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Bài viết giới thiệu tổng quan về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp
sản xuất. Bài báo nghiên cứu về nội dung và phương pháp xác định, nguyên tắc kế toán doanh thu, chi
phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất dưới 2 góc độ kế toán tài chính và kế toán quản
trị. Thông qua các mô hình kế toán quốc tế, rút ra bài học cũng như kinh nghiệm cho Việt Nam về kế toán
doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh.
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Mở đầu
Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
giữ vai trò hết sức quan trọng trong các phần hành
kế toán vì nó phản ánh toàn bộ quá trình tập hợp
chi phí, tính giá thành sản phẩm, tình hình tiêu thụ
sản phẩm, tình hình xác định kết quả kinh doanh lãi
lỗ của doanh nghiệp, đồng thời cung cấp thông tin
cho các nhà quản lý để ra quyết định kinh doanh kịp
thời, chính xác và có hiệu quả. Trên thế giới có rất
nhiều tác giả quan tâm đến lĩnh vực kế toán doanh
thu, chi phí, kết quả kinh doanh như nhóm tác giả
Jonathan C. Glover & Yuji ljiri, Thomas J. Philips,
Michael S. Luehfing and Cynthia M. Daily... Các
nhóm tác giả đều đưa ra các cách ghi nhận doanh
thu, chi phí so sánh giữa kế toán truyền thống với

kế toán hiện đại, ứng dụng các mô hình mới có hiệu
quả hơn trong việc áp dụng kế toán doanh thu, chi
phí, kết quả kinh doanh. Tại Việt Nam, có rất nhiều
nghiên cứu về kế toán doanh thu, chi phí, kết quả
kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất có những
đặc thù riêng làm ảnh hưởng đến kế toán doanh thu,
chi phí, kết quả kinh doanh. Bài viết đưa ra một số
vấn đề cần trao đổi về kế toán doanh thu, chi phí, kết
quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản xuất.
I. Tổng quan kế toán doanh thu, chi phí, kết
quả kinh doanh trong các doanh nghiệp sản xuất
1. Khái niệm, bản chất, ý nghĩa kế toán doanh
thu, chi phí, kết quả kinh doanh
1.1. Khái niệm
Doanh thu: Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế và
doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ
các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của
doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.
Chi phí: Là các khoản chi phục vụ cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, cho các hoạt động khác mà
doanh nghiệp phải bỏ ra để thực hiện các hoạt động
của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định.
Kết quả hoạt động kinh doanh: Là kết quả cuối
cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt
động khác trong một kỳ kế toán.
1.2. Bản chất doanh thu, chi phí, kết quả kinh
doanh tại các doanh nghiệp sản xuất
Bản chất doanh thu trong các DNSX
Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS
14) “Doanh thu phát sinh từ giao dịch được xác định
bởi thỏa thuận giữa doanh nghiệp với bên mua, bên
sử dụng dịch vụ hoặc bên sử dụng tài sản. Nó được
xác định bằng giá trị hợp lý của các khoản đã thu
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được hoặc sẽ thu được sau khi trừ đi các khoản chiết
khấu thương mại, chiết khấu thanh toán, giảm giá
hàng bán và giá trị hàng bán bị trả lại”.
Đối với DNSX, DT phát sinh từ các hoạt động
khác nhau, bao gồm: DT từ hoạt động bán hàng và
cung cấp dịch vụ, DT từ hoạt động tài chính và DT
khác.
DT bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm DT
từ bán sản phẩm do DNSX ra, bán hàng hóa mua
vào và bán bất động sản đầu tư, thực hiện các công
việc đã thỏa thuận theo hợp đồng trong một kỳ hoặc
nhiều kỳ kế toán.
DT hoạt động tài chính bao gồm DT từ tiền lãi,
tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia và
doanh thu hoạt động tài chính (HĐTC) khác của
doanh nghiệp.
Bản chất thì doanh thu chính là tổng lợi ích phát
sinh từ hoạt động SXKD mà DN đã thu được trong
kỳ kế toán. Việc nhận thức rõ bản chất của doanh
thu và xác định đúng đắn phạm vi, thời điểm, có
tính chất quyết định đến tính khách quan. Góp phần
mang lại thắng lợi trong các quyết định kinh doanh.
Bản chất chi phí trong các DNSX
Chi phí là một trong những yếu tố trung tâm của
công tác quản lý hoạt động kinh doanh của DN.
Theo chuẩn mực kế toán số 01 (VAS 01) thì chi phí
hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp bao gồm
các chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quá
trình hoạt động kinh doanh thông thường của DN
và các chi phí khác như: chi phí nguyên vật liệu
trực tiếp (CPNVLTT), chi phí nhân công trực tiếp
(CPNCTT), chi phí sản xuất chung (CPSXC), chi
phí bán hàng (CPBH), chi phí quản lý doanh nghiệp
(QLDN), CP 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,…
Như vậy, bản chất của chi phí luôn được xác
nhận là phí tổn về vật chất, lao động và gắn liền với
mục đích kinh doanh. Chi phí của DN phải được đo
bằng tiền trong một khoảng thời gian xác định và
độ lớn của chi phí phụ thuộc vào 2 nhân tố chủ yếu:
khối lượng các yếu tố sản xuất đã tiêu hao trong kỳ
và giá cả của một đơn vị yếu tố sản xuất đã hao phí.
Bản chất kết quả kinh doanh trong các DNSX
Lợi nhuận thuần từ HĐKD là kết quả của hoạt
động SXKD trong một kỳ kế toán, là số chênh lệch
giữa tổng doanh thu và tổng chi phí của các hoạt

động bán hàng, các hoạt động cung cấp dịch vụ và
các hoạt động đã xảy ra trong DN.
Như vậy, lợi nhuận thuần từ HĐKD trong các
doanh nghiệp sản xuất là kết quả của hoạt động bán
hàng và cung cấp dịch vụ; kết quả hoạt động tài
chính và kết quả thu nhập khác.
1.3. Ý nghĩa
Kế toán DT, CP, KQKD là một trong những phần
hành quan trọng của DN. Trên thực tế quản lý doanh
thu, chi phí, kết quả kinh doanh là việc tổng hợp,
phân tích, đánh giá thực trạng về việc sử dụng các
nguồn vốn và chi phí, từ đó đưa ra các quyết định
ngắn hạn cũng như dài hạn của DN. Thông qua các
thông tin kinh tế về DT, CP, KQKD của DN, các đối
tượng sử dụng thông tin sẽ đánh giá được trình độ
tổ chức kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khả năng
cạnh tranh của DN.
2. Nội dung và phương pháp xác định doanh
thu, chi phí kết quả kinh doanh tại các doanh
nghiệp sản xuất
Nội dung và phương pháp tập hợp chi phí trong
các doanh nghiệp sản xuất
Đối tượng tập hợp chi phí trong các doanh
nghiệp sản xuất chính là việc xác định giới hạn tập
hợp chi phí mà thực chất là nơi phát sinh chi phí và
đối tượng phải chịu chi phí.
Phương pháp tập hợp chi phí trong các doanh
nghiệp sản xuất là các cách thức được sử dụng để
tập hợp và phân loại các chi phí sản xuất trong phạm
vi giới hạn của đối tượng kế toán chi phí. Hiện nay
thường sử dụng 2 phương pháp phổ biến là phương
pháp trực tiếp và gián tiếp.
Nội dung và phương pháp xác định doanh thu
tại các DNSX
Trong DN, khi phát sinh doanh thu bán hàng
và cung cấp dịch vụ (DTBH&CCDV), kế toán
căn cứ vào các chứng từ: HĐ bán hàng, HĐ thuế
GTGT, giấy báo có, giấy báo nợ, phiếu thu, hợp
đồng… để ghi nhận và hạch toán doanh thu trong
kỳ kinh doanh.
DN sử dụng tài khoản 511 - DTBH&CCDV
để phản ánh tổng số doanh thu đã thực hiện trong
kỳ và các khoản giảm trừ doanh thu, từ đó tính ra
DT thuần về tiêu thụ trong kỳ. Cuối kỳ các khoản
DT này sẽ được kết chuyển sang tài khoản KQKD
để DN xác định KQKD trong kỳ. Căn cứ vào các
chứng từ liên quan, DN mở sổ chi tiết bán hàng, sổ
chi tiết TK 511, sổ cái TK 511 để theo dõi và quản
lý DT bán hàng.
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Trên Báo cáo kết quả kinh doanh, DT được trình
bày trên chỉ tiêu số 1 (mã số 01), các khoản giảm
trừ chỉ tiêu số 2 (mã số 02), doanh thu thuần về
BH&CCDV chỉ tiêu số 3 (mã số 20).
Trên bản thuyết minh báo cáo tài chính, TK511
được phản ánh tại tiểu mục 25, tiểu mục 26, tiểu
mục 27 thuộc mục VI thông tin bổ sung cho các
khoản mục trình bày trong BCKQHĐSXKD.
3. Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh
doanh tại các doanh nghiệp sản xuất dưới góc độ
kế toán tài chính
3.1. Các nguyên tắc kế toán chi phối đến kế toán
doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại các DNSX
- Nguyên tắc kế toán dồn tích là một trong các
nguyên tắc kế toán cơ bản nhất chi phối các phương
pháp kế toán cụ thể trong kế toán doanh nghiệp
(DN). Vì việc ghi nhận DT, CP có ảnh hưởng quyết
định đến báo cáo lợi nhuận của DN 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 DN.
- Nguyên tắc phù hợp, theo VAS số 1 - Chuẩn
mực chung, thể hiện qua việc ghi nhận DT và CP
phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản
DT thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng
có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Việc xác
định các khoản CP hợp lý giúp DN tính toán chính
xác thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN), làm căn cứ để tính thuế TNDN phải nộp
cho nhà nước.
- Nguyên tắc thận trọng là việc xem xét, cân
nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế
toán trong các điều kiện không chắc chắn (VAS số
1 - Chuẩn mực chung).
3.2. Cơ sở phương pháp ghi nhận doanh thu, chi
phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp sản
xuất
Theo cơ sở kế toán dồn tích đôi khi không tuân
thủ theo yêu cầu khách quan trong kế toán. Ghi nhận
DT, CP không dựa vào dòng tiền tương ứng thu vào
hay chi ra mà dựa vào thời điểm giao dịch phát sinh,
số liệu trên BCTC thể hiện một phần ý kiến chủ
quan của nhà kế toán.
Theo cơ sở kế toán tiền chỉ cho phép ghi nhận
các giao dịch khi các giao dịch này phát sinh bằng
tiền. Nếu lợi nhuận được xác định theo cơ sở tiền,
lợi nhuận và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh
trong một kỳ sẽ bằng nhau. Tuy nhiên, kế toán theo
cơ sở tiền hiện nay chỉ được sử dụng để lập báo cáo
lưu chuyển tiền tệ.

3.3. Trình bày các thông tin kế toán doanh thu,
chi phí, kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính
Chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ,
phương pháp lập, căn cứ lũy kế số phát sinh bên Có
sổ cái tài khoản “DTBHCCDV” trong kỳ báo cáo.
Chỉ tiêu các khoản giảm trừ doanh thu: Căn
cứ lũy kế số phát sinh bên Nợ sổ cái tài khoản
“DTBHCCDV” đối ứng với bên có tài khoản “Các
khoản giảm trừ doanh thu”.
Chỉ tiêu doanh thu thuần BHCCDV: Chỉ tiêu
DTBHCCDV trừ đi chỉ tiêu các khoản giảm trừ
doanh thu.
Chỉ tiêu giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ:
Căn cứ lũy kế số phát sinh bên Có của sổ cái tài
khoản “Giá vốn hàng bán” trong kỳ báo cáo đối ứng
bên Nợ tài khoản xác định kết quả kinh doanh.
Chỉ tiêu chi phí bán hàng: Căn cứ tổng số số phát
sinh bên Có sổ cái tài khoản “Chi phí bán hàng”
đối ứng với bên Nợ tài khoản xác định kết quả kinh
doanh trong kỳ báo cáo.
Chỉ tiêu chi phí quản lý doanh nghiệp: Căn cứ
tổng số số phát sinh bên Có sổ cái tài khoản “Chi phí
quản lý doanh nghiệp” đối ứng với bên Nợ tài khoản
xác định KQKD trong kỳ báo cáo.
4. Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh
doanh tại các doanh nghiệp sản xuất trên góc độ
kế toán quản trị
4.1. Vai trò của kế toán quản trị doanh thu, chi
phí, kết quả kinh doanh tại các DNSX
Kế toán quản trị DT, CP, KQKD tại các doanh
nghiệp sản xuất có vai trò quan trọng trong việc
cung cấp thông tin để nhà quản trị ra quyết định kinh
doanh. Vì vậy, yêu cầu của kế toán quản trị, doanh
thu, chi phí, kết quả kinh doanh trong các doanh
nghiệp sản xuất phải được tiến hành thực hiện đồng
thời với kế toán tài chính, được thực hiện phù hợp
với điều kiện hoạt động sản xuất, yêu cầu quản lý
DT, CP, KQKD trong các DNSX, phải đảm bảo đáp
ứng đầy đủ thông tin hữu ích phục vụ thực hiện các
chức năng quản trị của nhà quản lý.
4.2. Nội dung của kế toán quản trị doanh thu,
chi phí, kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp
sản xuất
Xây dựng định mức và lập dự toán doanh thu,
chi phí, kết quả kinh doanh trong các DNSX
Xây dựng định mức chi phí giá vốn hàng bán:
Dựa trên định mức từng yếu tố cấu thành là định
mức CPNVLTT, định mức CPNCTT, định mức chi
phí sản xuất chung.
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Xây dựng định mức CPNVLTT: Xây dựng cả
về lượng và giá nguyên vật liệu khi sản xuất một
sản phẩm.
Xây dựng định mức CPNCTT: Định mức về giá
một đơn vị thời gian lao động trực tiếp: bao gồm
không chỉ mức lương căn bản mà còn gồm cả các
khoản phụ cấp lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo
hiểm y tế (BHYT), kinh phí công đoàn (KPCĐ) của
lao động trực tiếp.
Xây dựng định mức chi phí sản xuất chung:
Cũng được xây dựng theo định mức giá và lượng.
Định mức giá phản ánh biến phí của đơn giá chi phí
sản xuất chung phân bổ.
Xây dựng dự toán DT, CP, KQKD trong các
DNSX
Dự toán doanh thu tiêu thụ: Khối lượng sản
phẩm, hàng hóa và đơn giá bán của sản phẩm hàng
hóa dự kiến sẽ tiêu thụ. Đơn giá bán của sản phẩm,
hàng hóa phụ thuộc vào nhiều yếu tố khách quan và
chủ quan như chất lượng sản phẩm, hàng hóa, thị
hiếu tiêu dùng, sức mua và khả năng cung cấp sản
phẩm, hàng hóa cùng loại trên thị trường.
Dự toán chi phí giá vốn hàng bán: Dựa trên dự
toán từng yếu tố cấu thành là dự toán CPNVLTT,
CPNCTT, CPSXC.
Dự toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý
doanh nghiệp là chi phí gián tiếp nên cũng được lập
dự toán tương tự giống việc lập dự toán CPSXC.
Dự toán KQKD: Trên cơ sở các dự toán doanh
thu, dự toán giá vốn hàng bán và dự toán chi phí bán
hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp để lập dự toán
KQKD.
5. Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh
doanh theo hệ thống kế toán các nước trên thế giới
Trên thế giới hiện nay có 6 mô hình kế toán (kế
toán quỹ, kế toán tĩnh, kế toán động, kế toán phục
vụ mục đích thuế, kế toán kinh tế vĩ mô, kế toán
hiện tại hóa). Trong đó, việc lựa chọn kế toán tĩnh
hay kế toán động được coi là mô hình cốt lõi để xây
dựng mô hình kế toán doanh nghiệp của từng quốc
gia, trong đó kết hợp với đặc điểm của kế toán thuế
và kế toán vi mô.
Điển hình trong các nước, kế toán Mỹ quy định
về kế toán DT, CP, KQKD về cơ bản là phù hợp với
thông lệ quốc tế. Việc ghi nhận doanh thu, chi phí
trong chuẩn mực kế toán Mỹ đều quy định các điều
kiện giống chuẩn mực kế toán quốc tế. Theo chuẩn
mực kế toán Mỹ, DT có thể được ghi nhận 1 trong

3 thời điểm: ghi nhận doanh thu trước thời điểm
giao hàng, ghi nhận doanh thu tại thời điểm giao
hàng, ghi nhận doanh thu tại thời điểm sau khi giao
hàng. Các khoản giảm trừ doanh thu: giảm giá hàng
bán, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thanh toán, còn
chiết khấu thương mại không phải là khoản giảm trừ
doanh thu.
Hệ thống tài khoản kế toán phản ánh DT, CP,
KQKD là tài khoản loại 4,5,6. Để xác định KQKD
hệ thống kế toán Mỹ thực hiện khóa sổ các tài khoản
DT, CP như ở Việt Nam.
KTQT của Mỹ sử dụng thống nhất chung với
KTTC hệ thống chứng từ ban đầu, ngoài ra cũng có
tổ chức hệ thống chứng từ riêng để thu thập thông
tin chi tiết hơn, các thông tin mang tính dự báo cho
tương lai.
Hệ thống kế toán Mỹ yêu cầu lập định mức, dự
toán CP, DT, KQKD cho từng bộ phận, lĩnh vực và
hoạt động của doanh nghiệp. KTTC thực hiện theo
dõi chi tiết CP, DT, KQKD để thực hiện cung cấp
thông tin cho KTQT DN.
II. Kinh nghiệm cho Việt Nam về kế toán
doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
Tổ chức công tác kế toán nói chung, kế toán
doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh cần thực hiện
ở 2 góc độ KTTC, KTQT.
Kế toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh
phải thực hiện việc nhận diện chính xác, phân loại
doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh theo nhiều
tiêu thức khác nhau đáp ứng yêu cầu của công tác kế
toán và công tác quản lý.
Chú trọng xây dựng và hoàn thiện hệ thống định
mức kinh tế kỹ thuật và hệ thống dự toán DT, CP,
KQKD.
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