liên quan đến chi phí sản xuất xây 

lắp được ghi nhận tại thời điểm giao dịch. Vì vậy, việc ghi nhận doanh thu 

và chi phí có ảnh hưởng quyết định đến báo cáo lợi nhuận của doanh 

nghiệp trong một kỳ, cơ sở kế toán dồn tích được xem là một nguyên tắc 

chính yếu đối với việc xác định lợi nhuận của doanh nghiệp. Lợi nhuận 

theo cơ sở dồn tích là phần chênh lệch giữa doanh thu và chi phí. Bên 
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cạnh đó, chuẩn mực 01 quy định về nguyên tắc giá gốc, xuất phát từ giả 

thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục dẫn tới hình thành nguyên tắc giá 

gốc, xuất phát từ giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục tài sản là chi 

tiêu của doanh nghiệp, mua về dùng cho sản xuất kinh doanh do đó phải 

ghi theo giá phí mà không quan tâm đến giá thị trường. Kế toán ghi chép 

chi phí theo số tiền thực sự bỏ ra ở thời điểm tài sản được ghi nhận. Ngoài 

ra, chuẩn mực quy định chi phí sản xuất phát sinh trong quá trình hoạt 

động kinh doanh là một trong các yếu tố của báo cáo tài chính. 

2.3.1.2. Chuẩn mực số 02         

Chuẩn mực số 02 - Hàng tồn kho, hướng dẫn xác định giá trị và kế 

toán hàng tồn kho vào chi phí. Việc chuẩn mực quy định hàng tồn kho 

được tính theo giá gốc. Trường hợp ghi giá trị thuần có thể thực hiện được 

thấp hơn giá trị gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện được. 

Và việc xác định giá trị gốc công trình, hạng mục công trình bao gồm: Chi 

phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến phát 

sinh để có được công trình, hạng mục công trình ở trạng thái hiện tại. Bên 

cạnh đó chuẩn mực 02 quy định chi phí không tính vào giá gốc của công 

trình, hạng mục công trình . Việc quy định này để xác định cụ thể việc ghi 

nhận chi phí để tính giá thành. Những chi phí đó có khoản cần lưu ý đó là 

chi phí nghuyên liệu, vật liệu, phân công và chi phí sản xuất, kinh doanh 

khác phát sinh trên mức bình thường không được tính vào giá gốc công 

trình, hạng mục công trình . Đặc biệt đối với chi phí xây lắp việc xác định 

chi phí ở mức bình thường để tính vào giá gốc của công trình, hạng mục 

công trình rất quan trọng. Nó ảnh hưởng đến việc tính giá thành sản phẩm. 

2.3.1.3. Chuẩn mực số 15 - Hợp đồng xây dựng 

Chuẩn mực kế toán số 15 (hợp đồng xây dựng) ban hành và công bố 

theo quyết định số 165/2002/QĐ - BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của 
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Bộ trưởng Bộ Tài chính đã chi phối kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm xây lắp trong việc ghi nhận chi phí của hợp đồng xây 

dựng. Để hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải ghi 

nhận và tập hợp chi phí. Trong đó theo VAS quy định ghi nhận chi phí của 

hợp đồng có ảnh hưởng rất lớn đến cách để các doanh nghiệp tập hợp chi 

phí và tính giá thành sản phẩm. 

Theo chuẩn mực kế toán (VAS15) : chi phí hợp đồng xây dựng gồm 

3 khoản: 

- Chi phí liên quan đến trực tiếp từng hợp đồng như chi phí nhân 

công tại công trường, chi phí nguyên vật liệu, chi phí khấu hao máy móc 

thiết bị, TSCĐ khác sử dụng để thực hiện hợp đồng, chi phí thuê bao nhà 

xưởng, chi phí thiết kế, chi phí để sửa chữa và bảo hành công trình. 

- Chi phí chung liên quan đến hoạt động của các hợp đồng xây dựng 

và có thể phân bố cho từng hợp đồng như chi phí bảo hiểm, chi phí thiết 

kế và trợ giúp kỹ thuật... 

- Các chi phí khác có thể thu hồi từ khách hàng như chi phí giải 

phóng mặt bằng, chi phí khác mà khách hàng phải trả lại cho nhà thầu... 

Những chi phí không liên quan đến hợp đồng xây dựng thì không 

được hoạh toán vào. Đối với chi phí hợp đồng bao gồm chi phí liên quan 

đến hợp đồng trong quá trình đàm phán, ký kết được coi là một phần chi 

phí nếu chúng có thể xác định một cách đáng tin cậy. 

Việc ghi nhận chi phí hợp đồng xây dựng cũng được VAS 15 quy 

định cụ thể Chi phí hợp đồng xây dựng được quy định trong 2 trường hợp 

cụ thể: 

+ Nếu hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo tiến độ 

kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng ước tính một cách đáng tin cậy 
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thì chi phí được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do 

nhà thầu xác nhận. 

+ Nếu hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu thanh toán theo giá trị 

khối lượng thực hiện, kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định 

một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận thì chi phí nhận được 

tương ứng với phần công việc đã hoàn thành.  

Chi phí được ghi nhận theo phần công việc đã hoàn thành của hợp 

đồng, được gọi là phương pháp tỷ lệ phần trăm hoàn thành. Theo phương 

pháp tỷ lệ % việc hoàn thành chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi 

nhận trong BCKQKD là chi phí của phần trăm công việc đã hoàn thành 

trong kỳ báo cáo. Khi phần công việc đã hoàn thành bằng phương pháp tỷ 

lệ % giữa chi phí đã phát sinh của phần công việc đã hoàn thành tại thời 

điểm so với tổng chi  phí dự toán của hợp đồng thì những chi phí liên 

quan đến phần công việc đã hoàn thành được tính vào chi phí cho tới thời 

điểm. Những chi phí không được tính vào phần công việc đã hoàn thành 

của hợp đồng có thể là: Chi phí của hợp đồng xây dựng liên quan đến hoạt 

động trong tương lai của hợp đồng như chi phí nguyên vật liệu đã được 

chuyển đến địa điểm xây dựng hoặc dành ra cho việc sử dụng trong hợp 

đồng nhưng chưa được lắp đặt, sử dụng. Các khoản tạm ứng cho nhà thầu 

phụ thuộc trước khi công việc chưa hoàn thành. 

* Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng không thể ước tính được 

một cách đáng tin cậy thì chi phí của hợp đồng xây dựng chỉ được ghi là 

chi phí trong ký khi chi phí này phát sinh. 

Đối với xây lắp, việc khoán xây lắp sau khi nhận thầu rất phổ biến. 

Khoán trong xây lắp có khoán theo mục phí và khoán gọn. Khoán theo 

khoản mục phí tức là bên giao khoán phải chịu mọi khoản phí, còn khi 

khoán gọn thì nhận khoán tập hợp chi phí. 
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2.3.2. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá 

thành trong doanh nghiệp xây lắp 

2.3.2.1. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn mà các chi phí 

sản xuất phát sinh được tổ chức, tập hợp và phân bổ. Giới hạn tập hợp chi 

phí sản xuất có thể là nơi phát sinh chi phí hoặc nơi chịu phí. Để xác định 

đúng đối tượng tập hợp chi phí cần căn cứ vào loại hình sản xuất, đặc điểm 

quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. 

Trong sản xuất xây lắp, với tính chất phức tạp của quy trình công 

nghệ, loại hình sản xuất đơn chiếc, sản phẩm xây lắp có giá trị kinh tế lớn, 

thường được phân chia thành nhiều khu vực, bộ phận thi công. Mỗi công 

trình, hạng mục công trình đều có dự toán, thiết kế riêng, cấu tạo vật chất 

khác nhau nên tuỳ thuộc vào công việc cụ thể, trình độ quản lý của mỗi 

doanh nghiệp xây lắp mà đối tượng kể toán chi phí có thể là từng công trình, 

hạng mục công trình hay từng đơn đặt hàng. 

 2.3.2.2. Đối tượng tính giá thành 

Đối tượng tính giá thành là các loại sản phẩm, công việc, lao vụ do 

doanh nghiệp sản xuất ra và cần phải tính được giá thành và giá thành đơn 

vị. 

Trong sản xuất XDCB, sản phẩm có tính đơn chiếc, đối tượng tính giá 

thành là từng công trình, HMCT đã xây dựng hoàn thành. Ngoài ra đối tượng 

tính giá thành có thể là từng giai đoạn hoàn thành quy ước, tùy thuộc vào 

phương thức bàn giao thanh toán giữa đơn vị xây lắp và chủ đầu tư. 

Kỳ tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp: Do sản phẩm XDCB 

được sản xuất theo từng đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất dài, công trình, 

HMCT chỉ hoàn thành khi kết thúc một chu kỳ sản xuất sản phẩm cho nên 

kỳ tính giá thành thường được chọn là thời điểm mà công trình, HMCT hoàn 
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thành bàn giao đưa vào sử dụng. 

2.3.2.3. Mối liên hệ giữa đối tượng kế toán chi phí sản xuất và đối 

tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 

Trong DNXL đối tượng tính giá thành thường trùng với đối tượng tập 

hợp chi phí sản xuất chính là công trình, hạng mục công trình. Như vậy, về 

bản chất đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành đều 

là phạm vi, giới hạn để tập hợp chi phí sản xuất và cùng phục vụ công tác quản 

lý, phân tích, kiểm tra chi phí, giá thành sản phẩm. 

Tuy nhiên, xác định đối tượng kế toán chi phí sản xuất là xác chi phí cố 

địnhạm vi, giới hạn để tổ chức kế toán chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. Còn 

xác định đối tượng tính giá thành là xác chi phí cố địnhạm vi, giới hạn của chi 

phí liên quan đến kết quả sản xuất đã hoàn thành của quy trình sản xuất. Thực tế, 

có những trường hợp một đối tượng tập hợp chi phí sản xuất chỉ liên quan đến 

một đối tượng tính giá thành, lại có nhiều trường hợp một đối tượng tập hợp chi 

phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng tính giá thành và ngược lại. 

2.3.3 Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các 

doanh nghiệp xây lắp  

2.3.3.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp xây lắp bao gồm giá thực tế toàn bộ 

vật liệu chính (gạch, gỗ, cát đá, xi măng…), vật liệu phụ (đinh, kẽm, dây 

buộc,…), các cấu kiện, các bộ phận kết cấu công trình (bê tông đúc sẵn, vì 

kèo lắp sẵn…) sử dụng trong quá trình sản xuất xây lắp từng công trình, 

hạng mục công trình. Nó không bao gồm giá trị vật liệu, nhiên liệu sử dụng 

cho máy thi công và vật liệu sử dụng cho quản lý đội công trình. Chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp còn bao gồm cả các chi phí cốt pha, dàn giáo, công 

cụ, dụng cụ được sử dụng nhiều lần. 

Việc tập hợp chi phí sản xuất nguyên vật liệu trực tiếp vào đối tượng 
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có thể tiến hành theo phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp phân bổ gián 

tiếp. 

Phương pháp trực tiếp được áp dụng cho chi phí nguyên vật liệu trực 

tiếp liên quan đến một đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất (công trình, 

hạng mục công trình). Vật liệu sử dụng cho công trình nào thì phải tính trực 

tiếp cho công trình đó. 

Phương pháp gián tiếp được áp dụng trong trường hợp chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp liên quan đến nhiều đối tượng khác nhau. Để phân bổ cho 

nhiều đối tượng cần phải lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý. 

Cuối kỳ hạch toán hoặc khi công trình hoàn thành phải tiến hành kiểm 

kê số vật liệu chưa sử dụng hết ở các công trường, bộ phận sản xuất để tính 

số liệu thực tế sử dụng cho công trình, đồng thời phải hạch toán đúng đắn số 

phế liệu thu hồi (nếu có) theo từng đối tượng công trình. 

* Chứng từ kế toán: Phiếu xuất kho vật tư; Phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ; Biên bản kiểm tra vật tư; Hoá đơn giá trị gia tăng. 

Ngoài các chứng từ bắt buộc sử dụng thống nhất theo quy định của 

nhà nước các doanh nghiệp có thể sử dụng thêm các chứng từ kế toán hướng 

dẫn. 

* Tài khoản sử dụng: 

TK 621- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (TK 621 được mở chi tiết 

cho từng đối tượng kế toán chi phí sản xuất). 

* Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 

Việc hạch toán các nghiệp vụ tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

trong doanh nghiệp xây lắp được khái quát,  thể hiện ở Sơ đồ 2.1 như sau: 
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Sơ đồ 2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

2.3.3.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 

Chi phí NCTT là chi phí cho lao động trực tiếp tham gia vào quá trình 

hoạt động xây lắp và các hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp, cung 

cấp dịch vụ lao vụ trong doanh nghiệp xây lắp. Chi phí lao động trực tiếp 

thuộc hoạt động sản xuất xây lắp gồm các khoản phải trả người lao động 

thuộc quyền quản lý của doanh nghiệp và lao động thuê ngoài theo từng loại 

công việc. 

Trong khoản mục chi phí nhân công trực tiếp không bao gồm tiền 

lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy thi công, tiền lương công 

TK 152 

TK 111, 112, 141, 331 

TK 621 

TK 154 

TK 152 

VL xuất kho sử dụng trực tiếp cho 
xây dựng, lắp đặt công trình  

Mua VL không qua kho 
dùng ngay cho công trình 

VL không sử dụng hết 
cuối kỳ nhập lại kho 

Cuối kỳ phân bổ và kết 
chuyển chi phí NVL trực 
tiếp  theo đối tượng tập 
hợp chi phí (pp kê khai 

thường xuyên) TK 133 

TK 141 

 Quyết toán tạm ứng về 
khối lượng xây lắp giao 

khoán 

VL không sử dụng hết không nhập 
lại kho (ghi âm)  

Thuế GTGT 
(nếu có) TK 632 

Chi phí NVL trực tiếp 
vượt trên mức bình 

thường  
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nhân vận chuyển ngoài cự ly thi công, không bao gồm các khoản trích 

BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ, trên quỹ lương công nhân xây lắp. 

* Chứng từ kế toán sử dụng: 

Bảng thanh toán tiền lương; Bảng thanh toán BHXH; Bảng thanh toán 

tiền thưởng; Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành; Hợp đồng 

làm khoán. 

* Tài khoản sử dụng:  

Kế toán sử dụng chủ yếu TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp. 

* Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 

Việc hạch toán các nghiệp vụ tập hợp chi phí nhân công trực tiếp trong 

doanh nghiệp xây lắp được khái quát theo sơ đồ 2.2 sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.2 - Trình tự  kế toán tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp 

2.3.3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

Máy móc thi công trong doanh nghiệp xây lắp là các loại máy phục vụ 

TK 111, 112 

Tiền lương phải trả công nhân 
trực tiếp sản xuất 

Tạm ứng lương cho 
CNTT xây lắp 

TK 334 TK 622 

TK 632 

TK 154 

TK 335 

Trích lương nghỉ phép công nhân 
trực tiếp xây lắp thuộc biên chế 

Quyết toán 
tạm ứng 
lương 

Cuối kỳ phân bổ và kết 
chuyển chi phí NCTT 

Chi phí NCTT vượt trên 
mức bình thường 

TK 141 
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trực tiếp cho sản xuất xây lắp như: máy trộn, cần trục, cần cẩu, xúc đất, san 

nền...Chi phí sử dụng MTC là toàn bộ chi phí về sử dụng máy để hoàn thành 

khối lượng xây lắp bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí sửa chữa lớn, 

sửa chữa nhỏ, động lực, tiền lương thợ điều khiển máy và các chi phí khác 

đội MTC. 

Việc hạch toán chi phí máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng 

máy thi công, có thể tổ chức đội máy thi công chuyên thực hiện các khối 

lượng thi công bằng máy hoặc giao máy cho các đối tượng xây lắp hoăc thuê 

ngoài thi công. 

Chi phí sử dụng máy thi công liên quan đến nhiều đối tượng xây lắp 

nên việc phân bổ chi phí sử dụng máy cho các đối tượng xây lắp được thực 

hiện theo từng loại máy, nhóm máy căn cứ vào số ca máy hoạt động thực tế 

hoặc khối lượng công việc hoàn thành của máy. 

* Tài khoản sử dụng 

Để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công phục vụ trực tiếp 

cho hoạt động xây lắp, kế toán sử dụng tài khoản 623 “ Chi phí sử dụng máy 

thi công”. Tài khoản 623 chỉ sử dụng để hạch toán chi phí sử dụng máy thi 

công đối với các trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây lắp công trình theo 

phương thức thi công hỗn hợp vừa thi công thủ công vừa thi công bằng máy. 

Không hạch toán vào tài khoản này các khoản trích theo lương (BHXH, 

BHYT, BHTN, KPCĐ) của công nhân sử dụng máy thi công. 

* Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 

Việc hạch toán các nghiệp vụ tập hợp chi phí máy thi công trong 

doanh nghiệp xây lắp được khái quát theo sơ đồ sau: 

- Trường hợp doanh nghiệp xây lắp có đội MTC riêng biệt và có phân 

cấp hạch toán cho đội máy tổ chức hạch toán kế toán riêng thì tất cả các chi 

phí liên quan đến hoạt động của đội máy thi công được tính vào khoản mục 
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chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí NCTT, chi phí SXC chứ không 

phản ánh vào khoản mục chi phí sử dụng máy thi công. Sau đó, các khoản 

mục này được kết chuyển để tính giá thành cho một ca máy thực hiện và 

cung cấp cho đội xây lắp.  

Sơ đồ Trình tự kế toán được thể hiện ở Sơ đồ 2.3 sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.3. Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

(Trường hợp đội máy thi công có tổ chức hạch toán kế toán riêng) 

- Trường hợp doanh nghiệp xây lắp không tổ chức đội máy thi công 

riêng biệt hoặc có tổ chức các đội máy thi công riêng biệt nhưng không tổ 

chức kế toán riêng cho các đội máy thi công và thực hiện phương thức tổ 

chức hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy thì các chi phí liên quan 

đến hoạt động của đội máy thi công được tính vào khoản mục chi phí sử 

dụng máy thi công. Sau đó, phân bổ chi phí sử dụng máy thi công thực tế 

cho từng công trình, hạng mục công trình. 

T/ hợp chi phí về máy thi 
công phát sinh trong kỳ 

TK 133 

TK 111, 152, 331… TK 621, 622, 627  TK 632 TK 154 

Thuế GTGT  
KT (nếu có) 

Cuối kỳ kết chuyển 
chi phí sản xuất 

phát sinh 

Kết chuyển CP 
s/xuất của bộ phận 

s/xuất phụ 
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Sơ đồ Trình tự kế toán được thể hiện ở Sơ đồ 2.4 sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.4. Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

(Trường hợp doanh nghiệp xây lắp không tổ chức đội máy thi 

công riêng) 

TK 334 

TK 133 

TK 214 

TK 623 

TK 632 

TK 154 

TK 152, 153, 242, 111, 331… 

Phải trả công nhân điều khiển máy 

CP dịch vụ mua ngoài, 
CP bằng tiền khác 

Xuất kho, mua VL, nhiên liệu, 
CCDC sử dụng cho máy thi công 

Chi phí KH máy thi công 

Cuối kỳ kết chuyển, phân 
bổ CP sử dụng máy vào 

từng công trình 

Kết chuyển chi phí sử 
dụng máy thi công vượt 

mức bình thường 

TK 331, 111, 112 

TK 133 

TK 141 

Quyết toán tạm ứng về giá trị 
khối lượng xây lắp nhận 

khoán hoàn thành bàn giao 
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- Trường hợp doanh nghiệp xây lắp thuê ngoài ca máy thi công (hoặc 

có tổ chức kế toán riêng ở đội máy thi công - thực hiện theo phương thức bán 

lao vụ máy thi công) thì doanh nghiệp không theo dõi chi phí phát sinh thực 

tế mà chỉ theo dõi tiền tạm ứng chi phí máy thi công và thanh toán tiền tạm 

ứng khi có bảng quyết toán tạm ứng về khối lượng xây lắp hoàn thành đã 

bàn giao. 

Sơ đồ Trình tự kế toán được thể hiện ở Sơ đồ 2.5 sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.5. Trình tự kế toán chi phí sử dụng máy thi công 

(Trường hợp thuê ngoài máy thi công) 

 

2.3.3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 

Chi phí này bao gồm tiền lương nhân viên quản lý đội, các khoản trích 

theo lương phải trả công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi 

công, nhân viên quản lý đội (thuộc hợp đồng dài hạn của doanh nghiệp) theo 

tỷ lệ quy định và các chi phí khác phục vụ hoạt động của đội xây lắp. Khi 

phát sinh chi phí này, kế toán sẽ hạch toán vào tài khoản 627 - chi phí sản 

xuất chung. Chi phí sản xuất chung được tập hợp và phân bổ cho từng đối 

tượng theo phương pháp trực tiếp và gián tiếp. 

- Phương pháp phân bổ chi phí trực tiếp  

Cuối kỳ kết chuyển CP  

TK 111, 331, 336 TK 621, 622, 627  TK 154 

TK 133 

T/ hợp CP thuê máy thi công 
sử dụng máy thi công 

Thuế GTGT  
KT (nếu có) 
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Phương pháp này được áp dụng đối với các chi phí liên quan trực tiếp 

đến đối tượng kế toán tập hợp chi phí đó xác định, tức là đối với các loại chi 

phí phát sinh liên quan đến đối tượng nào có thể xác định được trực tiếp cho 

đối tương đó, chi phí liên quan đến từng đối tượng tập hợp chi phí cụ thể đó 

xác định sẽ được tập hợp và quy nạp trực tiếp cho đối tượng đó. 

- Phương pháp phân bổ chi phí gián tiếp  

Phương pháp này áp dụng trong trường hợp chi phí sản xuất phát sinh 

có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập hợp chi phí, kế toán không thể 

tập hợp trực tiếp các chi phí này cho từng đối tượng đó. Theo phương pháp 

này, trước hết căn cứ vào chi phí phát sinh, kế toán tiến hành tập hợp chung 

các chi phí liên quan đến nhiều đối tượng theo địa điểm phát sinh hoặc nội 

dung chi phí. Để xác định chi phí cho từng đối tượng cụ thể phải lựa chọn 

tiêu thức phân bổ hợp lý và tiến hành phân bổ các chi phí đó cho từng đối 

tượng liên quan. Việc phân bổ được tiến hành theo trình tự: 

+ Xác định hệ số phân bổ 

 

H 

 

= 

      C 

      T 

Trong đó   H: Hệ số phân bổ chi phí. 

C: Tổng chi phí cần phân bổ cho các đối tượng. 

T: Tổng đại lượng tiêu chuẩn phân bổ của các đối tượng. 

+ Xác định mức chi phí cần phân bổ cho từng đối tượng, cụ thể: Ci = 

Ti x H 

Trong đó    Ci: Chi phí phân bổ cho từng đối tượng. 

Ti: Đại lượng tiêu chuẩn phân bổ cho từng đối tượng. 

H: Hệ số phân bổ chi phí. 

* Tài khoản sử dụng:TK 627 - chi phí sản xuất chung. 

* Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu: 
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Trình tự kế toán tổng hợp CPSX chung được thể hiện ở sơ đồ 2.6 như 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.6- Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất chung 

2.3.3.5 Kế toán chi phí sản xuất trong điều kiện khoán 

Khoán gọn là một hình thức quản lý mới trong các doanh nghiệp xây 

lắp ở nước ta. Các đơn vị nhận khoán (xí nghiệp, đội, tổ...) có thể nhận 

khoán gọn khối lượng công việc hoặc hạng mục công trình. Giá nhận khoán 

Chi phí vật liệu, 

Q/toán tạm ứng về giá trị 
khối lượng XL hoàn thành 

bàn giao 

TK 334 

Chi phí nhân viên quản lý 

Trích BHYT, BHXH, 
KPCĐ, BHTN của CNXL, 

CNSDMTC sản xuất 
Kết chuyển, phân bổ 

chi phí 

TK 338 

TK 627 

TK 154 

Chi phí KH máy thi công (Nếu 

Cuối kỳ kết chuyển chi 
phí sản xuất chung vượt 

mức bình thường 

TK 152, 153, 242 

TK 214 
Chi phí khấu hao 

TK 111, 112, 331 

Chi phí dịch vụ mua 

TK 133 

TK 632 

TK 214 

TK 141 
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gọn bao gồm cả chi phí tiền lương, vật liệu, công cụ thi công, chi phí chung. 

Phương thức khoán sản phẩm xây lắp cho các đon vị cơ sở, các tổ, đội 

thi công là phương thức quản lý thích hợp với cơ chế thị trường. Nó gắn với 

lợi ích vật chất của người lao động với khối lượng, chất lượng sản phẩm 

cũng như tiến độ thi công công trình, đồng thời mở rộng quyền tự chủ hạch 

toán kinh doanh, lựa chọn phương thức tổ chức lao động, tổ chức thi công, 

phát huy khả năng tiềm tàng của tổ, đội... 

Trong các doanh nghiệp áp dụng phương thức khoán gọn công trình, 

hạng mục công trình, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây 

lắp được tiến hành như sau: 

* Kế toán tại đơn vị giao khoán: 

Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ chức bộ máy kế toán 

riêng. 

- Khi tạm ứng vật tư, tiền vốn cho đơn vị nhận khoán: 

Nợ TK 141 (Chi tiết đơn vị nhận khoán) 

Có TK 152, 153, 111,... 

- Khi thanh lý hợp đồng, căn cứ vào quyết toán tạm ứng về giá trị khối 

lượng xây lắp đã hoàn thành bàn giao, kế toán phản ánh số chi phí thực tế: 

Nợ TK 621, 622, 623, 627 

Nợ TK 1331: Thuế giá trị gia tăng đầu vào nếu có 

Có TK 141 : Giá trị xây lắp giao khoán nội bộ 

- Trường hợp giá trị xây lắp giao khoán nội bộ phải trả lớn hơn số đã 

tạm ứng, ghi nhận hay thanh toán bổ sung số thiếu cho đơn vị nhận khoán: 

Nợ TK 141 (Chi tiết đơn vị) 

Có TK 111, 112, 3388,... 

- Trường hợp số đã tạm ứng lớn hơn giá trị giao khoán nội bộ, số thừa 

phải thu hồi ghi:  
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Nợ TK 111, 112, 334, 1388,... 

Có TK 141 (chi tiết đơn vị) 

Đơn vị giao khoán sử dụng TK141- được mở chi tiết cho từng đơn vị 

nhận khoán để phán ánh quan hệ nội bộ với đơn vị nhận khoán, đồng thời 

phải mở sổ theo dõi khối lượng xây lắp giao khoán gọn theo từng công trình, 

hạng mục công trình trong đó phản ánh theo cả giá thầu và giá giao khoán, 

chi tiết theo từng khoản mục chi phí. 

Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị 

giao khoán (trường hợp đơn vị nhân khoán không tổ chức bộ máy kế toán 

riêng) được thể hiện ở sơ đồ  2.7 sau: 

 

 

 

 

 

 

Bổ sung số tạm ứng thiếu cho 

 đơn vị nhận khoán 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.7 - Sơ đồ hạch toán CPSX và tính GTSP tại đơn vị giao khoán 

(trường hợp đơn vị nhận khoán không tổ chức bộ máy kế toán riêng) 

TK 152, 
153,111,112... 

TK 141 

TK 1331 

TK 621, 622, 
623, 627 

TK 111, 112 3388... 

Tạm ứng vật tư, vốn và bổ sung 
số thiếu cho đơn vị nhận khoán 

Quyết toán tạm ứng về giá trị KL 
xây lắp hoàn thành bàn giao 

Thuế GTGT được khấu 
trừ 

TK 111, 112, 334, 1388 

Thu hồi số đã tạm ứng 
lớn hơn giá trị giao khoán Bổ sung số tạm ứng thiếu 

cho đơn vị nhận khoán 

TK 111, 112 3388... 
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Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng và 

được 

phân cấp quản lý tài chính thì kế toán tại đơn vị giao khoán sử dụng 

TK136 để phản ánh toàn bộ giá trị mà đơn vị ứng về vật tư, tiền, khấu hao tài 

sản cổ định... cho các đơn vị nhận khoán nội bộ, chi tiết theo từng đơn vị. 

Đồng thời tài khoản này cũng sử dụng để phản ánh giá trị xây lắp hoàn thành 

nhận bàn giao từ các đơn vị nhận khoán nội bộ có phân cấp quản lý riêng. 

Tài khoản pày chỉ sử dụng ở đơn vị giao khoán. 

- Khi tạm ứng cho đơn vị nhận khoán nội bộ ghi: 

Nợ TK 136 (Chi tiết đơn vị nhận khoán) 

Có TK 111, 112, 152,153,311,... 

- Khi nhận khối lượng xây lắp giao khoán nội bộ do đơn vị nhận 

khoán bàn giao, căn cứ vào giá trị khối lượng xây lắp khoán nội bộ, kế toán 

đơn vị giao khoán ghi: 

Nợ TK 154 (Chi tiết công trình): giá trị giao khoán nội bộ; 

Nợ TK 1331: thuế giá trị gia tăng được khấu trừ nếu có  

Có TK 136 (Chi tiết đơn vị nhận khoán): tổng giá trị xây lắp giao 

khoán nội bộ phải trả 

- Thanh toán bổ sung số thiếu cho đơn vị nhận khoán: 
Nợ TK 136 (Chi tiết đơn vị nhận khoán) 
Có TK 111, 112,336... 
- Trường hợp số đã tạm ứng lớn hơn số phải trả, phần chênh lệch khi 

thu hồi ghi: 
Nợ TK 111, 112,334, 1388...  
Có TK 136 (Chi tiết đơn vị nhận khoán) 
Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại đơn vị giao 

khoán (trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng) được 
thể hiện ở Sơ đồ 2.8 sau: 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Bổ sung số tạm ứng thiếu  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.8 - Sơ đồ hạch toán CPSX và tính GTSP tại đơn vị giao 

khoán (trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán riêng) 

* Kế toán tại đơn vị nhận khoán: 

Đơn vị nhận khoán nội bộ nếu không tổ chức bộ máy kế toán riêng và 

không được phân cấp quản lý tài chính thì cần phải mở sổ theo dõi khối 

lượng xây lắp nhận khoán cả về giá trị nhận khoán và chi phí thực tể theo 

từng khoản mục. Trường hợp đơn vị nhận khoán có tổ chức bộ máy kế toán 

riêng và được phân cấp quản lý tài chính thì sử dụng TK336 để phản ánh 

tình hình nhận tạm ứng và quyết toán KLXL nhận khoán nội bộ với đơn vị 

giao khoán. 

- Khi nhận tạm ứng, kế toán đơn vị nhận khoán ghi: 

Nợ TK 152, 153,, 111, 112... 

Có TK 336 

- Đơn vị nhận khoán tiến hành tập hợp chi phí xây lắp qua các TK 

TK 111,112, 
152,153,214... 

TK 136 

TK 1331 

TK 1541 

TK 111, 112 336 

Tạm ứng cho đơn vị nhậ khoán 
nội bộ 

Nhận khối lượng xây lắp hoàn 
thành (giá trị giao khoán nội bộ) 

Thuế GTGT được khấu 
trừ (nếu có) 

TK 111, 112, 334, 1388 

Thu hồi số đã tạm ứng 
lớn hơn giá trị giao khoán 
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621, 622, 623, 627, 154. Khi hoàn thành bàn giao kế toán đơn vị nhận khoán 

ghi: 

+ Nếu đơn vị cấp dưới không hạch toán kết quả riêng: 

Nợ TK 336: giá trị xây lắp nhận khoán nội bộ bàn giao 

Có TK 154: Z công trình nhận khoán bàn giao cho đơn vị giao khoán 

+ Nếu đơn vị cấp dưới hạch toán kết quả riêng: 

BT1: phản ánh giá thành công trình nhận khoán bàn giao 

Nợ TK 632 

Có TK 154 

BT2: ghi nhận giá thanh toán nội bộ 

Nợ TK 336: Tổng số phải thu đơn vị cấp trên về khối lượng giao 

khoán nội bộ bàn giao 

Có TK 511: Doanh thu tiêu thụ nội bộ 

Có TK 3331: thuế giá trị gia tăng đầu ra phải nộp nếu có 

Khoản chênh lệch giữa số đã tạm ứng với giá trị công trình nhận 

khoán nội bộ bàn giao sẽ được thanh toán bổ sung hoặc nộp lại.  

2.3.3.6 Kế toán tính giá thành sản phẩm xây lắp 

* Theo phương pháp KKTX 

Cuối kỳ, kế toán tiến hành tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh trong 

kỳ. Tài khoản sử dụng: TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”. Trên 

tài khoản này, các chi phí trực tiếp sẽ được hạch toán theo từng đối tượng tập 

hợp chi phí là công trình, hạng mục công trình. Trình tự hạch toán CP SX 

KDDD PP KKTX: 
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Sơ đồ 2.9 - Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo 

phương pháp kê khai thường xuyên 

* Theo phương pháp kiểm kê định kỳ: 

Kế toán sử dụng chủ yếu TK 631 để phản ánh. Trình tự hạch toán chi 

phí SX KDDD PP KKĐK theo sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KC chi phí sử dụng máy thi công 

TK 623 

KC chi phí sản xuất chung 

TK 632 

TK 155 
KC chi phí NVL trực tiếp 

KC chi phí NC trực tiếp 

Giá thành sản phẩm xây lắp 
hoàn thành chờ tiêu thụ 

Kết chuyển giá thành KLXL 
hoàn thành bàn giao 

TK 627 

TK 621 

TK 622 

TK 154 

KC chi phí NVL 
trực tiếp 

Kết chuyển giá 
thành KLXL hoàn 

thành bàn giao 

KC CPDDCK 

TK 154 TK 622 

KC chi phí  

KC chi phí NC 
trực tiếp 

KC CPDDĐK Khoản thiệt hại 

TK 154 TK 621 

TK 154 TK 611, 1388… 

TK 154 TK 154 

TK 154 TK 632 

TK 631 TK 154 

TK 623, 627 
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Sơ đồ 2.10 - Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất theo 

phương pháp kiểm kê định kỳ 

2.3.4. Xác định giá trị sản phẩm dở dang trong các doanh nghiệp 

xây lắp  

Sản phẩm làm dở trong các doanh nghiệp xây dựng là công trình, hạng 

mục công trình hay khối lượng công tác xây lắp dở dang trong kỳ chưa được 

bên chủ đầu tư nghiệm thu, chấp nhận thanh toán. 

Muốn đánh giá sản phẩm làm dở một cách chính xác trước hết phải 

kiểm kê chính xác khối lượng xây lắp hoàn thành trong kỳ, đồng thời phải 

xác định đúng mức độ hoàn thành của khối lượng sản phẩm so với khối 

lượng xây lắp hoàn thành theo quy ước ở từng giai đoạn thi công để xác định 

được khối lượng xây lắp dở dang, phát hiện những tổn thất trong quá trình 

thi công. 

Chất lượng công tác kiểm kê, khối lượng xây lắp dở dang có ảnh 

hưởng lớn đến tính chính xác của việc đánh giá SPDD và tính giá thành. Cụ 

thể: 

+ Trong điều kiện được thanh toán khối lượng hoàn thành theo giai 

đoạn xây dựng có dự toán riêng: trong trường hợp này, đối tượng tính giá 

thành là khối lượng công việc hay giai đoạn xây lắp đạt đến điểm dừng kỹ 

thuật hợp lý có giá trị dự toán riêng hoàn thành. Vì vậy sản phẩm xây lắp dở 

dang là khối lượng công việc hay giai đoạn xây lắp chưa hoàn thành. Do vậy, 

chi phí sản xuất tính cho sản phẩm xây lắp dở dang cuối kì được tính toán 

trên cơ sở phân bổ chi phí xây lắp thực tế đã phát sinh cho các khối lượng 

hay giai đoạn xây lắp đã hoàn thành và chưa hoàn thành trên cơ sở tiêu thức 

phân bổ là chi phí dự toán. Trong đó, các khối lượng hay giai đoạn xây lắp 
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dở dang có thể được tính theo mức độ hoàn thành và được xác định theo các 

công thức: 

Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí dự toán 

Chi phí 

thực tế 

cho khối 

lượng xây 

lắp 

DDCK 

= CP thực tế của 

KLXL DDCK 

+ CP thực tế KLXL 

phát sinh trong kỳ 

x CP theo 

dự toán 

KLXL 

DDCK 

tính theo 

mức độ thi 

công 

CP theo dự toán 

của KLXL hoàn 

thành bàn giao 

trong kỳ 

+ CP theo dự toán 

KLXL DDCK tính 

theo mức độ thi 

công 

Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo tỷ lệ hoàn thành tương đương 

Chi phí 

thực tế 

cho khối 

lượng xây 

lắp DDCK 

= CP thực tế của 

KLXL DDCK 

+ CP thực tế KLXL phát sinh 

trong kỳ 

x CP theo dự 

toán KLXL 

DDCK theo 

mức độ hoàn 

thành theo mức 

độ thi công 

CP theo dự toán 

của KLXL hoàn 

thành bàn giao 

trong kỳ 

+ CP theo dự toán KLXL 

DDCK theo mức độ hoàn 

thành  theo mức độ thi 

công 

2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp 

Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp là phương pháp sử dụng 

số liệu về chi phí sản xuất đã tập hợp trong kỳ để tính ra tổng giá thành và 

giá thành đơn vị thực tế của sản phẩm xây lắp. Trong các doanh nghiệp xây 

lắp thường áp dụng các phương pháp tính giá thành sau: 

2.3.5.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (trực tiếp) 

Phương pháp này được áp dụng chủ yếu trong các doanh nghiệp xây 

dựng. Vì sản phẩm xây lắp đơn chiếc nên đối tượng tập hợp chi phí cũng là 

đối tượng tính giá thành, nếu sản phẩm dở dang không đáng kể thì chi phí 

sản xuất đã được tập hợp trong kỳ cho mỗi đối tượng tính giá thành là tổng 

giá thành của sản phẩm hoàn thành trong kỳ.  
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Theo phương pháp này, tất cả chi phí tập hợp trực tiếp được cho một 

công trình, hạng mục công trình từ khi khởi công cho tới khi hoàn thành 

chính là giá thành thực tế của công trình, hạng mục công trình đó. Trường 

hợp công trình, hạng mục công trình chưa hoàn thành toàn bộ nhưng có khối 

lượng công tác hoàn thành bàn giao trong kỳ thì: 

Giá thành của KLXL 

hoàn thành bàn giao 

= Chi phí thực tế 

dở dang đầu 

kỳ 

+ Chi phí thực tế 

phát sinh trong 

kỳ 

- Chi phí thực tế 

dở dang cuối 

kỳ 

Trong trường hợp chi phí sản xuất tập hợp theo từng công trình nhưng 

giá thành tính riêng cho từng hạng mục công trình hoặc theo từng giai đoạn 

hoàn thành thì kế toán sẽ căn cứ vào chi phí sản xuất tập hợp được và hệ số 

kinh tế - kỹ thuật đã quy định cho từng hạng mục công trình hoặc giai đoạn 

hoàn thành để tính ra giá thành thực tế: 

Hệ số 

phân bổ 

= Tổng CP của các HMCT x 100% 

Tổng CP dự toán của tất cả các HMCT 

2.3.5.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng 

Phương pháp này được áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhận 

thầu xây lắp theo đơn đặt hàng (thầu chỉ định). Mỗi đơn đặt hàng là một 

công trình, hạng mục công trình hoặc từng loại công việc (như lắp đặt, sửa 

chữa …) khác nhau. Khi đó đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá 

thành là trùng nhau (từng đơn đặt hàng riêng rẽ), kỳ tính giá thành cũng 

không là kỳ báo cáo mà là khi đơn đặt hàng hoàn thành. Theo phương pháp 

này, các doanh nghiệp xây lắp mở riêng cho mỗi đơn đặt hàng một bảng tính 

giá thành. Hàng tháng, căn cứ vào chi phí sản xuất thực tế phát sinh được tập 

hợp theo từng đơn đặt hàng trong sổ kế toán chi tiết để ghi sang bảng tính giá 

thành. Khi hoàn thành đơn đặt hàng, kế toán tổng cộng chi phí đã tập hợp 

được trong bảng tính giá thành để tính ra giá thành cho từng đơn đặt hàng.  
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2.3.5.3. Phương pháp tổng cộng chi phí 

Phương pháp này thích hợp với việc xây lắp các công trình lớn, phức 

tạp, quá trình sản xuất có thể được tiến hành thông qua các đội sản xuất khác 

nhau mới hoàn thành được sản phẩm. Trong trường hợp này, đối tượng tập 

hợp CPSX là các đội sản xuất , còn đối tượng tính giá thành là sản phẩm 

hoàn thành cuối cùng. Khi đó, giá thành thực tế của công trình hoàn thành sẽ 

được tính theo công thức:  

Giá 

thành công 

trình hoàn 

thành 

CPSX 

giai đoạn 1 

(đội 1) 

CPS

X giai đoạn 

2 (đội 2) 

.. 

CPSX 

giai đoạn n 

(đội n) 

2.3.5.4. Phương pháp tính giá thành theo định mức 

Phương pháp này thường được áp dụng trong các doanh nghiệp xây 

lắp có quy trình công nghệ ổn định, có hệ thống các định mức kinh tế kĩ 

thuật và dự toán chi phí hợp lý. Theo phương pháp này, giá thành thực tế của 

sản  phẩm xây lắp được tính như sau: 

Giá thành thực tế 

của sản phẩm XL 

 

= Giá thành định mức 

của sản phẩm XL 

± Chênh lệch do 

thay đổi định mức 

± Chênh lệch 

ngoài định mức 

2.4. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

dưới góc độ kế toán quản trị 

2.4.1 Xác định trung tâm chi phí trong doanh nghiệp xây lắp 

Trung tâm trách nhiệm chi phí được hình thành tại xí nghiệp, tổ, đội 

xây lắp với trách nhiệm của đội trưởng đội xây lắp. Kế toán trách nhiệm chi 

phí có nhiệm vụ kiểm soát các khoản mục và yếu tố chi phí phát sinh theo 

các định mức và dự toán đã xây dựng. Lập báo cáo chi phí sản xuất, giá 

thành sản phẩm theo yêu cầu quản trị. Phân tích biến động của các định mức 
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chi phí vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung... Từ đó 

xác định những nguyên nhân ảnh hưởng và đưa ra các biện pháp nhằm giảm 

chi phí thấp nhất. 

2.4.2 Định mức chi phí và lập dự toán chi phí sản xuất trong doanh 

nghiệp xây lắp 

* Định mức chi phí 

Định mức chi phí là những hao phí về lao động sống và lao động vật 

hóa liên quan đến việc sản xuất và kinh doanh một đơn vị sản phẩm, dịch vụ 

ở điều kiện nhất định. 

Định mức chi phí là cơ sở để lập dự toán chi phí sản xuất. Việc lập dự 

toán chi phí sản xuất kinh doanh phải căn cứ vào định mức chi phí. Dự toán 

và định mức có sự khác nhau về phạm vi. Định mức thì tính cho một đơn vị 

còn dự toán được lập cho tổng sản lượng sản phẩm cần thiết dự kiến sản xuất 

trong kỳ. Do vậy, giữa dự toán và định mức chi phí có mối quan hệ và ảnh 

hưởng lẫn nhau. Nếu định mức xây dựng không hợp lý, không sát thực thì dự 

toán lập trên cơ sở đó không có tính khả thi cao. Chính vì vậy khi xây dựng 

định mức chi phí sản xuất phải tuân thủ theo những nguyên tắc và phương 

pháp nhất định. 

Khi xây dựng định mức chi phí sản xuất phải tuân theo nguyên tắc cơ 

bản là căn cứ vào thực tế tiêu hao chi phí của kỳ trước, phân tích các nhân tố 

chủ quan và khách quan tác động đến thực tế tiêu hao chi phí. Căn cứ theo 

điều kiện hiện tại như đặc điểm sản xuất, quy trình công nghệ, tay nghề của 

công nhân...và kết hợp với những điều kiện dự kiến cho tương lai để xây 

dựng định mức chi phí thích hợp có khả năng áp dụng vào môi trường kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Định mức chi phí sản xuất trong doanh nghiệp bao gồm: 

- Định mức CP NVLTT 
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- Định mức CP NCTT 

- Định mức CP MTC 

- Định mức CP SXC 

 * Dự toán chi phí sản xuất 

a. Khái niệm: Dự toán chi phí sản xuất là các chi phí cần thiết để hoàn 

thành khối lượng xây lắp của công trình, HMCT. Nó được tính toán từ bản 

vẽ thiết kế thi công hoặc thiết kế kỹ thuật- thi công. 

b. Căn cứ để lập dự toán chi phí sản xuất: 

- Đơn giá xây dựng cơ bản: Căn cứ để xây dựng đơn giá xây dựng cơ 

bản là các văn bản hướng dẫn do Nhà nước ban hành. 

- Giá tính theo một đon vị diện tích hay công suất sử dụng 

c. Các buớc xác định giá trị dự toán chi phí sản xuất: 

- Dựa vào bản vẽ thi công hoặc thiết kế kỹ thuật - thi công để tính khối 

lượng các công tác xây lắp của công trình. 

- Sử dụng các bảng đơn giá chi tiết của địa phương (hoặc đơn giá công 

trình) 

để tính được các thành phần chi phí trong chi phí trực tiếp. 

- Áp dụng các tỷ lệ định mức: chi phí chung, các hệ số điều chỉnh... để 

tính 

giá trị dự toán xây lắp. 

Ngoài ra trong hồ sơ dự toán còn cần xác định được nhu cầu về vật 

liệu, nhân công, máy thi công bằng cách dựa vào khối lượng công tác xây lắp 

và định mức dự toán chi tiết. 

d. Phương pháp lập dự toán chi phí sản xuất: 

Phương pháp tính theo khối lượng và giá xây dựng công trình: 

- Xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công trình 

+  Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế 
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kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, 

nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình. 

+ Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình có thể là đơn giá không đầy 

đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi 

công) hoặc đơn giá đầy đủ (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí 

máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước). Để 

đồng bộ với dự toán gói thầu thì đơn giá áp dụng có thể là đơn giá đầy đủ. 

- Xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp 

+ Khối lượng công tác xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, 

nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình và 

được tổng hợp từ một nhóm, loại công tác xây dựng để tạo thành một đơn vị 

kết cấu hoặc bộ phận của công trình. 

+ Giá xây dựng tổng hợp được lập tương ứng với danh mục và nội 

dung của khối lượng nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận 

của công trình. 

Giá xây dựng tổng hợp có thể là giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ 

(bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công) 

hoặc giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân 

công, chi phí máy và thiết bị thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế 

tính, trước) được lập trên cơ sở đơn giá xây dựng chi tiết của công trình. Để 

đồng bộ với dự toán gói thầu thì đơn giá áp dụng có thể là đơn giá đầy đủ. 

Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết 

của công trình không đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được 

xác định và tổng hợp theo dưới đây. 
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BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐẦY ĐỦ 

VÀ GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP KHÔNG ĐẦY ĐỦ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 

của Bộ Xây dựng) 

Đơn vị tính: đồng 

TT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH 
GIÁ 

TRỊ 
KÝ HIỆU 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP    

1 Chi phí vật liệu ∑ ×
=

n

j

vl
jj DQ

1
  VL 

2 Chi phí nhân công ∑
=

××
m

j

nc
jj KncDQ

1

  NC 

3 Chi phí máy và thiết bị thi công ∑ ××
=

h

j

m
jj KmDQ

1
  M 

 Chi phí trực tiếp VL+NC+M  T 

II CHI PHÍ CHUNG T x tỷ lệ  C 

III 
THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH 

TRƯỚC 
(T+C) x tỷ lệ  TL 

 Chi phí xây dựng trước thuế (T+C+TL)  G 

IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G x TGTGT-XD  GTGT 

 Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT  GXD 

  

Trong đó: 

- Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công 

được xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ: 

+ Qj là khối lượng một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị kết 

cấu, bộ phận thứ j của công trình; 
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+ Dj
vl, Dj

nc, Dj
m là chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công 

trong giá xây dựng tổng hợp một nhóm danh mục công tác hoặc một đơn vị 

kết cấu, bộ phận thứ j của công trình; 

- Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công 

được xác định theo cơ sở khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết của công 

trình không đầy đủ: 

+ Qj là khối lượng công tác xây dựng thứ j; 

+ Dj
vl, Dj

nc, Dj
m là chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công 

trong đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đối với công tác xây dựng thứ 

j; 

Chi phí vật liệu (Dj
vl), chi phí nhân công (Dj

nc), chi phí máy và thiết bị 

thi công (Dj
m) trong đơn giá xây dựng chi tiết của công trình không đầy đủ 

và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được tính toán và tổng hợp theo 

Bảng 3.4 của Phụ lục này. 

+ Định mức tỷ lệ chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước được 

quy định theo văn bản của nhà nước; 

+ G: chi phí xây dựng công trình, hạng mục công trình, bộ phận, phần 

việc, công tác trước thuế; 

+ TGTGT-XD: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây 

dựng; 

+ Knc: hệ số nhân công làm đêm (nếu có) và được xác định như sau: 

Knc = 1+ tỷ lệ khối lượng công việc phải làm đêm * 30% (đơn giá 

nhân công của công việc làm việc vào ban đêm). 

+ Km: hệ số máy thi công làm đêm (nếu có) và được xác định như 

sau: 

Km = 1 - g + g* Knc 

Trong đó: g là tỷ lệ tiền lương bình quân trong giá ca máy. 
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Khối lượng công việc phải làm đêm được xác định theo yêu cầu tiến 

độ thi công xây dựng của công trình và được chủ đầu tư thống nhất. 

Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết 

của công trình đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp đầy đủ được xác định và 

tổng hợp theo Bảng dưới đây. 

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG TÍNH THEO 

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CHI TIẾT CỦA CÔNG TRÌNH ĐẦY ĐỦ VÀ GIÁ 

XÂY DỰNG TỔNG HỢP ĐẦY ĐỦ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 

của Bộ Xây dựng) 

Đơn vị tính:... 

TT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU 

1 
Chi phí xây dựng trước 

thuế 
∑ ×
=

n

i
ii DQ

1
  G 

2 Thuế giá trị gia tăng G x TGTGT-XD  GTGT 

3 Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT  GXD 

Trong đó: 

- Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và 

giá xây dựng tổng hợp đầy đủ: 

+ Qi là khối lượng một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ 

phận thứ i của công trình (i=1÷n); 

+ Di là giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật 

liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính 

trước) để thực hiện một nhóm công tác hoặc một đơn vị kết cấu, bộ phận thứ 

i của công trình. 

- Trường hợp chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng và 

đơn giá xây dựng chi tiết của công trình đầy đủ: 
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+ Qi là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=1÷n); 

+ Di là đơn giá xây dựng công trình đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp 

về vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung và thu nhập chịu thuế 

tính trước) để thực hiện công tác xây dựng thứ i của công trình. 

+ G: chi phí xây dựng công trình trước thuế; 

+ TGTGT-XD: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác 

xây dựng; 

+ GXD: chi phí xây dựng công trình sau thuế; 

Trường hợp chi phí xây dựng lập cho bộ phận, phần việc, công tác thì 

chi phí xây dựng sau thuế trong dự toán công trình, hạng mục công trình 

được xác định theo công thức sau: 

∑=
=

n

i
iXD gG

1
 (3.1) 

Trong đó: 

- gi: chi phí xây dựng sau thuế của bộ phận, phần việc, công tác thứ i 

của công trình, hạng mục công trình (i=1÷n). 

* Lập dự toán giá thành sản phấm xây lắp: 

Giá thành sản phẩm xây lắp là một bộ phận của chi phí sản xuất, là bộ 

phận chi phí mà doanh nghiệp xây dựng sử dụng để thực hiện công tác xây 

dựng. Như vậy, giá thành sản phẩm xây dựng là tất cả các chi phí bằng tiền 

mà doanh nghiệp xây dựng dử dụng để thực hiện công tác xây lắp, nó bao 

gồm các chi phí trực tiếp và chi phí chung. 

Giá thành xây dựng được dự toán căn cứ vào dự toán các khoản mục 

chi phí như: dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, dự toán chi phí nhân 

công trực tiếp, dự toán chi phí sử dụng MTC, dự toán chi phí sản xuất chung. 

2.4.3 Báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp 

* Báo cáo chi phí sản xuất 

a. Khái niệm: Báo cáo chi phí sản xuất là kết quả đầu ra của kế toán 
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chi phí, bao gồm các báo cáo phản ánh về tình hình thực hiện các khoản mục 

chi phí phát sinh trong kỳ nhằm cung cấp các thông tin về chi phí theo yêu 

cầu của nhà quản lý. 

b. Mục đích, cơ sở và phương pháp lập báo cáo chi phí: 

- Mục đích: Cung cấp cho nhà quản trị những thông tin về chi phí sản 

xuất theo từng đối tượng tập hợp chi phí (hoạt động sản xuất, dự án, từng 

phân xưởng, tổ, đội, từng sản phẩm...) và theo từng khoản mục (hoặc yếu tố) 

chi phí. 

- Cơ sở lập: Sổ chi tiết và sổ tổng hợp chi phí sản xuất trong kỳ theo 

từng đối tượng tập hợp chi phí. 

- Phương pháp lập: Căn cứ vào sổ chi tiết và sổ tổng hợp chi phí, tiến 

hành liệt kê các khoản mục (yếu tố) chi phí theo từng đối tượng tập hợp chi 

phí, mỗi đối tượng được theo dõi trên cùng một dòng. 

Báo cáo chi phí sản xuất có thể được lập theo mẫu sau: 

 

Khoản mục chi phí Số tiền Ghi chú 

A. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp   

1. Nguyên vật liệu tồn kho đầu kỳ   

2. Nguyên vật liệu mua vào trong kỳ   

3. Nguyên vật liệu tồn kho cuối kỳ   

4. Nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ (1+2-

3) 

  

B.    Chi phí tiền lương trực tiếp   

C.    Chi phí sản xuất chung   

D. Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ 

(A4 + B + C) 

  

a. Sản phẩm dở dang đầu kỳ   
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b. Sản phẩm dở dang cuối kỳ   

E. Chi phí sản xuất sử dụng trong kỳ 

(D + a – b) 

  

c. Thành phẩm tồn kho đầu kỳ   

d. Thành phẩm tồn kho cuối kỳ   

F. Chi phí hàng bán (E + c – d)   

* Báo cảo giá thành sản phẩm 

Mục đích: Cung cấp thông tin về tổng giá thành sản xuất thực tế của 

từng sản phẩm trên cơ sở so với giá thành kế hoạch để đánh giá tình hình 

thực hiện kế hoạch giá thành của từng đơn vị trong doanh nghiệp, đồng thời 

cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch và đưa ra các quyết định liên quan 

đến việc định giá sản phẩm tương tự. 

Cơ sở lập: Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 

Phương pháp lập: Liệt kê các chỉ tiêu giá thành kế hoạch, giá thành 

thực tế theo từng sản phẩm, tổng giá thành cho từng sản phẩm trong doanh 

nghiệp, mỗi đối tượng giá thành được theo dõi trên cùng một dòng. 

* Báo cáo thực hiện kế hoạch 

Mục đích: Cung cấp thông tin về thực hiện kế hoạch trong kỳ báo cáo 

thông qua các chỉ tiêu trên báo cáo để giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp đánh 

giá đúng tình hình doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp nhằm giúp doanh 

nghiệp thực hiện tốt hơn những chỉ tiêu kế hoạch sẽ đưa ra trong kỳ tiếp 

theo. 

Cơ sở lập: Các báo cáo chi tiết, báo cáo tổng hợp phản ánh thực tế tình 

hình doanh nghiệp trong kỳ và cùng kỳ năm trước, các dự toán ngân sách, 

các kế hoạch đã lập đầu kỳ. 

Phương pháp lập: Liệt kê các chỉ tiêu xây dựng trong kế hoạch đầu kỳ, 

mỗi chỉ tiêu một dòng, thể hiện sự so sánh đối với số liệu kế hoạch và sổ liệu 



50 
 

 

thực hiện cùng kỳ năm trước trên các cột tương ứng. 

2.4.4 Phân tích chi phí trong quan hệ với kết quả kinh doanh và lợi 

nhuận, ra quyết định chi phí sản xuất, giả thành sản phẩm 

Về mặt phân tích để ra quyết định, kế toán quản trị đặc biệt quan tâm 

tới mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, phân tích hòa vốn, phục vụ 

cho việc ra quyết định ngắn hạn như: quyết định tiếp tục hay chấm dứt sản 

xuất kinh doanh một bộ phận, quyết định trong điều kiện năng lực sản xuất 

kinh doanh bị giới hạn, quyết định có chấp nhận một đơn đặt hàng hay 

không. 

Nội dung phân tích môi quan hệ chi phí- khôi lượng- lợi nhuận: 

Mối quan hệ giữa chi phí- khối lượng- lợi nhuận được thể hiện chủ 

yếu trong việc phân tích điểm hòa vốn. Thông qua việc phân tích điểm hòa 

vốn cho phép ta xác định được mức doanh thu với khối lượng sản phẩm và 

thời gian cần đạt được để bù đắp chi phí đã bỏ ra. 

Phân tích điểm hòa vốn trong tiêu thụ: 

Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó doanh thu vừa đủ bù đắp hết chi phí 

hoạt động kinh doanh đã bỏ ra, trong điều kiện giá bán được chủ đầu tư chấp 

nhận: 

Chi phí cố định 

Sản lượng hòa vốn = 

          Lãi góp đơn vị 

Chi phí cố định 

Doanh thu hòa vốn = 

           Tỷ lệ lãi góp 

Phân tích điểm hòa vốn sẽ giúp cho nhà quản lý xem xét quá trình 

kinh doanh một cách chủ động và tích cực, trong mối liên hệ nhiều yếu tố tác 

động tới lợi nhuận, cho phép xác định rõ rang vào lúc nào trong kỳ kinh 
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doanh hay mức sản xuất và tiêu thụ bao nhiêu sẽ đạt điểm hòa vốn, từ đó ra 

quyết định để hoạt động sản xuất đạt hiệu quả cao: 

Các chỉ tiêu lợi nhuận: 

Điểm hòa vốn cho ta thấy ranh giới của mức doanh thu tạo ra lợi 

nhuận với mức doanh thu không tạo ra lợi nhuận hay bị lỗ. Căn cứ vào các 

chỉ tiêu xác định điểm hòa vốn, kết hợp với lợi nhuận mà doanh nghiệp 

mong muốn, ta có thể xác định được lượng sản phẩm hay doanh thu cần thiết 

để đạt được lợi nhuận mong muốn theo công thức:  

                                             Chi phí cố định + Lợi nhuận mong muốn 

Sản lượng hoặc doanh thu = 

                                                            Lãi góp đơn vị                                  

Khi doanh nghiệp muốn dự kiến tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu thì 

doanh thu cần thiết để đạt tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) sẽ là: 

                                                                     Lợi nhuận 

Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu (ROS) =       

                                                                      Doanh thu 

                                                                  Chi phí cố định 

Doanh thu để đạt ROS dự kiến =                 

                                                               Tỷ lệ lãi góp dự kiến 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương 2 của luận văn dành phần lớn nội dung đi sâu nghiên cứu bản 

chất của kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng như những đặc 

thù của ngành sản xuất xây lắp như: các khái niệm, nội dung chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm xây lắp được đưa ra dưới các góc độ khác nhau 

nhằm nâng cao hiệu quả của kế toán, đồng thời cũng nâng cao nhận thức rõ 

hơn về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm cũng như tổ chức kế toán chi 

phí sản  xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp. 

Luận văn cũng phân loại khái quát các loại chi phí và các phương 

pháp tính giá thành sản phẩm, đồng thời cũng trích dẫn về đặc điểm kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của một số quốc gia trên thế giới, 

từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

Đây là những tiền đề lý luận cơ sở cho việc nghiên cứu thực trạng kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm cũng như định hướng cho 

các giải pháp hoàn thiện Kế toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp 

tại công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 ở các chương sau của luận văn. 
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CHƯƠNG 3 

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ 

THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 

PHỤC HƯNG 8 

3.1. Khái quát chung về Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 

3.1.1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển 

Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 được Sở kế hoạch & đầu tư 

thành phố Hà Nội cấp giấy phép hoạt động sản xuất kinh doanh lần đầu vào 

tháng 4/2010 đến nay công ty đã hoạt động được 8 năm, với đội ngũ nhân 

viên ban đầu chỉ 20 người, đến nay số lượng công nhân viên của công ty hơn 

100 người với doanh thu năm 2016 đạt 118 tỷ đồng. Với sự quyết tâm của 

Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty và để chủ động hơn trong 

việc huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 với đội ngũ lãnh đạo trẻ, đội 

ngũ cán bộ gồm các thạc sỹ, các kỹ sư nhiều kinh nghiệm cùng với các kỹ sư 

trẻ sẽ không ngừng đổi mới, phấn đấu đưa Công ty lên một tầm cao mới với 

mục tiêu là trở thành công ty xây lắp hàng đầu tại Việt Nam. 

Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công ty là: Xây 

dựng công trình dân dụng; Xây dựng công trình công nghiệp, kỹ thuật; Xây 

dựng công trình giao thông; San lấp mặt bằng ; Cho thuê máy móc thết bị; 

Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ; Kinh doanh vật liệu xây dựng; Xây 

dựng công trình cầu đường, thuỷ lợi; Xây lắp điện nước.  

- Giám đốc công ty: Đỗ Việt Anh 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, toà nhà HH2, khu đô thị mới Yên Hoà - 

Phường Yên Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.  

- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ tiền mặt. 
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3 1.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 

Để quá trình thi công, xây lắp được tiến hành đúng tiến độ đặt ra và 

đạt hiệu quả như mong muốn đòi hỏi bộ máy công ty phải được xây dựng 

sao cho khoa học và hoạt động có hiệu quả. Ban giám đốc gồm có: Giám 

Đốc, Phó Giám Đốc, Trợ lý Giám Đốc và tư vấn kỹ thuật. Ban Giám Đốc 

chịu trách nhiệm mọi mặt của công ty, đại diện cho công ty tham gia ký kết 

các hợp đồng kinh tế. 

Các bộ phận chức năng: 

- Phòng kỹ thuật, tổ chức thí nghiệm giám sát thi công: có chức năng 

thiết kế và giám sát thi công công trình. 

- Phòng kế hoạch tài chính: Có chức năng tham mưu tài chính cho 

Gám Đốc, phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty. Tổ chức 

giám sát phân tích các hoạt động kinh tế từ đó có kế hoạch nắm bắt được tình 

hình tài chính của Công ty và xây dựng quy chế phân cấp về công tác tài 

chính của Công ty. 

Ngoài ra Công ty còn chia lực lượng lao động ra làm các đội. Đứng 

đầu các đội là đội trưởng thi công chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về hoạt 

động của đội mình. 
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Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty cổ phần xây dựng 

Phục Hưng 8 

 

* Nhiệm vụ của các phòng ban: 

- Hội đồng quản trị: 

+ Hội đồng quản trị gồm có 5 thành viên là cơ quan quản lý công ty, 

có toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi 

của công ty. 

+ Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau: 

   Hội đồng quản trị 

Giám đốc 

Phó giám đốc 

Phòng kỹ 
thuật 

Phòng kế 
toán 

Phòng vật 
tư 

Đội thi 
công số 1 

Đội thi 
công số 2 

Đội thi 
công số 

3 

Phòng tổng 
hợp 

Đội thi 
công cơ 

giới 
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* Quyết định chiến lược phát triển công ty 

* Quyết định giả pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ 

thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay. 

* Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, mức lương và các quyền lợi khác 

của giám đốc và các cán bộ quản lý khác gồm: Phó giám đốc, Kế toán 

trưởng và các bộ phận quản lý của hội đồng quản trị. 

* Trình đại hội cổ đông: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, quyết 

toán tài chính hàng năm, phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích 

lập các quỹ và cách sử dụng các quỹ theo quy định đại hội cổ đông và các 

quy định của điều lệ này. 

- Giám đốc: là người đứng đầu dại diện theo pháp luật của công ty, là 

người quản lý, điều hành mọi hoạt động SXKD của công ty. Giám đốc có 

quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công 

ty, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, quyết định lương và phụ cấp 

đổi với người lao động trong công ty, phụ trách chung về vấn đề tài chính, 

đối nội, đối ngoại. 

Giám đốc thực hiện các chức năng sau: tổ chức bộ máy, tổ chức cán 

bộ; Lập kế hoạch tổng thể ngắn hạn, dài hạn trình hội đồng quản trị; Đầu tư 

xây dựng cơ bản; Giúp việc cho giám đốc là phó giám đốc, ngoài ra còn có 

một số chuyên viên kinh tế, kỹ thuật ở các phòng ban và một số trưởng 

phòng. 

- Phó giám đốc: là người quản lý các công việc tại công ty, thay thế 
giám đốc điều hành mọi công việc khi giám đốc đi vắng. Tuy nhiên chịu trách 
nhiệm trước giám đốc về nhiệm vụ được giao. 

Cụ thế đó là những việc như nghiên cứu và thực hiện các chủ trương và 
các biện pháp kỹ thuật ngắn hạn, dài hạn, áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến 
trong thiết kế, chế tạo sản phẩm đưa công nghệ vào sản xuất, tổ chức và quản 
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lý, kiểm tra chất lượng các NVL, chi tiết máy móc. 
Như vậy, người trực tiếp lãnh đạo điều hành doanh nghiệp là giám đốc, 

dưới giám đốc là phó giám đốc, dưới nữa là các phòng ban. Mỗi phòng ban có 
nhiệm vụ cụ thể. 

- Phòng kỹ thuật: Có nhiệm vụ xây dựng và quản lý việc thực hiện các 
quy hình công nghệ, quy trình kỹ thuật, các tiêu chuẩn về định mức kỹ thuật. 

- Phòng kế toán: Chức năng giúp việc về lĩnh vực thống kê - kế toán  
tài chính. Đồng thời có trách nhiệm trước Nhà Nước theo dõi kiểm tra giám 
sát tình hình thực hiện thu chi tài chính và hướng dẫn thực hiện hạch toán kế 
toán, quản lý tài chính đúng nguyên tắc, hạch toán chính xác, báo cáo kịp thời 
cho lãnh đạo và cơ quan quản lý, bảo vệ định mức vốn lưu động, tiến hành 
thủ tục vay vốn, thực hiện kế hoạch và phân tích thực hiện phương án, biện 
pháp làm giảm chi phí, bảo quản hồ sơ và tài liệu kế toán, phát huy và ngăn 
ngừa kịp thời những hành vi tham ô, lãng phí, vi phạm chế độ chính sách kế 
toán - tài chính của Nhà Nước, các khoản chi phí, thuế. 

- Phòng Vật tư:  
+ Đảm nhiệm việc thu mua vật tư với chất lượng và giá cả đảm bảo. 
+ Cung cấp vật tư cho các phân xưởng theo đúng chủng loại, chât 

lượng và thời gian quy định để không gây ảnh hưởng đến việc hoạt động sản 
xuất kinh doanh liên tục. 

- Phòng tổng hợp:  
+ Lập kế hoạch tuyển dụng, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong 

công ty. Phối hợp cùng các tổ đội để cung cấp đầy đủ nhân lực cho các công 
trình thi công, giảm thiểu tối đa việc phân bổ nhân lực không hợp lý là tăng 
chi phí công trình và gây gián đoạn sản xuất. 

+ Xây dựng, củng cố các chính sách lương, thưởng và BHXH cho công 
nhân viên trong công ty. 
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3.1.3. Đặc điểm tồ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản phẩm 
* Quy trình công nghệ sản xuất 
Do sản phẩm của Công ty chủ yếu là các công trình xây dựng với giá trị 

công 1 trình tương đối lớn, thời gian thi công và sử dụng lâu dài cũng như 
chịu nhiều ảnh hưởng bởi các yếu tố chủ quan, khách quan nên việc thực hiện 
công trình phải tuân theo một quy trình nghiệm ngặt, từ lúc nhận thầu, kí hợp 
đồng với chủ đầu tư cho tới lúc bàn giao, nghiệm thu công trình. Quy trình thi 
công như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2 Quy trình thi công của Công ty 

Ký kết hợp đồng kinh tế thi công 

Lập dự toán thi công  

Chuẩn bị giải phóng mặt bằng thi công 

Chuẩn bị các nguồn lực: NVL, Lao động, 
MTC để tiến hành tổ chức thi công xây lắp 

Tiến hành thi công 

Bàn giao, thanh quyết toán 

Nghiệm thu công trình 
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Sau khi kí kết hợp đồng với chủ đầu tư, Công ty sẽ dựa trên các bản vẽ 

thiết kế, dự toán xây lắp, giá trúng thầu,....do bên A cung cấp để làm căn cứ 

lập dự toán thi công công trình. 

Khi hợp đồn ký kết được hoàn tất bên A sẽ chuyển cho bên B một 

khoản tiền tạm ứng thi công theo quy định của Luật đầu tư xây dựng (Giá trị 

khoản tạm úng phụ thuộc vào giá trị hợp đồng đã kí). 

Bước tiếp theo là Công ty tiến hành khảo sát mặt bằng thi công và 

chuẩn bị các yếu tố cần thiết về mặt bằng cũng như các nguồn lực khác như: 

NVL lao động máy thi công... để tiến hành thi công. 

Trong quá trình thi công, Công ty tiến hành tập hợp mọi chi phí hợp lý 

phát sinh đối với từng CT (HMCT) để tính giá thành và so sánh với giá dự 

toán. Khi công trình hoàn thành, Công ty sẽ bàn giao cho bên A để tiến hành 

nghiệm thu và quyết toán công trình. Thông thường trong điều khoản hợp 

đồng, khi quyết toán bên A sẽ giữ lại 5% giá trị hợp đồng được coi như chi 

phí bảo hành công trình, thời gian bảo hành được thỏa thuận theo từng công 

trình. Hết thời hạn bảo hành nếu không có gì xảy ra thì bên A sẽ chuyển nốt 

số tiền này cho Công ty. 

* Cơ cẩu tổ chức thi công công trình 

Công ty tiến hành tổ chức thi công theo hình thức khoán gọn. Khi 

trúng thầu công trình, Ban giám đốc Công ty sẽ bàn giao lại cho các tổ đội 

tiếp quản. Các tổ đội dựa trên bản thiết kế và yêu cầu của bên A để tiến hành 

hiển khai, lập dư toán thi công để trình lên Ban giám đốc. Sau khi được 

duyệt, các tổ đội thực hiện thi công công trình. Trong quá trình thi công, đội 

trưởng các đội có quyền thuê lao động ngoài và mua NVL cung ứng cho 

công trình nhưng đều phải báo cáo và chịu sự giám sát của Ban giám đốc. 

Hàng tháng (quý), các cán bộ kỹ thuật của Công ty sẽ xuống kiểm tra tiến độ 

và chất lượng thực hiện công trình của các đội để có những chỉ đạo kịp thời 
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về việc tập hợp và kiểm soát chi phí. Khi công trình hoàn thành, các đội 

trưởng sẽ bàn giao về Công ty để tiến hành nghiệm thu và quyết toán đối với 

chủ đầu tư. Mặc dù thực hiện thi công theo hình thức khoán gọn nhưng ở các 

đội không hạch toán riêng mà tất cả chúng từ, tài liệu cuối tháng đều được 

tổng hợp và chuyển về Phòng Kế toán để xử lý và tiện cho việc quản lý. Với 

hình thức này, không những tạo điều kiện cho các đội có quyền tự chủ trong 

thi công làm tăng năng suất và hiệu quả hoạt động mà Công ty vẫn đảm bảo 

được tốt chất lượng công trình thông qua việc kiểm tra giám sát thường 

xuyên. 

3.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và vận dụng chế độ kế toán trong 

doanh nghiệp 

3.1.4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng 

Phục Hưng 8 

Kế toán trưởng 

Kế toán tổng hợp 

Thủ quỹ Kế toán chi 
phí sản xuất 
và tính giá 

thành 

Kế toán 
NVL và 
nợ phải 

trả 

Kế toán 
các đội 

trực 
thuộc 

Kế toán 
tiền 

lương 

Kế 
toán 
thuế 
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Chức năng của các bộ phận: 

- Kế toán trưởng: Là người chịu trách nhiệm điều hành, kiểm tra, đôn 

đốc và hướng dẫn các bộ phận kể toán hạch toán theo đúng quy định của 

BTC. Kế toán trưởng là người tổng hợp, phân tích thông tin kịp thời, chính 

xác nhằm giúp cho 

lãnh đạo đưa ra các quyết định đúng đắn trong SXKD. Kế toán trưởng 

chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tính chính xác của số liệu kế toán và 

quy định vận hành của bộ máy kế toán. 

- Kế toán tồng hợp: Chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu kế toán, quản 

lý TSCĐ tính khấu hao chung cả toàn công ty, tổng hợp số liệu lên báo cáo 

chuyển cho kế toán trưởng trước khi trình Giám đốc hàng tháng, hàng quý, 

chấn chỉnh, đôn đốc công việc của các vị trí kế toán. 

- Kế toán giá thành: Tập hợp tất cả chi phí có liên quan đến từng công 

trình từ đó tính đúng, tính đủ cho từng công trình, hạng mục công trình. 

- Thủ quỹ: Lưu trữ tiền mặt và chỉ thu chi khi có đầy đủ chứng từ gốc, 

kiểm kê tiền mặt thường xuyên. 

- Kế toán nguyên vật liệu và công nợ phải trả: Làm kế toán kho, theo 

dõi tình hình nhập - xuất - tồn, theo công nợ của từng khách hàng (nhà cung 

cấp), định kỳ đối chiếu với người bán về nguyên vật nhập. 

- Kế toán thuế: Theo dõi các khoản phải thu, phải trả Ngân sách nhà 

nước. 

- Kế toán tiền lương: Chịu trách nhiệm thanh toán tiền lương và các 

khoản trích theo lương, thưởng cho toàn bộ công nhân viên trong công ty. 

- Kế toán đội: Kế toán đội dưới sự điều hành của kế toán trưởng, làm 

nhiệm vụ tập hợp chứng từ và vào các sổ chi tiết. 

3.4.1.2. Đặc điểm vận dụng chế độ kế toán,chính sách kế toán áp dụng 
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Kế toán Công ty áp dụng chế độ kế toán Doanh nghiệp ban hành theo 

Thông tư số 200/2014/TT - BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. Ngoài ra, Công ty cũng tuân thủ quy định của các CMKT và thông tư 

hướng dẫn CMKT do Nhà nước ban hành. BCTC được lập và trình bày theo 

đúng mọi quy định của từng CMKT. Kỳ kế toán áp dụng theo năm dương 

lịch bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm. 

Đơn vị tiền tệ dùng để ghi sổ kế toán: đồng Việt Nam (VND). 

Phương pháp tính thuế GTGT: theo phương pháp khấu trừ. 

Nguyên tắc ghi nhận giá trị HTK: ghi nhận theo giá gốc, trường hợp 

giá trị thuần có thể thực hiện thấp hơn giá gốc thì phải ghi nhận theo giá trị 

thuần có thể thực hiện; kế toán HTK theo phương pháp KKTX. 

Phương pháp lập dự phòng giảm giá HTK: được lập vào cuối kỳ kế 

toán (cuối năm), khi giá trị thuần có thể thực hiện được của HTK nhỏ hơn 

giá gốc và được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ. 

Nguyên tắc ghi nhận và tính khấu hao TSCĐ: TSCĐ được ghi nhận 

theo giá gốc, trong quá trình sử dụng TSCĐ được ghi nhận theo NG, giá trị 

HMLK và GTCL. 

Phương pháp khấu hao TSCĐ: áp dụng phương pháp khấu hao đường 

thẳng được quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của 

Bộ Tài chính. 

Hình thức kế toán: Sử dụng phần mềm kế toán và áp dụng hình thức 

Nhật ký chung. Công ty áp dụng phần mềm kế toán có tên là Asia 

Accounting. Là một phần mềm kế toán có nhiều tính năng ưu việt. Được xây 

dựng và thiết kế chuẩn theo các quyết định, thông tư của Bộ Tài chính, đồng 

thời được xây dựng để đáp ứng các yêu cầu quản trị hiện đại và khả năng 

thay đổi phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Độ bảo mật cao, phân 

quyền chi tiết đến từng người dùng, từng phân hệ, chi tiết cho từng nghiệp 
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vụ xem, thêm, sửa, xóa. Công việc ghi sổ được thực hiện bằng kế toán máy 

kết hợp với kế toán thủ công theo sơ đồ sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4: Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty cổ phần xây dựng 

Phục Hưng 8 

 

3.2 Thực trạng kế toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần xây 

dựng Phục Hưng 8 dưới góc độ kế toán tài chính 

3.2.1 Đối tượng kế toán chỉ phí sản xuất và đối tượng tính giả thành 

sản phẩm tại Công ty 

Căn cứ vào đặc điểm sản xuất của ngành xây lắp và đặc điểm quy 

trình sản xuất của công ty là liên tục từ khi khởi công xây dựng cho tới khi 

hoàn thành bàn giao, sản phẩm của Công ty thường là công trình hoặc Hạng 

mục công trình (HMCT), vì vậy đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

Chứng từ gốc về chi phí, bảng 
phân bổ 

Nhật ký chung  

Bảng cân đối số phát sinh 

Sổ kế toán chi tiết 
TK621,622,623,627,154..

. 

Bảng tổng hợp chi tiết 
 

Sổ cái  TK 621, 622, 623,  627, 
154… 

Báo cáo tài chính 
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của Công ty là từng công trình hoặc HMCT và đối tượng tính giá thành tại 

Công ty đó là công trình, HMCT bàn giao cho chủ đầu tư. 

 

3.2.2 Phân loại chi phí sản xuất và giả thành sản phẩm của Công ty 

- Phân loại chi phí sản xuất: 

Để giúp cho việc tính giá thành sản phẩm và phân tích cơ cấu chi phí 

sản xuất trong giá thành sản phẩm, Công ty sử dụng cách phân loại theo 

khoản mục chi phí để phân loại chi phí sản xuất. Theo cách này chi phí sản 

xuất kinh doanh được chia thành bốn khoản mục chính: chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và 

chi phí sản xuất chung. 

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Là tất cả những chi phí nguyên vật liệu để cẩu thành nên thực thể công 

trình như vật liệu chính (xi măng, thép, gạch, cát, đá, sỏi...), vật liệu phụ 

(sơn, phụ gia, ốc vít...), vật kêt cấu giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc ( 

quạt thông gió, thiết bị vệ sinh...) 

Chi phí nhân công trực tiếp: 

Là toàn bộ tiền lương chính, phụ cấp và các khoản có tính chất lương 

của công nhân trực tiếp tham gia xây lắp công trình, bao gồm: tiền lương trả 

theo thời gian, trả theo sản phẩm, làm thêm giờ, tiền thưởng... 

Khoản mục này không bao gồm khoản trích theo lương BHXH, 

BHYT, KPCĐ, BHTN của công nhân trực tiếp sản xuất, lương và các khoản 

trích theo lương của công nhân gián tiếp. 

Chi phí sử dụng máy thi công: 

Là các chi phí trực tiếp liên quan tới việc sử dụng máy để hoàn thành 

sản phẩm xây lắp, gồm chi phí khấu hao máy móc thiết bị, tiền thuê máy, 
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tiền lương công nhân điều khiển máy thi công, chi phí về nhiên liệu dùng 

cho máy thi công. 

Chi phí sản xuất chung bao gồm: 

- Tiền lương nhân viên quản lý đội, các khoản trích theo lương như 

BHYT, BHXH, BHTN, KPCĐ được tính theo tỷ lệ quy định trên tiền lương 

phải trả công nhân trực tiếp xây lắp và nhân viên quản lý đội. 

-  Chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho việc quản lý sản xuất chung của 

đội 

- Chi phí công cụ sản xuất phục vụ thi công và quản lý đội 

- Chi phí khấu hao TSCĐ như nhà xưởng, thiết bị dùng cho quản lý 

đội 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài như điện, nước, điện thoại... 

- Chi phí khác bằng tiền liên quan đến hoạt động của đội. 

Các loại giá thành sử dụng trong Công ty: 

- Giá thành dự toán: Trên cơ sở các định mức kinh tế kỹ thuật và bảng 

giá do Nhà nước ban hành, trước khi tiên hành đâu thâu phòng Kê hoạch- Kỹ 

thuật của Công ty xây dựng giá thành dự toán trên cơ sở đó xây dựng giá trị 

dự toán các công trình. 

 - Giá thành kế hoạch: Căn cứ vào tiến độ kế hoạch thi công các công 

trình, vào thời gian cụ thể phòng Kế hoạch – kỹ thuật xây dựng giá thành kế 

hoạch. 

- Giá thành thực tế: Khi công trình, HMCT hoàn thành, trên cơ sở sổ 

kế toán liên quan, kế toán Công ty tính giá thành thực tế của Công trình phục 

vụ cho việc xác định giá vốn và kết quả kinh doanh của công trình. 

3.2.3 Kế toán chi phí sản xuất 

Do đặc điểm của ngành xây dựng là tập hợp chi phí theo từng công 

trình, HMCT. Tôi xin được lấy số liệu của Công trình Nhà máy sản xuất bao 
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bì Polypropylene  để có thể làm phân tích chi tiết quá trình tập hợp chi phí 

sản xuất tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8. 

3.2.3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

* Nội dung 

Chi phí NVLTT bao gồm giá trị thực tế nguyên vật liệu chính, vật liệu 

phụ, vật liệu kết cấu ... được dùng trực tiếp cho việc chế tạo ra sản phẩm. Giá 

trị vật liệu bao gồm cả chi phí mua, chi phí vận chuyển bốc dỡ tới tận công 

trình, hao hụt định mức. Trong giá thành sản phẩm xây lắp, khoản mục chi 

phí NVLTT thường chiếm một tỷ trọng lớn. 

* Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí NVLTT kế toán sử dụng tài khoản 621- 

CPNVLTT, tài khoản này được mở chi tiết theo đối tượng tập hợp chi phí 

sản xuất, đó là các công trình, HMCT. 

* Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

Chủng loại vật tư trong công ty rất đa dạng, do vậy để quản lý tốt việc 

xuất nhập vật tư, cũng như vật tư xuất dùng trực tiếp công ty đã xây dựng hế 

thống danh mục vật tư dựa trên phần mềm kế toán của công ty. Tại các công 

trình do công ty quản lý tập trung, nguyên vật liệu trực tiếp phục vụ cho thi 

công do công ty xuất kho hoặc mua chuyển thẳng tới công trình xuất dùng 

trực tiếp không qua kho. Kho của công ty được đặt trực tiếp tại công trường 

đang tiến hành thi công để tạo thuận lợi cho việc xuất dùng nguyên vật liệu 

một cách nhanh chóng phù hợp với tiến độ thi công. 

+ Đối với vật tư qua kho: Khi tiến hành thi công công trình phòng kế 

hoạch cùng phó giám đốc phụ trách vật tư căn cứ tiến độ thi công và định 

mức sử dụng để lập dự toán lượng cung ứng vật tư cần thiết phục vụ công 

trường trong từng giai đoạn cụ thể. Khi có nhu cầu về vật liệu, tổ trưởng 

hoặc đội trưởng lập Giấy yêu cầu cung cấp vật tư có xác nhận ban chỉ huy 
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công trường. 

Căn cứ vào đó, bộ phận vật tư sẽ viết phiếu xuất kho gồm 2 liên, 

người lĩnh vật tư mang 2 liên phiếu xuất đến thủ kho lĩnh vật tư. Thủ kho 

xuất kho theo đúng số lượng ghi trên phiếu xuất vào cột thực xuất. Người 

nhận và thủ kho ký cả vào 2 liên, thủ kho đánh số hiệu phiếu.Thủ kho giữ lại 

1 liên để vào thẻ kho sau đó chuyển cho kế toán vật liệu để hạch toán. 1 liên 

người nhận đưa về nộp cho đội trưởng hoặc cán bộ kỹ thuật phụ trách công 

trường để kiểm tra số lượng và chất lượng vật liệu. 

Cuối tháng, kế toán công trình tập hợp các chứng từ trên về phòng kế 

toán của côn ty. Tại đây, kế toán vật tư kiểm tra tính hợp pháp, đúng đắn của 

chứng từ chuyển về rồi lập chứng từ hạch toán chuyển cho kế toán tổng hợp 

nhập liệu vào máy. 

Cụ thể như: Ngày 27/3/2016 xuất kho xi măng phục vụ Công trình 

Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene. 

Sau khi bộ phận kế toán của công ty nhận được chúng từ là phiếu xuất 

kho do thủ kho ở tổ đội chuyển về. Căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán tiến 

hành nhập liệu vào phần mềm kế toán trên máy tính theo định khoản: 

Nợ TK 621                : 15.000.000 

Có TK 152 - xi măng Hoàng Thạch: 15.000.000 

Sau khi nhập xong chứng từ, máy tự động chuyển dữ liệu vào các sổ 

của hình thức Nhật ký chung như sau: 

+ Sổ nhật ký chung  

+ Sổ chi tiết tài khoản 1541- Công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene  

+ Sổ chi tiết tài khoản 621 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

+ Sổ cái tài khoản 154  

+ Sổ cái tài khoản 152 
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Thủ kho theo dõi số lượng nhập xuất tồn kho từng loại vật tư ở từng 

kho trên thẻ kho. Thẻ kho do phòng kế toán lập và giao cho thủ kho để ghi 

chép hàng ngày. 

 

Sơ đồ 3. 1: Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

+ Đối với vật tư không qua kho: Căn cứ vào giấy yêu cầu cung cấp 

vật tư, cán bộ vật tư tiến hành mua và chuyển thẳng tới nơi thi công không 

qua kho của công ty. 

Các chứng từ có liên quan là các hoá đơn GTGT, chứng từ phản ánh 

chi phí thu mua, chi phí vận chuyển và biên bản giao nhận vật tư đối với bộ 

phận sử dụng. 

Chi phí mua vật tư sẽ được trừ vào tiền tạm ứng của công trình hoặc 

ghi Có phải trả người bán. Định kỳ 3 đến 5 ngày kế toán ở tổ đội sẽ chuyển 

chứng từ liên quan đến nghiệp vụ mua cho phòng kế toán ở công ty. 

Căn cứ vào các chứng từ như Hóa đơn mua hàng (Biểu 3), kế toán 

nhập dữ liệu, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào máy. Sau khi nhập 

xong chứng từ, máy tự động chuyển dữ liệu vào các sổ của hình thức Nhật 

ký Chung như sau: 

+ Sổ Nhật ký chung  

+ Sổ cái tài khoản 621 

Đơn tạm ứng vật tư 

Phiếu xuất kho, hóa đơn 

Kế toán vào máy tính 
 

Sổ chi tiết TK 621 Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 621, TK154 
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+Sổ chi tiết Tài khoản 154.1- Công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene 

+ Sổ chi tiết tài khoản 621.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  

+ Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 154 

Khi cần thiết, kế toán tiến hành in các sổ Kế toán ra để làm căn cư đối 

chiếu và sử dụng làm tài liệu lưu dữ. 

Sơ đồ 3. 2: Quy trình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 

3.2.3.1. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp: 

• Nội dung 

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

tiếp sản xuất thi công công trình, bao gồm các khoản phải trả cho người lao 

động trong và ngoài hợp đồng dài hạn, lao động thuê ngoài. Và nó không 

bao gồm các khoản trích theo lưong: BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của 

công nhân trực tiếp sản xuất, cũng như lương và khoản trích theo lương của 

nhân viên quản lý. Ngoài ra, công ty còn cho công nhân có thể hưởng một số 

phụ cấp như phụ cấp làm thêm giờ. Việc hạch toán chi phí nhân công trực 

tiếp chính xác, hợp lý tiền lương, tiền thưởng rõ ràng sẽ khuyến khích người 

lao động đạt năng suất cao, chất lượng hiệu quả. Hiện nay, lực lượng lao 

động tại công ty gồm 2 loại: công nhân viên trong danh sách (hợp đồng dài 

hạn) và công nhân ngoài danh sách (công nhân thuê ngoài). Bộ phận công 

Đơn tạm ứng vật tư 

Hóa đơn 

Kế toán vào máy tính 
 

Sổ chi tiết TK 621 Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 621, TK154 
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nhân trong danh sách bao gồm công nhân trực tiếp sản xuất và lao động gián 

tiếp (nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành 

chính). Đối với công nhân trực tiếp sản xuất, công ty áp dụng hình thức trả 

lương theo sản phẩm. Đối với lao động gián tiếp sản xuất, công ty trả lương 

khoán theo công việc của từng người (có quy chế trả lương theo cấp bậc, 

năng lực và công việc thực hiện hoàn thành của từng người). 

Tài khoản sử dụng 

Để theo dõi chi phí nhân công trực tiếp, kế toán sử dụng tài khoản 

622- chi phí nhân công trực tiếp. Khi hạch toán, tài khoản này được mở chi 

tiết theo từng công trình, HMCT. 

• Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

Khi có một công trình hay hạng mục công trình Công ty sẽ tiến hành 

giao khoán cho các tổ trong đội trên hợp đồng giao khoán. Căn cứ vào hợp 

đồng đó các tổ trong đội tự tổ chức thi công dưới sự giám sát của cán bộ 

giám sát thi công. Trong quá trình thi công, tổ trưởng tự chấm công cho các 

thành viên trong tổ vào mẫu bảng chấm công theo quy định. Bảng chấm 

công là căn cứ để kế toán lương tính lương cho các thành viên trong tổ  

Sau khi ký hợp đồng giao khoán (Biểu 4), định kỳ hàng tháng hoặc kết 

thúc 

công việc, công ty sẽ cử cán bộ kỹ thuật cùng đại diện tổ, đội trưởng 

đội xây dựng 

làm “Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng”. Dựa vào “Biên bản 

nghiệm 

thu và thanh lý hợp đồng”, “Bảng chấm công”, kế toán đội lập “Bảng 

thanh toán 

lương” cho các tổ. Việc tính lương của từng thành viên dựa trên “Bảng 

chấm công” - Biểu 5. 
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Khi công việc hoàn thành phải có biên bản nghiệm thu, bàn giao về 

khối lượng, chất lượng với sự tham gia của các thành viên giám sát kỹ thuật 

bên A, giám sát kỹ thuật bên B, chủ nhiệm công trình cùng các thành viên 

khác thì tiến hành lập biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng - Biểu 6 

Từ các bảng thanh toán lương cho các tổ thi công- Biểu 7, kế toán 

thanh toán tổng hợp số lượng của công nhân trực tiếp thi công (gồm công 

nhân thuê ngoài và công nhân trong danh sách).Căn cứ vào số liệu tổng hợp 

trên bảng này để kế toán tổng hợp lập chứng từ hạch toán nhập liệu vào máy. 

Sau đó máy sẽ tự động chuyển dữ liệu vào các sổ của Hình thức Nhật ký 

chung:  

+ Sổ nhật ký chung 

+ Sổ cái tài khoản 154 

+ Sổ chi tiết tài khoản 154.1- công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene 

Dung Quất. 

+ Sổ chi tiết tài khoản 622.1 - Chi phí nhân công trực tiếp 

+ Các sổ cái và sổ chi tiết liên quan khác. 

Khi cần thiết, kể toán sẽ in các sổ kế toán ra để làm căn cứ đối chiếu, 

quản lý và làm tài liệu lưu dữ. 
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Sơ đồ 3. 3: Quy trình hạch toán chi phí nhân công trực tiếp 

3.2.3.2. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công: 

* Nội dung 

Chi phí sử dụng máy thi công ở công ty gồm: Chi phí nguyên liệu, 

động lực chạy 

máy, chi phí nhân công điều khiển máy thi công, chi phí khấu hao máy 

thi công, chi phí chung ở bộ phận máy thi công và các chi phí khác phục vụ 

máy thi công. 

Máy thi công của công ty gồm: máy trộn vữa, máy trộn bê tông, máy 

xúc, máy kéo, ô  tô tải... .Khi tiến hành thi công công trình, công ty sẽ có 

lệnh điều động máy thi công phục vụ sản xuất. Sau khi hoàn thành phần 

công việc thi công, máy sẽ được điều động đi công trình khác hoặc nghỉ bảo 

dưỡng chờ phục vụ công trình mới. 

Công ty có thể thuê ngoài máy thi công, có thể thuê theo phương thức 

khoán gọn gồm cả nhân công điều khiển máy và nguyên vật liệu chạy máy 

hoặc chỉ thuê máy thi công. Đối với máy thi thuê ngoài công ty không tiến 

hành tính khấu hao máy. 

* Tài khoản sử dụng 

Để tập hợp chi phí sử dụng máy thi công, kế toán công ty sử dụng tài 

khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công mở chi tiết cho từng công trình, 

HMCT. 

Bảng chấm công 

Bảng thanh toán lương 

Kế toán vào máy tính 

Sổ chi tiết TK 622 Sổ nhật ký chung 
 

Sổ cái TK 622 
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* Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

Khi có công trình, HMCT cần tiến hành thi công bằng máy thi công, 

chỉ huy trưởng công trường sẽ làm Giấy yêu cầu điều động máy thi công lên 

phòng tổ chức hành chính của công ty. Sau khi được duyệt, máy thi công sẽ 

được điều động xuống phục vụ cho công trường thi công do đội cơ giới thiết 

bị quản lý. 

Các loại chi phí sử dụng máy thi công bao gồm: 

+ Chi phí công nhân sử dụng máy thi công: gồm tiền lương và các 

khoản phụ cấp trả cho công nhân ở các tổ máy thi công của công ty và các tổ 

máy thi công thuê ngoài theo hợp đồng. Công nhân điều khiển máy thi công 

của công ty hay thuê ngoài đều được trả lương theo hình thức khoán. 

Việc hạch toán chi phí sử dụng máy thi công cũng tương tự như hạch 

toán chi phí nhân công trực tiếp, không hạch toán vào tài khoản này các 

khoản trích theo lương của công nhân sử dụng máy thi công. 

+ Chi phí vật liệu phục vụ máy thi công: gồm chi phí nhiên liệu phục 

vụ máy thi công như: Dầu, mỡ, xăng... 

Căn cứ vào nhiệm vụ thi công, đội cơ giới thiết bị sẽ làm giấy yêu cầu 

cung cấp nguyên vật liệu phục vụ máy thi công lên chỉ huy trưởng công trình 

đề nghị cho mua vật tư. Được sự đồng ý của chỉ huy trưởng công trình cán 

bộ vật tư sẽ mua nguyên vật liệu hoặc thủ kho xuất kho nguyên vật liệu giao 

cho đại diện của tổ cơ giới. Nguyên vật liệu sẽ được bàn giao cho các tổ 

máy thi công. 

Kế toán công trình sẽ tập hợp các chứng từ liên quan: Giấy yêu cầu 

cung cấp vật tư, biên bản bàn giao vật tư, hóa đơn GTGT, phiếu xuất kho... 

định kỳ gửi lên phòng kế toán công ty. Việc nhập dữ liệu vào máy tính tương 

tự như việc nhập phát sinh chi phí NVLTT. 

+ Chi phí dụng cụ sản xuất: dụng cụ phục vụ máy thi công gồm: cáp, 
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kìm cáp... và các CCDC lao động liên quan tới hoạt động của máy thi công. 

Chi phí CCDC dùng cho máy thi công được phân bổ tùy theo thời gian 

sử dụng. Dụng cụ sản xuất dùng cho máy thi công có thể được mua dùng 

trực tiếp hoặc từ kho của công ty. 

Đối với CCDC giá trị lớn thời gian sử dụng dài, kế toán tính toán phân 

bổ dần hàng kỳ giá trị thực tế CCDC vào chi phí sản xuất kinh doanh của 

công tình sử dụng. Giá trị  phân bổ hàng kỳ tính như sau: 

                                                         Trị giá vốn thực tế của CCDC xuất dùng 

Giá trị CCDC phân bổ hàng  kỳ         = 

                 Số kỳ sử dụng( dự kiến) 

Chi phí CCDC dùng cho máy thi công được phân bổ tùy theo thời gian 

sử dụng.  

Theo HĐ GTGT số 0079234 ngày 1/5/2016 mua Kìm hàn, cáp, dây 

hàn phục vụ thi công, giá trị mua 34.500.000 đồng, thời gian sử dụng dự 

kiếm 12 tháng: 

                     34.500.000 

 Giá trị CCDC phân bổ tháng 12 =                                             =  2.875.000 

                                                                                             12 

 Việc hạch toán tương tự như hạch toán chi phí vật liệu phục vụ máy thi 

công. 

+ Chi phí khấu hao máy thi công: 

Phản ánh chi phí khấu hao máy thi công. Công ty chỉ tính khấu hao 

đối với các máy thi công của công ty và hiện nay công ty đang áp dụng trích 

khấu hao theo phương pháp đường thẳng. 

Số tiền trích khấu hao hàng năm của công ty căn cứ vào tuổi thọ kinh 

tế và thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ. 
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Mức trích KH trung bình            Nguyên giá TSCĐ 

 hàng năm của TSCĐ         =      

                                                Thời gian sử dụng dự kiến 

 

Mức trích KH trung bình         Mức trích khấu hao năm 

 hàng tháng của TSCĐ         =      

                                                                     12 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: Gồm tiền mua bảo hiểm máy, chi phí 

điện nước, chi phi trả cho nhà thầu phụ, chi phí thuê ngoài máy thi công... 

Khi thuê máy thi công, chỉ huy trưởng công trình giao cho đội cơ giới 

thiết bị quản lý sử dụng. Khi hết thời gian thuê máy theo hợp đồng, kế toán 

công trình xuất quỹ tiền mặt trả cho bên cho thuê. Các chứng từ liên quan là: 

hợp đồng thuê máy thi công, hoá đơn GTGT... 

Đối với các chi phí trả cho nhà thầu phụ như thuê vận chuyển đất, xúc 

đất móng hố... chứng từ liên quan là: biên bản nghiệm thu công việc hoàn 

thành, hợp đồng giao khoán. 

Căn cứ vào các chứng từ trên, kế toán nhập dữ liệu vào máy. 

+ Chi phí bằng tiền khác: Gồm chi phí bằng tiền phục vụ cho hoạt 

động máy thi công như chi phí sữa chữa máy thi công, mua phụ tùng cho 

máy.. 

Khi máy thi công bị hỏng công nhân điều khiển máy báo cho đội 

trưởng, sau đó tiến hành lập biên bản kiểm tra tình trạng máy móc thiết bị và 

đề nghị đem sửa. Khi công việc hoàn thành lập biên bản nghiệm thu đưa 

thiết bị vào sử dụng. Kế toán công ty căn cứ vào  Biên bản kiểm tra tình 

trạng máy móc thiết bị, hoá đơn GTGT, giấy báo giá sửa chữa thiết bị máy, 

và biên bản nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng... sẽ lập chứng từ hạch toán 

và nhập dữ liệu vào máy, và phần mềm kế toán sẽ tự động lưu dữ liệu vào 
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các sổ Kế toán liên quan như: 

+ Sổ Nhật ký Chung 

+ Sổ Cái tài khoản 623 

+ Sổ chi tiết tài khoản 623.1- công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene 

Dung Quất   

+ Sổ chi tiết tài khoản 623.1 Chi phí sử dụng máy thi công 

+ Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 154 

+ Các sổ cái và sổ chi tiết khác có liên quan. 

Khi cần thiết, kế toán tiến hành in các sổ kế toán ra để làm căn cứ đối 

chiếu, quản lý và làm tài liệu lưu trữ. 

 

 
Sơ đồ 3.4: Quy trình hạch toán chi phí máy thi công 

3.2.3.4 Kế toán chi phí sản xuất chung 

* Nội dung: 

Chi phí sản xuất chung bao gồm: Chi phí nhân viên quản lý đội, khấu 

hao TSCĐ dùng chung cho quản lý đội và các chi phí khác bằng tiền khác 

phục vụ cho công tác giao nhận mặt bằng, đo đạc, nghiệm thu, bàn giao công 

trình giữa các bên liên quan. 

* Tài khoản sử dụng 

Để hạch toán chi phí sản xuất chung, kế toán Công ty sử dụng TK 

Hóa đơn tài chính, hợp đồng 

Kế toán vào máy tính 

Sổ chi tiết TK 623 Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 623 
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627- Chi phí sản xuất chung theo từng công trình, HMCT cụ thể. 

Đối với chi phí sản xuất chung, khoản nào phát sinh trực tiếp sẽ được 

tập hợp 

trực tiếp cho từng công trình, HMCT. Còn đối với những khoản chi 

phí sản xuất 

chung phục vụ cho toàn đội, xí nghiệp thì tiến hành phân bổ theo tiền 

lương công 

nhân trực tiếp. 

* Quy trình ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 

+ Chi phí nhân viên phản xưởng: 

Chi phí nhân viên gồm khoản lương chính, lương phụ và các khoản 

trích theo lương phải trả cho nhân viên quản lý công trình, các khoản trích 

theo lương của công nhân trực tiếp sản xuất và công nhân sử dụng máy thi 

công trong danh sách lao động của công ty. 

Căn cứ vào các bảng thanh toán lương- Biểu 8, kế toán tiền lương tính 

tổng lương cơ bản, lương thực tế của nhân viên quản lý công trường và tính 

các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của công nhân 

viên theo quy định. 

Cuối kỳ, kế toán thanh toán lập hai chứng từ hạch toán nhân viên quản 

lý và danh sách thu BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN: một chứng từ hạch toán 

tiền lương của nhân viên quản lý, một chứng từ hạch toán các khoản trích 

theo lương của công nhân viên ở công trường. Căn cứ vào tổng của 2 chứng 

từ kế toán tổng hợp tiến hành nhập liệu nhập dữ liệu vào máy tính. 

+ Chi phí dụng cụ sản xuất 

Công cụ dụng cụ dùng cho hoạt động quản lý công trình thường có giá 

trị nhỏ nên được phân bổ một lần vào chi phí chung dụng cụ sản xuất. Khi 

mua những công cụ này kế toán công trường vẫn phải tập hợp đầy đủ các 
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chứng từ: Hoá đơn GTGT, phiếu xuất... dưới công trường, về cho phòng kế 

toán công ty để kế toán hạch toán vào tài khoản 627. 

Thông thường CCDC công ty không quản lý trong kho mà để công 

trình tự mua bàng tiền tạm ứng để phục vụ thi công khi có nhu cầu, do đó 

công ty quản lý chi phí CCDC thông qua các hoá đơn GTGT và bảng kê 

CCDC- Biểu 9 do bộ phận vật tư lập. 

Quy trình nhập liệu tưong tự như quy trình nhập liệu phần khoản mục 

chi phí NVLTT, sau khi nhập liệu xong máy sẽ tự động chuyển dữ liệu vào 

các sổ 627.1, 154.1- liên quan đến Công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene Dung Quất. 

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định 

Hiện nay, máy móc thiết bị thi công ở ban chủ nhiệm công trình gồm 

2 loại: 

máy móc của công ty và máy móc đi thuê. Đối với TSCĐ thuộc sở 

hữu của công ty, hàng tháng ban chủ nhiệm của công trình phải tiến hành 

trích khấu hao cho từng TSCĐ.Việc trích khấu hao TSCĐ được thực hiện 

theo phưong pháp đường thẳng. 

Định kỳ, dựa trên danh sách TSCĐ đã được cục quản lý vốn duyệt, kế 

toán tiến hành trích khấu hao và lập bảng phân bô khâu hao TSCĐ- Biêu 10: 

Căn cứ vào các chứng từ này, kế toán nhập dữ liệu vào máy. 

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: 

Khoản chi phí dịch vụ mua ngoài của công ty gồm: chi phí điện thoại, 

nước, chi phí thuê TSCĐ phục vụ việc quản lý công trình, chi phí thí nghiệm 

vật tư.... Khi phát sinh các chi phí dịch vụ mua ngoài, kế toán công trình sẽ 

tập hợp các hoá đon chứng từ liên quan như: hợp đồng thuê nhà, Biên lai 

thanh toán tiền điện nước, phiếu thu của các đon vị khác... cuối tháng chuyển 

về phòng kế toán để hạch toán: 
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Quy trình nhập liệu cũng tưong tự như quy trình nhập liệu khoản mục 

CPNVLTT. 

+ Chi phí khác bằng tiền 

Bao gồm chi phí tiếp khách, giao dịch, bảo dưỡng máy móc, in ấn tài 

liệu...Căn cứ vào các chứng từ gốc có liên quan đến tiền mặt, tiền gửi ngân 

hàng, giấy thanh toán tạm ứng, kế toán lên bảng kê chứng từ và tổng hợp vào 

sổ nhật ký chung. 

Cuối kỳ, kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung vào bảng tổng hợp chi 

phí sản xuất- Biểu 11 Dựa vào các Chứng từ và sổ sách liên quan kế toán 

nhập dữ liệu vào máy và máy tính sẽ tự động lưu số liệu vào các sổ sách liên 

quan như:  

+ Sổ Nhật Ký Chung 

+ Sổ cái tài khoản 627 

+ Sổ chi tiết tài khoản 627.1 - Công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene Dung Quất 

+ Sổ chi tiết tài khoản 627.1 Chi phí nhân sản xuất chung. 

+ Sổ tổng hợp chi tiết tài khoản 154  

+ Và các sổ cái và chi tiết khác có liên quan. 

Khi cần thiết, kế toán tiến hành in các sổ kế toán ra để làm căn cứ đối 

chiếu, quản lý và làm tài liệu lưu dữ. 

 
Sơ đồ 3.5: Quy trình hạch toán chi phí sản xuất chung 

Hóa đơn, phiếu xuất kho… 

Bảng tổng hợp chi phí 

Kế toán vào máy tính 

Sổ chi tiết TK 627 Sổ nhật ký chung Sổ cái TK 627 
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3.2.3.5 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

Ở Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, nguyên tắc hạch toán chi 

phí sản xuất và giá thành sản phẩm là tập hợp theo từng khoản mục chi phí 

của từng công trình và hạng mục công trình như sau: . 

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. 

- Chi phí nhân công trực tiếp. 

- Chi phí sử dụng máy thi công. 

- Chi phí sản xuất chung. 

Sau khi công tác tập hợp chi phí theo từng khoản mục đã hoàn thành, 

căn cứ vào số liệu trên các sổ chi tiết của các khoản mục chi phí phát sinh 

theo từng công trình hạng mục công trình kế toán tiến hành kết chuyển toàn 

bộ chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ sang sổ chi tiết TK154 theo từng 

công trình, hạng mục công trình tương ứng. 

3.2.4 Kế toán giá thành sản phẩm tại Công ty 

Tại Công ty, việc thanh toán sản phẩm xây lắp hoàn thành là theo 

điểm dừng kỹ thuật, kỳ tính giá thành là theo tháng. Đây là phương pháp đơn 

giản để tính giá thành phù hợp với đặc thù sản xuất xây lắp của Công ty. 

Công thức tính giá thành: 

Z = Ddk + Cps - Dck 

Theo phương pháp tính giá thành này, cuối tháng các cán bộ kỹ thuật 
chủ nhiệm công trình sẽ đi kiểm kê xác chi phí cố địnhần việc hoàn thành và 
dở dang. Khối lượng xây lắp dở dang cuối kỳ là khối lượng xây lắp chưa đạt 
được điểm dừng kỹ thuật hợp lý theo quy định, chưa được chủ đầu tư nghiệm 
thu và xác định là khối lượng xây lắp dở dang. Sau khi đã xác định được phần 
việc đã và chưa hoàn thành, kết quả kiểm kê sẽ được chuyển về phòng kế 
toán. Căn cứ vào bảng kiểm kê khối lượng xây lắp và bảng phân bổ chi phí 
phát sinh trong kỳ, kế toán tính ra chi phí dở dang cuối kỳ. Từ đó lập thẻ tính 
giá thành sản phẩm xây lắp. 
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Đối với mỗi công trình và hạng mục công trình, căn cứ vào sổ chi tiết 
tài khoản 154, kế toán tiến hành lập Thẻ tính giá thành - Biểu 16 cho từng 
công trình và hạng mục công trình tương ứng. 

Căn cứ vào các chứng từ cần thiết, kế toán nhập dữ liệu vào máy tính. 
Sau đó máy sẽ tự động lưu dữ liệu vào các sổ kế toán của Hình thức Nhật ký 
chung. 

Để xem hoặc in các sổ tổng hợp ra bằng cách: 
+ Từ màn hình nền vào “ Kể toán tổng hợp” 
+ Chọn “ Sổ nhật ký chung” nếu muốn xem Sổ nhật ký chung, hoặc 

chọn “Sổ cái tài khoản” nếu muốn xem sổ cái tài khoản. 
+ Để in các Sổ ra, chỉ cần ấn nút “in”  
Bảng tổng hợp giá thành toàn bộ các công trình đang thực hiện trong 

tháng 5/2016 được trình bày ở phần phụ lục của luận văn. 
3.2.5 Trình tự hạch toán 
Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất tại Công ty được thể hiện 

theo sơ đồ sau: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sơ đồ - Trình tự kế toán tổng hợp chi phí sản xuất xây lắp tại công ty 
 

KC chi phí sử dụng máy thi công 

TK 623 

KC chi phí sản xuất chung 

TK 632 

KC chi phí NVL trực tiếp 

KC chi phí NC trực tiếp 

Ghi giảm chi phí sản xuất 

Kết chuyển giá thành KLXL 
hoàn thành bàn giao 

TK 627 

TK 621 

TK 622 

TK 154 TK 152, 111 
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3.3 Thực trạng kế toán chi phí sản xuẩt và tính giá thành tại Công 

ty dưới góc độ kế toán quản trị 

3.3.1 Phân loại chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 

Công tác phân loại chi phí ở Công ty mới chỉ thực hiện phân loại chi 

phí theo khoản mục chi phí, theo nội dung kinh tế của chi phí và theo khả 

năng quy nạp chi phí. Các cách phân loại này về cơ bản mới chỉ phục vụ cho 

kế toán tài chính, chưa có phân loại theo cách ứng xử chi phí, thẩm quyền ra 

quyết định, các loại chi phí trong lựa chọn các phương án đầu tư. 

Do vậy, Công ty không có số liệu và cơ sở để phân loại giá thành theo 

góc độ kế toán quản trị như giá thành sản xuất theo biến phí, giá thành sản 

xuất có phân bổ hợp lý Chi phí cố định sản xuất.... 

3.3.2 Tồ chức lập dự toán chi phí 

Cũng giống như các doanh nghiệp xây lắp khác, Công ty CP xây dựng 

Phục Hưng 8 cũng sử dụng phương pháp lập dự toán chi phí sản xuất, giá 

thành sản phẩm xây lắp cụ thể cho từng HMCT sẽ thi công để quản lý chi 

phí một cách hiệu quả theo Thông tư 06/2016/TT- BXD ngày 10/3/2016 của 

Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Phương pháp lập dự toán chi phí sản xuất: 

Mỗi công trình xây dựng cơ bản đều được căn cứ trên khối lượng công 

việc hoàn thành để tiến hành lập dự toán sản xuất theo từng năm/quý. Vào 

đầu năm, trên cơ sở dự toán chi phí sản xuất đã được lập từng năm, phòng kế 

toán cùng phòng kỹ thuật của công ty tiến hành lập kế hoạch chi phí. Kế 

hoạch chi phí sản xuất được lập cho từng công trình (đơn đặt hàng) theo từng 

quý/ tháng trong năm, trên cơ sở khối lượng công việc dự kiến hoàn thành 

trong quý/ tháng. Cụ thể, đối với Công trình Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene Dung Quất thì việc lập kế hoạch như sau: 

Lập bảng dự toán chi tiết: 
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Đặc trưng của một công trình XDCB là cần phải thi công theo kế 

hoạch, theo từng giai đoạn. Khối lượng công việc cần thực hiện trong một kỳ 

sẽ được xác định trước trên cơ sở tiến độ công việc cần hoàn thành. Căn cứ 

vào khối lượng công việc thi công trong quý/ tháng, căn cứ vào các định 

mức xây dựng cơ bản do Nhà nước ban hành để tiến hành tính toán và lập ra 

Bảng phân tích đơn giá cho khối lượng công việc cần thi công. Bảng phân 

tích đơn giá là một bảng kê chi tiết về định mức, đơn giá, thành tiền vật liệu, 

nhân công, máy thi công cần sử dụng cho một công trình, HMCT. Đây là căn 

cứ để lập ra Bảng dự toán chi tiết. 

Bảng phân tích đơn giá được lập như sau: 

Biểu 12: BẢNG PHÂN TÍCH ĐƠN GIÁ  

Công trình Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất 

 

STT Mã số Thành phần hao phí Đơn vị Định mức Đơn giá Hệ số 
Thành 

tiền 

1 AB.11441 Đào móng cột, trụ, hố kiểm 

tra, rộng >1 m, sâu >1 m, đất 

cấp I 

m3 1       

    b.) Nhân công         141.377,3 
  N.0007 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 

I 

Công 0,71 199.123, 1, 141.377,3 

2 AF.11111 Bê tông sản xuất bằng máy 

trộn - đổ bằng thủ công, 

bêtông lót móng, đá 4x6, 

chiều rộng <=250 cm, mác 

100 

m3 1       

    a.) Vật liệu         485.249, 
  A.3172 Xi măng PCB30 Kg 200,85 1.045,   209.888,3 

  A.0516 Cát vàng m3 0,53148 189.000,   100.449,7 

  A.1357 Đá dăm 4x6 m3 0,93627 186.000,   174.146,2 
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  A.2062 Nước (lít) Lít 169,95 4,5   764,8 

    Cộng         485.249, 

    b.) Nhân công         282.754,7 
  N.0007 Nhân công bậc 3,0/7 - Nhóm 

I 

Công 1,42 199.123, 1, 282.754,7 

    c.) Máy thi công         45.790,2 
  M.0249 Máy trộn bê tông 250l Ca 0,095 270.051, 1, 25.654,8 

  M.0108 Máy đầm bàn 1kW Ca 0,089 226.240, 1, 20.135,4 

    Cộng         45.790,2 

3 AF.81111 Ván khuôn cho bê tông đổ 

tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván 

khuôn móng dài, bệ máy 

100m2 1       

    a.) Vật liệu         2.932.030, 
  A.1760 Gỗ ván m3 0,792 2.000.000,   1.584.000, 

  A.1736 Gỗ đà nẹp m3 0,0865 2.000.000,   173.000, 

  A.1739 Gỗ chống m3 0,459 2.000.000,   918.000, 

    Cộng         2.932.030, 

    b.) Nhân công         2.946.878, 
  N.0010 Nhân công bậc 3,5/7 - Nhóm 

I 

Công 13,61 216.523, 1, 2.946.878, 

Từ bảng phân tích đơn giá, ta lập Bảng dự toán chi tiết như sau: 
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Biểu 13: BẢNG DỰ TOÁN CHI TIẾT  

Công trình Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất 

 

Mã số 
Tên công tác / Diễn 

giải khối lượng 
Đơn vị 

Khối 

lượn

g 

Đơn giá Thành tiền 

Đơn giá Vật liệu 
Nhân 

công 

Máy 

T.C 
Vật liệu 

Nhân 

công 

Máy thi 

công 

HM HẠNG MỤC 1                 

AB.1144

1 

Đào móng cột, trụ, 

hố kiểm tra, rộng 

>1 m, sâu >1 m, đất 

cấp I 

m3 158,   141.377   0, 22.337.56

6 

0 

AF.1111

1 

Bê tông sản xuất 

bằng máy trộn - đổ 

bằng thủ công, 

bêtông lót móng, đá 

4x6, chiều rộng 

<=250 cm, mác 100 

m3 230,2 485.249 282.755 45.79

0 

111.704.319 65.090.20

1 

10.540.85

8 

AF.8111

1 

Ván khuôn cho bê 

tông đổ tại chỗ, ván 

khuôn gỗ, ván 

khuôn móng dài, bệ 

máy 

100m2 120,5 2.932.030 2.946.8

78 

  353.309.615 355.098.7

99 

0 

.....                   

                    

THM TỔNG CỘNG : 

HẠNG MỤC 1 

          1.575.246.3

07 

568.472.3

44 

281.846.2

70 

 

 

 



86 
 

 

Biểu 14: BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ 

Công trình Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất 

 
STT 

 
Mã số Tên vật tư 

Đơn 

vị 

Khối 

lượng 
Giá gốc 

Hiện 

trường 

Chênh 

lệch 
Tổng chênh 

I.)   I.) VẬT LIỆU             

3 A33.0056 Automat 1 pha 50A cái 20, 109.520, 48.000, -61.520, -1.230.400, 

16 A24.0176 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 154,106 40.000, 273.000, 233.000, 35.906.698, 

19 A24.0180 Cát vàng m3 326,5826 62.000, 291.000, 229.000, 74.787.415,4 

21 A33.0515 Cọc chống sét cái 25, 110.000, 150.000, 40.000, 1.000.000, 

    ..........             

    TỔNG VẬT LIỆU           536.915.266, 

II.)   II.) NHÂN CÔNG             

1 N24.0005 Nhân công 3,0/7 công 1.428,5044 50.566,2 174.462, 123.895,8 176.985.695,4 

4 N24.0008 Nhân công 3,5/7 công 3.114,6783 54.818,7 190.212, 135.393,3 421.706.573,5 

5 N33.0001 Nhân công 3,5/7 công 243,3112 58.198,9 53.854,6 -4.344,3 -1.057.016,8 

    TỔNG NHÂN 
CÔNG 

          1.156.972.999, 

III.)   III.) MÁY THI 
CÔNG 

            

5 M24.0019 Đầm cóc ca 10,8139 124.234, 281.019, 156.785, 1.695.457,3 

6 M24.0020 Đầm dùi 1,5 KW ca 79,6964 71.716, 205.843, 134.127, 10.689.439,1 

7 M33.0013 Khoan cầm tay 0,5 kW ca 13,27 64.670, 192.624, 127.954, 1.697.949,6 

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

    TỔNG MÁY THI 
CÔNG 

          90.370.032 

 

Trên cơ sở bảng dự toán chi tiết và tổng hợp vật tư và chênh lệch giá, 

đây là cơ sở dữ liệu để lập nên Dự toán tổng hợp chi phí sản xuất. 

Bảng Dự toán chi tiết được lập trên cơ sở đơn giá 5481/2011 của 

thành phố Hà Nội và định mức xây dựng số 1776/2007 của Bộ xây dựng. 

Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá được lập trên cơ sở giá hiện 

trường của NVL, NC, MTC tại thời điểm thi công công trình và đơn giá 

NVL, NC, MTC trong đơn giá 5481/2011 của thành phố Hà Nội (giá gốc). 
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Biểu 15: DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT 

Công trình Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất 

 

STT Khoản mục chi phí Ký hiệu Cách tính Thành tiền 

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP       

1 Chi phí Vật liệu VL A 2.112.161.573, 

   + Theo đơn giá trực tiếp A1 Bảng dự toán hạng mục 1.575.246.307, 

   + Chênh lệch vật liệu CL Theo bảng bù giá 536.915.266, 

  Cộng A A1 + CL 2.112.161.573, 

2 Chi phí Nhân công NC B 1.725.445.343, 

   + Theo đơn giá trực tiếp B1 Bảng dự toán hạng mục 568.472.344, 

   + Chênh lệch nhân công CLNC Theo bảng bù giá 1.156.972.999, 

  Cộng B B1 + CLNC 1.725.445.343, 

3 Chi phí Máy thi công M C 372.216.302, 

   + Theo đơn giá trực tiếp C1 Bảng dự toán hạng mục 281.846.270, 

   + Chênh lệch Máy thi công CLMay Theo bảng bù giá 90.370.032, 

  Cộng C C1 + CLMay 372.216.302, 

  Cộng chi phí trực tiếp T VL + NC + M 4.209.823.218, 
II CHI PHÍ CHUNG C T x 6,5% 273.638.509,2 

 Giá trị dự toán xây lắp Z T+C 4.483.461.727 

  LÀM TRÒN     4.483.462.000 

 

- Chi phí vật liệu: (VL): VL = A1 +CL; Trong đó:  

A1 là chi phí nguyên vật liệu theo đơn giá 5481/2011 của thành phố 

Hà Nội (giá gốc);  

CL: là chênh lệch giá nguyên vật liệu tại hiện trường trên cơ sở Công 

bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội tại thời điểm thi công 

và giá NVL trong đơn giá 5481/2011 của thành phố Hà Nội (giá gốc). 

- Chi phí nhân công (NC): NC = B1 + CLNC; Trong đó:  

B1:  là chi NC theo đơn giá 5481/2011 của thành phố Hà Nội, được 
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xây dựng trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng  450.000đ/ tháng; 

CLNC: là phần điều chỉnh đơn giá nhân công từ mức lương tối thiểu 

vùng từ 450.000đ theo đơn giá 5481/2011 của thành phố Hà Nội lên mức 

2.000.000đ năm 2016. 

- Chi phí sử dụng máy thi công (M): M = C1 + CLMay; Trong đó: 

C1: là đơn giá máy thi công trong đơn giá 5481/2011 của thành phố 

Hà Nội; CLMay: là chênh lệch đơn giá máy thi công do điều chỉnh đơn giá 

nhân công, nhiên liệu tại thời điểm thi công và đơn giá máy thi công trong 

đơn giá 5481/2011 của thành phố Hà Nội; 

3.3.3 Tổ chức báo cáo chi phí 

Báo cáo chi phí có thể xem như là một bảng tổng hợp về tình hình chi 

phí phát sinh trong kỳ. Các báo cáo chi phí được lập nhằm mục đích cung 

cấp thông tin cho lãnh đạo công ty về tình hình chi phí phát sinh trong kỳ, từ 

đó phục vụ đắc lực cho lãnh đạo công ty trong việc kiểm soát, đánh giá và ra 

các quyết chi phí cố địnhù hợp kịp thời, đảm bảo duy trì và nâng cao hiệu 

quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Để lập báo cáo chi phí, kế toán căn cứ vào sổ chi tiết các khoản mục 

chi phí phát sinh trong kỳ, từ đó tiến hành liệt kê từng khoản mục (yếu tố chi 

phí) theo số tiền thực tế phát sinh. 

Ta tiến hành tổ chức báo cáo chi phí cho Công trình Nhà máy sản xuất 

bao bì Polypropylene Dung Quất như sau: 
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Biểu 15: BÁO CÁO CHI PHÍ SẢN XUẤT 

Công trình Nhà máy sản xuất bao bì Polypropylene Dung Quất 

 

Yếu tố chi phí Số tiền 

I - Chi phí trực tiếp 4.113.132.000 

1. Chi phí nguyên vật liệu 2.312.161.000 

- Vật liệu chính 1.950.531.000 

- Vật liệu phụ 361.630.000 

2. Chi phí nhân công 1.450.650.000 

3. Chi phí máy thi công 350.321.000 

II- Chi phí chung 267.353.000 

Tổng cộng 4.380.485.000 

 

Có thể thấy Công ty vẫn chưa lập các báo cáo phục vụ cho kế toán 

quản trị chi phí và giá thành. Do vậy, không có số liệu so sánh đánh giá tình 

hình thực hiện kế hoạch giá thành, tiết kiệm chi phí trong Công ty. 

3.4 Đánh giá chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 

3.4.1. Những ưu điểm đạt được 

Kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành của công ty đang ngày càng được củng cố và hoàn thiện hơn để 

đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý chi phí và tính giá thành 

trong nền tế 

thị trường. Công ty đã áp dụng kế toán trên máy vi tính nên việc tính 

toán, quản lý NVL, nhân công..., khối lượng công việc cho kế toán giảm 
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nhiều, đáp ứng đầy đủ các thông tin đối với yêu cầu quản lý của đơn vị và 

các đối tượng liên quan khác. Qua quá trình tìm hiểu về công ty, tôi thấy kế 

toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty có những ưu điểm sau: 

- Công ty tiến hành phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố chi phí kết 

hợp với theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm là phù hợp với đặc 

điểm của ngành nghề xây lắp, giúp cho việc quản lý chi phí theo định mức, 

theo dự toán chi phí được thuận lợi, hợp lý, tăng cường công tác kiểm tra và 

tiết kiệm chi phí. 

- Chi phí NVL trực tiếp: 

Chi phí NVL trực tiếp chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng giá thành công 

trình, nhận thức được điều đó nên Công ty luôn đưa ra các chính sách, quy 

định nhằm sử dụng hiệu quả và tiết kiệm NVL. Do các công trình nằm rải 

rác và thường cách xa Công ty nên để bảo quản tốt NVL, Công ty thường bố 

trí các kho lưu động ngay tại chân công trình để chứa NVL. Bên cạnh đó để 

tiện cho việc thi công diễn ra trôi chảy và không bị gián đoạn, đối với một số 

loại NVL thì đội trưởng các đội được quyền tự mua xuất dùng cho công trình 

dưới sự giám sát chặt chẽ của Ban quản lý công trình và Cán bộ vật tư của 

Công ty. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: 

Công ty đã và đang áp dạng các chính sách sử dụng lao động và chế 

độ lương thưởng rất linh hoạt, vừa giúp doanh nghiệp quản lý tốt chi phí về 

nhân công vừa tạo động lực làm việc cho người lao động. 

Do cơ cấu lao động trực tiếp của Công ty được chia là hai loại: Lao 

động thuộc hợp đồng dài hạn và lao động thuê ngoài nên Công ty cũng áp 

dụng hai hình thức trả lương khác nhau phù hợp với từng loại hình. Với lao 

động thuê ngoài, Công ty trả lương theo hình thức khoán sản phẩm, như vậy 

sẽ giúp cho doanh nghiệp vừa đảm bảo được chất lượng công trình mà không 
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xảy ra tình trạng kéo dài thời gian thi công. Với lao động thuộc hợp đồng dài 

hạn thì Công ty áp dụng hình thức trả lương theo cấp bậc và thời gian thời 

gian thực tế làm việc trong tháng, điều này sẽ đảm bảo công bằng và khuyến 

khích CBCNV có tinh thần trách nhiệm với công việc. 

Các sổ chi tiết TK 622 được mở riêng cho từng CT (HMCT) giúp tập 

hợp chi phí dễ dàng và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin chính xác, kịp 

thời. 

- Chi phí sử dụng MTC 

Tuy khoản mục chi phí sử dụng MTC chiếm tỷ trọng không lớn trong 

tổng giá thành các công trình nhưng Công ty vẫn luôn có những chính sách 

quản lý tốt khoản mục chi phí này. 

Đa phần các MTC sử dụng trong thi công đều được Công ty thuê 

ngoài do địa điểm thi công thường cách xa Công ty nên việc vận chuyển máy 

móc tới công trình rẩt phức tạp và dễ gây hư hỏng. Từ thực tế đó, để tiết 

kiệm chi phí, Công ty luôn giám sát chặt chẽ nhu cầu sử dụng MTC đối với 

từng CT, trong quá trình sử dụng máy luôn chịu sự quản lý và theo dõi của 

Ban quản lý công trình để đảm bảo máy được vận hành tối đa công suất 

mang lại hiệu quả cao nhất. 

- Chi phí sản xuất chung: 

Chi phí sản xuất chung là những khoản chi phi còn lại, không trực tiếp 

cấu thành nên thực thể sản phẩm. Tuy nhiên để xác định được chính xác tổng 

chi phí sản xuất cũng như góp phần hạ giá thành sản phần thì khoản mục chi 

phí này cũng luôn được Công ty quan tâm tới. Các khoản chi phí phát sinh 

trực tiếp cho CT (HMCT) nào sẽ được tập hợp vào CT (HMCT) đó, còn 

những khoản chi phí liên quan tới nhiều công trình thì cuối kỳ kế toán tiến 

hành phân bổ theo các tiêu thức thích hợp (thường là theo giá trị công trình). 

Với cách tập hợp chi phí như vậy giúp cho nhà quản lý hiểu rõ các nguồn 
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hình thành chi phí SXC để có những điều chỉnh thích hợp nhằm tiết kiệm chi 

phí. 

Bên cạnh đó, phương pháp giá thành dự toán của công ty lựa chọn 

giản đơn rất phù hợp với đối tượng tập hợp chi phí sản xuất, đối tượng tính 

giá thành sản xuất và phương thức bàn giao thanh toán mà công ty đã áp 

dụng. Giá thành xây lắp được tổng hợp chi tiết theo từng khoản mục giúp 

công ty có thể so sánh tình hình thực hiện dự toán với kế hoạch đề ra để từ 

đó công ty thấy được những ưu điểm cũng như những hạn chế trong quá 

trình thực hiện công tác xây lắp và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Ban lãnh đạo Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 cũng rất quan 

tâm đến các thông tin về tình hình biến động chi phí trong kỳ. Hiện nay, bộ 

phận phòng kế toán của công ty đã tiến hành lập kế hoạch chi phí sản xuất 

cho từng công trinh, HMCT trên cơ sở Dự toán chi phí sản xuất đã được lập 

nhằm giúp Ban lãnh đạo có được cái nhìn tổng quát về lượng chi phí sản 

xuất dự kiến sẽ phát sinh trong kỳ kế toán. 

3.4.2 Những hạn chế cần khắc phục 

Bên cạnh những ưu điểm trong công tác quản lý và hạch toán chi phí 

sản xuất và giá thành sản phẩm, tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 

vẫn còn một số mặt hạn chế cần phải khắc phục như: 

3.4.2.1. Dưới góc độ kế toán tài chính  

* Về luân chuyển chứng từ: 

Công ty tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung. Vì vậy có 

nhiều hạn chế trong việc thu thập số liệu, chứng từ đôi khi còn chậm so với 

yêu cầu. Điều này là nguyên nhân gây ra sự thiếu chính xác, kịp thời trong 

quá trình hạch toán chi phí phát sinh trong kỳ và ảnh hưởng tới việc tham 

mưu cho lãnh đạo về vấn đề tài chính cũng như vấn đề phân tích hiệu quả 

kinh tế vào cuối năm. 
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* Về chứng từ sử dụng: 

Bên cạnh những ưu điểm về chứng từ ta thấy vẫn còn một số tồn tại 

sau về chứng từ sử dụng tại công ty: Toàn bộ việc chấm công cho công nhân 

ở các đội và các phòng do các tổ trưởng thực hiện. Tuy điều này giúp công 

việc kế toán chi phí giảm bớt nhưng kế toán chỉ có thể nắm bắt được tổng số 

mà không thể kiểm tra chính xác trong việc tính lương của từng công nhân 

sản xuất. Do đó có thể có những sai sót mà kế toán không thể nắm bắt và 

phát hiện kịp thời. 

Mặt khác, bên cạnh những chứng từ công ty sử dụng theo quy định 

của Nhà nước nhưng có một số chứng từ Công ty vẫn chưa sử dụng như : 

bảng chấm công làm thêm giờ....Đối với bất cứ một Công ty nào đặc biệt là 

trong ngành xây dựng thì vấn đề làm thêm giờ là thường xuyên xảy ra vì có 

khi công trình cần thi công gấp. Vì vậy cần cần sử dụng thêm một loại bảng 

chấm công làm thêm giờ. 

* Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Mặc dù trước khi thi công, công ty đã xác định chi phí cho công trình 
đó trong đó có chi phí  NVLTT, nhưng do thời gian thi công kéo dài, trong 
khi đó giá NVL đầu vào thay đổi từng ngày, nếu nó thay đổi theo chiều 
hướng tăng sẽ làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành công trình. Trong 
trường hợp này, nếu công ty ký hợp đồng chọn gói thì khi giá NVL tăng 
công ty phải tự bù đắp bằng cách trích lợi nhuận định mức để bù phần thiếu 
hụt. Nhưng lợi nhuận định mức thường từ 5,5- 6% tùy thuộc vào loại công 
trình, nhiều khi không đủ để bù đắp trượt giá nên đây vẫn là vấn đề cần giải 
quyết. 

Mặt khác, tại một số công trường thi công, do ý thức người lao động 
không tốt nên thường xảy ra tình trạng mất cắp một số vật tư có giá trị cao 
như sắt, thép... Điều này chủ yếu do công tác quản lý NVL chưa chặt chẽ nên 
dễ gây thất thoát. 
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Bên cạnh đó ở Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, các đội thi 

công công trình là các đơn vị nhỏ trực thuộc chịu sự quản lý của công ty, 

không có tư cách pháp nhân.Vì vậy việc tự lo mua sắm vật tư cho hoạt động 

sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Khi có nhu cầu về vật tư, Công ty đã giao cho nhân viên của đội sản 

xuất trực tiếp mua NVL theo dự toán đã được cung cấp. Tuy nhiên khoản 

mục chi phí thu mua cũng là đáng kể nếu như các công trình ở xa nhau và 

khoản này dễ bị làm giá nhằm thu tư lợi cá nhân, làm tăng chi phí sản xuất 

và tăng giá thành sản phẩm. 

* Về chi phí nhân công trực tiếp: 

Công ty không tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép của công 

nhân trực tiếp sản xuất sản phẩm đối với lao động hợp đồng dài hạn, việc 

thanh toán lương nghỉ phép của toàn công ty được thực hiện vào cuối năm 

khi có yêu cầu thanh toán lương nghỉ phép gửi lên và được ban giám đốc phê 

duyệt, khi đó chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản 

xuất và cả chi phí về tiền lương nghỉ phép của nhân viên quản lý phân xưởng 

trong một năm sẽ được hạch toán hết vào chi phí NCTT và chi phí SXC của 

tháng 12 và được phân bổ để tính giá thành cho những đơn đặt hàng, công 

trình thực hiện kết chuyển chi phí tính giá thành tại thời điểm cuối năm. Qua 

đó chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung phân bổ vào các 

công trình kết chuyển chi phí vào cuối năm sẽ phải chịu cả chi phí đáng nhẽ 

phải được phân bổ cả cho các công trình đơn hàng đã tính giá thành trong 

năm, từ đó không phản ánh được đúng giá thành thực tế của những đơn 

hàng, công trình này, làm các chỉ tiêu lãi gộp, lợi nhuận trên giá vốn của các 

sản phẩm không chính xác, ảnh hưởng đến việc ra quyết định sản xuất của 

ban lãnh đạo. 
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* Về chi phí sản xuất chung: 

Công ty thực hiện hạch toán kế toán chi phí chưa phù hợp: một số 

CCDC luân chuyển dùng cho nhiều kỳ nhưng không thực hiện phân bổ mà 

tính một lần vào chi phí. Đối với CCDC có giá trị nhỏ kế toán có thể sử dụng 

phương pháp phân bổ một lần còn đối với những CCDC có giá trị tương đối 

lớn, kế toán phải tiến hành phân bổ nhiều lần. Hiện nay, công ty không sử 

dụng TK 142, 242 để tập hợp chi phí phân bổ nhiều lần cho CCDC có giá trị 

lớn. Cách làm này đơn giản nhưng sẽ gây biến động chi phí giữa các kỳ, ảnh 

hưởng đến chỉ tiêu về chi phí giá thành.Như vậy đã ảnh hưởng đến tính hợp 

lý của các khoản chi phí, có thể dẫn đến sự biến động bất thường về chi phí 

SXC giữa các kỳ kế toán với nhau. 

Bên cạnh đó, tương tự chi phí tiền lương nghỉ phép, chi phí sửa chữa 

lớn TSCĐ cũng không được trích trước. Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ 

phát sinh vào tháng nào thì sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất chung của 

tháng đó. Là một công ty xây dựng nên TSCĐ ở công ty có giá trị lớn, được 

sử dụng liên tục cho sản xuất, vì vậy việc hỏng hóc có thể xảy ra bất cứ lúc 

nào, và chi phí để sửa chữa không cố định ở các tháng mà có sự biến động 

tăng giảm khác nhau, gây ra sự mất ổn định về chi phí sản xuất giữa các 

tháng, không chủ động về nguồn kinh phí cho sửa chữa lớn TSCĐ. 

Hiện tại, Công ty vẫn chưa tiến hành trích trước chi phí bảo hành đối 

với các công trình xây lắp. Như vậy sẽ không chủ động nếu có vấn đề gì xảy 

ra đối với các công trình làm biến động lớn tới giá thành công trình. 

* Về công tác hạch toán thiệt hại trong hoạt động xây lắp 

Trong quá trình thi công xây lắp thì những thiệt hại do bị hỏng hóc 

hay phá đi xây lại là không thể tránh khỏi, nhưng hiện tại Công ty vẫn chưa 

hạch toán riêng khoản mục này mà vẫn tính vào giá thành công trình. Điều 
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này làm tăng giá thành công trình một cách không hợp lý và không đúng với 

quy định. 

3.4.2.2. Dưới góc độ kế toán quản trị 

Hiện nay, công ty vẫn chỉ chú trọng đến kế toán tài chính, chưa đi sâu 

vào lĩnh vực kế toán quản trị để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý. Bộ 

máy kế toán hiện tại của Công ty mới chỉ đảm nhận chức năng của kế toán 

tài chính, công ty không có bộ phận chuyên trách thực hiện chức năng của kế 

toán quản trị. 

Kế toán chi tiết tại Công ty mới chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin 

để lập các Báo cáo tài chính. Hệ thống thu thập thông tin của công ty cũng 

chỉ đáp ứng được nhu cầu cung cấp thông tin cho kế toán tài chính, chưa đáp 

ứng đủ nhu cầu thông tin cho kế toán quản trị. 

Về cách phân loại chi phí phục vụ kế toán quản trị chi phí: Công ty 

chưa phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. Đồng thời, công tác phân 

loại chi phí chưa đáp ứng yêu cầu kế toán quản trị chi phí. Chính vì công tác 

tổ chức kế toán quản trị chưa được quan tâm một cách đúng mức nên những 

ứng dụng của kế toán quản trị vào kế toán chi phí chưa thực sự có ý nghĩa 

cũng như chưa cung cấp một cách đầy đủ những thông tin cần thiết phục vụ 

cho việc ra các quyết định quản trị của ban lãnh đạo Công ty. 

Về việc lập dự toán mới chỉ dừng lại ở cấp độ dự toán tổng hợp, chưa 

tiến hành lập các dự toán chi tiết để cung cấp thông tin cho quản lý.  

Về ứng dụng mối quan hệ chi phí- khối lượng- lợi nhuận trong khâu 

xác định giá bán sản phẩm xây lắp và đấu thầu. Hiện nay, việc xác định giá 

bán của sản phẩm xây lắp trong Công ty qua đấu thầu vẫn do phòng kỹ thuật 

xác định trên cơ sở hồ sơ thiết kế và đơn giá do Nhà nước quy định mà chưa 

căn cứ vào điều kiện và khả năng sản xuất hiện tại của công ty. 
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CHƯƠNG 4 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI 

PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG PHỤC HƯNG 8 
4.1. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện 

Để thực hiện các giải pháp hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và 

tính giá thanh sản phẩm đi đúng hướng và đạt hiệu quả cao thì việc hoàn 

thiện phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất: Nắm vững chức năng và nhiệm vụ của tổ chức hạch toán kế 

toán nói chung cũng như tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm nói riêng. Song song với việc phản ánh là sự giám đốc quá trình 

kinh doanh một cách có hiệu quả. Do vậy cần hoàn thiện toàn bộ kế toán từ 

chứng từ, tiền lương, sổ sách đến tổ chức bộ máy kế toán nhằm tăng cường 

mức độ chính xác và kịp thời thông tin về biến động tài sản, công nợ, đưa ra 

các giải pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu quả hoạt 

động, kinh doanh của Công ty. Muốn vậy, các phòng ban giúp việc cho 

Giám đốc phải kết hợp chặt chẽ với nhau để cùng thực hiện tốt chức năng 

của mình. 

Thứ hai: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm phải dựa trên đặc trưng của nghành kinh doanh xây dựng cơ bản. 

Thứ ba: Kết hợp giữa tính thống nhất và đa dạng về nội dung và 

phương pháp hạch toán. Nội dung phương pháp cần dựa trên Luật kế toán 

cũng như các chế độ về chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, báo cáo tài 

chính. Song cũng cần phải dựa trên những đặc điểm riêng của đơn vị mình 

mà có những sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

Thứ tư: Kết hợp hài hoà, sáng tạo giữa máy móc thiết bị hiện đại với 
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tiềm năng tri thức của con người. Chỉ có như vậy mới đem lại hiệu quả cao 

nhất cho công tác kể toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm nói riêng. 

Thứ năm: Bảo đảm nguyên tắc phục vụ theo yêu cầu của kinh doanh 

trên cơ sở thực hiện đúng các qui định về pháp luật. Nguyên tắc này đòi hỏi 

khi hoàn thiện kế toán, không những nhạy bén, trung thực, phù hợp với các 

quy luật của thị trường về kinh doanh mà còn phải tuân thủ đúng các chế độ 

và chính sách của Nhà nước. Khi có những vấn đề bất cập nảy sinh thì cần 

thiết phải có đề xuất kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để 

có các biện pháp điều chỉnh cho phù hợp. 

4.2. Giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 

Để thực hiện tốt công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác 

hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng thì phải nắm 

vững chức năng, nhiệm vụ của hạch toán kế toán. Hơn nữa, cần phải xuất 

phát từ đặc trưng của các đơn vị sản xuất kinh doanh để có hướng hoàn thiện 

thích hợp. Đó là một quá trình từ chỗ nhận thức đi đến thay đổi thực tế rồi lại 

từ thực tế phát huy, bổ sung thêm cho nhận thức lý luận và song song với 

điều kiện phải đảm bảo nguyên tắc phục vụ yêu cầu quản lý. 

Qua thời gian tìm hiểu đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và 

thực trạng kế toán tại Công ty, tôi xin có một số ý kiến đề xuất như sau: 

4.2.1. Dưới góc độ kế toán tài chính 

* Về công tác luân chuyển chứng từ: 

Chứng từ ban đầu là những chứng từ lập ngay khi nghiệp vụ kinh tế 

phát sinh, làm căn cứ vào sổ sách kế toán và kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp 

của nghiệp vụ. Vì vậy, tập hợp chứng từ đầy đủ, kịp thời sẽ quyết định tới 

tính chính xác tin cậy của số liệu, của phương pháp kế toán. 
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Do số lượng chứng từ phát sinh ở các tổ đội rất lớn, việc hạch toán lại 

hoàn toàn tập trung tại phòng kế toán của công ty nên khối lượng công việc 

thường tồn đọng lớn. Hơn nữa, thường thì cuối tháng các tổ đội mới chuyển 

chứng từ về công ty, mà chủ yếu là chứng từ NVL để phục vụ kế toán thuế, 

còn các chứng từ như tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất thường thì khi 

công trình hoàn thành mới chuyển về,  khiến cho việc hạch toán chi phí xây 

lắp cho các công trình thường không được kịp thời. 

Bên cạnh đó, đối với một số chi phí NVLTT ở các Đội thi công đã 

mua và xuất kho vào công trình, nhưng do khó khăn về tài chính công ty 

chưa thanh toán tiền kịp thời dẫn đến đơn vị cung cấp NVL chưa trả hóa đơn 

GTGT. Theo quy định của Tổng cục thuế nếu thời điểm lập hóa đơn khác 

năm so với thời điểm mua hàng (đã qua thời điểm doanh nghiệp phải quyết 

toán thuế), số thuế GTGT trên hóa đơn không được khấu trừ mà phải hạch 

toán vào chi phí. Thực tế cho thấy ở công ty vẫn thường sảy ra tình trạng 

này, điều này sẽ làm cho chi phí xây lắp tăng và tổng lợi nhuận giảm. 

Để khắc phục được những điều đó, công ty nên đưa ra những quy định 

thống nhất trong công tác luân chuyển chứng từ cho các tổ đội, có phương án 

tài chính cụ thể đối với từng dự án để chủ động nguồn vốn thanh toán nợ cho 

nhà cung cấp. Đối với các công trình ở xa công ty nên cho phép các đội tự tổ 

chức hoạch toán kế toán, sau đó định kỳ nộp lên phòng kế toán của công ty 

để kiêm tra. Còn đối với công trình ở gần, việc lập bảng kê và thanh toán có 

thể thực hiện thường xuyên hơn, không chỉ một tháng một lần. Trên cơ sở 

đó, các nhà quản lý có thể đưa ra các điều chỉnh kịp thời, thực hiện tốt kế 

hoạch sản xuất đồng thời có thể kiểm soát chặt chẽ chi phí trong Doanh 

Nghiệp. 

* Về chứng từ sử dụng (Sử dụng bảng chấm công làm thêm giờ): 

Để quản lý việc làm thêm giờ Công ty nên sử dụng “Bảng chấm công 
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làm thêm giờ” theo mẫu số Olb-LĐTL ban hành theo Ban hành theo Thông 

tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/1/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính  để 

nâng cao cơ sở pháp lý của công tác hạch toán.  

* Về chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 

Thứ nhất, công ty cần có biện pháp đánh giá mức tiêu hao NVL kế 

hoạch, so sánh với mức tiêu hao NVL thực hiện, từ đó xác định tỷ lệ bù đắp 

chi phí phát sinh thêm do tăng giá NVL, đồng thời theo dõi tình hình biến 

động và tình hình sử dụng tiết kiệm hay lãng phí NVL, từ đó tìm ra nguyên 

nhân và cách khắc phục. 

Thứ hai, do vật tư chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá thành, mặt 

khác vật tư ngành xây dựng lắp lại rất cồng kềnh, số lượng lớn, lại tập trung 

ở nơi thi công nên nếu không có thủ tục nhập kho, xuất kho chặt chẽ thì rất 

dễ gây thất thoát, hao hụt, mất mát. Không những vậy, tại mỗi công trình thi 

công đều có một kho tạm chứa NVL tương ứng. Trong khi đó, công ty lại tổ 

chức thi công trên nhiều công trường, có nhiều công trình, hạng mục công 

trình cùng được thi công tại nhiều địa điểm khác nhau và nhu cầu sử dụng 

NVL diễn ra liên tục, thường xuyên. Vì vậy, để quản lý tốt việc nhập kho, 

xuất và sử dụng vật tư thì bên cạnh việc theo dõi vật tư qua phiếu nhập kho, 

xuất kho, phiếu đề nghị lĩnh vật tư của các đội sản xuất, biên bản đối chiếu 

khối lượng của chủ đầu tư, kể cả trường hợp khi giao cho đội xây lắp chủ 

động mua nguyên vật liệu ngoài quy định chuyển bộ chứng từ gồm: hợp 

đồng kinh tế với nhà cung cấp thông báo mức giá của nhà của nguyên vật 

liệu cung cấp, hóa đơn mua hàng, chứng chỉ về chất lượng của nguyên vật 

liệu còn cần bố trị nhân viên Công ty kiểm tra thực tế, đối chiếu chéo. Đồng 

thời, nguyên vật liệu khi mua về dù được đưa thẳng đến chân công trình, 

nguyên vật liệu mua về phải hạch toán vào TK 152, TK 153 và thực hiện thủ 

tục nhập kho, xuất kho để tăng cường công tác quản lý vật tư. Công ty nên 
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sử dụng thêm Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ (Biểu số 18). Việc này sẽ giúp 

bộ phận kế toán theo dõi số lượng vật tư thực tế sử dụng trong kỳ làm căn cứ 

tính giá thành sản phẩm xây lắp, đồng thời có thể xác định trách nhiệm về 

tính pháp lý của phiếu báo thông qua chữ ký cửa bộ phận sử dụng. 

Mẫu phiếu như sau: 
Biểu 18: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ. 

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ 

Ngày 31/12/2016 

Đơn vị: Đồng 

 

Số 

TT 

Tên, nhãn hiệu, 

quy cách vật tư 

Mã 

số 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Thành tiền Lý do sử dụng 

1 Xi măng Hoàng 

Thạch 

 Tấn 7 8.400.000 Phục vụ thi công Công trình 

Nhà máy sản xuất bao bì 

Polypropylene Dung Quất 

 

* Về chi phí nhân công: 

Hiện nay công ty chưa tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép cho 

công nhân viên hợp đồng dài hạn. Khi khoản chi phí này thực tế phát sinh thì 

kế toán mới hạch toán, trong khi việc nghỉ phép của người lao động lại 

không diễn ra đều đặn hàng năm. Vì vậy công ty nên tiến hành trích trước 

tiền lương nghỉ phép và tính vào CPSX sản phẩm xây lắp. Khi trích trước 

tiền lương nghỉ phép kế toán định khoản sau: 

Trích trước vào chi phí về tiền lương nghỉ phép của công nhân sản 

xuất, ghi: 

Nợ TK 622, 627, 642 - Chi phí nhân công trực tiếp, ... 

Có TK 335 - Chi phí phải trả. 
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Khi tính tiền lương nghỉ phép thực tế phải trả cho người lao động, kế 

toán ghi: 

Nợ TK 335 - Chi phí phải trả (số đã trích trước); 

Có TK 334 - Chi phí tiền lương thực tế phải trả cho người lao động; 

Có TK 622, 627, 642 – Ghi giảm chi phí, nếu số trích trước lớn hơn số 

thực tế phải trả; 

*  Về Phân bổ CCDC: 

Đối với CCDC có giá trị lớn, được sử dụng trong thời gian dài thì kế 

toán cần tiến hành phân bổ vào chi phí theo thời gian sử dụng tương ứng của 

CCDC. Ban đầu, khi mua CCDC về, kế toán ghi tăng giá trị CCDC vào TK 

242. 

Nợ TK 242: Giá trị CCDC chờ phân bổ  

Có TK 331, 112, 111:... 

Hàng tháng, kế toán tiến hành phân bổ giá trị CCDC vào chi phí tương 

ứng với thời gian sử dụng của từng loại: 

Nợ TK 627  

Có TK 242 

* Về Chi phí bảo hành công trình 

Ngoài ra, kế toán cần lưu ý tới khoản mục chi phí bảo hành công trình 

để tiến hành trích trước khoản này nhằm chủ động trong các tình huống bất 

ngờ có thể xảy ra để không gây biến động lớn tới giá thành công trình. 

- Hạch toán chi phí bảo hành công trình: Khi sản phẩm xây lắp hoàn 

thành bàn giao, kế toán căn cứ vào giá trị công trình hoàn thành, dự kiến 

mức trích lập dự phòng bảo hành công trình nhưng tối đa không quá 5% trên 

tổng giá trị công trình xây lắp (theo quy định tại thông tư số 78/2014/TT-

BTC ngày 18/6/2014). 

+ Khi trích trước chi phí bảo hành công trình, ghi: 
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Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung 

Có TK 352 - Dự phòng phải trả  

+ Khi phát sinh chi phí sửa chữa và bảo hành công trình, ghi: 

Nợ TK 621 - Chi phí NVL trực tiếp 

Nợ TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp 

Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng MTC 

Nợ TK 627 - Chi phí SXC  

Có TK 111, 112,331, 152, 153... 

+ Cuối kỳ tổng hợp chi phí thực tế phát sinh liên quan đến sửa chữa và 

bảo hành công trình, ghi 

Nợ TK 154 - Chi phí SXKD dở dang  

Có TK 621, 622, 623,627 

+ Khi công việc sửa chữa và bảo hành công trình hoàn thành bàn giao 

cho khách hành, ghi 

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả  

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang 

+ Hết thời hạn bảo hành công trình, nếu không phải bảo hành hoặc số 

trích trước lớn hơn chi phí thực tế phát sinh thì tiến hành hoàn nhập số trích 

trước, ghi:  

Nợ TK 352 - Dự phòng phải trả 

Có TK 711 - Thu nhập khác 

* Về công tác hạch toán thiệt hại trong hoạt động xây lắp: 

Khi phát sinh thiệt hại trong hoạt động xây lắp, Công ty không nên 

tính vào giá thành công trình như hiện tại mà nên hạch toán như sau: 

- Khi phát sinh thiệt hại trong quá trình xây lắp  

Nợ TK 1381: Tập hợp chi phí thiệt hại 

Có TK 111,152,331,334: Chi phí khắc phục thiệt hại 
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- Xử lý thiệt hại: Phế liệu thu hồi, CN bồi thường 

Nợ TK 111, 152: phế liệu thu hồi  

Nợ TK 1388, 334: giá trị cá nhân bồi thường  

Có TK 1381: xử lý giá trị thiệt hại 

4.2.2. Dưới góc độ kế toán quản trị 

4.2.2.1 Giải pháp về tố chức bộ máy kế toán quản trị: 

+ Qua quá trình nghiên cứu về bộ máy kế toán của Công ty cổ phần 

xây dựng Phục Hưng 8, tôi nhận thấy với điều kiện hiện tại của Công ty, việc 

tổ chức kế toán quản trị thành một hệ thống riêng biệt so với kế toán tài 

chính là biện pháp không khả thi mà nên xây dựng bộ máy kế toán quản trị 

trong mối quan hệ với kế toán tài chính. Theo đó, bộ máy kế toán quản trị 

vừa đảm bảo tính thống nhất, vừa đảm bảo tính độc lập tương đối với kế toán 

tài chính.  

+ Con người làm KTQT: người làm KTQT không những có kiến thức 

về kế toán mà còn cần có những kiến thức về xây lắp. Có như vậy mới đảm 

bảo việc hiểu các dự toán, bóc tách các chi phí của sản phẩm để tính toán 

được đơn giá, số lượng. 

4.2.2.2 Giải pháp về hoàn thiện về phân loại chi phí sản xuất tại Công 

ty: 

+ Phân loại chi phí phải hướng tới nhu cầu thông tin của nhà quản trị. 

+ Công ty cần hướng tới phân loại chi phí theo cách ứng xử của chi 

phí, phục vụ cho việc xác định giá phí sản phẩm theo phương pháp trực tiếp 

nhằm đánh giá đúng đắn hơn thực chất kết qụả kinh doanh của doanh 

nghiệp, cũng như lập dự toán chi phí theo phương pháp trực tiếp làm căn cứ 

xác định giá dự thầu. 

Chi phí của Công ty có thể được phân loại như Biểu số 19 sau: 

Biểu 19: Phân loại chi phí theo cách ửng xử chi phí tại 
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Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 

 
TT 

Khoản mục chi phí Tài khoản 
Theo cách ứng xử chi phí 

Biển phí 
Chi phí cố 

định 

Chi phí hỗn 

hợp 
I Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 621 X   

II Chi phí nhân công trực tiếp 622 X   

III Chi phí sử dụng máy thi công 623    

1  Nhiên liệu, điện năng 62302    

 + Dầu, xăng 623021 X   

 + Điện năng 623022 X   

2 Chi phí sửa chữa máy thi công 62303 X   

3 Khấu hao máy thi công 62304  X  

4 Tiền lương công nhân vận hành máy 

thi công 
62306 X   

IV Chi phí sản xuất chung 627    

A Chi phí phục vụ thi công:     

1 Lán trại, kho, bến bãi, đường công vụ 62701 X   

2 Chi phí CCDC 62702    

 + Công cụ thuê công ty 627021 X   

 + Công cụ đội mua dùng nhiều lần 627022  X  

 + Công cụ đội mua dùng một lần 627023 X 
  

3 Chi phục vụ khác 62708 X 
  

B. Chi phí phục vụ công nhân:     

1 Bảo hộ lao động (thang, quần áo) 62710  
X 

 

2 Chi tai nạn, bảo hiểm, thuốc chữa bệnh 62711  
X 

 

C Chi phí quản lý công trường     

1. Chi phí Ban chi huy 62715  
X 
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2. Điện, nước, điện thoại, fax,... 62716   
X 

3. Nhà làm việc Ban chi huy 62718  
X 

 

4. 
Quản lý phí: VPP, dụng cụ quàn lý 62719 

 
X 

 

5. Chi khác 62720  
X 

 

V. Chi phí quán lý doanh nghiệp     

1. Chi phí nhân viên quản lý 64201  
X 

 

2. Chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, 

điện chiếu sáng 64202 
 

X 

 

3. Chi phí đồ dùng văn phòng 64203  
X 

 

4. Khầu hao TCSĐ 64204  
X 

 

5. Thuế, phí 64205   
X 

6. Chi phí dịch vụ mua ngoài 64206   
X 

7. Chi phí bằng tiền khác 64207  
X 

 

Đặc điểm sản phẩm DNXL là đơn chiếc và có các Bảng dự toán được 

xác định trên cơ sở khối lượng của từng công việc xây lắp hoặc từng HMCT 

và đơn giá xây dựng tiêu chuẩn do Nhà nước quy định, vì vậy khi phân loại 

chi phí thành Biến phí, định phí và chi phí hỗn hợp DNXL chỉ cần quan tâm 

tới định mức của từng HMCT cấu thành nên sản phẩm xây lắp 

4.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện về việc xây dựng hệ thống báo cáo KTQT 

Báo cáo dự toán trung tâm chi phí: dựa vào định mức giao khoán các 

công trình, đội trưởng đội thi công chịu trách nhiệm lập báo cáo dự toán 

trung tâm chi phí trên cơ sở tổng hợp các công trình mà đội thi công đảm 

nhận. Dựa vào Báo cáo dự toán trung tâm chi phí sẽ kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện trong việc phát sinh các chi phí và trách nhiệm của từng cá 

nhân, trách nhiệm của đội trưởng đội thi công, Biểu số 20 
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Biểu số 20: Báo cáo dự toán trung tâm chi phí 

Công trình…………. 

BÁO CÁO DỰ TOÁN TRUNG TÂM CHI PHÍ 

TT Tên chi phí ĐVT Công trình… … Cộng 

1 Vật liệu       

2 Nhân công       

3 MTC       

4 CP NCTT       

5 CP SXC       

6 Tổng LNKT trước thuế       

7 CPXL trực tiếp       

8 Thuế GTGT       

9 Đơn giá sau thuế       

Báo cáo kiểm soát chi phí: 

Hàng tháng, kế toán công trình hoặc kỹ sư công trình đánh giá khối 

lượng xây lắp đã thực hiện và đối chiếu với kế hoạch thi công, định mức 

thiết kế nhằm theo dõi sâu sát, thường xuyên để giúp việc quản lý chi phí 

một cách chặt chẽ, không bị thất thoát chi phí, cũng như kịp thời phát hiện 

những sai sót chi phí phát sinh ngoài dự toán, phòng ngừa được việc thi công 

không đúng. Khi HMCT hoàn thành, căn cứ vào các Bảng báo cáo biến động 

chi phí này để tổng hợp toàn bộ chi phí thực tế phát sinh và lập báo cáo biến 

động chi phí theo các Biểu số 21, Biểu số 22, Biểu số 23. 
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Biểu số 21: Báo cáo biến động chi phí NVL TT 

Công trình……………. 

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU TRỰC TIẾP 

Công 

việc 

Tên 

vật 

tư 

ĐVT Định mức Thực tế Biến động Nguyên 

nhân KL ĐG KL ĐG KL ĐG 

          

          

Kế toán 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Đội trưởng 

(ký,ghi rõ họ tên) 

 

Biểu số 22: Báo cáo biến động chi phí NCTT 

Công trình………………. 

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ NCTT 

Họ 

và 

tên 

Công 

việc 

Khối 

lượng 

ĐVT Định mức Thực tế Biến động Nguyên 

ngân Thời 

gian 

ĐG Thời 

gian 

ĐG Hiệu 

suất 

LĐ 

ĐG 

           

           

Kế toán 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Đội trưởng 

(ký,ghi rõ họ tên) 
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Biểu số 23: Báo cáo biến động chi phí SXC 

Công trình:………………… 

BÁO CÁO BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNG 

TT Tên 

CT 

GT 

hợp 

đồng 

KL 

SP 

hoàn 

thành 

Dự 

toán 

CP 

SXC 

(%) 

dự 

toán 

CP 

SXC 

Thực tế Biến 

động 

CP 

SXC 

Nguyên 

nhân CP 

SXC 

ở CT 

CP SXC 

được 

phân bổ 

          

          

 Kế toán 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Đội trưởng 

(ký,ghi rõ họ tên) 

Báo cáo thực hiện trung tâm chi phí: báo cáo này được các tổ thi công 

lập để đánh giá hiệu quả của TTCP là chênh lệch giữa các khoản mục chi phí 

thực tế so với dự toán đã được lập theo định mức thiết kế. Định kỳ hàng 

tháng, tổ trưởng tổ thi công đánh giá sơ bộ khối lượng đã thực hiện và đối 

chiếu với tiến độ kế hoạch thi công, định mức thiết kế. Việc theo dõi sâu sát, 

thường xuyên sẽ quản lý được các chi phí phát sinh để còn phát hiện, hạn 

chế những sai sót ngoài dự toán, ngăn chặn được hiện tượng thi công không 

đúng thiết kế. Khi HMCT hoàn thành, căn cứ vào Báo cáo này để TTCP đội 

thi công sẽ tổng hợp lại để lập Báo cáo tình hình thực hiện chi phí (biểu số 

24) 
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Biểu số 24: Báo cáo thực hiện của TTCP 

Đội thi công…………… 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA TRUNG TÂM CHI PHÍ 

T

T 

Tên CP ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành tiền 

TT Dự toán C/L TT Dự toán C/L TT Dự toán C/L 

1 Vật tư           

2 NC           

3 MTC           

4 CP SXC           

5 Tổng LNKT 

TT 

          

6 CP XL TT           

7 Thuế GTGT           

8 Đơn giá sau 

thuế 

          

Kế toán 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Đội trưởng 

(ký,ghi rõ họ tên) 

 Quy trình lập Báo cáo tình hình thực hiện của TTCP theo các 

bước sau: 

Bước 1: Tập hợp các CP phát sinh 

Bước 2: Tổng hợp CP và tính giá thành đơn vị của HMCT 

Bước 3: Lập báo cáo tình hình thực hiện của TTCP 

 Tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện chi phí của các 

HMCT, đội thi công lập báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện chi phí cho 

toàn công trình. Qua phân tích biến động của từng HMCT, người quản lý sẽ 

đánh giá được trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan trong quá 

trình thực hiện. 



111 
 

 

     Báo cáo dự toán Trung tâm lợi nhuận: báo cáo dự toán TTLN đựơc 

thiết kế theo từng công trình, HMCT. Căn cứ vào quyết định trúng thầu, khối 

lượng dự kiến các công trình, HMCT mà các đội thi công tại Công ty TNHH 

Đầu tư Quảng Long Thanh Hóa đảm nhiệm, Công ty sẽ lập Báo cáo dự toán 

lợi nhuận (Biểu số 25) để làm cơ sở đánh giá tình hình thực hiện, kết quả 

kinh doanh qua việc tổng hợp đầy đủ doanh thu, chi phí. 

Biểu số 25: Báo cáo dự toán của TTLN 

Công ty…………. 

BÁO CÁO DỰ TOÁN CỦA TTNL 

TT Chỉ tiêu CT/HMCT Cộng 

A B C … 

1 Doanh thu thuần      

2 Biến phí SX      

3 Lãi góp      

4 Biến phí QL      

5 Lãi trên BPQL      

6 ĐP bộ phận      

7 LN Bộ phận      

8 ĐP phân bổ      

9 Tổng LNKT trước thuế      

 

Kế toán 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đội trưởng 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Báo cáo tình hình thực hiện của TTLN: Công ty lập Báo cáo tình hình 

thực hiện của TTLN dựa trên cơ sở các công trình đang thực hiện (Biểu số 

26) 
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Biểu số 26: Báo cáo tình hình thực hiện của TTLN 

Công trình……………….. 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA TTLN 

TT Chỉ tiêu CT/HMCT Toàn DN 

A … 

Dự 

toán 

TT C/L …    

1 DTT        

2 BP SX        

3 Lãi góp        

4 BPQL        

5 Lãi trên BPQL        

6 ĐP BP        

7 LN BP        

8 ĐP phân bổ        

9 Tổng LNKT trước 

thuế 

       

 

Kế toán 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Người lập biểu 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 

Đội trưởng 

(ký,ghi rõ họ tên) 

4.2.2.4. Giải pháp hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 

cuối kỳ 

Xác định chính xác giá thành thực tế của khối lượng xây lắp hoàn 

thành trong kỳ phụ thuộc vào mức độ chính xác của việc tập hợp chi phí phát 

sinh trong kỳ, chi phí SXKD dở dang cuối kỳ. Đánh giá sản phẩm dở dang 

cuối kỳ phụ thuộc vào phương thức thanh toán với bên giao thầu và phụ 

thuộc vào đối tượng tính giá thành của Công ty. Đối với những công trình, 

HMCT quy định khách hàng thanh toán  khi công trình hoàn thành toàn bộ 
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và đối tượng tính giá thành được xác định là công trình, HMCT hoàn thành 

thì chi phí dở dang cuối kỳ là tổng chi phí xây lắp phát sinh luỹ kế từ khi 

khởi công đến kỳ báo cáo mà công trình, HMCT chưa hoàn thành.  

Đối với những công trình, HMCT quy định khách hàng thanh toán 

theo công việc hay giai đoạn xây lắp đạt đến điểm dừng kỹ thuật hợp lý, có 

giá trị dự toán riêng hoàn thành thì chi phí dở dang cuối kỳ là chi phí cho 

phần khối lượng công việc hay xây lắp chưa hoàn thành và được tính toán 

trên cơ sở phân bổ chi phí sản xuất xây lắp thực tế đã phát sinh cho khối 

lượng hay giai đoạn xây lắp đã hoàn thành và chưa hoàn thành theo tiêu thức 

phân bổ là giá trị dự toán và mức độ công trình hoàn thành. 

4.2.2.5. Giải pháp hoàn thiện về công tác và phương pháp tính giá 

thành 

Công tác tính giá thành tại Công ty sẽ được hoàn thiện theo hướng: 

hàng tháng, kế toán tiến hành tính giá thành sản phẩm của các giai đoạn thi 

công hoàn thành và thể hiện ở “Sổ chi tiết tính giá thành công trình, HMCT 

xây lắp”, ngoài ra kết hợp theo dõi với giá trị dự toán để có thể so sánh với 

kết quả thực hiện. Số luỹ kế giá thành sản phẩm từ đầu năm đến kỳ này dùng 

để lập Báo cáo giá thành sản phẩm xây lắp theo yêu cầu quản trị Doanh 

nghiệp. Cuối niên độ kế toán, căn cứ vào “Sổ chi tiết tính giá thành công 

trình, HMCT xây lắp” của tháng cuối năm dòng luỹ kế để lập Báo cáo tính 

giá thành sản phẩm năm theo khoản mục chi phí và chi tiết cho công trình, 

HMCT. Các sổ này phải được mở chi tiết từ khi bắt đầu khởi công đến khi 

hoàn thành toàn bộ và bàn giao công trình, HMCT. 

Công ty nên áp dụng phương pháp tính giá thành sản xuất toàn bộ, giá 

thành sản phẩm theo biến phí và phương pháp tính giá thành có phân bổ định 

phí hợp lý. Vì mỗi phương pháp tính giá thành sẽ cung cấp những thông tin 

phù hợp cho Công ty có những quyết định phục vụ công tác quản trị. 
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4.3. Điều kiện thực hiện giải pháp hoàn thiện  

4.3.1. Về phía cơ quan nhà nước 

Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đơn giá 

định mức cho ngành xây lắp. Do vậy, Nhà nước cần xây dựng khung đơn 

giá cho phù hợp để không gây ra sự lãng phí và đảm bảo cho chất lượng 

của công trình. Bên cạnh đó, hiện nay phần lớn các công trình ở nước ta 

sử dụng kinh phí từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước. Do đó, Nhà nước cần 

cải tiến cơ chế thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng đơn 

giản hóa, tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp xây lắp.  

- Tiếp tục nghiên cứu và ban hành các chuẩn mực kế toán và kiểm 

toán của Việt Nam trên cơ sở phù hợp với tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế và 

tình hình hạch toán tại các doanh nghiệp xây lắp trong nước.  

- Hoàn thiện về lý luận kế toán quản trị ở Việt Nam, bao gồm các nội 

dung: 

+ Xác định rõ phạm vi kế toán quản trị và nội dung kế toán quản trị 

trong doanh nghiệp. 

+ Xác lập mô hình kế toán quản trị cho các loại hình doanh nghiệp: 

công nghiệp, xây dựng cơ bản, thương mại, giao thông, bưu điện  v.v…. 

+ Xác lập mô hình kế toán quản trị theo từng quy mô: Doanh nghiệp 

quy mô lớn, doanh nghiệp quy mô trung bình, doanh nghiệp quy mô nhỏ. 

- Hướng dẫn, định hướng kế toán quản trị đối với các doanh nghiệp, 

tập trung vào một số nội dung: Phân loại chi phí; Số lượng, nội dung khoản 

mục giá thành sản phẩm dịch vụ; Xác định các trung tâm chi phí, theo từng 

ngành khác nhau; Yêu cầu hạch toán chi tiết về thu nhập; Các phương pháp 

tập hợp chi phí theo đối tượng hạch toán; Các phương pháp đánh giá sản 

phẩm dở dang; Các phương pháp tính giá thành; Các loại dự toán; Các loại 
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báo cáo quản trị; Các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp; Các 

loại sổ chi tiết, thẻ chi tiết v.v... 

- Nhà nước cũng không nên ràng buộc và can thiệp quá sâu vào nghiệp 

vụ kỹ thuật kế toán quản trị ở các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bằng 

chính sách kế toán hay những quy định trong hệ thống kế toán doanh nghiệp 

mà chỉ nên dừng lại ở sự công bố khái niệm, lý luận tổng quát và công nhận 

kế toán quản trị trong hệ thống kế toán ở doanh nghiệp. Đồng thời, Nhà nước 

cần hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong đào tạo nhân 

lực, nghiên cứu, triển khai, phát triển kế toán quản trị và về lâu dài Nhà nước 

cần tổ chức các ngân hàng tư liệu thông tin kinh tế - tài chính có tính chất vĩ 

mô để hỗ trợ tốt hơn trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán quản trị ở doanh 

nghiệp.  

4.3.2. Về phía doanh nghiệp 

Một là, xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với cơ cấu quản lý của công 

ty. Xác định số lượng nhân viên  kế toán cần thiết để đảm nhận khối lượng 

công việc kế toán của công ty. Tìm kiếm những nhân viên kế toán có trình 

độ phù hợp với quy mô phát triển của công ty để tiết kiệm chi phí. Nhanh 

chóng tuyển dụng và đào tạo lại nhân sự kế toán với định hướng đa dạng hoá 

nghiệp vụ và sử dụng thành thạo các công cụ xử lý thông tin hiện đại. Tăng 

cường hoạt động của các tổ chức nghề nghiệp kế toán, phát triển các dịch vụ 

tư vấn kế toán và tư vấn lập báo cáo tài chính. Thường xuyên tổ chức các lớp 

đào tạo, hội thảo đội ngũ cán bộ kế toán. 

Hai là, tổ chức thực hiện, vận dụng hệ thống chứng từ kế toán, luân 

chuyển xử lý chứng từ là khâu quan trọng, quyết định đến thông tin kế 

toán.Do vậy, việc tổ chức luân chuyển trong các đơn vị phải nhằm đảm bảo 

cung cấp thông tin kịp thời nhanh chóng, tránh chồng chéo là rất cần thiết.   
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Thứ ba, xác lập hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh và định 

hướng phát triển hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh để làm cơ sở xác 

lập, định hướng thiết kế, xây dựng mô hình kế toán quản trị.Nhanh chóng 

phát triển và kiện toàn hệ thống xử lý thông tin hoạt động sản xuất kinh 

doanh tự động hoá.Đây là điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến để áp 

dụng kế toán quản trị và kế toán quản trị chỉ có thể áp dụng, tác động tích 

cực, hiệu quả với điều kiện xử lý thông tin hiện đại. Việc cung cấp thông 

tin kế toán phải đa dạng, phải coi trọng việc xây dựng, khai thác hệ thống 

báo cáo nội bộ và phải thấy được ý nghĩa của báo cáo kế toán quản trị trên 

các mặt sau: Cung cấp số liệu để phân tích thường xuyên tình hình thực 

hiện các chỉ tiêu kinh tế theo từng mặt cụ thể; Cung cấp các thông tin cần 

thiết để xây dựng kế hoạch, dự toán cũng như đánh giá lựa chọn phương 

án sản xuất kinh doanh tối ưu. 

Khi các đơn vị xây dựng hệ thống báo cáo kế toán nội bộ phải đảm 

bảo các yêu cầu cơ bản sau: Các chỉ tiêu phản ánh trong báo cáo kế toán 

nội bộ phải thống nhất với các chỉ tiêu của các báo cáo tài chính, các chỉ 

tiêu kế hoạch, dự toán và về phương pháp tính để đảm bảo so sánh được; 

cung cấp đầy đủ thông tin cho quản trị kinh doanh của đơn vị; số liệu của 

các chỉ tiêu có liên quan phản ánh trên các báo cáo nội bộ phải thống nhất, 

đầy đủ, chính xác và trung thực; Hệ thống chỉ tiêu trong báo cáo trung 

thực; mẫu biểu phải được xây dựng phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn 

vị và phải đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng các báo cáo nội bộ này. 

Bốn là, xác lập và cải tiến nội dung, mối quan hệ trong kế toán hiện 

nay (đa số nội dung kế toán của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiện 

nay chỉ tập trung vào kế toán tài chính), cải tiến mối quan hệ giữa bộ phận kế 

toán với các bộ phận quản lý, bộ phận sản xuất kinh doanh.  
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Năm là, cần phải từng bước xây dựng một hệ thống báo cáo quản 

trị. Một số báo cáo cần thiết trong quản trị doanh nghiệp là: Báo cáo tình 

hình sử dụng vật tư (trong đó phản ánh số lượng, đơn giá, chất lượng của 

từng chủng loại nhập và xuất dùng, ở từng bộ phận sử dụng) để thấy 

được tính hiệu quả trong việc sử dụng vật tư tại từng bộ phận, từ đó có 

biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hơn nữa; Báo cáo tình hình 

nợ phải thu (theo từng đối tượng phải thu, thời hạn thanh toán); Báo cáo 

tình hình nợ phải trả theo từng chủ nợ và thời hạn thanh toán. 

Sáu là, tổ chức và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kinh 

doanh; từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng 

sản xuất kinh doanh; cần phải ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý, cụ thể là việc sử dụng tối đa phần mềm kế toán để cập nhật dữ liệu 

hàng ngày, giúp nhanh chóng có được những thông tin cần thiết cũng 

như việc tìm kiếm dữ liệu được nhanh và kịp thời. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 
Trên cơ sở phân tích thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, tác giả nhận 

thấy bên cạnh những vấn đề đạt được trong kế toán chi phí, còn tồn tại 

những vấn đề Công ty cần phải quan tâm. Trong chương 4, tác giả đã đưa ra 

một số giải pháp nhằm hoàn thiện các nội dung sau: Hoàn thiện công tác tổ 

chức và hạch toán chi tiết kế toán tài chính và kế toán quản trị tại đơn vị, 

đồng thời hoàn thiện thu thập thông tin liên quan đến quản trị chi phí trong 

hoạt động sản xuất xây lắp. 

Để tạo cho việc thực hiện các giải pháp hoàn thiện kế toán chi phí tại 

Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8, luận văn cũng đã đưa ra một số 

kiến nghị thực thi giải pháp đối với Nhà nước, các cơ quan ban ngành, cơ 

quan chức năng và Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 nhằm tạo ra môi 

trường vĩ mô và vi mô hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện kế toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần xây dựng Phục 

Hưng 8. 
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KẾT LUẬN 
Ngày nay, các doanh nghiệp nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực xây 

lắp nói riêng luôn đặt vấn đề quản lý tốt chi phí và hạ giá thành sản phẩm lên 

hàng đầu vì đây được coi là vấn đề cốt lõi, quyết định tới lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc hạch toán kế toán đúng, đủ chi phí và tính 

giá thành sản phẩm luôn được quan tâm sát sao để giúp nhà quản lý đưa ra 

các quyết định kinh doanh đúng đắn. 

Qua việc đi sâu nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế, tác giả nhận 

thấy rằng công tác hạch toán kế toán nói chung và hạch toán chi phí sản xuất, 

tính giá thành sản phẩm nói riêng có vai trò đặc biệt quan trọng trong giai 

đoạn phát triển kinh tế hiện nay. Những thông tin mà kế toán cung cấp đặc 

biệt là thông tin về chi phí và giá thành sản phẩm giúp các nhà quản lý đánh 

giá được thực trạng sản xuất kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó đề 

ra những biện pháp quản lý kinh doanh thích hợp nhằm tăng năng suất, hiệu 

quả hoạt động. Mặt khác các thông tin kế toán còn giúp các nhà quản trị nội 

bộ phân tích, đánh giá nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả của chi phí, hạ 

giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Do đó, 

hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là 

yêu cầu không thể thiếu đối với sự phát triển và lớn mạnh của một doanh 

nghiệp. 

Qua nghiên cứu kế toán chi phí và tính giá thành tại Công ty Cổ phần 

xây dựng Phục Hưng 8, tác giả nhận thấy công tác hạch toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm ở Công ty rất được chú trọng. Bên cạnh ưu điểm 

mà Công ty đạt được cũng có một số tồn tại trong công tác hạch toán chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp. Vì vậy, kế toán cũng cần có 

những bước đổi mới, đặc biệt là công tác quản lý chi phí và tính giá thành 

sản phẩm để phục vụ mục đích quản trị nội bộ.  
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Trong bài viết của mình tác giả đã có những phân tích, đề xuất dưới 

đối với kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm của Công ty. Ngoài ra do 

thời gian tiếp xúc với thực tế tại Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng 8 

chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Em rất 

mong được sự góp ý của các thầy cô giáo, Ban lãnh đạo Công ty và các cán 

bộ nhân viên phòng kế toán Công ty để em ngày càng hoàn thiện bài nghiên 

cứu của mình. 
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