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1. Các công việc chuẩn bị

1.1 Giới thiệu chung
Danh sách các công việc cần chuẩn bị trước khi sử dụng Fast Accounting
Việc chuẩn bị cẩn thận trước khi sử dụng Fast Accounting là rất quan trọng. Nó giúp cho việc
khai thác thông tin sau này dễ dàng và hiệu quả, tránh những sửa chữa, làm đi làm lại nhiều
lần.
Công việc chuẩn bị liên quan đến 2 vấn đề:
1. Hệ thống hoá các thông tin
2. Hệ thống hoá quy trình xử lý thông tin.
Dưới đây là danh sách các công việc cần phải chuẩn bị trước khi sử dụng Fast Accounting.
1. Hệ thống hóa các nghiệp vụ, yêu cầu về quản lý
2. Hiểu rõ cách tổ chức và xử lý thông tin trong Fast Accounting
3. Xây dựng phương án tổ chức và xử lý thông tin từ thực tế của doanh nghiệp và
chương trình Fast Accounting.
4. Phân công công việc giữa các nhân viên trong phòng kế toán trong điều kiện ứng dụng
Fast Accounting
5. Chuẩn bị các thông tin ban đầu, các tham số hệ thống
6. Quy định về mã hóa các danh mục từ điển
7. Chuẩn bị các số dư, tồn đầu, số phát sinh lũy kế
8. Nắm rõ quy trình thực hiện công việc kế toán trên phần mềm.

1.2 Hệ thống hóa các nghiệp vụ và yêu cầu về quản lý
Hệ thống hóa các nghiệp vụ và các yêu cầu về quản lý:
1. Liệt kê các quy trình nghiệp vụ.
2. Vẽ quy trình, trình tự thực hiện cho từng nghiệp vụ
3. Liệt kê và thống nhất các thông tin cho từng loại nghiệp vụ phát sinh (mua hàng, bán
hàng, nhập kho, xuất kho, thu tiền, thanh toán...)
4. Liệt kê và thống nhất các mẫu báo cáo.

1.3 Tổ chức thông tin kế toán trong Fast Accounting
Việc nắm rõ cách tổ chức thông tin của Fast Accounting cùng với việc xác định rõ các yêu cầu
về quản lý sẽ giúp cho chúng ta tổ chức thông tin và quy trình xử lý thông tin một cách phù
hợp và tiện lợi nhất.
Cần phải nắm rõ Fast Accounting có các phân hệ nghiệp vụ gì, trong mỗi phân hệ thì có các
nghiệp vụ, quy trình cập nhật và xử lý của từng nghiệp vụ như thế nào. Các màn hình nhập
liệu thông tin đầu vào có các thông tin gì và chúng được xử lý như thế nào.
Fast Accounting quản lý các đối tượng gì tương ứng với các danh mục từ điển nào.
Xác định rõ các tham số hệ thống và các tham số tuỳ chọn của Fast Accounting được sử
dụng như thế nào.
Một phần không kém phần quan trọng là phải làm rõ những thông tin nào mà phần mềm
không quản lý được, những báo cáo nào mà phần mềm không cung cấp được. Xác định xem
liệu phần mềm có thể hỗ trợ một phần nào đó để có thể lên được các báo cáo cần thiết
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không? Phần mềm có thể kết xuất dữ liệu ra EXCEL các thông tin cần thiết phục vụ cho việc
xử lý tiếp theo để lên được báo cáo không.
Các trường thông tin quản lý trong Fast Accounting gồm có:
1. Các trường thông tin “bắt buộc”: tài khoản, khách hàng (khách hàng, nhà cung cấp,
các đối tượng công nợ phải thu, phải trả), vật tư (vật tư, hàng hóa, thành phẩm), kho
hàng.
2. Trường đơn vị thành viên (đơn vị cơ sở) để phân biệt số liệu của từng đơn vị thành
viên. Các đơn vị thành viên có thể là các chi nhánh, các nhà máy, các cửa hàng...
Chương trình cho phép lên được các báo cáo tài chính, sổ sách kế toán riêng biệt cho
từng đơn vị thành viên.
3. Trường bộ phận hạch toán để theo dõi doanh thu, chi phí của các phòng ban, trung
tâm, phân xưởng, công đoạn sản xuất... phục vụ quản trị doanh thu, chi phí theo
phòng ban cũng như hỗ trợ tính giá thành sản phẩm sản xuất (theo dõi phân xưởng,
công đoạn sản xuất).
Như vậy với 2 trường đơn vị thành viên, bộ phận hạch toán chương trình cho phép
quản lý tổ chức công ty đến 3 mức: Phòng ban/Bộ phận hạch toán - Chi nhánh/Đơn vị
thành viên - Công ty (lên số liệu tổng hợp của tất cả các đơn vị thành viên).
4. Trường nhân viên bán hàng để theo dõi các nhân viên kinh doanh/bán hàng. Có thể
sử dụng trường này để theo dõi bộ phận kinh doanh, đại lý bán hàng.
5. Trường dự án để quản lý các dự án, vụ việc hoặc công trình xây lắp, theo dõi doanh
thu, chi phí và tính giá thành dự án, công trình.
6. Trường khoản mục phí để theo dõi các chi phí theo khoản mục. Các khoản mục phí có
thể được chia vào các tiểu khoản của các tài khoản chi phí, khi này thì không cần đến
trường khoản mục phí.
7. Trường khế ước vay để theo dõi các phát sinh liên quan đến các khoản vay.
8. Các trường do người sử dụng tự định nghĩa: có 3 trường thông tin do người sử dụng
tự định nghĩa để quản lý các đối tượng ngoài các đối tượng đã nêu ở trên.
Các phân hệ nghiệp vụ trong Fast Accounting:
1. Kế toán tổng hợp
2. Kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
3. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu
4. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
5. Kế toán hàng tồn kho
6. Kế toán tài sản cố định
7. Kế toán công cụ dụng cụ
8. Báo cáo chi phí theo khoản mục
9. Kế toán giá thành dự án, xây lắp
10. Kế toán giá thành sản xuất
11. Báo cáo theo các trường do người sử dụng tự định nghĩa
12. Báo cáo thuế
13. Quản lý hóa đơn.
14. Quản lý thuế thu nhập cá nhân.
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1.4 Tổ chức dữ liệu tập trung hoặc phân tán đối với các đơn vị ở xa
Hiện nay internet đã có mặt ở khắp nơi nên có thể tổ chức dữ liệu tập trung tại 1 điểm (tại
công ty mẹ hoặc ở trung tâm dữ liệu đi thuê) và các đơn vị ở xa thì làm việc qua đường
internet.
Ngoài ra có thể tổ chức dữ liệu phân tán ở từng điểm ở xa và sau đó export chuyển về công
ty mẹ rồi import vào.

1.5 Phân công công việc và quyền truy nhập chương trình
Lên danh sách các người sử dụng, quy định tên truy nhập chương trình và phân quyền truy
nhập vào các chức năng cần thiết trong chương trình.

1.6 Chuẩn bị các thông tin ban đầu, các tham số tùy chọn
Các thông tin ban đầu, các tham số tùy chọn:
1. Các thông tin chung liên quan đến doanh nghiệp như tên, địa chỉ, mã số thuế...
2. Đồng tiền hạch toán
3. Năm tài chính, kỳ nhập liệu đầu tiên
4. Khai báo số chữ số thập phân được hiện ở các trường số lượng, đơn giá, tiền ngoại
tệ...
5. Xác định định kỳ lưu trữ số liệu…

1.7 Quy định về mã hóa các danh mục từ điển
Các danh mục từ điển cần xây dựng gồm có: danh mục các đơn vị thành viên (đơn vị cơ sở),
danh mục tiền tệ, danh mục tài khoản, tiểu khoản, danh mục khách hàng, danh mục nhà cung
cấp, danh mục vụ việc (công trình, hạn mục công trình, đề án, ...), danh mục khế ước vay,
danh mục kho hàng, danh mục vật tư hàng hoá, danh mục bộ phận hạch toán, danh mục thuế
suất, danh mục TSCĐ, danh mục trường tự do...
Liệt kê danh sách các mục/danh điểm của từng danh mục từ điển.
Xác định cách thức mã hoá của từng danh mục từ điển. Việc mã hoá như thế nào để đảm
bảo phục vụ được công tác quản lý, lên được các báo cáo cần thiết đồng thời dễ nhớ, dễ sử
dụng. Việc mã hoá phải được lưu ý đặc biệt trong trường hợp số liệu được cập nhật ở nhiều
nơi và sau đó được gửi và copy vào một cơ sở dữ liệu trung tâm.
Xác định cách thức phân loại, phân nhóm các danh mục từ điển để lên được các báo cáo
quản lý cần thiết. Phân nhóm khách hàng, phân nhóm các nhà cung cấp, phân nhóm vật tư,
phân nhóm TSCĐ, phân nhóm dự án...
Gợi ý về cách thức xây dựng hệ thống mã hoá của các danh mục
Dưới đây là một số gợi ý về cách thức xây dựng hệ thống mã hóa của các danh mục.
1.

Có thể dùng phương pháp đánh số lần lượt tăng dần theo phát sinh của các danh
điểm mới bắt đầu từ 00001. Phương pháp này tiện lợi trong trường hợp số lượng
danh điểm lớn. Một tiện lợi khác của phương pháp này là các phát sinh mới bao giờ
cũng nằm ở phía dưới khi liệt kê theo vần ABC.

2.

Trong trường hợp số lượng danh điểm không nhiều thì có thể mã hóa theo cách dễ
gợi nhớ đến tên của danh điểm. Ví dụ đối với khách hàng ta có thể mã hóa theo tên
giao dịch của khách hàng: Cty ABC có mã là ABC, Cty XYZ có mã XYZ...

3.

Tùy theo nhu cầu xử lý số liệu có thể áp dụng một phương án khác là trong mã ta
chia thành các nhóm khác nhau và nhóm không chỉ có 1 cấp mà có thể có đến 2-3
cấp. Ví dụ đối với các đơn vị có khách hàng trải rộng trên toàn quốc thì có thể nhóm
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theo tỉnh/thành phố, chẳng hạn các khách hàng trên địa bàn Hà nội thì đều bắt đầu
bằng HN, TP HCM bắt đầu bằng HCM...
4.

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên thì đối với một số danh
mục từ điển phải thống nhất trong toàn công ty, còn một số danh mục từ điển phải xây
dựng để tránh trùng lặp giữa các đơn vị thành viên – ví dụ có tiếp đầu ngữ là để phân
biệt các mã của các đơn vị thành viên khác nhau.

Lưu ý khi mã hoá không nên để xảy ra trường hợp mã của một danh điểm này lại là một phần
trong mã của một danh điểm khác. Ví dụ không được mã KLABC và KLABC1. Trong trường
hợp này phải mã là KLABC1 và KLABC2. Nên mã hoá sao cho các mã đều có độ dài bằng
nhau.

1.8 Chuẩn bị các số dư đầu, tồn đầu và các số phát sinh lũy kế
Các số dư đầu, tồn đầu và các số phát sinh lũy kế cần phải chuẩn bị:
1. Số dư đầu của các tài khoản
2. Số dư đầu về công nợ: của từng đối tượng công nợ (khách hàng, nhà cung cấp và các
đối tượng công nợ khác), của từng hóa đơn.
3. Số tồn kho và số dư đầu của các mặt hàng, vật tư và thành phẩm ở từng kho, ở từng
dự án.
4. Số liệu ban đầu liên quan đến TSCĐ: nguyên giá, giá trị còn lại, giá trị khấu hao...
5. Các số phát sinh luỹ kế của các tiểu khoản, của các dự án đối với các doanh nghiệp
có sử dụng các báo cáo liên quan đến các số phát sinh lũy kế…

1.9 Quy trình thực hiện công việc kế toán trên phần mềm Fast Accounting
Quy trình thực hiện công việc kế toán trên phần mềm Fast Accounting như sau:
1. Khai báo và phân quyền cho người sử dụng
2. Các khai báo ban đầu
3. Khai báo các danh mục từ điển dùng chung
4. Nhập các số dư, số tồn kho ban đầu
5. Khai báo các danh mục riêng của từng phân hệ
6. Nhập các số dư ban đầu riêng của từng phân hệ
7. Khai báo các tham số tùy chọn
8. Thực hiện/cập nhật các giao dịch/chứng từ phát sinh
9. Truy vấn số liệu, thông tin trong quá trình làm việc
10. Khóa số liệu kỳ/tháng
11. Thực hiện các xử lý cuối kỳ/tháng
12. Lên các báo định kỳ/tháng
13. Kiểm tra số liệu khi có sai sót
14. Đóng sổ/số liệu kỳ/tháng
15. Lên các sổ sách, báo cáo tài chính năm
16. Kiểm tra số liệu khi có sai sót
17. Đóng sổ/số liệu năm
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18. Kết chuyển số dư, số tồn cuối năm sang năm làm việc mới.
Khai báo và phân quyền cho người sử dụng thực hiện ở phân hệ hệ thống.
Các thông tin ban đầu khai báo ở phân hệ hệ thống gồm có:
1. Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính
2. Khai báo kỳ mở sổ trên phần mềm (kỳ nhập liệu đầu tiên vào phần mềm)
3. Khai báo các tham số hệ thống
Các từ điển dùng chung gồm có:
1. Danh mục tiền tệ (phân hệ hệ thống)
2. Danh mục đơn vị cơ sở (phân hệ hệ thống)
3. Danh mục các quyển chứng từ (phân hệ hệ thống)
4. Danh mục tài khoản (phân hệ kế toán tổng hợp)
5. Danh mục khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên (phân hệ kế toán bán hàng và phân
hệ kế toán mua hàng)
6. Danh mục hàng hóa, vật tư, thành phẩm (phân hệ kế toán hàng tồn kho)
7. Danh mục kho hàng (phân hệ kế toán hàng tồn kho)
Nhập các số dư, số tồn ban đầu gồm có:
1. Nhập số dư ban đầu tài khoản (phân hệ kế toán tổng hợp)
2. Nhập số dư ban đầu của các khách hàng, của các hóa đơn còn phải thu, các khoản
tiền ứng trước của khách hàng, số dư ban đầu các đối tượng phải thu khác (phân hệ
kế toán bán hàng và công nợ phải thu)
3. Nhập số dư ban đầu của các nhà cung cấp, của các hóa đơn còn phải trả, các khoản
tiền ứng trước cho nhà cung cấp, số dư ban đầu các đối tượng phải trả khác (phân hệ
kế toán mua hàng và công nợ phải trả)
4. Nhập số dư và tồn kho ban đầu của từng mặt hàng ở từng kho (phân hệ kế toán hàng
tồn kho)
Khai báo các tham số tùy chọn (thực hiện ở phân hệ hệ thống) gồm có:
1. Khai báo các mã giao dịch sử dụng khi nhập liệu (chỉ hiện lên các mã giao dịch có sử
dụng)
2. Khai báo các phương pháp tính giá hàng tồn kho có sử dụng
3. Khai báo các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ có sử dụng
4. Khai báo tùy chọn cho các danh mục (các mã hóa/đánh số tự động, các trường hiển
thị khi tìm kiếm)
5. Khai báo các màn hình thực hiện giao dịch/cập nhập chứng từ
6. Khai báo ẩn/hiện và vị trí của một số trường thông tin ở các màn hình nhập liệu.
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2.1

Hệ thống menu
Màn hình menu của Fast Accounting trình bày như hình bên dưới:

Bên trái là các phân hệ nghiệp vụ.
Bên phải phía trên là các menu giao dịch, xử lý số liệu và lên báo cáo.
Bên phải phía dưới là các menu danh mục, nhập số dư ban đầu và một số các tiện ích.
Fast Accounting có 4 phiên bản/ấn phẩm: Dịch vụ, Thương mại, Xây lắp, Sản xuất. Tùy
thuộc phiên bản mà các phân hệ sử dụng có khác nhau. Cụ thể như sau:
Các phân hệ

DV

TM

XL

SX

1. Hệ thống

x

x

x

x

2. Tổng hợp/Sổ cái

x

x

x

x

3. Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

x

x

x

x

4. Bán hàng và công nợ phải thu

x

x

x

x

5. Mua hàng và công nợ phải trả

x

x

x

x

x

x

x

6. Hàng tồn kho
7. Tài sản cố định

x

x

x

x

8. Công cụ, dụng cụ

x

x

x

x

9. Báo cáo chi phí theo khoản mục

x

x

x

x

x

x

10. Dự án, công trình
11. Giá thành sản xuất

x

12. Báo cáo cho các trường tự do

x

x

x

x

13. Báo cáo thuế

x

x

x

x

14. Quản lý hóa đơn

x

x

x

x
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15. Thuế thu nhập cá nhân

2.2

x

x

x

x

Các thanh công cụ, các phím chức năng
Trong chương trình khi thực hiện giao dịch, xem báo cáo chương trình hiện thanh công cụ để
để biết có thể thực hiện các thao tác nào – thêm mới, sửa, xóa, in, xem, tìm kiếm… Hình
dưới là màn hình minh họa.

Để thực hiện một thao tác xử lý ta click chuột vào biểu tượng tương ứng.
Hoặc có thể dùng phím tắt – bấm phím chức năng tương ứng. Bên dưới liệt kê một số phím
ứng với các chức năng thường dùng.
F1 – Trợ giúp
F2 – Xem thông tin (khi làm việc với danh mục từ điển)
F3 – Sửa một bản ghi (khi làm việc với danh mục từ điển)
F4 – Thêm một bản ghi mới. Ngoài ra, trong phân hệ Hệ thống F4 còn có tác dụng sao
chép các dữ liệu về danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp excel vào chương trình.
Ctrl + F4 – Sao chép thông tin (khi làm việc với danh mục từ điển và màn hình giao dịch)
F5 – Tra cứu theo mã hoặc theo tên trong danh mục
− Xem số liệu chi tiết khi đang xem số liệu tổng hợp
− Xem các chứng từ liên quan đến chứng từ đang cập nhật.
F6 – Đổi mã hoặc ghép mã khi làm việc với các danh mục từ điển
− Lọc tìm số liệu khi xem các báo cáo
Ctrl + F6 - Phân nhóm hàng loạt khi làm việc với các danh mục từ điển
F7 – In
F8 – Xoá một bản ghi hoặc Hủy hóa đơn khi đã in
F9 – Lọc tìm chứng từ
F11 – Tính tổng
− Chọn kiểu xem ở màn hình xem số liệu báo cáo
Esc – Thoát
Ctrl + A – Chọn tất cả. Ví dụ chọn tất cả các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ…
Ctrl + U – Không chọn tất cả.

2.3

Một số thao tác chung khi làm việc với các bảng số liệu
Trong phần mềm sẽ thường làm việc với bảng số liệu – các danh mục từ điển hoặc kết quả
báo cáo sau khi chương trình thực hiện tính toán theo điều kiện lọc số liệu.
Hình dưới là ví dụ kết quả bảng số liệu báo cáo mà chương trình đưa ra:
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Có một số tiện ích khi làm việc với bảng số liệu: lọc, sắp xếp, nhóm số liệu.
-

Lọc số liệu của một cột/trường: Chọn toán tử lọc - bấm vào biểu tượng ở bên trái của
cột; giá trị lọc – bấm vào biểu tượng ở bên phải của cột. Có thể bỏ/remove đ/k lọc bằng
cách bấm vào biểu tượng bỏ đ/k lọc.

-

Sắp xếp số liệu theo thứ tự tăng/giảm của một cột: Bấm vào tiêu đề của cột đó.

-

Có thể kéo 1 trường vào vùng chỉ định để nhóm các dòng số liệu theo trường đó. Có
thể kéo thêm các trường khác để nhóm các dòng số liệu bên một nhóm khác.
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Dịch chuyển, thay đổi độ rộng của các trường: dùng chuột bấm vào tiêu đề của cột và
giữ sau đó dịch chuyển cột đến vị trí cần thiết. Tương tự có thể kéo rộng/hẹp cột để có
độ rộng phù hợp. Tiện ích này thường được dùng để bước tiếp theo xuất số liệu ra
excel theo định dạng đã điều chỉnh.

Một số thao tác và lưu ý chung khi khai báo các danh mục từ điển

2.4
2.4.1

Khai báo các danh mục

Khi khai báo các danh mục phần mềm sẽ hiện lên danh mục hiện có, ví dụ như hình bên
dưới:

Kích chuột vào các biểu tượng trên thanh công cụ hoặc dùng phím tắt để thực hiện thêm mới,
sửa, xóa…
Danh mục được khai báo ở một menu chức năng riêng. Đối với các danh mục thường phát
sinh bản ghi mới thì có thể khai báo trong quá trình thực hiện giao dịch.
2.4.2

Đổi mã và ghép mã các danh điểm trong các danh mục từ điển

Trong một số trường hợp sẽ có nhu cầu đổi mã một danh điểm thành một mã khác cho đúng
hoặc cho thống nhất.
Trong một số trường hợp khác thì do nhầm lẫn nên có thể xảy ra khả năng là một danh điểm
có tới 2 mã. Khi này thì sẽ có nhu cầu ghép 2 mã thành một mã hoặc là đổi một mã thành mã
khác
Chương trình phép đổi và ghép mã các danh điểm, việc này được thực hiện ở phần cập nhật
danh mục từ điển tương ứng thông qua chức năng F6 - đổi mã. Khi đổi hoặc ghép mã
chương trình sẽ tự động tìm kiếm mã hiện thời trong tất cả các dữ liệu và đổi thành mã cần
thiết.
2.4.3

Nhập/Import danh mục từ tệp excel

Khi bắt đầu sử dụng chương trình có thể nhập/import danh mục từ tệp excel. Chức năng này
nằm ở menu Tiện ích ở từng phân hệ nghiệp vụ.
Hướng dẫn cách import từ excel xem ở mục tương ứng trong chương này.
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Khai báo đánh số tự động mã hóa danh mục

Chương trình cho phép đánh mã tự động các danh mục theo quy tắc người sử dụng khai
báo.
Mã có thể tăng theo biểu thức định dạng hoặc tăng dựa vào mã của dòng con trỏ đang đứng
hiện thời.
Khai báo các đánh mã thực hiện tại menu “Hệ thống/Tham số tùy chọn/Khai báo tùy chọn
cho các danh mục”.

Ví dụ như trên màn hình, nếu chọn đánh mã theo phương án 1 thì mã mới tiếp theo sẽ là
KH039.
Xem hướng dẫn ở mục tương ứng tại chương “phân hệ hệ thống”.
2.4.5

Khai báo danh mục gán với mã đơn vị cơ sở

Trong trường hợp có nhiều đvcs nếu một mã chỉ sử dụng cho 1 đvcs cụ thể thì chỉ rõ đvcs đó
khi khai báo. Nếu sử dụng cho từ 2 đvcs trở lên thì để trống.
2.4.6

Khai báo các trường hiển thị và các trường tìm kiếm

Khi nhập liệu liên quan đến danh mục từ điển thì chương trình sẽ hiện lên danh mục để tìm
kiếm. Do thông tin về danh mục có thể rất nhiều trường nên chương trình chỉ hiện lên một số
trường quan trọng. NSD có thể lựa chọn những trường hiện thị lên khi tìm kiếm cũng như tìm
kiếm theo những trường nào.
Khai báo các trường hiển thị và tìm kiếm thực hiện tại menu “Hệ thống/Tham số tùy
chọn/Khai báo tùy chọn cho các danh mục”.

Xem hướng dẫn ở mục tương ứng tại chương “phân hệ hệ thống”.
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Các thao tác chung khi thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ

2.5
2.5.1

Bố trí màn hình giao dịch, cập nhật chứng từ

Màn hình giao dịch có bố trí/trình bày như dưới đây:

Thông thường có 04 phần:
Phần 1 - ở trên cùng - các nút chức năng điều khiển quá trình cập nhật chứng từ như
Mới/Sửa /Xoá / Copy/ Tìm,…
Phần 2 - các thông tin liên quan chung ngày hạch toán, số chứng từ, mã khách hàng,
diễn giải, loại tiền...
Phần 3 – các tab chi tiết định khoản / các mặt hàng, hóa đơn thuế…
Phần 4 - gồm có các tính toán như tổng số tiền, thuế GTGT…
2.5.2

Các chức năng khi thực hiện giao dịch, cập nhật chứng từ

Các chức năng chính khi thực hiện giao dịch gồm có:

1. Mới (F4, ^N)
2. Sửa (F3)
3. Lưu (^S)
4. Copy (^F4)
5. In (F7, ^P)
6. Hủy
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7. Xóa (F8)
8. Xem (F2) – xem các giao dịch/chứng từ mới nhập hoặc lọc ra trước đó.
9. Tìm (F9)
Ngoài ra còn các thao tác tiện ích sau:
10. Bookmark: ghi nhớ những giao dịch đã đánh dấu, để có thể lọc ra nhanh được:
11. Xem thông tin liên quan đến giao dịch hiện thời:
-

Ngày giờ người nhập, sửa.

-

Các thông tin được ghi vào sổ cái, thẻ kho, bảng kê thuế đầu vào/đầu ra, theo dõi
phải thu/phải trả theo hóa đơn,

-

In phiếu hạch toán

-

Tìm chứng từ bị xóa.

12. Mẫu/Template
: tùy vào từng màn hình giao dịch/chứng từ, chương trình sẽ có
các mẫu template màn hình cập nhật giao dịch/chứng từ cho các lựa chọn, để có thể
ẩn/hiện các trường không cần/cần sử dụng, ví dụ trường khuyến mãi, trường chiết
khấu…
13. Khai báo một số thông tin ngầm định cho màn hình cập nhật giao dịch/chứng từ:
.
14. Xem báo cáo:
15. Sử dụng máy tính:
16. Di chuyển giữa các giao dịch/chứng từ: về chứng từ đầu tiên, trước đó, tiếp theo, giao
dịch/chứng từ cuối cùng:

17. Để chuyển nhanh sang nhập loại giao dịch/chứng từ khác thì click chuột phải trên màn
hình nhập liệu và sau đó chọn giao dịch/chứng từ cần cập nhật.
18. Sử dụng máy tính để tính toán khi nhập liệu
Tại các trường Số lượng, Tiền, khi nhập dấu = phía trước, chương trình sẽ hiện ra máy
tính để tính toán. Sau khi tính toán xong, enter thì chương trình tự động chuyển kết quả
tính toán vào trường đang nhập.
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2.5.3

Khai báo ẩn, hiện/bổ sung các trường nhập liệu trên mành hình giao dịch/chứng từ

Người sử dụng có thể có các yêu cầu sau:
1. Ẩn một số trường không sử dụng khi nhập liệu, ví dụ trường khuyến mại, thuế tiêu thụ
đực biệt…
2. Hiện/bổ sung một số trường do tự do – do người sử dụng tự định nghĩa - khi nhập liệu,
ví dụ trường mã phí, mã dự án, trường tự do 1, 2, 3…
Việc khai báo được thực hiện ở menu “Hệ thống/Danh mục chứng từ” hoặc tại màn hình
nhập liệu tương ứng, click vào biểu tượng

.

Hướng dẫn cách khai báo xem ở menu “Hệ thống/Danh mục chứng từ” để khai báo các
trường trên một màn hình giao dịch/chứng từ hoặc tại menu “Hệ thống/Tham số tùy
chọn/Khai báo ẩn/hiện các trường của các màn hình nhập liệu” để khai báo 1 trường cho
nhiều màn hình cập nhật giao dịch.
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Chọn mẫu/template nhập chứng từ

Với một số màn hình giao dịch/cập nhật chứng từ để đáp ứng nhu cầu của mọi doanh nghiệp
thì chương trình thiết kế có rất nhiều trường thông tin. Ví dụ như các màn hình giao dịch
nhập khẩu, bán hàng…
Để đáp ứng nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp chương trình thiết kế một số mẫu/template
thông dụng đáp ứng các nhu cầu khác nhau của NSD. Khi cập nhật chứng từ có thể lựa
chọn mẫu theo nhu cầu cụ thể.
Việc chọn mẫu được thực hiện bằng cách click vào icon
trên màn hình nhập liệu. Hình
bên dưới là ví danh sách một số mẫu màn hình nhập liệu hóa đơn bán hàng.

2.5.5

Nhập/Import chứng từ từ tệp excel

Chương trình cho phép nhập/import chứng từ từ tệp excel. Chức năng này nằm ở menu Tiện
ích ở từng phân hệ nghiệp vụ.
Hướng dẫn cách import từ excel xem ở mục tương ứng trong chương này.
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Một số lưu ý khi cập nhật giao dịch/chứng từ

2.6

Các lưu ý chung

2.6.1
1.

2. Các thao tác và lưu ý chung

Chọn khoảng thời gian làm việc

Việc chọn thời gian nhập liệu để kiểm soát chỉ được nhập các chứng từ hạch toán trong
khoảng thời gian lựa chọn.
Ngầm định chương trình hiện lên khoảng thời gian từ ngày khóa sổ cho đến ngày hiện thời
của hệ thống.
2.

Ngày hạch toán, ngày lập c.từ
Ngày hạch toán sẽ được sử dụng khi tính toán khi xử lý số liệu và khi lên các báo cáo. Ngày
hạch toán phải nằm trong khoảng thời gian chọn để nhập liệu.
Ngày lập c.từ là ngày ghi trên c.từ, là thông tin tham khảo.
Khi 2 ngày này khác nhau thì chương trình sẽ cảnh báo.

3.

Xử lý/Trạng thái chứng từ
Khi nhập c.từ thì sẽ có phương án xử lý: Chưa ghi vào sổ cái, Ghi vào sổ cái.
Khi xem 1 c.từ đã lưu thì có 2 trạng thái: Chưa ghi vào sổ cái, Đã ghi vào sổ cái.
Các c.từ chưa ghi vào sổ cái thì sẽ không tham gia vào các tính toán khi xử lý số liệu và lên
báo cáo.
Đối với các c.từ nhập xuất thì có thêm trạng thái: Ghi vào sổ kho – chưa ghi vào sổ cái.

4.

Phân quyền sửa xoá chứng từ
Khi chứng từ đã được lưu, thì việc sửa xoá chứng từ chỉ được thực thi đối với những người
có quyền sửa xoá chứng từ. Quyền này được khai báo trong phần khai báo và phân quyền
cho những người sử dụng chương trình ở phân hệ “Hệ thống”.

5.

Đánh số chứng từ tự động và kiểm tra trùng số chứng từ
Trong phần mềm số chứng từ có thể do người sử dụng tự đánh số hoặc được đánh số tự
động (nhưng người sử dụng có thể sửa lại được).
Số của c.từ được đánh tăng dần theo quyển c.từ. Quyển c.từ được khai báo ở phân hệ hệ
thống.
C.từ nhập từ các màn hình khác nhau có thể dùng chung một quyển c.từ để đánh số. Ví dụ
các c.từ nhập từ màn hình phiếu nhập kho, phiếu nhập mua có thể có cùng một quyển c.từ.
Các c.từ nhập trên một màn hình nhập c.từ có thể dùng các quyển c.từ khác nhau để đánh
số c.từ. Ví dụ:
-

Các c.từ ở màn hình phiếu nhập kho có thể có các quyển c.từ khác nhau cho từng kho
hàng.
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Có thể các quyển c.từ được mở cho từng năm riêng.

Trong trường hợp xảy ra trùng số chứng từ (trong cùng một quyển) thì có 3 lựa chọn: cảnh
báo và không cho phép lưu, cảnh báo nhưng vẫn cho phép lưu, cho phép lưu mà không cần
cảnh báo.
Một số lưu ý khi cập nhật các giao dịch nhập xuất vật tư

2.6.2
1.

Cách nhập trường tiền khi đơn giá quá lẻ
Trong một số trường hợp đặc biệt do đơn giá quá lẻ và chương trình lại không lưu đủ số chữ
số sau dấu thập phân nên có thể xảy ra là số tiền được tính theo công thức tiền = số lượng *
đơn giá khác với số tiền trên thực tế. Trong trường hợp này có thể nhập theo 2 cách:

2.

-

Đánh dấu ô [v] Sửa trường tiền để chương trình cho phép sửa trường tiền.

-

Nhập giá trị bằng 0 (không) vào trường đơn giá và nhập số tiền cần thiết vào trường
tiền.

Lưu ý liên quan đến định khoản các chứng từ vật tư, hàng hoá
Khi nhập các chứng từ vật tư hàng hoá chương trình sẽ tự động hạch toán một số định
khoản hoặc một vế của một số cặp định khoản.
Việc tự động định khoản được thực hiện dựa trên các khai báo trước của người sử dụng cho
từng mặt hàng trong danh mục vật tư.
Các khai báo này bao gồm: Tk hàng tồn kho, tk giá vốn, tk doanh thu, tk hàng bán bị trả…
Khi nhập chứng từ người sử dụng chỉ việc hạch toán phần tài khoản đối ứng, các tài khoản
khác thì chương trình tự động lấy từ danh mục vật tư ứng với vật tư được nhập trong chứng
từ. Trong trường hợp 1 vật tư có thể hạch toán vào nhiều tài khoản chi tiết khác nhau thì khi
khai báo tài khoản liên quan đến vật tư đó trong danh danh mục vật tư ta phải khai báo là tài
khoản tổng hợp. Khi nhập chứng từ chương trình sẽ cho phép lựa chọn tài khoản chi tiết cần
thiết cho từng trường hợp hạch toán cụ thể.

2.6.3
1.

Một số lưu ý khi cập nhật các giao dịch ngoại tệ

Cách nhập trường tiền của đồng tiền hạch toán khi tiền ngoại tệ và tỷ giá quá lẻ
Trong một số trường hợp đặc biệt do tiền nguyên tệ và tỷ giá quy đổi quá lẻ và chương trình
lại không lưu đủ số chữ số sau dấu phẩy thập phân nên có thể xảy ra là số tiền hạch toán
được tính khác với số tiền trên thực tế. Trong trường hợp này phải đánh dấu [v] vào ô “Sửa
trường tiền” và chương trình cho phép sửa lại trường tiền hạch toán.
Trong trường hợp một giao dịch ngoại tệ có nhiều chi tiết phát sinh và do làm tròn nên sẽ có
thể xảy ra trường hợp tổng tiền hạch toán quy đổi cộng từ các chi tiết phát sinh sẽ không
bằng tiền quy đổi từ tổng phát sinh ngoại tệ. Trong trường hợp này tổng phát sinh của đồng
tiền hạch toán sẽ bằng tổng phát sinh ngoại tệ * tỷ giá và chênh lệch giữa số này và số cộng
từ các chi tiết phát sinh sẽ được điều chỉnh vào phát sinh chi tiết đầu tiên.

2.

Hạch toán theo tỷ giá ghi sổ
Đối với tài khoản có theo dõi số dư ngoại tệ, như tài khoản tiền ngoại tệ, tài khoản tiền vay
ngoại tệ, tài khoản công nợ có theo dõi ngoại tệ thì sẽ phải hạch toán theo tỷ giá giao dịch
đối với các phát sinh làm tăng số dự và theo tỷ giá ghi sổ đối với các phát sinh làm giảm số
dư.
Chương trình cho phép tính tỷ giá ghi sổ theo một số phương pháp. Lựa chọn phương pháp
tính tỷ giá ghi sổ được khai báo trong danh mục tài khoản. Dựa vào lựa chọn này chương
trình sẽ tính tỷ giá ghi sổ.
Tỷ giá ghi sổ được tính ngay khi nhập giao dịch hoặc được tính vào cuối tháng.
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Chi tiết hơn về hạch toán theo tỷ giá ghi sổ xem trong tài liệu ở các phần hành tương ứng.

Các thao tác chung khi lên báo cáo

2.7

Khai báo các điều kiện lọc số liệu để lên báo cáo

2.7.1

Sau khi chọn báo cáo từ menu thì chương trình sẽ hiện thị màn hình nhập điều kiện lọc số
liệu. Ví dụ như màn hình bên dưới.

2.7.2

-

Đối với các trường đ/k lọc là các trường mã thì có thể tìm kiếm mã trong danh mục khi
nhấn phím F5.

-

Các điều kiện lọc nâng cao cho phép chọn toán tử so sánh khác nhau, tùy theo kiểu
của trường đ/k lọc là dạng số, ngày hay ký tự.

-

Đối với đ/k lọc nâng cao có thể thêm các trường lọc ngoài các trường có sẵn trên màn
hình đ/k lọc, bằng cách bấm vào nút <Chọn trường>.

-

Trong trường hợp theo dõi số liệu riêng cho nhiều đơn vị thì có thể chọn xem số liệu
cho riêng một đơn vị cụ thể hoặc cho tất cả các đơn vị (để trống).

-

Có thể lựa chọn số liệu lên chỉ gồm theo đồng tiền hạch toán hoặc cả theo nguyên tệ.

-

Sau khi kết thúc nhập các đ/k lọc thì chọn nút <Nhận> để chương trình thực hiện tính
toán lọc số liệu theo đ/k đã nhập. Tính toán xong chương trình sẽ hiện lên kết quả dưới
dạng bảng số liệu.
Một số tiện ích khi thao tác với bảng số liệu kết quả báo cáo

Các tiện ích/công cụ thao tác với bảng số liệu có trên thanh công cụ. Hình dưới là ví dụ:
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-

<Làm mới>/Refresh (^R) Tính toán lại số liệu nếu như từ khi đưa ra kết quả cho đến
thời điểm hiện tại thì số liệu có thể đã thay đổi, ai đó đã nhập thêm số liệu. Giống như
F5/Refresh khi ta lướt web.

-

<Màn hình lọc> Chương trình đưa lại màn hình đ/k lọc ban đầu để nsd có thể thay đổi
đ/k lọc, lên số liệu với đ/k lọc mới. Chức năng này chỉ có ở một số báo cáo.

-

<Sửa> Sửa chứng từ ở dòng con trỏ hiện tại.

-

<Chi tiết> (F5) Xem số liệu chi tiết đối với một dòng số liệu tổng hợp.

-

<In> (F7, ^P) In báo cáo.

-

<Kết xuất> (^S) Xuất số liệu ra excel.

-

<Kiểu xem> Đối với một báo cáo thì có thể sắp xếp số liệu, lọc số liệu từ bảng số liệu
kết quả.

-

<Mẫu> Chọn mẫu bảng số liệu thể hiện trên màn hình. Chương trình cho phép khai
báo các cột số liệu và thứ tự sắp xếp các cột cũng như độ rộng của từng cột. Khai báo
ở chức năng <Chọn cột> và sau đó lưu mẫu để sử dụng cho những lần sau. Chức
năng này chỉ có ở một số báo cáo.

-

<Chọn cột>: chọn cột và thứ tự sắp xếp hiển thị trên màn hình kết quả. Chức năng này
chỉ có ở một số báo cáo.
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In, kết xuất báo cáo ra máy in hoặc file, gửi báo cáo qua email

2.7.3
-

Khi chọn biểu tượng <In> (F7, ^P) thì chương trình sẽ hiện lên màn hình lựa chọn mẫu
báo cáo để in. Ví dụ như hình dưới:

-

Ta có chọn mẫu báo cáo, ngôn ngữ trên báo cáo, mẫu b/c theo đồng tiền hạch toán
hoặc cả tiền ngoại tệ.

-

Xuất báo cáo ra file pdf, excel…
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-

-

Vào chức năng <Xem> chương trình sẽ hiện lên báo cáo ở dạng xem
trước/Preview và ta có thể xuất báo cáo này ra các file như pdf, excel… khi
bấm vào biểu tượng lưu (biểu tượng chiếc đĩa mềm).

-

File xuất ra sẽ có khuôn dạng đúng như trên mẫu báo cáo.

-

Có thể thay đổi font chữ trước khi in, xuất ra file…

Gửi báo cáo qua email
-

-

Vào chức năng <Xem> và click vào biểu tượng gửi email.

Xuất số liệu ra Excel theo khuôn mẫu bảng số liệu trên màn hình
-

2.8
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Khi xuất số liệu ra Excel thì chương trình sẽ xuất theo đúng mẫu trên màn
hình. Vì vậy trước khi xuất ra Excel ta có thể sắp xếp lại thứ tự các cột số
liệu, thay đổi độ rộng của các cột hoặc ẩn các cột số liệu để có thể lên một
tệp excel với mẫu theo như trình bày trên màn hình.

-

<Xuất ra PDF với chữ ký số>

-

<In> In báo cáo trực tiếp ra máy in.

-

<Sửa mẫu> Chương trình cho phép người sử dụng có thể thêm/sửa/xóa mẫu báo cáo.

Các thao tác chung khi nhập/import số liệu từ bảng tính excel
Chương trình cho phép nhập/import số liệu từ tệp bảng tính excel.
Có thể là: danh mục, số dư, chứng từ giao dịch.
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Số liệu phải được cập nhật theo đúng mẫu, khuôn dạng của file mẫu.
Bước 1: Lấy tệp mẫu.
Chương trình sẽ “save as” tệp mẫu ra tệp mà người sử dụng sử dụng sẽ nhập vào ở
bước 2.
Bước 2: Cập nhật số liệu vào tệp mẫu hoặc chỉnh sửa tệp số liệu theo khuôn dạng của tệp
mẫu.
Cập nhật số liệu vào tệp mẫu có ở bước 1.
Bước 3: Lấy/import dữ liệu từ file số liệu.
Import số liệu vào phần mềm từ file nhập ở bước 2.
Nhập (import) danh mục và số dư đầu kỳ từ Excel

2.8.1

Chức năng
-

Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu
chuyển các dữ liệu liên quan đến danh mục, số dư ban đầu từ tệp Excel vào chương
trình.

-

Sau khi import thì nsd cần kiểm tra cẩn thận lại số liệu mới import vào.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Dữ liệu cần chuyển
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Tên tệp dữ liệu

Tệp dữ liệu sẽ import các danh mục/số dư vào chương trình.

Bảng mã ký tự sử dụng

1 – Unicode, 2 - TCVN3. Chương trình sử dụng bảng mã
Unicode. Nếu tệp dữ liệu đầu vào có mã TCVN3 thì chương
trình sẽ chuyển đổi sang Unicode.

Chép đè mã đã có

Trong trường hợp số liệu có sẵn trong chương trình và xảy ra
trùng mã giữa số liệu đang có và số liệu sẽ import vào thì sẽ lấy
số liệu từ tệp import hay là giữ nguyên số liệu đang có.

2.8.2

Nhập (import) chứng từ từ Excel

Chức năng
-

Menu này dùng để import chứng từ từ file dữ liệu excel.

-

Trong một số trường hợp, tại cửa hàng, đơn vị ở xa chưa sử dụng phần mềm và nhập
liệu trên excel rồi chuyển về công ty để import số liệu và phần mềm.

-

Có trường hợp việc nhập liệu trên excel sẽ nhanh hơn và nsd muốn nhập trên excel rồi
sau đó import số liệu vào phần mềm.

-

Khi import số liệu vào phần mềm thì chương trình thực hiện kiểm tra và lưu số liệu vào
các tệp tương ứng: sổ cái, sổ kho, số thuế gtgt…

-

Sau khi import nsd cần kiểm tra cẩn thận lại số liệu mới import.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Dữ liệu cần chuyển

Tên chứng từ cần chuyển.

Tên tệp dữ liệu

Tệp dữ liệu sẽ import các c.từ vào chương trình.

Bảng mã ký tự sử dụng

1 – Unicode, 2 - TCVN3.
Chương trình sử dụng bảng mã Unicode. Nếu tệp dữ liệu đầu
vào có mã TCVN3 thì chương trình sẽ chuyển đổi sang Unicode.

Quyển c.từ

Quyển sổ trong file excel

Xử lý c.từ khi trùng số

0 – Không cho trùng, 1 – Chép đè nếu trùng, 2 – Cho trùng.
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3. Hệ thống

Giới thiệu chung

3.1.1

Các chức năng và tính năng chính

Phân hệ hệ thống quản lý các thông tin mang tính “hệ thống” như:
1. Quản lý người sử dụng, phân quyền truy cập phần mềm, các phân hệ, từng menu,
từng chức năng xử lý, nhật ký truy cập của người sử dụng.
2. Quản lý dữ liệu: sao lưu (back-up) cơ sở dữ liệu ,bảo trì cơ sở dữ liệu, khóa dữ liệu,
đóng mở kỳ kế toán.
Ngoài ra trong phần hệ này còn quản lý:
1. Khai báo các thông tin ban đầu như năm tài chính, kỳ mở sổ trên phần mềm.
2. Khai báo các tham số, thông tin ngầm định liên quan đến các màn hình giao dịch,
các mã giao dịch…
3. Khai báo các danh mục từ điển dùng chung cho tất cả các phân hệ: danh mục đơn vị
cơ sở (đơn vị hạch toán), danh mục tiền tệ, danh mục tỷ giá, danh mục quyển chứng
từ.
3.1.2

Hệ thống menu

Phân hệ hệ thống có các menu chính sau:
1. Khai báo tham số hệ thống và thông tin ban đầu
2. Danh mục từ điển
3. Quản lý số liệu
4. Quản lý người sử dụng
5. Tiện ích.
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Khai báo các tham số hệ thống và thông tin ban đầu

3.2

Khai báo các tham số hệ thống và thông tin ban đầu gồm có:
1. Khai báo ngày bắt đầu năm tài chính
2. Khai báo kỳ mở sổ
3. Khai báo màn hình nhập chứng từ
4. Khai báo các tham số hệ thống
5. Khai báo các trường trong danh mục khi tìm kiếm
6. Khai báo các mã giao dịch sử dụng khi nhập liệu
7. Khai báo các phương pháp tính giá tồn kho được sử dụng
8. Khai báo các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ được sử dụng.
Ngày bắt đầu năm tài chính

3.2.1

Chức năng
-

Khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính.
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Thông thường các doanh nghiệp Việt Nam có năm tài chính bắt đầu từ 01.01 và kết
thúc vào ngày 31.12. Tuy nhiên theo luật kế toán của VN thì ngày bắt đầu năm tài
chính có thể bắt đầu vào ngày đầu của 1 quý, 1-1, 1-4, 1-7 hoặc 1-10.

Màn hình khai báo

Khai báo kỳ mở sổ trên phần mềm

3.2.2

Chức năng
-

Khai báo kỳ bắt đầu sử dụng phần mềm.

-

Ví dụ: tháng 8-2016

Màn hình khai báo

Khai báo màn hình giao dịch, nhập chứng từ

3.2.3

Chức năng
-

Khai báo các thông tin ngầm định hoặc các kiểm tra liên quan đến từng màn hình cập
nhật chứng từ, thực hiện giao dịch.

Màn hình khai báo
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Giải thích một số trường thông tin
Tab “Thông tin chung”
Mã chứng từ

Mã chứng từ do Fast Accounting quy định cho từng màn hình
nhập c.từ và không được sửa. Mã c.từ dùng để nhận biết là dữ
liệu, thông tin trên báo cáo được cập nhật từ màn hình nào, từ
phân hệ nào.

…….
Lọc theo NSD

Trong trường hợp 1 màn hình nhập liệu có nhiều người sử dụng
thì có thể khai báo để mỗi người chỉ lọc các chứng từ do mình
nhập.

Số lượng c.từ lọc sẵn

Số lượng chứng từ gần nhất đã nhập được lọc sẵn mỗi khi vào
màn hình nhập chứng từ.

Mã giao dịch ngầm định

Mã giao dịch ngầm định khi vào chứng từ mới. Sử dụng cho
trường hợp màn hình giao dịch có nhiều mã giao dịch: như thu
chi, nhập xuất. Chọn từ danh mục mã giao dịch.

Xử lý ngầm định khi lưu c.từ Xử lý ngầm định mỗi khi lưu chứng từ: Ghi vào sổ cái/Lập chứng
từ.
………..
Số liên khi in

Trường này khai báo số liên chứng từ ngầm định được in ra khi
in chứng từ trên máy. NSD có thể sửa lại số liên cần in ra khi in
chứng từ

Số dòng in ngầm định

Trường này khai báo số dòng in ngầm định trên từng chứng từ
được in ra khi in chứng từ trên máy, NSD có thể sửa lại số dòng
in cần in ra khi in chứng từ

………
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Thông tin này phục vụ việc sắp xếp các chứng từ khi lên các báo
cáo chi tiết liên quan đến nhiều loại chứng từ khác nhau. Trong
các báo cáo này, trong cùng một ngày thì các chứng từ có stt bé
hơn sẽ được sắp xếp trước các chứng từ có stt lớn hơn.

………
Tab “Thông tin mã vạch”
Dùng để khai báo trong trường hợp nhập các mặt hàng, vật tư thông qua máy quét mã vạch.
…………
Tab “Các trường tùy chọn”
Dùng để khai báo có/không sử dụng một số trường thông tin, thứ tự xuất hiện của trường đó
và độ rộng của trường; có/không tự động mang mã của dòng hiện thời khi nhập thêm dòng
mới.

Khai báo các tham số hệ thống

3.2.4

Chức năng
-

Chương trình cho phép khai báo một số tham số tuỳ chọn để chương trình phù hợp
nhất với từng doanh nghiệp cụ thể.

-

Chương trình thể hiện khai báo theo từng tab phân hệ, thể hiện chi tiết cho từng phân
hệ.

Màn hình khai báo
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Giải thích các tham số dùng chung cho tất cả các phân hệ
Tên các tham số tab “Công ty”

Giá trị ngầm định

001

Mã số thuế của doanh nghiệp

0100727825

002

Tỉnh thành

TP Hà Nội

003

Quận huyện

Quận Cầu Giấy

004

Điện thoại

(04) 3771.5590

005

Fax

(04) 3771.5591

006

Email

info@fast.com.vn

007

Họ và tên của kế toán trưởng

Đỗ Thị Hải

008

Chief accountant's name

Do Thi Hai

009

Họ và tên của giám đốc

Phan Quốc Khánh

010

Director's name

Phan Quoc Khanh

Tên các tham số tab “Hệ thống”

Giá trị ngầm định

105

Mã đồng tiền hạch toán

VND

110

Dấu phân cách hàng nghìn khi viết các số

.

111

Dấu phân cách số thập phân khi viết các số

,

120

Số chữ số sau dấu thập phân của trường tiền

0

121

Số chữ số sau dấu thập phân của trường tiền n.tệ

2

122

Số chữ số sau dấu thập phân của trường tỷ giá

2

Stt

Stt
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123

Số chữ số sau dấu thập phân của trường số lượng

2

124

Số chữ số sau dấu thập phân của trường giá

2

125

Số chữ số sau dấu thập phân của trường giá n.tệ

4

130

Chọn thời gian làm việc khi vào các chứng từ (0 Không, 1 - Có)

0

131

Hiển thị màn hình xem chứng từ đã nhập khi vào phiếu
(0 - Không, 1 - Có)

1

132

Cách đọc số (0 - Không có không trăm, 1 - Có không
trăm)

1

133

Cách tăng số chứng từ tự động (1 - Tăng theo số sau
cùng, 2 - Lấy số còn trống)

1

134

Cách đọc số 4 (1 - Bốn, 2 - tư)

1

135

Cách đọc số (0 - Không có không xu, 1 - Có không xu)

0

160

Mã danh mục tự tăng khi thêm mới (0 - Không tự tăng, 1
- Tự tăng)

1

Cho phép các mã của danh mục lồng nhau (0 - Không, 1
- Có)
161

Ví dụ: A1, A12, A121

0

165

Cách tìm kiếm trong danh mục (1 - Có dấu, 2 - Không
dấu)

2

Thư mục chứa các sao lưu dữ liệu (trên máy chủ)
175

sao lưu dữ liệu ngầm định là thư mục Data của chương
trình

I:\Database

176

Số ngày định kỳ chương trình sẽ tự động lưu số liệu

15

Các ngày (thứ trong tuần) tự động lưu số liệu hàng tuần
(1, 2, ..., 7)
1, 2, 3… - chủ nhật, thứ 2, thứ 3…
177

Có thể liệt kê nhiều ngày, ví dụ: 2, 4, 6

2

Số tệp tối đa khi lưu số liệu tự động
178

Mỗi lần lưu thì chương trình đặt 1 tên riêng. Sau đó vòng
lại và ghi đè lên tệp đầu tiên, thứ 2…

5

Thư mục chứa các dữ liệu khi thực hiện lưu trữ (backup)
số liệu
180

Khi backup thủ công (manual)

D:\BACKUP

190

Xử lý các mã danh mục trùng khi sao chép vào ra số liệu
(1 - Sao chép thông tin mới, 2 - Giữ nguyên thông tin cũ)

2

Thư mục dữ liệu của chương trình kê khai thuế

C:\Program
Files\HTKK320\Data
Files\0100727825\

Tên các tham số tab “Báo cáo”

Giá trị ngầm định

Tên cty khi in báo cáo (1 - Chữ thường, 2 - Chữ hoa, 3 -

1

198
Stt
205
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Chữ đậm, 4 - Chữ hoa và đậm)
210

Địa chỉ cty khi in báo cáo (1 - Chữ thường, 2 - Chữ hoa,
3 - Chữ đậm, 4 - Chữ hoa và đậm)

1

215

Hiện mã số thuế của DN khi in báo cáo mẫu theo quy
định Bộ Tài Chính (0 - Không, 1- Có)

1

220

Arial;9

225

Phông chữ tiêu đề khi in báo cáo

Arial;16

230

Phông chữ khi in báo cáo phần Người lập biểu, Kế toán
trưởng, Giám đốc

Arial;8

240

Thông tin số trang khi in báo cáo (0 - Không in, 1 - Có in,
2 - In thêm ngày, 3 - In thêm giờ)

2

245

Hỏi khi in liên tục các chứng từ (0 - Không, 1 - Có)

1

250

Thể hiện chữ ký số khi in trên báo cáo (0 - Không, 1 Trang đầu, 2 - Trang cuối)

2

255

Chức danh "Giám đốc" hoặc "Tổng giám đốc" khi in trên
các báo cáo

GIÁM ĐỐC

260

Chức danh "Kế toán trưởng" hoặc "Phụ trách tài chính"
khi in trên các báo cáo

KẾ TOÁN TRƯỞNG

265

Hiện chức năng nhóm số liệu trên màn hình xem số liệu
(0 - Không, 1 - Có)

1

270

Căn chỉnh lại mẫu in khi xuất ra excel (0-không, 1-có)

1

282

Độ cao của dòng khi xuất số liệu báo cáo ra Excel

20

284

Độ cao của tiêu đề khi xuất số liệu báo cáo ra Excel

25

Tên các tham số tab “Người dùng”

Giá trị

1105

Giao diện màn hình được sử dụng (1 - Bình thường, 2 Chữ to)

1

1110

Phóng to màn hình báo cáo (0 - Không, 1 - Có)

1

1115

Màu nền cửa sổ (1 - Bình thường, 2 - Hồng, 3 - Xanh da
trời, 4- Xanh lá cây, 5 - Vàng)

1

1120

Mờ cửa sổ khi không được kích hoạt (0 - Không, 1 - Có)

1

1125

Thư mục sao chép số liệu vào/ra

D:\Copy

Stt

3.2.5

Phông chữ khi in báo cáo

Khai báo tùy chọn cho các danh mục

Chức năng
Tùy chọn các trường sẽ hiện thị lên khi báo danh mục, các trường sẽ hiện thị lên khi tìm kiếm
và các trường sẽ tìm kiếm khi gõ các ký tự để tìm kiếm, các tìm kiếm, cách mã hóa danh
mục.
Do khai báo này cần biết các tên trường của danh mục trong csdl nên khi thực hiện nsd cần
liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.
Màn hình khai báo
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Giải thích các trường thông tin
Danh mục
Tên danh mục

Tên của danh mục.

Cách đánh mã tự động
Cách tăng mã

1 – Theo biểu thức định dạng khai báo: chương trình mã với tiếp
đầu ngữ được khai báo và sẽ tăng +1 theo số thứ tự ở trường
“Stt mã hiện thời”.
2 – Theo định dạng của mã hiện thời: chương trình sẽ tự xác
định khuôn dạng tiếp đầu ngữ của mã hiện thời và stt lớn nhất
của các mã có cùng định dạng để tăng thêm 1.

Tiếp đầu ngữ

Khai báo định dạng phần đầu của số chứng từ

Định dạng phần số

Khai báo số ký tự dùng để mã phần số. Ví dụ dùng 4 ký tự thì
khai báo 0000.
Chương trình chỉ hiện biểu thức định dạng của số chứng từ khi
chọn cách tăng là 1 – Theo biểu thức định dạng.

Ví dụ

Nhập một số bất kỳ để xem chương trình đưa ra mã sẽ thể hiện.

Stt mã hiện thời

Mã số hiện thời/cuối cùng trong danh mục, trong trường hợp
tăng mã theo cách 1.

Hiển thị khi tìm kiếm
Các trường hiển thị

Các trường hiện lên khi tìm kiếm.

Trường 2

Các trường trong giao diện tiếng Anh.

Fast Software Co., Ltd.

III.10/26

Fast Accounting 11

3. Hệ thống

Tiêu đề

Tiêu đề màn hình browse khi tìm kiếm.

Tiêu đề 2

Tiêu đề tương ứng trong giao diện tiếng Anh

Số dòng hiển thị

Số dòng hiển thị trên danh mục khi tìm kiếm

Điều kiện lọc khi tìm kiếm

Điều kiện lọc danh mục khi tìm kiếm. Áp dụng cho 1 số trường
hợp dùng chung một danh mục và tùy từng trường hợp cụ thể
sẽ filter và chỉ hiện lên các mã thỏa mãn điều kiện lọc. Ví dụ tìm
kiếm các mã thành phẩm trong danh mục vật tư.

Các trường tìm kiếm

Khi nhập các ký tự để tìm kiếm thì chương trình sẽ tìm kiếm theo
các trường này.

Khôi phục

Khôi phục lại khai báo ngầm định của chương trình (có thể do
nsd khai báo sai).

Tìm kiếm chuỗi ký tự

Cách tìm kiếm chuỗi ký tự ở màn hình: 1 - Bắt đầu từ đầu từ
hoặc 2 - Từ bất ký vị trí nào (có chứa chuỗi ký tự tìm kiếm).

Khai báo các mã giao dịch được sử dụng khi nhập chứng từ

3.2.6

Chức năng
-

Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các mã giao dịch cho từng màn hình cập
nhật số liệu, ẩn đi các mã khống sử dụng trong doanh nghiệp của mình.

-

Chỉ được sửa lại tên và khai báo có/không sử dụng mã giao dịch. Không thể thêm mới
hoặc xóa một mã giao dịch.

Màn hinh khai báo

Khai báo các phương pháp tính giá tồn kho được sử dụng

3.2.7

Chức năng
-

Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các phương pháp tính giá hàng tồn kho.
Việc này giúp cho người sử dụng ẩn bớt các phương pháp tính giá không cần sử dụng
trong doanh nghiệp của mình, tránh lựa chọn nhầm.

Các phương pháp tính giá tồn kho:
o

Trung bình tháng

o

Đích danh

o

Nhập trước xuất trước
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Trung bình di động

Màn hinh khai báo

Khai báo các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ được sử dụng

3.2.8

Chức năng
-

Cho phép khai báo sử dụng/không sử dụng các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ. Việc
này giúp cho người sử dụng ẩn bớt các phương pháp tính tỷ giá ghi sổ không cần sử
dụng trong doanh nghiệp của mình, tránh sự nhầm lẫn khi lựa chọn.
Các phương pháp khai báo tính tỷ giá ghi sổ:
o

Không tính chênh lệch

o

Trung bình tháng

o

Đích danh

o

Trung bình di động

o

Tỷ giá giao dịch.

Màn hình khai báo

3.3

Khai báo danh mục từ điển
Danh mục từ điển gồm các menu sau:
1. Danh mục quyển chứng từ
2. Danh mục tiền tệ
3. Tỷ giá quy đổi ngoại tệ
4. Danh mục đơn vị cơ sở
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Danh mục quyển chứng từ

Chức năng
-

Danh mục quyển chứng từ dùng theo dõi các chứng từ trong cùng một quyển. Ví dụ,
quyển phiếu thu, quyển phiếu chi…

-

Trong quyển chứng từ có thể được dùng ở nhiều màn hình nhập liệu khác nhau và
trong một số trường hợp thì một màn hình cũng có thể sử dụng đồng thời nhiều quyển
chứng từ khác nhau. Ví dụ, các màn hình phiếu nhập kho khác nhau có thể dùng
chung 1 quyển c.từ. Và một màn hình nhập kho có thể dùng nhiều quyển c.từ ứng với
các kho khác nhau.

Màn hinh khai báo

Giải thích một số trường thông tin
Thông tin chung
Mã quyển c.từ

Mã quyển chứng từ

Danh sách mã c.từ

Danh sách các màn hình chứng từ có sử dụng quyển sổ này

Ngày bắt đầu sử dụng

Ngày bắt đầu sử dụng quyển chứng từ

Trạng thái

NSD khai báo quyển chứng từ đóng hay còn đang sử dụng

Cách đánh số
Các ký tự tiếp đầu ngữ

Khai báo các biểu thức tiếp đầu ngữ định dạng trong số chứng
từ

Các ký tự tiếp vị ngữ

Khai báo định dạng phần đuôi của chứng từ
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Đánh số từ … đến…

Số chứng từ được giới hạn số chứng từ trong quyển

Chèn số 0 vào đầu

Có/không chọn có chèn số 0 vào đầu
Nếu có chèn số 0 thì chương trình sẽ dựa vào độ dài của trường
số chứng từ (đánh số đến …) để chèn thêm số số 0 vào.

Ví dụ

Trình bày biểu thức định dạng của số chứng từ.
ví dụ: chọn định dạng tiếp đầu ngữ là “PK” có chèn số 0 thì số
c.từ sẽ là PK00001. Nếu chọn định dạng tiếp đầu ngũ là PK,
không chèn số 0 vào thì số c.từ sẽ là PK1

Số chứng từ hiện thời

Chứng từ đã được đánh đến số, sử dụng đến chứng từ số

Kiểm tra trùng số c.từ

Chọn 1 trong các option (Không kiểm tra/ Cảnh báo/ Không cho
lưu) số chứng từ phát sinh trùng trong nhập liệu.

Phân quyền nsd
Danh sách nsd

3.3.2

Danh sách những người sử dụng được quyền sử dụng quyền
c.từ. Lưu ý nếu người có quyền admin (người quản lý) thì luôn
được truy cập. Nếu trường này để trắng thì ai cũng có quyền
truy cập quyển c.từ này.

Danh mục tiền tệ

Chức năng
-

Danh mục tiền tệ dùng để khai báo các loại tiền (bao gồm cả đồng tiền hạch toán) có
phát sinh trong doanh nghiệp.

Màn hình khai báo
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Giải thích một số trường thông tin
Thông tin chung
Mã đồng tiền

Mã của đồng tiền

Kiểu quy đổi ra đồng tiền hạch toán 1 – Nhân với tỷ giá, 2 – Chia cho tỷ giá
Nhân tỷ giá dùng cho trường hợp tỷ giá > 1, còn chia tỷ giá dùng
cho trường hợp tỷ giá < 1.
Cách đọc số tiếng Việt
Ký hiệu tiền ở phía trước số

Ví dụ ký hiệu $ đối với đồng Đô la. Có thể để trắng trường
này.

Tên tiền ở phía sau số

Ví dụ: Đô la Mỹ

Tên tiền lẻ

Ví dụ: Xu.

Đọc số lẻ

0 – Không nhân với 100, 1 – Nhân với 100, cách đọc này áp
dụng cho trường hợp đọc tiền có hai số lẻ
Cách đọc số chữ đã được khai báo theo từng mã ngoại tệ. Khai
báo cách đọc trước số nguyên, cách đọc dấu phẩy, đọc sau dấu
phẩy và sau cùng đọc như thế nào
Đọc khi tiền chẵn: tiền không có số lẻ chương trình sẽ thêm
phần đọc tiền chẵn ở cuối.

Đọc ký hiệu thập phân

Ví dụ: phẩy

Đọc khi tiền chẵn

Ví dụ: chẵn.

Cách đọc số tiếng Anh

Khai báo tương tự như cách đọc số tiêng Việt.

Ví dụ

Để biết chính xác cách đọc của đúng yêu cầu chưa thì có thể
thử nhập các số các nhau để xem chương trình hiện thị cách
đọc như thế nào.

Danh mục tỷ giá

3.3.3

Chức năng
-

Cập nhật tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng tiền hạch toán. Khi nhập c.từ giao dịch ngoại
tệ thì chương trình sẽ lấy tỷ giá từ danh mục này (nhưng nsd có thể chỉnh sửa).

Màn hình khai báo
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Danh mục đơn vị cơ sở (đơn vị thành viên, đơn vị hạch toán)

3.3.4

Chức năng
-

Danh mục đơn vị cơ sở (đơn vị thành viên, đơn vị hạch toán...) dùng để khai báo các
đơn vị hạch toán trong doanh nghiệp. Số liệu liên quan đến một đvcs có thể lên đầy đủ
các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán.

-

Khi nhập liệu ta phải chọn làm việc với đơn vị cơ sở nào và chương trình sẽ lưu mã số
của đơn vị cơ sở này vào 1 trường riêng trong các bản ghi trong cơ sở dữ liệu

-

Khi lên báo cáo chương trình cho phép lên báo cáo cho một đơn vị cụ thể hoặc cho tất
cả/một vài đơn vị.

Màn hình khai báo

Quản lý số liệu

3.4

Quản lý số liệu gồm các menu sau:
1. Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán
2. Sao lưu (backup) số liệu
3. Bảo trì số liệu
4. Kiểm tra đồng bộ giữa các tệp số liệu
Khóa nhập liệu và đóng kỳ kế toán

3.4.1

Chức năng
-

Chức năng này dùng để khóa nhập số liệu đến hết ngày nào đó và đóng sổ kế toán
đến hết kỳ nào đó.

-

Sau thực hiện khóa nhập liệu thì số liệu từ ngày bị khóa trở về trước sẽ không được
sửa hoặc xóa, thêm. Tuy nhiên nsd vẫn có thể thực hiện các bút toán do chương trình
tạo ra như bút toán phân bổ, bút toán chênh lệch tỷ giá, bút toán kết chuyển cuối kỳ và
thực hiện được việc tính tỷ giá ghi sổ, giá hàng tồn kho.

-

Khóa nhập liệu có thể chi tiết đến từng chứng từ. Trong trường hợp này ngày khóa số
liệu là ngày lớn nhất trong 2 ngày khai báo – cho toàn bộ c.từ và chi tiết cho c.từ.

-

Sau khi thực hiện đóng sổ kế toán thì việc nhập liệu, tạo các bút toán cuối kỳ cũng như
mọi tính toán như tính giá đều không thực hiện được.

-

Trong trường hợp cần phải sửa lại số liệu đã bị khóa ta phải khai báo ngày khóa nhập
liệu, kỳ đóng sổ nhỏ hơn ngày/kỳ của số liệu cần phải sửa đổi.

-

Khi đóng sổ kế toán thì chương trình sẽ tự động tính số dư cuối kỳ của tk, c.nợ, tồn
kho… để hỗ trợ tăng tốc độ tính toán khi lên báo cáo.

Màn hình khai báo
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Sao lưu (backup) dữ liệu

3.4.2

Chức năng
-

Sao lưu (backup) dữ liệu là việc rất quan trọng. Số liệu có thể bị mất do nhiều nguyên
nhân như hỏng ổ cứng, bị virus phá...

-

Chương trình cho phép lưu trữ số liệu định kỳ hàng tuần. Mỗi khi thoát khỏi chương
trình nếu chưa lưu trữ thì chương trình sẽ nhắc nhở người sử dụng lưu trữ số liệu. Số
liệu được lưu trữ dưới dạng các tệp nén bằng chương trình WinZip

-

Trong trường hợp mất số liệu thì ta có thể khôi phục lại số liệu trên cơ sở số liệu được
lưu trữ trước đó bằng chương trình giải nén UnZip và sao các tệp đã giải nén vào các
thư mục tương ứng. Việc khôi phục số liệu cần có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật, nắm
rõ phần mềm và SQL.

-

Khi sao lưu số liệu nên sao lưu ra ổ cứng khác với ổ cứng lưu trữ số liệu làm việc để
an toàn hơn trong trường hợp ổ cứng làm việc bị hỏng. Cách tốt nhất để lưu trữ số liệu
là dùng chế độ Mirror (gương) của hệ điều hành Window để sao lưu số liệu tức thời.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Lần sao lưu (backup) sau cùng Chương trình đưa ra thông tin về ngày sao lưu số liệu lần
cuối.
Dạng tập sao lưu

Có thể chọn dạng RAR hoặc BAK.

Tập tin sao lưu

Tên tập tin sao lưu. Chương trình lấy thư mục ngầm định khai
báo ở phần khai báo tham số hệ thống.

Bảo trì số liệu

3.4.3

Chức năng
-

Xóa các bản ghi trắng. Do một số nguyên nhân có thể xảy ra có một số bản ghi trắng
trong cơ sở dữ liệu.
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Màn hình khai báo

Kiểm tra đồng bộ giữa các tệp số liệu

3.4.4

Chức năng
Thực hiện đồng bộ số liệu giữa các tệp số liệu. Việc không đồng bộ có thể do các nguyên
nhân khác nhau. Đồng bộ thực hiện các việc sau:
-

Xoá các chứng từ có khi lên báo cáo nhưng không có trong chứng từ gốc.

-

Xoá các chứng từ có ở thông tin chi tiết nhưng không có ở thông tin chung và ngược
lại

-

Xoá các chứng từ nhập điều chuyển mà không có xuất điều chuyển.

-

Xoá các chứng từ kết chuyển, phân bổ, chênh lệch tỷ giá cuối kỳ không hợp lệ

-

Xóa các bản ghi đúp trong các tệp danh mục

-

Kiểm tra những chứng từ có trạng thái đã ghi vào sổ nhưng chưa được ghi vào sổ.

Màn hình khai báo

3.5

Quản lý người sử dụng
Quản lý người sử dụng (NSD) gồm các menu sau:
1. Khai báo NSD và phân quyền
2. Nhật ký truy cập của NSD
3. Xem các máy đang chạy chương trình
4. Phân quyền sử dụng ký hiệu hóa đơn, quyển chứng từ.
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Khai báo người sử dụng và phân quyền truy cập

3.5.1

Chức năng
-

Phần này dùng để khai báo những người sử dụng chương trình, phân quyền truy cập
các menu và các chức năng.

Màn hình danh sách NSD

Màn hình khai báo NSD
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Giải thích các trường thông tin
Mã NSD

Khai báo mã (tên đăng nhập) của người sử dụng khi vào
chương trình

Tên NSD

Tên của NSD.

Mật khẩu

Mật khẩu của NSD khi đăng nhập chương trình. Nếu sửa thông
tin NSD thì không được nhập trường này.

Gõ lại mật khẩu

Gõ xác nhận lại mật khẩu ở dòng trên. Nếu sửa thông tin NSD
thì không được nhập trường này.

Là người quản lý

Khi khai báo là người quản lý thì có toàn quyền truy cập sử dụng
các menu các chức năng của chương trình.

Thừa hưởng quyền của NSD Sẽ được thừa hưởng các quyền của NSD được khai báo.
Mã đơn vị truy cập

Được chọn một đơn vị hoặc để trắng. Nếu chọn một đơn vi thì
chỉ được quyền truy cập một đơn vị. Nếu để trắng thì được
quyền truy cập tất cả các đơn vị.

Màn hình phần quyền truy cập các menu và các chức năng

Giải thích các trường thông tin
Menu

Có/không được phép truy cập menu.

Mới

Có/không được phép tạo mới.

Sửa

Có/không được phép sửa.

Xóa

Có/không được phép xóa.

Xem

Có/không được phép xem.
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Có/không được phép in.

In

Lưu ý: Nếu khai báo có/không ở menu cấp trên thì có tác dụng cho tất cả các menu cấp dưới.
Phân quyền sử dụng quyển chứng từ

3.5.2

Chức năng
-

Menu này dùng để khai báo mỗi người sử dụng chương trình được quyền truy cập
những quyển chứng từ nào.

-

Chức năng này đặc biệt quan trọng trong trường hợp quản lý các quyển hóa đơn.

-

Trong trường hợp phân quyền những nsd nào được quyền truy cập quyển c.từ nào thì
vào menu khai báo quyển c.từ để phân quyền sẽ dễ dàng hơn. Trong danh mục quyển
c.từ nếu trường ds nsd để trắng thì ai cũng có quyền truy cập quyển c.từ này.

-

Chức năng này thuận tiện cho việc phân quyền khi có người sử dụng mới.

-

Lưu ý:
o

Nếu người có quyền admin (người quản lý) thì luôn được truy cập tất cả các
quyền c.từ và không cần phải khai báo ở menu này.

o

Nếu quyển c.từ mà ai cũng có quyền truy cập nếu được truy cập vào màn hình
nhập liệu tương ứng thì cũng không cần phải khai báo. Chỉ khai báo đối với
những quyển c.từ cần phải phân quyền cho những nsd cụ thể.

Màn hình khai báo thông tin

Xem các máy đang chạy chương trình

3.5.3

Chức năng
-

Xem các máy hiện đang chạy chương trình.

Màn hình xem
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Giải thích các trường thông tin
Stt

Stt danh sách các máy tính đang chạy chương trình

Máy sử dụng

Tên của máy đang chạy chương trình

Số lượng kết nối

Số lượng kết nối đến của máy đến CSDL SQL.

Thống kê truy cập của người sử dụng

3.5.4

Chức năng
-

Xem thống kê truy cập truy cập của NSD: số lần truy cập từng menu, truy cập lần đầu,
truy cập lần cuối.

Màn hình xem số liệu

3.6

Tiện ích
Sao chép số liệu ra (export)

3.6.1

Chức năng
-

Dùng khi cần gửi số liệu cho đơn vị mẹ hoặc để lưu trữ (backup) số liệu.

-

Chương trình cho check chọn các dạng số liệu sẽ sao chép ra: danh mục, dữ liệu giao
dịch, số dư và lũy kế

Màn hình khai báo

Sao chép số liệu vào (import)

3.6.2

Chức năng
-

Dùng khi nhận số liệu được gửi từ các đơn vị cấp dưới vào trong chương trình tại đơn
vị mẹ cấp trên.

-

Hoặc số liệu được chép ra để lưu trữ trước đó có thể copy ngược lại vào chương trình.
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-

Đối với các danh mục có mã trùng giữa số liệu trong phần mềm và trong tệp số liệu
import vào thì chương trình sẽ xử lý theo khai báo trong tham số hệ thống là ghi đè lên
hay là giữ các dòng thông tin hiện có. Các mã còn lại trong phần mềm không có trong
tệp dữ liệu sẽ được giữ nguyên. Các mã mới sẽ được thêm vào

-

Đối với các chứng từ sẽ xóa hết các c.từ hiện có trong phần mềm <trong khoảng thời
gian lựa chọn> và có <trong danh sách mã đvcs lựa chọn> và có <cùng ws_id> (ws_id
- mã của điểm cài đặt riêng).

-

Số dư và số lũy kế: Sẽ xóa các số dư và số lũy kế trong năm lựa chọn và có mã đvcs
trong danh sách lựa chọn.

Màn hình khai báo

Trợ giúp

3.7

Trợ giúp gồm những menu sau:
1. Hướng dẫn sử dụng
2. Hổ trợ từ xa qua TeamViewer
3. Website Công ty FAST
4. Cập nhật chương trình
5. Tạo shortcut để chạy chương trình
6. Thỏa thuận về sử dụng phần mềm để quản lý và in hóa đơn
7. Đăng ký bản quyền sử dụng
8. Giới thiệu chương trình.
3.7.1

Hỗ trợ từ xa qua TeamViewer

Chức năng
-

Menu này cung cấp việc cài đặt phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer.

-

Với TeamViewer các nhân viên hỗ trợ sẽ truy cập trực tiếp vào phần mềm để xem xét
lỗi chương trình, lỗi số liệu, để hỗ trợ dễ dàng hơn. Trong khi nv hỗ trợ truy cập vào
phần mềm từ xa thì nsd luôn nhìn thấy mọi thao tác của nhân viên hỗ trợ và có quyền
ngắt việc truy cập bất cứ khi nào.
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Màn hình hướng dẫn cài đặt TeamViewer

Cập nhật chương trình

3.7.2

Chức năng
-

Phần này dùng để nâng cấp, update các số thay đổi và sửa lỗi.

-

Việc cập nhật chỉ nên sử dụng cho trường hợp sử dụng sản phẩm chuẩn, không chỉnh
sửa theo đặc thù.

Màn hình khai báo

Tạo shortcut để chạy chương trình

3.7.3

Chức năng
-

Chương trình giúp tạo shortcut/icon trên màn hình máy tính/desktop để chạy chương
trình.

Màn hình tạo shortcut

Fast Software Co., Ltd.

III.24/26

Fast Accounting 11

3. Hệ thống

Thỏa thuận về sử dụng phần mềm để quản lý và in hóa đơn tài chính

3.7.4

Chức năng
-

Menu này cung cấp thông tin về việc sử dụng phần mềm trong việc quản lý hóa đơn và
in hóa đơn trên phần mềm.

Màn hình thông tin về thỏa thuận

Đăng ký bản quyền sử dụng

3.7.5

Chức năng
-

Menu này giúp cho khách hàng có thể đăng ký bản quyền sử dụng phần mềm của Fast
Accounting.

-

Để đăng ký bản quyền nsd cần có file fast.lc do FAST cấp khi được quyền sử dụng.

Màn hình đăng ký bản quyền
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Giới thiệu chương trình

3.7.6

Chức năng
-

Chức năng này thông tin về bản quyền của phần mềm, bản quyền sử dụng phần mềm
cấp cho khách hàng và các thành viên tham gia vào phát triển phiên bản hiện hành của
Fast Accounting 11.
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Giới thiệu chung

4.1.1

Các chức năng và tính năng chính

Các chức năng chính của phân hệ kế toán tổng hợp gồm có:
1. Khai báo hệ thống tài khoản
2. Cập nhật các phiếu hạch toán kế toán chung, không cập nhật ở các phân hệ nghiệp vụ
khác.
3. Thực hiện các bút toán cuối kỳ: đánh giá lại ngoại tệ cuối kỳ, phân bổ và kết chuyển.
4. Lên các sổ sách kế toán theo quy định.
5. Lên các báo tài chính theo quy định và theo yêu cầu quản trị.
6. Tra cứu số liệu của toàn hệ thống (chứ không chỉ các phát sinh tại phân hệ kế toán
tổng hợp).
Phân hệ kế toán tổng hợp nhận số liệu từ tất cả các phân hệ khác chuyển sang để lên các sổ
sách, báo cáo tài chính và trả cứu số liệu.
Trong phân hệ này, Fast Accounting có một số tính năng nổi bật và các tiện ích sau:
1. Cho phép khai báo cách thức phân bổ, kết chuyển, tạo chênh lệch tỷ giá cuối để việc
thực hiện các bút toán được tự động hóa mà không phải làm thủ công. Giảm thiểu rất
nhiều thời gian trong việc tính toán mỗi khi có sự thay đổi lại số liệu gốc và đỡ tốn thời
gian khi có nhiều bút toán phát sinh (trong trường hợp phân bổ, kết chuyển chi tiết
theo các đối tượng quản trị như mã dự án, mã bpht…).
2. Cho phép khai báo mẫu, công thức lên các chỉ tiêu của các báo cáo tài chính theo yêu
cầu quản trị của doanh nghiệp. Có thể tạo nhiều mẫu khác nhau theo nhu cầu.
3. Có các báo cáo tài chính phân tích theo thời gian (nhiều kỳ), theo đơn vị cơ sở, theo
bộ phận hạch toán, rất hữu ích cho việc phân tích số liệu của doanh nghiệp.
4. Cho phép trả cứu số liệu kế toán của toàn bộ hệ thống, cho phép chọn các trường
thông tin để xem số liệu, export ra bảng số liệu như excel để xử lý theo yêu cầu.
5. Kiểm tra số liệu khi thấy các báo cáo lên số liệu không đúng: bảng cân đối không cân,
sổ cái lệch với sổ kho… Do các nguyên nhân như có những sửa đổi tài khoản, do
nhập/import số liệu từ tệp excel, cơ sở dữ liệu có thể bị lỗi…
4.1.2

Danh mục tài khoản

Danh mục tài khoản là xương sống của hệ thống kế toán. Danh mục tài khoản được tuân thủ
theo hệ thống tài khoản thống nhất của Bộ Tài chính ban hành. Doanh nghiệp có thể mở các
tiểu khoản, tiết khoản theo yêu cầu quản lý.
Để khai thác hiệu quả các chức năng của chương trình cần lưu ý một số điểm sau trong khai
báo danh mục tài khoản.
1. Các tài khoản tiền gửi ngân hàng, tiền vay ngân hàng nếu có nhiều ngân hàng thì phải
chia tiểu khoản cho từng ngân hàng.
2. Nếu một tài khoản có theo dõi ngoại tệ thì phải chia tiểu khoản cho từng loại ngoại tệ.
3. Các tài khoản tập hợp chi phí sản xuất, tài khoản chi phí dở dang có thể chia tiểu
khoản theo phân xưởng, công đoạn sản xuất hoặc theo dõi phân xưởng, công đoạn
sản xuất thông qua trường bộ phận hạch toán.
4. Các khoản mục phí có thể theo dõi thông qua tiểu khoản hoặc thông qua trường mã
phí.
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5. Ngoài ra dựa vào các mẫu báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước, các mẫu
báo cáo quản trị theo yêu cầu nội bộ để mở các tiểu khoản để có thể lên được các chỉ
tiêu của các báo cáo. Có nhiều trường hợp xảy ra thực hiện hạch toán dựa vào hệ
thống tài khoản rất đơn giản và đến cuối kỳ khi lên báo cáo tài chính, báo cáo quản trị
thì không thể lên được cho một số chỉ tiêu.
4.1.3

Bút toán phân bổ cuối kỳ

Cuối kỳ kế toán thường có những bút toán phân bổ chi phí tập hợp trong kỳ cho các sản
phẩm, dự án, đơn hàng…
Các phân bổ này, tùy doanh nghiệp, có thể là chi phí sản xuất (tk 621, 622, 623, 627) và chi
phí bán hàng (tk 641), chi phí quản lý (tk 642).
Đối với trường hợp sản xuất, xây lắp thì có phân hệ giá thành sản xuất và giá thành xây lắp,
và thực hiện việc phân bổ chi phí sản xuất cho sản phẩm, công trình tại các phân hệ này.
Tuy nhiên đối với các trường hợp đơn giản, không sử dụng các phân hệ kia thì có thể thực
hiện phân bổ chi phí tại phân hệ kế toán tổng hợp.
Hệ số phân bổ có thể do người sử dụng tự xác định sau đó nhập vào hoặc tính theo phát
sinh của các tk, cặp tài khoản khác. Những trường phân bổ phức tạp hơn thì phải sử dụng
chức năng phân bổ bên phân hệ kế toán giá thành sản xuất, xây lắp.
4.1.4

Bút toán kết chuyển cuối kỳ

Cuối kỳ kế toán cần thực hiện các bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu, kết
chuyển doanh thu, kết chuyển giá vốn và các chi phí bán hàng, quản lý.
Chương trình sẽ cho phép khai báo các bút toán này, cách kết chuyển từ tài khoản nào sang
tài khoản nào, có chỉ rõ theo các đối tượng quản lý hay không, và thực hiện các bút toán kết
chuyển theo khai báo.
4.1.5

Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Khi theo dõi các tài khoản ngoại tệ thì cuối kỳ - năm hoặc quý thì phải đánh giá lại giá trị tiền
quy đổi ra đồng tiền hạch toán theo tỷ giá quy đổi vào thời điểm cuối kỳ so với số dư trên sổ
sách.
Nếu là tài khoản theo dõi công nợ ngoại tệ thì phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cho từng đối
tượng công nợ - khách hàng, nhà cung cấp…
Ngoài ra, theo quy định thì các khoản ứng trước sẽ không phải đánh giá cltg cuối kỳ. Với các
tk công nợ phải thu thì khách hàng có số dư có sẽ không đánh giá lại cltg cuối kỳ. Với các tk
công nợ phải trả thì nhà cung cấp có số dư nợ sẽ không đánh giá lại cltg cuối kỳ.
Chênh lệch tiền quy đổi theo tỷ giá cuối kỳ và giá trị trên sổ sách được hạch toán sang tài
khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ (tk 413).
Chương trình cho phép khai báo các bút toán liên quan đến các tài khoản có gốc ngoại tệ để
đánh giá lại, sau đó định kỳ thực hiện tính toán và hạch toán theo các bút toán khai báo này.
Tỷ giá cuối kỳ được khai báo riêng ở một danh mục tỷ giá quy đổi ngoại tệ cuối kỳ.
Lưu ý là đối với chênh lệch lãi/lỗ do tỷ giá với các phát sinh trong kỳ - như xuất hóa đơn cho
khách hàng, nhận hóa đơn của nhà cung cấp trước khi đánh giá lại vào cuối kỳ thì sau khi
khi đánh giá lại thì tỷ giá ghi sổ của các hóa đơn này sẽ theo tỷ giá cuối kỳ chứ không phải là
tỷ giá ghi trên hóa đơn khi phát sinh.
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Sổ sách kế toán

Chương trình cung cấp 2 hệ thống sổ sách theo quy định hiện hành là nhật ký chung và
chứng từ ghi sổ. Lựa chọn hình thức sổ sách kế toán được khai báo ở phần tham số hệ
thống.
Các lưu ý, hướng dẫn chi tiết hơn về cách lên các sổ sách theo từng hình thức, đặc biệt là
đối với cách đánh số chứng từ ghi sổ xem ở các mục tương ứng.
4.1.7

Báo cáo tài chính

Chương trình cung cấp các báo cáo tài chính theo quy định hiện hành cũng như các mẫu
theo nhu cầu quản trị nội bộ (các chỉ tiêu báo cáo theo yêu cầu, báo cáo cho nhiều kỳ, báo
cáo theo đơn vị cơ sở…)
Chương trình cho phép khai báo các chỉ tiêu, cách tính toán để lên số liệu của từng chỉ tiêu.
Lưu ý là để lên được báo cáo tài chính đúng theo yêu cầu, trong nhiều trường hợp, phải xem
xét hệ thống tài khoản để chia tách các tiểu khoản tương ứng với các chỉ tiêu cần lên, và có
hướng dẫn hạch toán tương ứng. Có nhiều trường hợp xảy ra thực hiện hạch toán dựa vào
hệ thống tài khoản rất đơn giản và đến cuối kỳ khi lên báo cáo tài chính, báo cáo quản trị thì
không thể lên được cho một số chỉ tiêu.
4.1.8

Báo cáo nhanh phục vụ yêu cầu quản trị

Dựa trên tổng hợp các yêu cầu báo cáo phục vụ quản trị của nhiều khách hàng sử dụng
phần mềm chương trình cung cấp sẵn các báo cáo thường dùng như
• Báo cáo số dư tiền mặt, tiền gửi
• Báo cáo các khoản thu trong kỳ (theo tk đ.ứng)
• Báo cáo các khoản chi trong kỳ (theo tk đ.ứng)
• Báo cáo doanh thu/giá vốn/lãi gộp
• Báo cáo so sánh doanh thu/giá vốn cùng kỳ giữa 2 năm
• Báo cáo doanh thu theo tiểu khoản
• Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/khoản mục
• Báo cáo doanh thu theo khách hàng
• Báo cáo doanh thu theo mặt hàng
• Báo cáo số dư công nợ phải thu
• Báo cáo số dư công nợ phải thu quá hạn
• Báo cáo số dư công nợ phải trả
• Báo cáo số dư công nợ phải trả quá hạn
Chương trình cũng cung cấp công cụ tạo lập, khai báo các báo cáo mới.
4.1.9

Hệ thống menu
1. Danh mục từ điển
2. Số dư tài khoản
3. Cập nhật các nghiệp vụ phát sinh
4. Xử lý số liệu cuối kỳ
5. Báo cáo
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6. Tiện ích.

Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển

4.2

Các tham số hệ thống và các danh mục thuộc phân hệ kế toán tổng hợp gồm có:
1. Các tham số hệ thống
2. Danh mục tài khoản
3. Danh mục phân loại các tài khoản
4. Danh mục bộ phận hạch toán.
4.2.1

Khai báo các tham số hệ thống

Chức năng
-

Khai báo các tham số hệ thống.

-

Phân hệ kế toán tổng hợp có các tham số hệ thống như bảng bên dưới.

-

Các tham số này được khai báo tại menu “Hệ thống/Các tham số hệ thống”.

Các tham số
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Stt
300

4. Kế toán tổng hợp

Tên các tham số tab “Tổng hợp”

Giá trị ngầm định

Hình thức sổ kế toán (1 - Nhật ký chung, 2 - Chứng từ ghi sổ)

1

Danh sách các đầu tài khoản không có số dư
305

Không hiển thị khi nhập số dư ban đầu.
Danh sách các tài khoản công nợ

310

Kiểm tra khi khai báo danh mục tài khoản.

5,6,7,8,9
131, 136, 1388,
141, 311, 331, 336,
3388

Tài khoản ghi nhận lãi từ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ
315

Chương trình tự tạo bút toán hạch toán khi có chênh lệch tỷ
giá.

5152

Tài khoản ghi nhận lỗ từ chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ
320

Chương trình tự tạo bút toán hạch toán khi có chênh lệch tỷ
giá.

6351

325

Đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ cho các khoản ứng trước
(0 – Không, 1 – Có)

1

Tài khoản kết quả sản xuất kinh doanh
330
4.2.2

Được chương trình sử dụng trong một số tính toán, như lên
b/c kqsxkd.

911

Danh mục tài khoản

Chức năng
-

Khai báo hệ thống tài khoản, các thông tin liên quan của từng tài khoản (đồng tiền theo
dõi số dư, tài khoản mẹ, theo dõi công nợ hay không…), các trường nhập liệu bắt buộc
khi cập nhật phát sinh, một số mã ngầm định…

Màn hình khai báo
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Giải thích một số trường thông tin
Số hiệu Tk

Khai báo 16 ký tự - số hoặc chữ.

Mã n.tệ

Loại tiền mà tài khoản theo dõi số dư.

Tk mẹ

Số hiệu tk mà tk đang khai báo là tk con.

Tk theo dõi c.nợ

0 – Không, 1 – Có.
Khai báo này sử dụng khi nhập liệu (bắt buộc phải nhập mã
đối tượng công nợ), lên các báo công nợ, lên một số chỉ tiêu
trong bảng cân đối kế toán…
Để giảm thiểu sai sót, các tài khoản được khai báo là công nợ
phải thuộc danh sách các tài khoản công nợ được khai báo ở
phân hệ Hệ thống/ Các tham số hệ thống

Tk sổ cái

0 – Không, 1 – Có.
Khai báo này được sử dụng khi lên báo cáo như bảng cân đối
ps tk (chỉ hiện lên các dòng tk là tk sổ cái), sổ cái của các tk
(khi in liên tục các sổ cái cho nhiều tk sổ cái)…
Tài khoản sổ cái là các tài khoản được sử dụng khi lên các
báo cáo tài chính.

Loại tk

Chọn trong danh mục phân loại các tài khoản
Dùng để phân loại tài khoản theo tính chất của các tài khoản
phục vụ cho việc phân tích số liệu kế toán.

Pp tính tggs nợ/có

Với các tk có theo dõi số dư theo ngoại tệ thì phải khai báo
phương pháp tính tỷ giá ghi sổ của tài khoản.
Phương pháp tính tggs được chọn trong danh mục các
phương pháp tính tggs mà chương trình có thể thực hiện
được.

Ghi chú

Ghi chú về tài khoản. Ví dụ: tiểu khoản được chia để phục vụ
lên b/c nào, tính chỉ tiêu nào…

Bắt buộc khai báo khi nhập c.từ
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-

[ ] Mã phí – Mã khoản mục phí

-

[ ] Mã bpht – Mã bộ phận hạch toán

-

[ ] Mã d.án – Mã dự án, công trình xây lắp

-

[ ] Mã px – Mã phân xưởng

4. Kế toán tổng hợp

Khi nhập c.từ gắn với tk khai báo thì sẽ bắt buộc/không bắt buộc phải nhập các trường
nêu trên tùy thuộc vào việc có/không đánh dấu [x].
Mã gán ngầm định đối với các hạch toán do chương trình tạo ra:
-

Mã phí

-

Mã bpht

Khai báo các mã ngầm định mà chương trình sẽ tự động gán vào đối với các bút toán do
chương trình tự sinh.
Một số lưu ý khi sửa, xóa tài khoản
-

Nếu tk đã có phát sinh số liệu thì không được sửa lại số hiệu tk.

-

Nếu tk đã có phát sinh hoặc có tk con thì chương trình sẽ không cho xóa.

Tiện ích – đổi, gộp mã tài khoản
-

Chương trình cho đổi/gộp mã tk.

-

Tiện ích này chỉ được thực hiện khi tài khoản là chi tiết.
Danh mục phân loại các tài khoản

4.2.3

Chức năng
-

Các tài khoản được phân thành các loại khác nhau theo tính chất của các tài khoản để
phục vụ cho việc phân tích số liệu kế toán.

-

Danh mục phân loại tk do chương trình quy định sẵn. Người sử dụng chỉ được sửa tên,
không được sửa mã.

Màn hình khai báo

Danh mục loại tài khoản như sau:
-

12 – Tk tài sản và nợ phải thu (đầu 1, 2)

-

34 – Tk nợ phải trả và nguồn vốn (đầu 3, 4)

-

57 – Tk doanh thu (đầu 5, 7)

-

68 – Tk chi phí (đầu 6, 8)

-

90 – Tk kết quả sxkd (đầu 9)

-

NB – Tk ngoại bảng
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4.2.4

ZZ – Tk nội bộ.
Danh mục bộ phận hạch toán

Chức năng
-

Dùng để theo dõi hạch toán theo từng bộ phận trong doanh nghiệp.

-

Sử dụng đối với các tk doanh thu, tk chi phí và có thể với tk kết quả sxkd…

Màn hình khai báo

Giải thích một số trường thông tin
Tham gia vào tính gtsp

Xem mô tả bên phân hệ giá thành sản phẩm.

Tk cp dd

Xem mô tả bên phân hệ giá thành sản phẩm.

Mã ĐVCS

Dùng để kiểm soát tránh nhầm lẫn mã bpht của các đvcs khác
nhau khi nhập liệu.

4.3

Cập nhật số dư ban đầu của các tài khoản

Chức năng
-

Cập nhập số dư ban đầu và đầu năm của các tài khoản khi mới bắt đầu sử dụng chương
trình.

-

Nếu số dư ban đầu không phải là từ đầu năm tài chính thì ngoài việc nhập số dư ban đầu
còn phải nhập số dư đầu năm để có thể lên được bảng cân đối kế toán. Trong trường
hợp này số dư đầu năm của các tài khoản công nợ được nhập cả dư nợ và dư có đồng
thời trên một tài khoản

Màn hình khai báo

Lưu ý
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-

Khi nhập số dư của các tài khoản theo dõi ngoại tệ thì phải nhập cả số dư ngoại tệ

-

Đối với các tài khoản theo dõi chi tiết công nợ, thì phải vào số liệu công nợ chi tiết ở phần
vào số dư công nợ tại phân hệ bán hàng/mua hàng.

-

Nếu có nhiếu ĐVCS thì lần lượt vào bảng số dư cho từng ĐVCS. Mỗi lần chỉ được nhập
bảng số dư của một ĐVCS.

Cập nhật các phát sinh – phiếu kế toán tổng hợp

4.4

Chức năng
Dùng để cập nhật các bút toán tổng hợp không cập nhật ở các phân hệ nghiệp vụ khác.

-

Màn hình nhập liệu

Giải thích một số trường thông tin
Mã khách

Trong trường hợp tk hạch toán là tk công nợ thì bắt buộc phải
nhập mã khách, mã ncc.

Nhóm đk

Nhóm định khoản.
Được sử dụng trong trường hợp cập nhật các chứng từ với
nhiều nhóm định khoản một nợ/nhiều có hoặc nhiều nợ/một có.
Có thể đánh số 1, 2, 3…
Trong trường hợp chỉ có 1 nhóm định khoản thì có thể để trắng.

Ngày hđ

Ngày của hóa đơn/chứng từ trong trường hợp khoản nợ được
theo dõi thanh toán theo hóa đơn/chứng từ.

Số hđ

Số của hóa đơn/chứng từ.

Các trường khác

Do NSD khai báo có/không sử dụng trường tự do (như mã dự
án, mã phí, mã bộ phận…).

Lưu ý
Hạch toán tài khoản trong tab “Hđ thuế” chỉ phục vụ lọc tìm số liệu liên quan đến bảng kê hoá
đơn thuế GTGT đầu vào chứ không ảnh hưởng đến sổ cái. Phần hạch toán tài khoản thuế
vào sổ cái nhập ở tab “Hạch toán”.
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Chương trình sẽ kiểm tra số tiền thuế trong tab “Hđ thuế” với số tiền thuế được hạch toán tab
“Chi tiết”, nếu có sự khác biệt thì chương trình sẽ cảnh báo và không cho lưu.

Các bút toán cuối kỳ

4.5

Chương trình hỗ trợ thực hiện các bút toán cuối kỳ sau:
1. Bút toán phân bổ tự động
2. Bút toán kết chuyển cuối kỳ
3. Bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Người sử dụng khai báo cách thức tạo bút toán cuối kỳ và chương trình sẽ tính toán và thực
hiện tạo bút toán.
4.5.1

Tạo bút toán phân bổ cuối kỳ

Chức năng
Thực hiện tính toán và tạo các bút toán phân bổ cuối kỳ theo khai báo.
Có thể phân bổ cho các tài khoản cùng với 1 đối tượng đi cùng như bộ phận hạch toán hoặc
dự án hoặc đơn hàng bán, mua… Trường hợp này là phát sinh được tập hợp cho một đối
tượng “gián tiếp” rồi sau đó phân bổ cho các đối tượng “trực tiếp”.
Hệ số phân bổ có thể được tính toán bên ngoài sau đó tự nhập hoặc dựa vào phát sinh của
các tài khoản được khai báo để chương trình tính toán.
Giá trị phân bổ có thể là số phát sinh nợ (đã trừ đi giảm trừ) của tài khoản phân bổ hoặc số
tiền tự nhập.
Hạch toán phân bổ sẽ là ghi có tk phân bổ và ghi nợ tk nhận phân bổ.
Nếu kết chuyển và phân bổ tự động có cùng tk và mã đối tượng nhận thì phải thực hiện kết
chuyển trước rồi mới phân bổ.
Màn hình khai báo bút toán phân bổ
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Giải thích một số trường thông tin
Stt

Số thứ tự của bút toán.
Trình tự thực hiện các bút toán kết chuyển trong trường hợp
chương trình thực hiện nhiều bút toán kết chuyển cùng 1 lúc.

Tk tập hợp để p.bổ

Chương trình sẽ tổng hợp (tập hợp) ps nợ của tk này để phân
bổ.
Có thể là tk tổng hợp hoặc tk chi tiết.

Đối tượng tập hợp

Có thể tập hợp cho một đối tượng trong các đối tượng sau: dự
án, bộ phận hạch toán, đơn hàng bán…

Mã đối tượng

Nếu chọn đối tượng tập hợp thì có thể nhập mã đối tượng sẽ tập
hợp. Nếu để trắng thì sẽ tập hợp cho trường đối tượng lựa chọn
với mã trắng.

Cách tính tiền pb

1 – Tính toán: chương trình sẽ tổng hợp số ps nợ, có trừ đi giảm
trừ, của tk tập hợp để pb.
Giảm trừ là các giá trị ghi có của tk pb đi không đối ứng với các
tk ghi nợ của tk nhận pb.
2 – Tự nhập: Người sử dụng tự nhập số tiền sẽ phân bổ.

Tiền pb

Nếu cách tính tiền pb = “2 – Tự nhập” thì người sử dụng nhập số
tiền pb. Nếu = “1 – Tính toán” thì không nhập giá trị này.

Hệ số pb

1 – Hệ số tự nhập: người sử dụng phải tự nhập hệ số pb.
2 – Ps của các tk khác: khai báo ds tk nợ và ds tk có để chương
trình tính số ps.

Ds tk nợ, Ds tk có
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Chương trình sẽ tính hệ số là ps của (ds tk nợ / ds tk có) + các
đối tượng nhận pb.
Tk nợ, Tk có

Tk có = Tk pb đi, Tk nợ - tk nhận pb.

Màn hình tạo bút toán phân bổ

Lưu ý
Trong trường hợp một phần giá trị tập hợp đã được phân bổ thông qua nhập thủ công thì
người sử dụng phải nhập tay giá trị còn lại để phân bổ hoặc phải tạo thêm một mã đối tượng
“gián tiếp” khác để tập hợp và sau đó phân bổ từ đối tượng này đi.
4.5.2

Tạo báo bút toán kết chuyển cuối kỳ

Chức năng
Thực hiện tính toán và tạo các bút toán kết chuyển cuối kỳ theo khai báo.
Nếu kết chuyển và phân bổ tự động có cùng tk và mã đối tượng nhận thì phải thực hiện kết
chuyển trước rồi mới phân bổ.
Màn hình khai báo bút toán kết chuyển cuối kỳ

Giải thích một số trường thông tin
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Số thứ tự của bút toán.

Stt

Trình tự thực hiện các bút toán kết chuyển trong trường hợp
chương trình thực hiện nhiều bút toán kết chuyển cùng 1 lúc.
Tk k/c đi

Có thể khai báo là tk tổng hợp hoặc tk chi tiết.
Nếu là tk tổng hợp thì chương trình thực hiện k/c cho tất cả các
tiểu khoản chi tiết của tk tổng hợp này.

Tk nhận k/c

Có thể là khai báo là tk tổng hợp.
Nếu là tk tổng hợp thì tk từ đó k/c đi cũng phải là tk tổng hợp và
chương trình thực hiện tính toán và k/c tương ứng 1-1 tiểu
khoản – tiểu khoản, bằng cách lấy “đuôi” tiểu khoản của tk k/c đi
gán vào tk k/c đến.

Loại k/c

1 – Tk có → tk nợ: Ghi nợ tk nhận k/c / Ghi có tk k/c đi.
2 – Tk nợ → tk có: Ghi nợ tk k/c đi / Ghi nợ tk nhận k/c
3 – K/c lãi lỗ: Khi này người sử dụng phải nhập Tk k/c đi là tk
xác định kết quả kd, tk nhận k/c là tk lợi nhuận chưa phân phối
năm nay. Phụ thuộc vào kết quả lãi hay lỗ chương trình sẽ ghi
nợ (hoặc có) tk xác định kết quả và ghi có (hoặc nợ) tk lợi nhuận
chưa phân phối.

K/c chi tiết theo mã

Đánh dấu các đối tượng sẽ nhóm số ps theo các đối tượng này
để k/c.

Thực hiện k/c

1 – Chỉ k/c các ps có mã: các ps có mã = trắng sẽ kô tính toán
để k/c.
2 – K/c tất cả các ps: các ps có mã = trắng sẽ nhóm vào một để
k/c.

Tạo bút toán kết chuyển cuối kỳ
Chỉ có thể k/c cho từng đvcs, nhưng có thể k/c cho nhiều kỳ.

4.5.3

Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

Chức năng
Thực hiện tính toán và tạo các bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ khi đánh giá lại tiền nguyên
tệ theo tỷ giá vào thời điểm cuối kỳ và số dư theo sổ sách.
Đối với các tài khoản theo dõi công nợ ngoại tệ thì phải đánh giá chênh lệch tỷ giá cho từng
đối tượng công nợ - khách hàng, nhà cung cấp…
Ngoài ra, theo quy định thì các khoản ứng trước sẽ không phải đánh giá cltg cuối kỳ. Với các
tk công nợ phải thu thì khách hàng có số dư có sẽ không đánh giá lại cltg cuối kỳ. Với các tk
công nợ phải trả thì nhà cung cấp có số dư nợ sẽ không đánh giá lại cltg cuối kỳ. Khai báo
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có/không đánh giá chênh lệch tỷ giá cho các khoản ứng trước được khai báo ở tham số hệ
thống.
Màn hình khai báo bút toán

Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
Trên cơ sở các khai báo bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ nêu trên, đều lặp lại giống nhau
vào cuối kỳ kế toán và cách lấy số liệu khá rõ ràng nên trong chương trình có chức năng cho
phép thực hiện tự động sinh ra các bút toán chênh lệch tỷ giá cuối kỳ

4.6

Kết chuyển số dư của các tài khoản sang năm sau

Chức năng
-

Thực hiện kết chuyển số dư tài khoản và số dư công nợ sang năm sau.

Màn hình khai báo

Lưu ý
-

Số dư của các đối tượng quản lý khác như số tồn kho, số dư dự án… phải thực hiện kết
chuyển ở các phân hệ quản lý tương ứng.

-

Nếu sau khi đã kết chuyển số dư mà ta sửa lại số liệu ảnh hưởng đến số dư thì phải
thực hiện kết chuyển lại.
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Bảng thông tin quản trị
Bảng thông tin quản trị cung cấp các thông tin/báo cáo sau:
• Báo cáo số dư tiền mặt, tiền gửi
• Báo cáo các khoản thu trong kỳ (theo tk đ.ứng)
• Báo cáo các khoản chi trong kỳ (theo tk đ.ứng)
• Báo cáo doanh thu/giá vốn/lãi gộp
• Báo cáo so sánh doanh thu/giá vốn cùng kỳ giữa 2 năm
• Báo cáo doanh thu theo tiểu khoản
• Báo cáo chi phí theo tiểu khoản/khoản mục
• Báo cáo doanh thu theo khách hàng
• Báo cáo doanh thu theo mặt hàng
• Báo cáo số dư công nợ phải thu
• Báo cáo số dư công nợ phải thu quá hạn
• Báo cáo số dư công nợ phải trả
• Báo cáo số dư công nợ phải trả quá hạn
• Bảng cân đối kế toán
• Báo cáo kết quả sxkd
• Báo cáo dòng tiền.
Bảng thông tin quản trị đưa ra các thông tin quản trị thường dùng trong doanh nghiệp. Tiện
ích của bảng thông tin này là giúp những người không có kiến thức về kế toán cũng có thể
sử dụng được, chỉ việc chọn báo cáo cần thiết để xem. Tất nhiên trước đó nhân viên kế toán
phải khai báo trước các điều kiện lên báo cáo.
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NSD có thể khai báo:
-

4 báo cáo ngầm định hiện lên trên bảng thông tin.

-

Điều kiện lọc ngầm định của từng báo cáo.

-

Thứ tự sắp xếp các báo cáo

-

Copy từ một báo cáo có sẵn để tạo một báo cáo mới…

Ngày trong khi xem một báo cáo NSD có thể thay đổi điều kiện về thời gian xem báo cáo
cũng như điều kiện lọc về tài khoản.
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NSD có thể xem từng báo cáo dưới dạng bảng số liệu và có thế xuất số liệu đó ra file excel.

Các báo cáo tài chính

4.8
4.8.1

Bảng cân đối phát sinh tài khoản

Màn hình nhập điều kiện lên báo cáo

Lưu ý: đánh dấu/không đánh dấu “Đối chiếu với bảng cân đối kế toán
Không chọn: Phần mềm sẽ tính cân đối phát sinh cho từng tài khoản chi tiết, sau đó số dư
của các tài khoản tổng hợp cấp trên được cộng từ các tài khoản cấp dưới.
Chọn: Phần mềm sẽ tính cân đối phát sinh cho từng tài khoản dựa vào cánh tính của tài
khoản này được khai báo khi lên bảng cân đối kế toán. Ví dụ, nếu trên bảng cđkt tk 131
được khai báo là tính dựa trên số dư của từng mã khách và tùy số dư nợ/có mà nhặt vào
bên tài sản hay nguồn vốn, khi đó chương trình cũng sẽ tính số dư tk 131 trên bảng cđps các
tk theo khai báo này.
4.8.2

Bảng cân đối kế toán

Màn hình khai báo cách tính các chỉ tiêu

Giải thích các trường thông tin
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Stt

Stt sắp xếp các chỉ tiêu

Mã số

Mã số của chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Tên của chỉ tiêu

Chỉ tiêu 2

Tên tiếng Anh của chỉ tiêu

Thuyết minh

Mã số trong bản thuyết minh báo cáo tài chính

….
In báo cáo

Chỉ tiêu này sẽ được in/không in trên báo cáo. 0 – là chỉ tiêu
trung gian để tính toán cho các chỉ tiêu được in.

Kiểu chữ đậm

Dòng chỉ tiêu sẽ được in đậm hay không.

….
Loại chỉ tiêu

1 – Tài sản, 2 – Nguồn vốn. Nếu chỉ tiêu thuộc nhóm tài sản
thì lấy số dư nợ, còn nguồn vốn – lấy số dư có.

Ngoại bảng

0 – Trong bảng, 1 – Ngoại bảng. Chỉ tiêu thuộc các tài khoản
trong bảng hay ngoại bảng. Nếu là ngoại bảng thì người sử
dụng phải tự nhập số liệu.

…
Cách tính

1 - Tính theo số dư, 2 - Tính theo số ps, 3 - Tính theo các chỉ
tiêu khác.
1 – Dựa vào tk khai báo để tính số dư
2 – Dựa vào tk khai báo để tính số ps, sử dụng trong trường
hợp lên b/c giữa niên độ.
3 – Dựa vào công thức khai báo để tính.

Tk

Nếu cách tính là 1 hoặc 2 thì sẽ khai báo tính dựa vào tk nào.

Tk đối ứng

Nếu cách tính là 2 thì khai báo tk đối ứng.

Tk có ở 2 vế

0 - Không, chỉ có ở vế TS hoặc NV, 1 - Có, ở cả 2 vế TS và
NV.
Có những tài khoản khi khai báo sẽ có mặt ở 2 chỉ tiêu, một ở
chỉ tiêu tài sản, một ở chỉ tiêu nguồn vốn. Tùy thuộc tài khoản
có số dư nợ hay có thì sẽ tính vào chỉ tiêu tài sản hay nguồn
vốn. Ví dụ, các chỉ tiêu liên quan đến phải thu, phải trả thường
sẽ ở cả 2 vế.

Cộng số dư theo đ.tượng c.nợ? 0 - Không, 1 – Có.
Có những chỉ tiêu sẽ tính số dư theo từng mã đối tượng c.nợ.
Nếu đối tượng c.nợ dư nợ thì tính cho chỉ tiêu tài sản, dư có
thì tính cho chỉ tiêu nguồn vốn. Ví dụ, với các chỉ tiêu c.nợ phải
thu, tk 131, hay c.nợ phải trả, tk 331… thì tính số dư theo các
đối tượng c.nợ.
Công thức

4.8.3

Nếu cách tính là 3 thì khai báo công thức tính dựa vào các chỉ
tiêu khác (ghi mã các chỉ tiêu và các phép tính cộng (+), trừ (-).

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Màn hình khai báo cách tính các chỉ tiêu
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Giải thích các trường thông tin
Stt

Stt sắp xếp các chỉ tiêu

Mã số

Mã số của chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Tên của chỉ tiêu

Chỉ tiêu 2

Tên tiếng Anh của chỉ tiêu

Thuyết minh

Mã số trong bản thuyết minh báo cáo tài chính

….
In báo cáo

Chỉ tiêu này sẽ được in/không in trên báo cáo. 0 – là chỉ tiêu
trung gian để tính toán cho các chỉ tiêu được in.

Kiểu chữ đậm

Dòng chỉ tiêu sẽ được in đậm hay không.

….
Cách tính

1 - Tính theo các tk, 2 - Tính theo các chỉ tiêu khác, 3 – Tự
nhập.
1- Dựa vào khai báo các tk để tính.
2- Dựa vào công thức khai báo để tính
3- Tự nhập số liệu (đối với chỉ tiêu như lãi cơ bản trên cổ
phiếu).

Các tk nợ

Khai báo danh sách các tài khoản ghi nợ, cách nhau bằng dấu
phẩy (,).

Các tk có

Khai báo danh sách các tài khoản ghi có, cách nhau bằng dấu
phẩy (,).
Chương trình sẽ tính ps của các cặp tk (các tk nợ/các tk có).
Nếu chỉ khai báo có 1 vế thì sẽ tính các ps nợ hoặc các sp có
của các tk khai báo.
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Trừ đi các giảm trừ

0 – Không, 1 – Có. Nếu có trừ đi các giảm trừ thì chương trình
sẽ trừ đi các ps có (ps nợ) không đối ứng với tk kqkd (tk 911)
(khai báo trong phần tham số hệ thống). Trường hợp này chỉ
xảy ra, nếu có, khi khai báo chỉ có 1 vế các tk nợ hoặc các tk
có.

Công thức

Nếu cách tính là 3 thì khai báo công thức tính dựa vào các chỉ
tiêu khác (ghi mã các chỉ tiêu và các phép tính cộng (+), trừ (-).

Ví dụ về khai báo chỉ tiêu. Chỉ tiêu giá vốn hàng bán có thể khai báo là (Tk nợ/Tk có là Nợ
911/Có 632), nhưng cũng có thể khai báo 1 vế Nợ 632, và tính các giảm trừ. Trường hợp 1
sử dụng khi đã thực hiện các bút toán k/c cuối kỳ. Trường hợp 2 khai báo khi chưa thực hiện
các bút toán k/c, và có thể dùng để lên b/c cho bất kỳ khoảng thời gian nào – ví dụ, lên b/c
kqkd cho 1 tuần.
4.8.4

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

Màn hình khai báo cách tính các chỉ tiêu

Giải thích các trường thông tin
Stt

Stt sắp xếp các chỉ tiêu

Mã số

Mã số của chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Tên của chỉ tiêu

Chỉ tiêu 2

Tên tiếng Anh của chỉ tiêu

Thuyết minh

Mã số trong bản thuyết minh báo cáo tài chính

…
In báo cáo

Chỉ tiêu này sẽ được in/không in trên báo cáo. 0 – là chỉ tiêu
trung gian để tính toán cho các chỉ tiêu được in.

Kiểu chữ đậm

Dòng chỉ tiêu sẽ được in đậm hay không.

…
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Cách tính

1 - Tính theo số dự đầu kỳ, 2 - Tính theo số ps, 3 – Tính theo
các chỉ tiêu khác, 4 – Tự nhập
1, 2 – Dựa vào tk khai báo để tính
3 – Dựa vào công thức khai báo để tính
4 – Tự nhập (đối với một số chỉ tiêu trong báo cáo giữa niên
độ).

Thu/Chi

1–Thu, 2–Chi.
Chỉ tiêu là dòng tiền vào (thu) hay là dòng tiền ra (chi).
Thu – Trên b/c ghi số dương.
Chi – Trên b/c ghi số âm.

Các tk nợ

Khai báo danh sách các tk ghi nợ, cách nhau bằng dấu phẩy
(,).

Các tk có

Khai báo danh sách các tk ghi có, cách nhau bằng dấu phẩy
(,).
Nếu cách tính là 1 thì chương trình sẽ tính số dư
Nếu cách tính là 2 thì chương trình sẽ tính số ps của các tkcặp
tk (các tk nợ/các tk có).
Trong trường hợp lấy đối ứng với các tk còn lại (không có
trong liệt kê ở các chỉ tiêu khác thì khai báo bằng dấu thăng
(#).

Công thức

4.8.5

Nếu cách tính là 3 thì khai báo công thức tính dựa vào các chỉ
tiêu khác (ghi mã các chỉ tiêu và các phép tính cộng (+), trừ (-).

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp

Màn hình khai báo cách tính các chỉ tiêu
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Giải thích các trường thông tin
Stt

Stt sắp xếp các chỉ tiêu

Mã số

Mã số của chỉ tiêu

Chỉ tiêu

Tên của chỉ tiêu

Chỉ tiêu 2

Tên tiếng Anh của chỉ tiêu

Thuyết minh

Mã số trong bản thuyết minh báo cáo tài chính

…
In báo cáo

Chỉ tiêu này sẽ được in/không in trên báo cáo. 0 – là chỉ tiêu
trung gian để tính toán cho các chỉ tiêu được in.

Kiểu chữ đậm

Dòng chỉ tiêu sẽ được in đậm hay không.

….
Cách tính

1 - Tính theo số dư, 2 - Tính theo số ps, 3 – Tính theo các chỉ
tiêu khác.

Thu/chi

1–Thu, 2–Chi.
Chỉ tiêu là dòng tiền vào (thu) hay là dòng tiền ra (chi).
Lưu ý: Trường thông tin này chỉ sử dụng khi khai báo các chỉ
tiêu trực tiếp đến ps nợ/có của tk tiền (111, 112, 113), được
khai báo tại dòng tiền từ hoạt động đầu tư và dòng tiền từ hoạt
động tài chính, và một số chỉ tiêu bên dưới của dòng tiền từ
hoạt động kinh doanh.
Và trong trường hợp này = thu thì ghi dương, Chi thì ghi âm.
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Số dư, ps nợ/có

1-Nợ, 2-Có.
Tính số dư hay ps bên nợ hay bên có. Đối với cách tính 1 và 2.

Số dư đầu/cuối

1-Dư đầu, 2-Dư cuối.
Tính số đầu/dư cuối. Đối với cách tính 1.

Tk tính số dư có ở cả 2 bên thu và chi: 0-Không, 1-Có.
Có một số chỉ tiêu liên quan đến các tk c.nợ và tk phải trả thì
việc tính số dư chỉ lấy một vế của các đối tượng c.nợ hoặc các
tiểu khoản.
Khi này tk này xuất hiện trong khai báo cách tính ở cả 2 bên
thu và chi.
Lấy số dư chi tiết của các tk c.nợ: 0-Không, 1-Có.
Các tk

Khai báo danh sách các tài khoản ghi nợ, cách nhau bằng dấu
phẩy (,).

Các tk đ.ứng

Khai báo danh sách các tài khoản ghi có, cách nhau bằng dấu
phẩy (,).

Công thức

Nếu cách tính là 3 thì khai báo công thức tính dựa vào các chỉ
tiêu khác (ghi mã các chỉ tiêu và các phép tính cộng (+), trừ (-).

4.8.6

Thuyết minh báo cáo tài chính

Chương trình cho phép khai báo cách tính hoặc người sử dụng tự nhập từng chỉ tiêu trong
thuyết minh báo cáo tài chính.
Về cách khai báo có thể tham khảo cách khai báo của các báo cáo tài chính.

4.9

Sổ sách theo hình thức nhật ký chung
Chương trình lên các sổ sách theo quy định của hình thức nhật ký chung.
Có một số lưu ý sau:
1. Việc lựa chọn hình thức sổ sách kế toán – theo hình thức NKC hay chứng từ ghi sổ
được khai báo ở menu tham số hệ thống.
2. Khi lên các nhật ký chuyên dùng thì cần lưu ý khai báo các tk ghi có hay ghi nợ phù
hợp và các cột số liệu ứng với các tk nào.
3. Khi lên NKC có lựa chọn lên cho tất cả các ps hay chỉ lên các ps chưa có trong các
nhật ký chuyên dùng. Trong trường hợp chỉ lên các ps chưa có trong các nhật ký
chuyên dùng thì chương trình sẽ dựa vào các tk khai báo khi lên các nhật ký chuyên
dùng để loại bỏ các ps này.
4. Khi lên nkc và sổ cái thì có điều kiện có/không gộp/cộng các tk (tk đối ứng) giống nhau
lại.

4.10 Sổ sách theo hình thức chứng từ ghi sổ
Chương trình lên các sổ sách theo quy định của hình thức chứng từ ghi sổ.
Có một số lưu ý sau:
1. Việc lựa chọn hình thức sổ sách kế toán – theo hình thức NKC hay chứng từ ghi sổ
được khai báo ở menu tham số hệ thống.
2. Việc đăng ký CTGS được thực hiện sau khi đã nhập các c.từ hạch toán.

Fast Software Co., Ltd.

IV.25/31

4. Kế toán tổng hợp

Fast Accounting 11

3. Trước khi đăng ký CTGS cần khai báo các nhặt/lên từ các c.từ hạch toán đối với
từng ctgs.
4. Chương trình có menu/chức năng kiểm tra các c.từ hạch toán chưa đánh số ctgs
hoặc kiểm tra xem c.từ nào thì thuộc ctgs nào.
5. Các c.từ đã được đánh ký ctgs, nhưng do nhầm lẫn muốn đăng ký lại thì phải xóa số
ctgs đã đăng ký trước đó.
4.10.1 Khai báo chứng từ ghi sổ
Màn hình khai báo thông tin

Giải thích các trường thông tin
Chứng từ hạch toán
C.từ ht từ ngày

Ngày bắt đầu được để lấy dữ liệu phát sinh lập chứng từ ghi sổ

Đến ngày

Các phát sinh lấy dữ liệu đến ngày

D.sách mã c.từ

Lọc c.từ theo các mã c.từ lựa chọn hoặc lọc từ tất cả các c.từ.

Tk

Chọn tài khoản

Ghi nợ/có/*

Lựa chọn ghi nợ, hoặc ghi có, hoặc cả ghi nợ và ghi có

Tk đ.ứng

Chọn tài khoản đ.ứng.
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Mã BPHT

Chọn mã bộ phận hạch toán

Mã dự án

Chọn mã dự án

Mã ĐVCS

Chọn mã đvcs.

Chứng từ ghi sổ
Stt

Số thứ tự thực hiện khi đăng ký nhiều CTGS cùng 1 lúc.

Đánh số tự động

Khi check chọn, chương trình đánh số khuôn mẫu “tiếp đầu ngữ
+ ngày c.từ”.

Tiếp đầu ngữ

Khai báo khi check chọn “Đánh số tự động”

Số ctgs

Do NSD tự nhập số c.từ. Nếu check chọn theo ‘Đánh số tự
động’ chương trình tự động đánh số.

Ngày ctgs

Chương trình sẽ tự động gán ngày cuối cùng đăng ký CTGS

Diễn giải

Nội dung của chứng từ ghi sổ

4.10.2 Đăng ký chứng từ ghi sổ
Lưu ý khi đăng ký CTGS:
-

Nếu đã đăng ký trước đó và muốn đăng ký lại thì phải xóa đăng ký trước đó.

-

Nếu chọn >= 2 ctgs để đăng ký thì thực hiện tự động.

-

Khi thực hiện đăng ký tự động cho nhiều ctgs thì thực hiện lần lượt theo Stt và đ/k lọc
bao gồm theo khai báo và thêm đ/k “các c.từ chưa được đánh số ctgs”.

-

Nếu chỉ chọn 1 ctgs thì sẽ hiện lên các c.từ để xem chọn trước khi đăng ký. Đ/k lọc lọc
bao gồm theo khai báo và thêm đ/k “các c.từ chưa được đánh số ctgs”.

Lưu ý về cách chương trình đăng ký CTGS theo khai báo nêu trên:
1. Số liệu trong phần mềm được lưu theo các cột sau: Tk, Tk đ/ứ, Ps Nợ, Ps Có.
Ví dụ có 1 c.từ định khoản Nợ 1121/Có 131 và 1 c.từ định khoản Nợ 331/Có 1121
thì trong chương trình sẽ lưu số liệu với các cột/dòng như sau:
Tk

Tk đ/ứ

Ps nợ

1121

131

10.000.000

131

1121

331

1121

1121

131

Ps có

10.000.000
5.000.000
5.000.000

2. Trong trường hợp khai báo tk nợ
Lọc các dòng có cột tk có tk bằng tk khai báo và có cột ps nợ # 0.
Nhóm theo (tk, tk đ/ứ) và cộng cột ps nợ.
Đổi tên trường: Tk → Tk nợ, Tk đ/ứ → Tk có, Ps nợ → Tiền
3. Trong trường hợp khai báo tk có
Lọc các dòng có cột tk đ/ứ có tk bằng tk khai báo và có cột ps nợ # 0.
Nhóm theo (tk, tk đ/ứ) và cộng cột ps nợ.
Đổi tên trường: Tk → Tk nợ, Tk đ/ứ → Tk có, Ps nợ → Tiền
4. Nếu khai báo tk và không khai báo lấy riêng vế nợ hoặc vế có (lấy cả 2 vế)
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Lọc các dòng có cột tk hoặc tk đ/ứ bằng tk khai báo và có cột ps nợ # 0
Nhóm theo (tk, tk đ/ứ) và cộng cột ps nợ.
Đổi tên trường: Tk → Tk nợ, Tk đ/ứ → Tk có, Ps nợ → Tiền
5. Trong trường hợp không khai báo tk
Lọc các dòng có cột ps nợ # 0
Nhóm theo (tk, tk đ/ứ) và cộng cột ps nợ.
Đổi tên trường: Tk → Tk nợ, Tk đ/ứ → Tk có, Ps nợ → Tiền.
Khi in bảng kê c.từ của 1 tk kiêm CTGS thì chỉ lên đối với các ctgs có khai báo tk.
4.10.3 Kiểm tra chứng từ ghi sổ
Chương trình cho phép lọc các chứng từ phát sinh để biết chứng từ nào thuộc chứng từ ghi
sổ nào và chứng từ nào chưa đánh số chứng từ ghi sổ.

4.11 Các sổ kế toán chi tiết
Chương trình lên các sổ kế toán chi tiết theo quy định.

4.12 Tra cứu số liệu
Chương trình cung cấp một số báo cáo sau phục vụ tra cứu số liệu như:
1. Bảng kê chứng từ
2. Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản hoặc tài khoản đối ứng
3. Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản hoặc tài khoản đối ứng - theo cột
4. Tổng hợp số phát sinh theo tiểu khoản và tài khoản đối ứng
5. Tra số dư của một tài khoản
6. Sổ chi tiết của một tài khoản
7. Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
8. Sổ tổng hợp chữ T của nhiều tài khoản
9. Bảng cân đối số phát sinh các tiểu khoản của một tài khoản
10. Bảng số dư đầu kỳ của các tài khoản
11. Bảng số dư cuối kỳ của các tài khoản.
Đối với báo cáo “Bảng kê chứng từ” thì chương trình cho phép khai báo và lưu các mẫu báo
cáo với tùy chọn là hiện lên trường nào, thứ tự sắp xếp của từng trường và độ rộng của từng
trường. Các thao tác nêu trên rất đơn giản và trực quan (visual).

4.13 Kiểm tra số liệu
Khi lên báo cáo người sử dụng có thể phát hiện những sai sót. Những sai sót này có thể do
lỗi số liệu khi hạch toán, khi thay đổi hệ thống tài khoản, thay đổi mã (thường là do import số
liệu từ excel) hoặc do lỗi cơ sở dữ liệu…
Chương trình cho chức năng kiểm tra để phát hiện ra những sai sót này. Chương trình cho
phép kiểm tra với các báo cáo sau:
1. Bảng cân đối kế toán không cân
2. Bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản không cân
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Dưới đây là ví dụ về kiểm tra khi bảng cân đối kế toán không cân:

Kiểm tra khi bảng cân đối kế toán không cân
Chương trình kiểm tra:
-

Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp

-

Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ

-

Kiểm tra phát sinh nợ khác phát sinh có

-

Kiểm tra tài khoản công nợ không nhập mã khách

-

Kiểm tra các bản ghi không hợp lệ trong các tệp số dư công nợ

-

Kiểm tra kết chuyển cuối kỳ các tài khoản đầu 5, 6, 7, 8, 9

-

Kiểm tra tk có số dư nhưng không tham gia vào tính toán bất kỳ chỉ tiêu nào

-

Kiểm tra tk lưỡng tính chỉ được tính toán 1 vế, còn vế còn lại không khai báo trong tính
toán.

Người sử dụng kiểm tra:
-

Kiểm tra tk trong Danh mục tài khoản không có trong danh mục tk theo quy định của
BTC

-

Kiểm tra Bảng cân đối phát sinh phải cân

-

Kiểm tra lại tk, công thức trong khai báo mẫu báo cáo.

Kiểm tra khi bảng cân đối phát sinh tài khoản không cân
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Chương trình kiểm tra:
-

Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp

-

Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ

-

Kiểm tra phát sinh nợ khác phát sinh có

-

Kiểm tra tài khoản công nợ không nhập mã khách

-

Kiểm tra các bản ghi không hợp lệ trong các tệp số dư công nợ.

Người sử dụng kiểm tra:
-

Kiểm tra khai báo tài khoản sổ cái trong Danh mục tài khoản.

4.14 Tiện ích
4.14.1 Nhập (import) danh mục, số dư và chứng từ
Tiện ích gồm các chức năng sau:
1. Nhập (import) danh mục và số dư ban đầu từ tệp excel
2. Nhập (import) chứng từ từ tệp excel.
Hướng dẫn sử dụng chức năng này xem ở chương “Các thao tác chung”.
4.14.2 Đánh lại số chứng từ
Chức năng
-

Đánh lại số chứng từ đã phát sinh.

-

Việc đánh lại số thường do xóa bớt đi một số c.từ và sau đó đánh lại số để không có
các số bị trống.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Thông tin chứng từ
Từ ngày… đến ngày

Fast Software Co., Ltd.

Nhập ngày lọc chứng từ cần đánh lại số chứng từ

IV.30/31

4. Kế toán tổng hợp

Fast Accounting 11
Mã quyển sổ

Chọn mã quyển sổ cần đánh lại số chứng từ

Danh sách mã chứng từ

Chọn danh sách mã chứng từ cần đánh lại số chứng từ

Mã ĐVCS

Nhập mã đvcs cần đánh lại số chứng từ

Thông tin định dạng số c.từ mới
Số c.từ bắt đầu

Số chứng từ mới bắt đầu sẽ đánh lại

Tiếp đầu ngữ

Khai báo định dạng phần đầu của số chứng từ mới

Tiếp vị ngữ

Khai báo định dạng phần đuôi của số chứng từ mới

Độ dài số c.từ

Độ dài số ký tự của chứng từ

Ví dụ

Ví dụ: khai báo biểu thức tiếp đầu ngữ là: PT, độ dài số c.từ là 5,
chương trình hiện là PT00001.
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5.1

5. Kế toán tiền mặt, tiền gửi tiền vay

Giới thiệu chung

5.1.1

Các chức năng và tính năng chính

1. Theo dõi nhận/thu tiền bán hàng từ khách hàng. Nhận ứng trước, thu tiền sau; tiền VNĐ,
ngoại tệ.
2. Theo dõi trả tiền mua hàng cho nhà cung cấp. Trả trước, trả sau; tiền VNĐ, ngoại tệ; tiền
vay.
3. Theo dõi tiền vay theo các khế ước vay.
4. Theo dõi thu chi khác: tạm ứng và thanh toán tạm ứng, chi mua dịch vụ trực tiếp bằng tiền
mặt..
5. Trong trường hợp giao dịch ngoại tệ thì xử lý tỷ giá giao dịch và tỷ giá ghi sổ theo quy
định. Có các chức năng hỗ trợ việc tính và cập nhật tỷ giá ghi sổ.
5.1.2

Một số lưu ý về nghiệp vụ thu chi

Thu tiền của khách hàng
Xem hướng dẫn ở phân hệ ‘Kế toán bán hàng và công nợ phải thu’
Trả tiền cho nhà cung cấp, người bán
Xem hướng dẫn ở phân hệ ‘Kế toán mua hàng và công nợ phải trả’
Thanh toán tạm ứng
Liên quan đến thanh toán tạm ứng có thể có 2 phương án:
1. Làm phiếu thu về bằng số tiền đã tạm ứng và làm phiếu chi bắng số tiền cần thanh toán.
2. Làm phiếu thanh toán tạm ứng và lập phiếu thu/chi nếu như tiền tạm ứng còn dư hoặc
thiếu. Phiếu thanh toán tạm ứng thự hiện ở phân hệ kế toán công nợ phải trả.
Nộp/rút tiền mặt giữa ngân hàng và quỹ, chuyển tiền giữa các ngân hàng
Khi nộp/rút tiền mặt giữa ngân hàng và quỹ, cũng như chuyển tiền giữa các ngân hàng có
thể nhập 2 giao dịch thu và chi, hạch toán qua tk 113 – tiền đang chuyển hoặc chỉ nhập giao
dịch chi thì hạch toàn trực tiếp giữa 2 tk, kô qua tk 113.
In ủy nhiệm chi (UNC) trực tiếp từ chương trình
Để in UNC trực tiếp từ chương trình các khai báo các thông tin sau:
1.

Danh mục các tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

2.

Thông tin về ngân hàng nhận tiền chuyển đến của người bán, ncc…

Ứng với mỗi tài khoản mở ở ngân hàng phải khai báo một tiểu khoản trong danh mục tài
khoản. Các thông tin về ngân hàng phục vụ cho việc in UNC được khai báo trong danh mục
các tài khoản ngân hàng.
Thông tin về ngân hàng nhận tiền – ngân hàng của người bán, khách hàng được khai báo
trong danh mục nhà cung cấp, khách hàng. Trong trường hợp người bán, khách hàng sử
dụng nhiều tài khoản nhận tiền thì khai báo thông tin của ngân hàng thường được sử dụng.
Chương trình cho phép sửa đổi thông tin về ngân hàng khi in UNC.
Thông thường mỗi ngân hàng có thể có các mẫu UNC khác nhau. Có thể lập sẵn các mẫu
UNC cho từng ngân hàng và khi in thì chọn mẫu UNC phù hợp.
5.1.3
1.

Thu chi liên quan đến ngoại tệ

Tiền mặt, tiền gửi, tiền vay ngoại tệ và tỷ giá ghi sổ
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Liên quan đến tiền mặt, tiền gửi, tiền vay ngoại tệ phải khai báo phương pháp tính tỷ giá ghi
sổ cho các tài khoản có theo dõi ngoại tệ.
Các ps ghi nợ tk tiền mặt, tiền gửi n.tệ thì tỷ giá ghi nợ sẽ là tỷ giá giao dịch. Các ps ghi có thì tỷ giá ghi có sẽ là tỷ giá ghi sổ.
Các tk vốn bằng tiền (tk 1112, 1122), theo tt200, thì tggs tính theo phương pháp trung bình di
động. Mỗi khi có ps nợ thì tính lại tggs.
Các ps ghi có tk tiền vay gửi n.tệ thì tỷ giá ghi có sẽ là tỷ giá giao dịch. Các ps ghi nợ - thì tỷ
giá ghi nợ sẽ là tỷ giá ghi sổ.
Tk tiền vay (tk 341) là c.nợ phải trả, theo tt200, thì tggs tính theo phương pháp đích danh,
nhận nợ vay với tỷ giá nào thì trả vay với theo tỷ giá đó.
Đối với các tk c.nợ thì tham khảo thêm phần theo dõi tiền ngoại tệ, tỷ giá ghi sổ liên quan đến
thanh toán với người mua, người bán trình bày ở các chương Kế toán bán hàng và chương
Kế toán mua hàng
1. Khi nhận tiền ngoại tệ từ khách hàng
Nợ 1122: tỷ giá giao dịch
Có 131: tỷ giá ghi sổ của tk 131.
2. Khi trả tiền ngoại tệ cho người bán từ tk tiền gửi
Nợ 331: tỷ giá ghi sổ của tk 331
Có 1122: tỷ giá ghi sổ của tk 1122.
3. Khi mua ngoại tệ của ngân hàng
Nợ 1122: tỷ giá giao dịch
Có 1121
4. Khi chuyển tiền ngoại tệ giữa 2 tk ngân hàng A ➔ B
Nợ tk 1122B: tỷ giá ghi sổ của tk 1122A
Có 1122A: tỷ giá ghi sổ của tk 1122A.
Hoặc hạch toán thông qua tk 113 trung gian.
5. Khi trả tiền ngoại tệ cho người bán từ tk tiền vay
Nợ 331: tỷ giá ghi sổ của tk 331
Có 341: Tỷ giá giao dịch.
6. Khi trả tiền vay ngoại tệ
Nợ 341: tỷ giá ghi sổ của tk 341
Có 1122: tỷ giá ghi sổ của tk 1122.
2.

Mua bán ngoại tệ, rút/nộp/chuyển tiền n.tệ
Liên quan đến mua/bán ngoại tệ có thể thực hiện như sau:
1. Hạch toán thông qua tk 113 – tiền đang chuyển và cập nhật cả 2 giao dịch thu/chi.
2. Hạch toán trực tiếp, kô qua tk 113 và chỉ cập nhật giao dịch thu/chi n.tệ hoặc chi n.tệ
nếu là rút/nộp/chuyển tiền.

3.

Tính lại và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ
Khi thực hiện các giao dịch thu/chi ngoại tệ thì chương trình tính toán và áp ngay tỷ giá ghi
sổ cho các tk gốc n.tệ.
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Tuy nhiên trong trường hợp có những sửa đổi, thêm xóa c.từ, kể cả các c.từ kô phải thu/chi
nhưng liên quan đến các tk gốc n.tệ, thì tỷ giá ghi sổ đã tính toán trước đó có thể bị sai lệch.
Để xác định lại tỷ giá ghi sổ thì phải lọc c.từ thu/chi ra và lưu lại hoặc sử dụng tính năng tính
lại và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ cho các giao dịch thu/chi n.tệ.
5.1.4

Hệ thống menu

Các menu chính của phân hệ kế toán tiền mặt, tiền gửi, tiền vay
1. Khai báo tham số hệ thống và các danh mục từ điển
2. Cập nhật số dư ban đầu và kết chuyển số dư sang năm sau
3. Thực hiện các giao dịch thu, chi
4. Tính lại và cập nhật tỷ giá ghi sổ cuối kỳ
5. Lên báo cáo
6. Tiện ích.

5.2

Khai báo tham số hệ thống và các danh mục từ điển
Các khai báo cáo tham số và các danh mục gồm có:
1. Khai báo tham số hệ thống

Fast Software Co., Ltd.

V.4/9

Fast Accounting 11

5. Kế toán tiền mặt, tiền gửi tiền vay

2. Danh mục tài khoản ngân hàng
3. Danh mục tài khoản chi âm
4. Danh mục khế ước
5.2.1

Khai báo các tham số hệ thống

Các tham số hệ thống thuộc phân hệ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay gồm có:
Stt

Tên các tham số tab “Tiền”

405

Kiểm tra hạch toán khi số tiền bằng 0 (0 - Không, 1 Cảnh báo, 2 - Không cho lưu)

410

Họ và tên thủ quỹ

Giá trị ngầm định
1
Tên thủ quỹ

Cashier's full name
415
5.2.2

Sử dụng khi ín c.từ, mẫu b/c tiếng Anh.

Cashier's full name

Danh mục tài khoản ngân hàng

Chức năng
Sử dụng trong trường hợp cần phải in các UNC, lệnh chuyển tiền trực tiếp từ chương trình.
Màn hình khai báo tài khoản ngân hàng

5.2.3

Danh mục tài khoản kiểm tra chi âm

Chức năng
Khai báo những tài khoản cần theo dõi số dư tức thời và kiểm tra có thấp hơn mức số dư tối
thiểu.
Màn hình khai báo thông tin
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5.2.4

5. Kế toán tiền mặt, tiền gửi tiền vay

Danh mục khế ước vay tiền

Chức năng
Khai báo các khế ước vay tiền.
Màn hình khai báo

Lưu ý
Đối tượng cho vay: ngân hàng hoặc tổ chức, cá nhân cho vay.

5.3

Cập nhật số dư ban đầu – số dư ban đầu của các khế ước vay

Chức năng
Vào số dư ban đầu của các khế ước vay còn số dư khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
Màn hình nhập liệu
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Thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt, tiền gửi, tiền vay

5.4

Các giao dịch thu, chi tiền mặt, tiền gửi tiền vay gồm có:
1. Thu tiền NH
2. Chi tiền NH
3. Thu tiền mặt
4. Chi tiền mặt
5.4.1

Thu tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

Xem hướng dẫn ở menu tương ứng bên phân hệ Bán hàng và công nợ phải thu.
5.4.2

Chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền vay

Xem hướng dẫn ở menu tương ứng bên phân hệ Mua hàng và công nợ phải trả.

Xử lý cuối kỳ liên quan đến tỷ giá của các giao dịch ngoại tệ

5.5

Chương trình hỗ trợ các chức năng sau:
1. Tính và áp lại tỷ giá ghi sổ theo phương pháp trung bình di động hoặc trung bình tháng.
2. Áp tỷ giá ghi sổ theo tỷ giá tự xác định
3. Áp lại tỷ giá giao dịch từ danh mục.
5.5.1

Tính và áp lại tỷ giá ghi sổ

Chức năng
Khi thực hiện các giao dịch thu/chi ngoại tệ thì chương trình tính toán và áp ngay tỷ giá ghi
sổ cho các tk gốc n.tệ.
Tuy nhiên trong trường hợp có những sửa đổi, thêm xóa c.từ, kể cả các c.từ kô phải thu/chi
nhưng liên quan đến các tk gốc n.tệ, thì tỷ giá ghi sổ đã tính toán trước đó có thể bị sai lệch.
Để xác định lại tỷ giá ghi sổ thì phải lọc c.từ thu/chi ra và lưu lại hoặc sử dụng tính năng tính
lại và cập nhật lại tỷ giá ghi sổ cho các giao dịch thu/chi n.tệ.
Các tk vốn bằng tiền có gốc ngoại tệ sẽ tính tggs theo phương pháp trung bình di động.
Màn hình khai báo
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5.5.2

5. Kế toán tiền mặt, tiền gửi tiền vay

Áp tỷ giá ghi sổ theo tỷ giá do người sử dụng tự xác định

Chức năng
Sử dụng trong trường hợp áp tỷ giá ghi sổ theo giá trị mà nsd tự xác định.
Màn hình khai báo

5.5.3

Áp tỷ giá giao dịch từ danh mục tỷ giá

Chức năng
Sử dụng trong trường hợp cần áp lại tỷ giá giao dịch cho các phát sinh trong kỳ. Tỷ giá giao
dịch lấy từ danh mục tỷ giá.
Màn hình khai báo

5.6

Kết chuyển số dư cuối năm của các khế ước vay sang năm sau

Chức năng
Kết chuyển số dư của các khế ước vay sang năm sau.
Màn hình khai báo

5.7

Báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
2. Báo cáo tiền vay.
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5.8

5. Kế toán tiền mặt, tiền gửi tiền vay

Các chức năng hỗ trợ và tiện ích
Các tính năng hỗ trợ và tiện ích: Nhập danh mục khế ước vay từ excel.
Xem hướng dẫn ở menu tương ứng trong chương “những thao tác chung”.
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6.1

6. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Giới thiệu chung

6.1.1 Một số chức năng và tính năng chính
1. Thực hiện các giao dịch lập đơn đặt hàng của khách hàng, xuất hóa đơn cho khách hàng
và thu/nhận tiền từ khách hàng.
2. Có các màn hình giao dịch riêng cho bán hàng hóa và bán dịch vụ.
3. Có màn hình giao dịch nhận hàng bán bị trả lại và hóa đơn giảm giá.
4. Báo cáo đơn hàng, bán hàng theo mặt hàng, theo tài khoản, công nợ khách hàng và công
nợ hóa đơn.
6.1.2 Một số lưu ý về nghiệp vụ bán hàng trong phần mềm
1. Theo dõi thuế giá trị gia tăng hàng hoá và dịch vụ bán ra
Khi nhập các hoá đơn bán hàng chỉ cho phép trên một hoá đơn chỉ có một loại thuế suất.
Trong trường hợp trên hoá đơn có nhiều loại thuế suất thì phải tách riêng các mặt hàng có
cùng loại thuế suất và nhập trên các chứng từ riêng.
Đối với các đơn vị kinh doanh và nộp thuế trên nhiều địa bàn khác nhau thì phải tách tk theo
dõi thuế thành các tiểu khoản hoặc theo dõi theo mã dự án, công trình…
Các thông tin về tên và mã số thuế của khách hàng được khai báo trong danh mục khách
hàng. Khi nhập liệu chỉ việc nhập mã khách và chương trình tự động cập nhật tên và mã số
thuế vào bảng kê thuế GTGT đầu ra. Đối với các trường hợp khách lẻ chỉ mua một lần, để
không quản lý quá nhiều mã khách trong danh mục khách hàng ta có thể gộp chung vào một
mã khách không có mã số thuế và khi nhập liệu chương trình sẽ nhập thêm các thông tin cần
thiết về tên khách và mã số thuế. Đối với các khách hàng không có mã số thuế (ví dụ khách
hàng nước ngoài) thì khi khai báo trong danh mục khách hàng ở mục mã số thuế có thể nhập
một ký tự gạch ngang (" - "); khi đó trong phần nhập hoá đơn chương trình sẽ không đòi nhập
mã số thuế của khách hàng này nữa.
2. Bán hàng theo giá thống nhất
Đối với giá bán thì chương trình lưu giá bán lần cuối của từng mặt hàng và khi ta chọn một
mặt hàng, chương trình tự động gán giá này vào trường giá bán tuy nhiên người sử dụng có
thể sửa lại giá bán cho đúng với giá bán trên hoá đơn.
Người sử dụng có/không sử dụng cập nhật giá bán được khai báo ở tham số hệ thống.
Trong trường hợp doanh nghiệp bán theo hệ thống giá thống nhất thì khai báo giá bán ở danh
mục giá.
3. Trường hợp xuất hoá đơn vào cuối kỳ
Trong một số trường hợp doanh nghiệp xuất hàng cho khách trong kỳ nhưng xuất hoá đơn
vào cuối kỳ. Lúc này, khi xuất kho trong kỳ mà chưa xuất hoá đơn ta làm phiếu xuất điều
chuyển từ kho công ty sang kho đại lý (xem khách hàng là 1 đại lý). Khi xuất hoá đơn cho
khách hàng thì làm hoá đơn bán hàng xuất từ kho đại lý hoặc làm phiếu xuất điều chuyển lại
từ kho đại lý về kho công ty, sau đó làm hoá đơn bán hàng xuất từ kho công ty.
4. Bán hàng thu tiền ngay
Trong trường hợp bán hàng thu tiền ngay sẽ xuất hiện 2 chứng từ: hoá đơn bán hàng và
phiếu thu tiền. Có các phương án thực hiện trên phần mềm như sau.
1. Cập nhật cả 2 chứng từ nhưng hóa đơn bán hàng sẽ không hạch toán vào sổ cái. Các
thông tin liên quan đến hóa đơn sẽ phục vụ lên các báo cáo về bán hàng, báo cáo về
hàng tồn kho và báo cáo thuế GTGT đầu ra. Còn khi lên các báo cáo liên quan đến
hạch toán thì thông tin được lấy từ phiếu thu.
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Trong trường hợp này phải khai báo tài khoản tiền mặt là tài khoản cần phải khử trùng trong
tham số hệ thống.
Khi này trong các sổ sách kế toán như sổ cái tài khoản sẽ không xuất hiện các chứng từ - hóa
đơn bán hàng thu tiền ngay.

2. Vẫn hạch toán qua tài khoản công nợ và thực hiện như bán hàng trả chậm.
3. Chỉ cập nhật hóa đơn mà không cập nhật phiếu thu.
Khi này trong các sổ sách kế toán như sổ cái tài khoản sẽ không xuất hiện các chứng từ phiếu thu tiền mặt liên quan đến hóa đơn thu tiền ngay.

6.1.3 Theo dõi công nợ chi tiết theo hoá đơn và thời hạn thanh toán
1. Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì phải cập nhật số tiền đầu kỳ còn phải thu của các
hđ chưa tất toán cũng như số tiền khách hàng đã ứng trước mà chưa xuất hđ.
2. Khi nhận tiền t/t của khách hàng thì chỉ rõ t/t cho hđ nào. Các trường hợp chưa chỉ rõ
ngay cho hđ khi thu tiền thì thực hiện phân bổ sau.
3. Nếu tiền ứng trước của khách hàng hạch toán vào một tk riêng, ví dụ tk c.nợ ứng trước
của khách hàng, thì sau nhập hđ phải thực hiện thêm bút toán k/c từ tk ứng trước sang tk
c.nợ phải thu. Có thể sử dụng “C.từ phải thu khác” hoặc dùng phiếu thu để nhập liệu.
4. Khi nhập hàng bán bị trả lại thì làm phiếu nhập trước rồi sau đó thực hiện phân bổ chỉ cho
cho hđ xuất bán trước đó.
5. Khi lập hóa đơn giảm giá thì lập hđ trước và sau đó thực hiện phân bổ cho hđ xuất trước
đó.
6. Trong trường hợp thực hiện điều chỉnh tăng giảm công nợ thì sử dụng C.từ phải thu khác
và sau thực hiện phân bổ cho các hđ.
7. Trường hợp điều chỉnh giảm c.nợ trên hđ nhưng không hạch toán vào sổ cái thì nhập số
liệu ở menu điều chỉnh số tiền phải thu của hđ và sau đó thực hiện phân bổ chỉ rõ cho hđ.
6.1.4 Hạch toán tỷ giá với phát sinh doanh thu và công nợ phải thu ngoại tệ
Liên quan đến ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá cần lưu ý các điểm sau:
1. Đối với các tài khoản công nợ có theo dõi ngoại tệ phải khai báo tỷ giá ghi sổ theo
phương pháp mà doanh nghiệp lựa chọn.
2. Doanh thu ngoại tệ, ghi có tk 511 ghi nhận theo tỷ giá giao dịch khi lập hóa đơn.
Trong trường hợp khách hàng ứng trước tiền hàng thì khi lập hđ phải tách ra thành 2 phần:
- Phần n.tệ ứng với phần tiền ứng trước – theo tỷ giá khi ứng trước tiền.
- Phần n.tệ còn lại – theo tỷ giá giao dịch.

3. Các ps n.tệ ghi nợ tk 131 (khi xuất hóa đơn) thì tỷ giá là tỷ giá giao dịch khi phát sinh.
Nợ 131: tỷ giá giao dịch
Có 511: tỷ giá giao dịch.

4. Các ps n.tệ ghi có tk 131 (khi nhận tiền của KH) thì tỷ giá là tỷ ghi sổ (đích danh) – tỷ
giá trên hóa đơn.
Nợ 1122: tỷ giá giao dịch
Có 131: tỷ giá ghi số
Nếu tggd > tggs: Nợ 1122/Có 515 số tiền cltg.
Nếu tggd < tggs: Nợ 635/Có 131 số tiền cltg.
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Lưu ý: nếu hóa đơn đã hạch toán ở những kỳ trước đó và đã được đánh giá chênh lệch tỷ giá
cuối kỳ thì tỷ giá ghi sổ khi này không phải là tỷ giá trên hóa đơn mà là tỷ giá cuối kỳ của lần
đánh giá cuối cùng trước nhận tiền từ khách hàng.
Tỷ giá cuối kỳ được khai báo tại phân hệ kế toán tổng hợp

5. Đối trừ công nợ giữa hai tài khoản công nợ: Nợ 131B/Có 131A. Ghi có tk 131A thì theo
tỷ giá ghi sổ của tk 131A, còn ghi nợ tk 131B thì theo tỷ giá ghi sổ của tk 131A. Hoặc
thực hiện thông qua tk trung gian 113.
6.1.5

Quy trình nghiệp vụ bán hàng và c.nợ phải thu trong Fast Accounting

Quy trình chung
Quy trình chung gồm có các bước sau:
1.

Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển

2.

Cập nhật số dư ban đầu

3.

Thực hiện các giao dịch bán hàng

4.

Thực hiện các giao dịch thu tiền của khách hàng

5.

Lập báo cáo.

Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển
Các khai báo gồm có:
1. Khai báo các tham số hệ thống
2. Danh mục khách hàng
3. Danh mục phân nhóm các khách hàng
4. Danh mục điều khoản thanh toán
5. Danh mục thuế suất GTGT đầu ra
6. Danh mục giá bán
7. Khai báo danh mục hàng hóa, vật tư
8. Khai báo danh mục kho hàng.
Cập nhật số dư ban đầu
Cập nhật số dư bán đầu gồm có:
1. Cập nhật số dư ban đầu của các khách hàng
2. Cập nhật số dư ban đầu của các hđ
3. Cập nhật số dư trả trước của các khác hàng.
Các giao dịch bán hàng
Các giao dịch bán hàng gồm có:
1.

2.

Bán hàng
-

Lập đơn hàng bán

-

Xuất hóa đơn

-

Nhập hàng bán bị trả lại

-

Hóa đơn giảm giá

Bán dịch vụ và tài sản (thanh lý tài sản, ccdc...)
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Xuất hóa đơn

-

Nhập dịch vụ bị trả lại

-

Hóa đơn giảm giá.

6. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Các giao dịch thu tiền
Các giao dịch thu tiền gồm có:
1.

Thu tiền của khách hàng

2.

C.từ bù trừ và điều chỉnh c.nợ

3.

Phân bổ tiền đã thu cho các hđ.

Xem báo cáo
Có các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo bán hàng
2. Báo cáo bán hàng theo tài khoản
3. Báo cáo công nợ theo khách hàng
4. Báo cáo công nợ theo hóa đơn
5. Báo cáo đơn hàng.
6.1.6

Hệ thống menu

Các menu chính của phân hệ bán hàng:
1. Khai báo các danh mục từ điển và tham số hệ thống
2. Nhập số dư đầu kỳ
3. Thực hiện các giao dịch
4. Báo cáo
5. Tiện ích.
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Khai báo các tham số hệ thống và danh mục từ điển

Các khai báo gồm có:
1. Các tham số hệ thống
2. Danh mục khách hàng
3. Danh mục phân nhóm khách hàng
4. Danh mục điều khoản thanh toán
5. Danh mục nhân viên bán hàng
6. Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra
7. Danh mục nhóm thuế suất GTGT đầu ra
8. Danh mục hàng hóa, vật tư
9. Danh mục kho hàng.
6.2.1 Các tham số hệ thống
Các tham số hệ thống thuộc phân hệ bán hàng và công nợ phải thu gồm có:
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Stt

Tên các tham số tab “Phải thu”

500

Hiện số dư c.nợ tức thời trên màn hình hóa đơn mua bán (0 Không, 1 - Có).

Giá trị
ngầm định
1

Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hoá, vật tư.

505

Khi mua bán ứng với các tk này thì chương trình sẽ không hạch
toán các bút toán vào sổ cái. Chương trình chỉ hạch toán vào sổ
kho và sổ thuế GTGT. Hạch toán vào sổ cái sẽ thực hiện ở phiếu
thu/chi.

111

Kiểm tra hợp lệ của mã số thuế (0 - Không, 1 - Cảnh báo, 2 Không cho lưu).
510

Kiểm tra mã số thuế có đúng quy tắc quy định khi khai báo mst
trong danh mục khách hàng và nhập trên hóa đơn đầu vào.

1

Cập nhật giá bán vào danh mục giá bán (0 - Không, 1 - Có)
515

Chương trình sẽ cập nhật vào danh mục giá giá bán mới nhất
(theo ngày của hóa đơn) trên hóa đơn bán hàng.

Thông tin tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp in trên hóa đơn.
520

Sử dụng khi in hóa đơn từ phần mềm.

0
[Số tài
khoản –
Tên tài
khoản
ngân hàng]

Hạch toán thuế GTGT cho hàng khuyến mãi (0 - Không, 1 - Có).
525

Chương trình sẽ tính/không tính thuế GTGT đối với các mặt hàng
khuyến mại.

0

530

Tạo phiếu thu khi lưu hóa đơn bán hàng thu tiền ngay (0 - Không
tạo, 1 - Hỏi, 2 - Tự động tạo)

0

Phân bổ tiền t/t cho các hóa đơn phân biệt theo ĐVCS (0 - Không,
1 - Có)
590

Chứng từ thu/chi phân bổ cho hóa đơn phải cùng đvcs/không cần
cùng đvcs.

0

Sử dụng quản lý hóa đơn bằng phần mềm (0 - Không, 1 - Có).
595

Sử dụng trong trường hợp in hóa đơn từ phần mềm.

0

6.2.2 Danh mục khách hàng
Chức năng
Khai báo danh sách khách hàng, nhà cung cấp và các đối tượng công nợ phải thu, phải trả (tk
131, 136, 1388, 141, 331, 336 và 3388…).
Màn hình khai báo
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6.2.3 Danh mục phân nhóm khách hàng
Chức năng
Chương trình có 03 trường để thực hiện việc phân nhóm khách hàng. Ví dụ, người sử dụng
có thể dùng trường thứ nhất để phân loại khách hàng theo vùng địa lý, trường thứ 2 để phân
loại khách hàng theo khách đại lý và khách lẻ, trường thứ 3 để phân nhóm khách hàng theo
mức độ ưu tiên đối với khách hàng…
Sử dụng để nhóm khách hàng theo các nhóm khi lên các b/c thống kê, phân tích.
Màn hình khai báo
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6.2.4 Danh mục điều khoản thanh toán
Chức năng
Sử dụng khi theo dõi điều khoản thanh toán với khách hàng, theo dõi thời hạn thanh toán của
các hóa đơn.
Màn hình khai báo

6.2.5 Danh mục nhân viên bán hàng
Chức năng
Sử dụng khi cần lên các báo cáo bán hàng theo nhân viên bán hàng và bộ phận bán hàng
(kinh doanh). Có thể sử dụng danh mục này để quản lý các đại lý bán hàng.
Màn hình khai báo

6.2.6 Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra
Xem hướng dẫn mục tương ứng bên phân hệ “Báo cáo thuế”.
6.2.7 Danh mục nhóm thuế suất đầu ra
Xem hướng dẫn mục tương ứng bên phân hệ “Báo cáo thuế”.
6.2.8

Danh mục hàng hóa, vật tư

Tham khảo hdsd bên phân hệ kế toán hàng tồn kho.
6.2.9

Danh mục kho hàng

Tham khảo hdsd bên phân hệ kế toán hàng tồn kho.
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Cập nhật số dư ban đầu

Số dư ban đầu cần cập nhật gồm có:
1. Vào số dư ban đầu của các khách hàng
2. Vào số dư ban đầu của các hóa đơn
3. Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng
6.3.1 Vào số dư ban đầu của các khách hàng
Chức năng
Cập nhật số dư công nợ ban đầu của khách hàng khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
Sau khi cập nhật số dư công nợ ban đầu chương trình sẽ chuyển số dư tổng hợp cho cả tài
khoản công nợ sang phần số dư ban đầu của các tài khoản.
Đối với số dư đầu của các năm tiếp theo sẽ do chương trình tự động tính toán khi thực hiện
kết chuyển bên phân hệ kế toán tổng hợp.
Màn hình cập nhật

6.3.2 Vào số dư ban đầu của các hóa đơn
Chức năng
Cập nhật số dư ban đầu của các hóa đơn chưa thanh toán hết.
Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
Lưu ý: Vẫn phải nhập số dư công nợ ban đầu của khách hàng.
Màn hình cập nhật
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6.3.3 Vào số dư ban đầu nhận trước tiền hàng
Chức năng
Cập nhật số tiền nhận trước của khách mua hàng.
Sử dụng trong trường hợp có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
Lưu ý: vẫn phải nhập số dư công nợ ban đầu của khách hàng.
Màn hình cập nhật

6.4

Bán hàng

Bán hàng có các menu sau:
1. Lập đơn hàng
2. Khai báo trạng thái đơn hàng
3. Xuất hóa đơn
4. Nhập hàng bán bị trả lại
5. Xuất hóa đơn giảm giá hàng bán
6. Danh mục giá bán
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6.4.1 Đơn hàng
Chức năng
Cập nhật đơn đặt hàng của khách hàng.
Sử dụng khi cần theo dõi các đơn hàng.
Lưu ý: để theo dõi thực hiện bán hàng theo đơn hàng và thu tiền theo đơn hàng thì cần phải:
-

Khi làm hđ bán hàng thì phải chỉ rõ bán hàng từ đơn hàng nào.

-

Khi nhận tiền của khách hàng cũng cần phải chỉ rõ t/t cho đơn hàng nào.

Màn hình cập nhật

6.4.2 Khai báo trạng thái đơn hàng
Chức năng
Khai báo thay đổi trạng thái đơn hàng – Đóng (đã hoàn thành, hoặc không thực hiện nữa),
hoặc còn Mở (chưa hoàn thành, đang thực hiện).
Màn hình khai báo
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6.4.3 Hóa đơn bán hàng
Chức năng
Lập/xuất hóa đơn bán hàng cho khách hàng.
Tùy từng hợp cụ thể mà các thông tin cần nhập có thể nhiều hoặc ít. Có những trường hợp
cần thông tin về chiết khấu, giảm giá… có trường hợp thì không. Tùy theo trường hợp cụ thể
người sử dụng có thể lựa chọn mẫu/template cập nhật phù hợp, không có những thông tin
thừa tránh rối rắm màn hình nhập liệu, tránh sai sót.
Khi lập hóa đơn chương trình đồng thời thực hiện xuất kho (hóa đơn kiêm phiếu xuất kho).
Màn hình cập nhật
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6.4.4 Nhập hàng bán bị trả lại
Chức năng
Thực hiện nhập hàng bán bị trả lại.
Màn hình cập nhật

Các lưu ý
1. Khi nhập hàng bán bị trả lại thì phải ghi rõ trong Ghi chú thuế là trả lại cho hđ xuất bán
nào. Phiếu nhập trả lại sẽ được chuyển vào Sổ khai báo thuế gtgt đầu ra với giá trị âm,
nếu như kô lựa chọn khai báo chuyển vào Sổ khai báo thuế gtgt đầu vào.
2. Nếu theo dõi chi tiết c.nợ theo hđ thì phải thực hiện phân bổ giá trị hàng nhập bị trả lại
cho hđ xuất bán trước đó.
6.4.5 Hóa đơn giảm giá hàng bán
Chức năng
Lập hóa đơn giảm giá cho các mặt hàng đã xuất hóa đơn trước đó.
Màn hình cập nhật
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6.4.6 Danh mục giá bán
Chức năng
Cập nhật danh mục giá bán cho các mặt hàng. Chương trình sẽ lấy giá bán khi lập đơn hàng
cũng như khi lập hóa đơn. Người sử dụng có thể sửa giá bán cho từng hóa đơn.
Có thể khai báo giá bán cho các nhóm khách hàng khác nhau, mỗi nhóm khách có giá riêng.
Để khai báo giá theo nhóm khách thì sử dụng trường “Nhóm khách 3” trong phân nhóm khách
hàng.
Giá bán có thể được tự động cập nhật mỗi lập hóa đơn, nếu như trong phần tham số hệ
thống có khai báo có/không cập nhật giá bán lần cuối vào danh mục giá bán.
Màn hinh khai báo

6.5

Hóa đơn dịch vụ, thanh lý TSCĐ, CCDC...

Có các menu sau:
1. Hóa đơn bán dịch vụ và thanh lý TSCĐ, CCDC…
2. Nhập dịch vụ bị trả lại
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3. Hóa đơn giảm giá dịch vụ
6.5.1 Hóa đơn dịch vụ, thanh lý TSCĐ, CCDC…
Chức năng
Lập/nhập hóa đơn cung cấp dịch vụ hoặc hóa đơn thanh lý tscđ, ccdc…
Màn hinh cập nhật

6.5.2 Nhập dịch vụ bị trả lại
Chức năng
Cập nhập dịch vụ bị trả lại.
Màn hình cập nhật
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6.5.3 Hóa đơn giảm giá dịch vụ
Chức năng
Lập hóa đơn giảm giá dịch vụ cho khách hàng.
Màn hình cập nhật
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Thu tiền bán hàng

Thu tiền bán hàng có các menu sau:
1. Thu tiền bán hàng – tiền gửi
2. Thu tiền bán hàng – tiền mặt
3. Chứng từ phải trả khác
4. Phân bổ tiền thu của khách cho các hóa đơn
6.6.1 Nhận tiền gửi và thu tiền mặt từ khách hàng
Chức năng
Thực hiện cập nhật/thu tiền bán hàng từ khách hàng.
Có thể là nhận tiền ứng trước từ khách hàng.
Cho phép theo dõi nhận tiền chi tiết cho hóa đơn. Có thể chỉ rõ ngay khi thu tiền hoặc phân bổ
tiền thu trước đó.
Màn hình cập nhật
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Các lưu ý
Khi thực hiện thu tiền có các mã gd sau:
1. Mã gd = 1. Thu tiền chi tiết theo hoá đơn – phải chi rõ thu tiền của hđ nào.
2. Mã gd = 2. Thu từ một khách hàng, thu khác. Kô cần chỉ rõ thu gắn với hóa đơn nào.
3. Mã gd = 3. Thu của nhiều khách hàng. Khi này cho phép nhập nhiều mã khách. Kô sử
dụng nếu gd là thu n.tệ có liên quan đến tggs (chương trình chưa xử lý được).
4. Mã gd = 9. Người mua trả tiền trước (n.tệ), thu khác (n.tệ). Sử dụng khi “ps có” tính
theo tỷ giá giao dịch (trường hợp ứng trước thì “ps có” tính theo tggd). Có thể dùng mã
gd số 2 nhưng check sửa tggs và gõ tggs bằng tggd.
Các mã gd = 2, 3, 9 có thể phân bổ số tiền đã thu của khách hàng cho các hđ. Tuy nhiên
trong trường hợp nhập nhiều dòng thu tiền thì các dòng phải không được đồng nhất về tk và
mã khách. Trường hợp có 2 hoặc nhiều dòng cùng tk, cùng mã khách nhưng thì chương trình
chưa xử lý được.
Sau khi đã nhập các chi tiết hạch toán thì không được sửa lại mã gd. Muốn sửa lại mã gd thì
phải xóa hết các chi tiết hạch toán.
6.6.2 Chứng từ phải thu khác
Chức năng
C.từ phải thu khác có thể sử dụng cho các trường hợp sau:
-

Điều chỉnh giảm công nợ, tất toán công nợ nhỏ

-

Bù trừ c.nợ giữa các đối tượng c.nợ

Màn hình cập nhật

Fast Software Co., Ltd.

VI.19/21

Fast Accounting 11

6. Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

6.6.3 Phân bổ thu tiền hàng cho các hóa đơn
Chức năng
Thực hiện phân bổ tiền hàng thu của các hđ cho các giao dịch sau:
-

Nhận tiền của khách hàng, bao gồm cả trả trước

-

Nhập hàng bán bị trả lại

-

Hóa đơn giảm giá

-

C.từ phải thu khác làm giảm c.nợ phải thu

Màn hình xử lý thực hiện phân bổ
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Các chức năng hỗ trợ - tính lại số dư tức thời của khách hàng

Chức năng hỗ trợ “Tính lại số dư tức thời của các khách hàng” sử dụng khi có những sai lệch
về số dư tức thời của khách hàng trong dữ liệu vì một lý do nào đó.

6.8

Báo cáo

Các mẫu báo cáo trong phân hệ bán hàng gồm có:
1. Báo cáo bán hàng
2. Báo cáo bán hàng theo tài khoản
3. Báo cáo công nợ khách hàng
4. Báo cáo công nợ hóa đơn
5. Báo cáo đơn hàng.

6.9

Các tiện ích – nhập/import danh mục, số dư và chứng từ excel

Các tiện ích gồm có nhập/import danh mục, số dư ban đầu và chứng từ từ excel.
Xem hướng dẫn ở menu tương ứng trong chương “Những thao tác chung”.
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Giới thiệu chung
Các chức năng và tính năng chính

7.1.1

1. Theo dõi đơn hàng mua nội địa và nhập khẩu
2. Theo dõi nhập mua nội địa và nhập khẩu, mua vật tư hàng hóa cũng như dịch vụ, tài sản,
ccdc
3. Theo dõi thanh toán theo nhà cung cấp, đơn hàng, hóa đơn
4. Chương trình xử lý các trường hợp đặc biệt như chi phí mua hàng, nhập mua xuất
thẳng…
5. Theo dõi mua và thanh toán liên quan đến ngoại tệ, xử lý tỷ giá ghi sổ theo quy định hiện
hành
6. Đối với theo dõi thanh toán chi tiết theo hóa đơn có các tiện ích như phân bổ tiền thanh
toán cho các hóa đơn, điều chỉnh số tiền phải trả…
7. Có các nhóm báo cáo khác nhau theo đối tượng theo dõi: theo mặt hàng, theo nhà cung
cấp, theo hóa đơn, theo đơn hàng, theo tài khoản.
8. Hỗ trợ import các danh mục, số dư ban đầu từ excel vào phần mềm.
Một số lưu ý khi thực hiện giao dịch nhập mua

7.1.2

1. Chi phí mua hàng
Liên quan đến chi phí mua hàng trong chương trình cho phép các phương án xử lý sau:
1. Chi phí mua hàng được tính ngoài và đưa vào giá mua, sau đó nhập cùng với phiếu nhập
mua trong đó đơn giá mua đã có tính chi phí mua hàng.
2. Chi phí mua hàng nhập trên cùng phiếu nhập mua nhưng được tách thành một trường
riêng. Chương trình hỗ trợ phân bổ tổng chi phí theo giá trị tiền hàng hoặc số lượng của
từng mặt hàng; hoặc người sử dụng tự nhập.
3. Chi phí mua hàng được nhập riêng như một chứng từ nhập mua với số lượng bằng 0
(không).
Lưu ý: Với các vật tư tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước thì
không thể nhập theo phương án này, mà phải nhập ở màn hình phiếu nhập chi phí mua
hàng. Các vật tư tính giá hàng tồn kho theo phương pháp trung bình thì có thể nhập theo
phương án này.
4. Đối với các vật tư tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước và chi
phí nhập trên 1 c.từ riêng thì phải sử dụng phiếu nhập chi phí mua hàng. Khi này phải
chọn phiếu nhập mua trước rồi sau đó mới nhập chi phí.
Lưu ý: Trong trường hợp phiếu nhập mua và phiếu nhập chi phí được hạch toán khác kỳ
nhau thì chương trình không tính được giá cho phiếu nhập đã gồm cả chi phí mua hàng.
Khi này phải đưa chi phí vào một phiếu nhập mua khác cùng kỳ hoặc đưa chi phí trực tiếp
vào giá vốn, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng hoặc một phương án khác.
Đối với các vật tư tính giá hàng tồn kho theo phương pháp trung bình thì không cần thiết
phải sử dụng phiếu nhập chi phí mua hàng, mà nhập trực tiếp trên phiếu nhập mua với số
lượng bằng không (0).
2. Nhập mua và xuất thẳng cho trường hợp không thông qua nhập kho
Ở một số doanh nghiệp khi nhập mua vật tư có thể được xuất thẳng cho sử dụng:
-

Vật tư mua vào được chuyển thẳng cho sản xuất/công trình mà không thông qua kho.
Trường hợp này thường xảy ra đối với các doanh nghiệp ngành xây lắp.
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Vật tư mua và được xuất cho sản xuất theo đơn hàng…

-

Khi này sử dụng menu “Nhập mua - xuất thẳng”, chương trình sẽ tự động tạo ra luôn phiếu
xuất.
3. Thuế GTGT cho trường hợp nộp thuế ở nhiều nơi
Đối với các đơn vị kinh doanh và nộp thuế trên nhiều địa bàn khác nhau thì phải tách tk theo
dõi thuế thành các tiểu khoản hoặc theo dõi theo mã dự án, công trình…
4. Nhận hóa đơn của ncc sau khi nhận hàng
Có một số trường hợp hđ của ncc về sau khi hàng hóa đã nhận, nhập kho và xuất ra sử
dụng.

7.1.3
1.

-

Khi này nhận hàng nhập theo giá mua chưa có thuế.

-

Nếu hđ về cùng kỳ thì có thể lọc pn mua trước đó để nhập thêm thông tin về thuế gtgt
hoặc nhập ở menu C.từ phải trả khác, hạch toán Nợ 133/Có 331 và thông tin về hđ
thuế đầu vào.

-

Nếu hđ về vào kỳ sau thì nhập ở menu C.từ phải trả khác.
Một số lưu ý về thanh toán cho nhà cung cấp

Mua hàng trả tiền ngay
Trong trường hợp mua hàng trả tiền ngay sẽ xuất hiện 2 chứng từ: phiếu nhập mua và phiếu
chi trả tiền. Có các phương án xử lý như sau.
1. Vẫn hạch toán qua tài khoản công nợ 331, Nợ 15x, 1331/Có 331 và Nợ 331, 1331/Có
111.
2. Hạch toán qua tài khoản tiền mặt, Nợ 15x, 1331/Có 111, nhưng chỉ hạch toán vào sổ
phiếu chi, còn phiếu nhập mua thì chỉ hạch toán vào sổ kho.
Lưu ý: là trong trường hợp này phải khai báo tài khoản tiền mặt là tài khoản cần
phải khử trùng để không hạch toán vào sổ cái khi làm phiếu nhập mua. Việc khai
báo được thực hiện tại menu “Hệ thống/ Các tham số hệ thống”. Hoặc chọn xử lý
chỉ lưu số liệu vào sổ kho.
Nhược điểm của phương án này là khi lên sổ cái của tk 15x thì c.từ sẽ là phiếu
chi chứ kô phải phiếu nhập mua.

2.

Trả tiền cho nhà cung cấp từ tiền nhân viên tạm ứng
Ở một số doanh nghiệp, ví dụ trong lĩnh vực logicstics, xây lắp, nhân viên tạm ứng tiền mặt
và trả tiền cho ncc (có thể chỉ mới trả 1 phần), khi này thực t/t bù trừ c.nợ Nợ 331/Có 141
thông qua phiếu t/t tạm ứng hoặc C.từ phải trả khác.

3.

Nhân viên thanh toán tạm ứng mua hàng hoặc dịch vụ
1.

Trường hợp nhân viên tạm ứng tiền mua hàng hóa, vật tư để nhập kho thì làm phiếu
nhập mua hàng hóa, v.tư như là nhập mua từ ncc, Nợ 152, 156…/Có 141.

2.

Trường hợp t/t không phải mua hàng hóa vật tư để nhập kho, có thể thực hiện như sau:
-

Làm phiếu thu theo số tiền đã tạm ứng rồi làm phiếu chi theo số tiền cần thanh
toán hoặc

-

Làm phiếu t/t tạm ứng và làm thêm phiếu thu/phiếu chi nếu số tiền tạm ứng
dư/thiếu.
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Theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo hóa đơn và thời hạn thanh toán

Chương trình cho phép theo dõi công nợ phải trả cho từng hoá đơn cũng như thời hạn trả
tiền cho từng hoá đơn. Dưới đây sẽ trình bày các lưu ý liên quan đến vấn đề này.
-

Khi bắt đầu sử dụng chương trình thì phải cập nhật số tiền đầu kỳ còn phải trả của các hđ
chưa tất toán cũng như số tiền đã ứng trước cho ncc mà chưa nhận hàng/hóa đơn.

-

Các hđ của ncc được nhập ở tab Hđ thuế của các phiếu nhập mua. Một phiếu nhập mua
có thể có 1 hoặc nhiều hđ đầu vào.

-

Khi t/t cho ncc thì có thể chỉ rõ luôn cho từng hđ hoặc chỉ ghi trả cho ncc và sau đó thực
hiện phân bổ sau cho từng hoá đơn.

-

Nếu tiền ứng trước cho ncc hạch toán vào một tk riêng, ví dụ tk c.nợ ứng trước cho ncc,
thì sau nhập hđ của ncc thực hiện thêm bút toán k/c từ tk ứng trước sang tk c.nợ phải trả.
Có thể sử dụng “C.từ phải trả khác” hoặc dùng phiếu chi để nhập liệu.

-

Khi xuất trả lại hàng cho ncc thì làm phiếu xuất trả lại hàng rồi sau đó thực hiện phân bổ
chỉ cho cho hđ nhập mua trước đó.

-

Trong trường hợp thực hiện điều chỉnh tăng giảm công nợ thì sử dụng C.từ phải trả khác
và sau thực hiện phân bổ cho các hđ.

-

Trường hợp điều chỉnh giảm c.nợ trên hđ nhưng không hạch toán vào sổ cái thì nhập số
liệu ở menu điều chỉnh số tiền phải trả cho hđ và sau đó thực hiện phân bổ chỉ rõ cho hđ.

7.1.5

Hạch toán tỷ giá với phát sinh nhập mua và công nợ phải trả ngoại tệ

Liên quan đến ngoại tệ và chênh lệch tỷ giá cần lưu ý các điểm sau:
-

Tỷ giá ghi sổ của tk c.nợ ngoại tệ phải trả được xác định theo phương pháp đích
danh hoặc trung bình di động.

-

Nếu theo dõi thanh toán chi tiết theo hđ thì sử dụng phương pháp tggs đích danh.
Nếu chỉ theo dõi c.nợ theo ncc, kô chi tiết đến từng hđ thì có thể theo tggs đích danh
hoặc trung bình di động.

-

Các ps ghi có tk c.nợ n.tệ phải trả - ghi theo tỷ giá giao dịch là tỷ giá bán ra của ngân
hàng. Đối ứng là các chi phí, tài sản (ghi nợ tk 15x, 211, 6x…) khi mua vào cũng ghi
nhận theo tỷ giá này.
Nợ xxx: tỷ giá giao dịch
Có 331: tỷ giá giao dịch.
Trong trường ứng trước tiền hàng cho ncc thì khi hạch toán phải tách ra thành 2 phần:
- Phần n.tệ ứng với phần tiền ứng trước tính theo tỷ giá khi ứng trước tiền.
- Phần n.tệ còn lại tính theo tỷ giá giao dịch.

-

Các ps ghi nợ tk c.nợ n.tệ phải trả - ghi theo tỷ giá ghi sổ là tỷ giá đích danh khi nhận
hóa đơn hoặc tỷ giá tb di động.
Nợ 331: tỷ giá ghi sổ của tk 331
Có 1122: tỷ giá ghi số của tk 1122
Nếu tggs 331 > tggs 1122: Nợ 331/Có 515 số tiền cltg.
Nếu tggs 331 < tggs 1122: Nợ 635/Có 1122 số tiền cltg.

-

Trường hợp thanh toán bằng tiền vay
Nợ 331: tỷ giá ghi sổ của tk 331
Có 341 (tiền vay): tỷ giá giao dịch.
Nếu tggs 331 > tggd 341: Nợ 331/Có 515 số tiền cltg.
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Nếu tggs 331 < tggd 341: Nợ 635/Có 341 số tiền cltg.

-

Lưu ý: nếu hóa đơn đã hạch toán ở những kỳ trước đó và đã được đánh giá chênh
lệch tỷ giá cuối kỳ thì tỷ giá ghi sổ khi này không phải là tỷ giá trên hóa đơn mà là tỷ
giá cuối kỳ của lần đánh giá cuối cùng trước khi trả tiền.
Tỷ giá cuối kỳ được khai báo tại phân hệ kế toán tổng hợp.

-

7.1.6

Đối trừ công nợ giữa hai tài khoản công nợ: Nợ 331A/Có 331B. Ghi nợ tk 331A thì
theo tỷ giá ghi sổ của tk 331A, còn ghi có tk 331B thì theo tỷ giá ghi sổ của tk 331A.
Hoặc thực hiện thông qua tk trung gian 113.

Quy trình thực hiên trong phần mềm

Quy trình chung
Quy trình chung gồm có các bước sau:
1.

Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển

2.

Cập nhật số dư ban đầu

3.

Thực hiện các giao dịch mua hàng

4.

Thực hiện các giao dịch thanh toán

5.

Lập báo cáo.

Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển
Các khai báo gồm có:
1. Khai báo các tham số hệ thống
2. Danh mục nhà cung cấp
3. Danh mục phân nhóm nhà cung cấp
4. Danh mục điều khoản thanh toán
5. Danh mục thuế suất GTGT đầu vào
6. Khai báo danh mục hàng hóa, vật tư
7. Khai báo danh mục kho hàng.
Vào số dư ban đầu
Vào số dư bán đầu gồm có:
1. Vào số dư ban đầu của các ncc
2. Vào số dư ban đầu của các hóa đơn
3. Vào số dư nhận trước tiền hàng.
Các giao dịch mua hàng
Các giao dịch mua hàng gồm có:
1.

2.

Đặt hàng
-

Đặt hàng nội địa

-

Đặt hàng nhập khẩu.

Nhập mua nội địa
-

Nhập mua

-

Nhập chi phí

Fast Software Co., Ltd.

VII.6/23

Fast Accounting 11

3.

-

Nhập mua xuất thẳng

-

Xuất trả lại nhà cung cấp.

Nhập khẩu
-

4.

7. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Nhập khẩu.

Mua d.vụ, tài sản, ccdc.
-

Mua dịch vụ, ts, cc

-

Thanh toán tạm ứng.

Các giao dịch thanh toán
Các giao dịch thanh toán gồm có:
1.

Thanh toán bằng tiền gửi, tiền vay

2.

Thanh toán bằng tiền mặt

3.

C.từ phải trả khác

4.

Phân bổ tiền đã trả cho các hđ.

Lập báo cáo
Có 5 nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo hàng nhập mua
2. Báo cáo mua hàng theo tài khoản
3. Báo cáo công nợ nhà cung cấp
4. Báo cáo công nợ theo hóa đơn
5. Báo cáo đơn hàng.
7.1.7

Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả
1. Khai báo tham số hệ thống
2. Khai báo các danh mục từ điển
3. Cập nhật số dư ban đầu
4. Thực hiện các giao dịch
5. Lên báo cáo
6. Tiện ích.
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Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển

7.2

Phân hệ mua hàng khai báo các tham số hệ thống và các danh mục sau:
1. Các tham số hệ thống
2. Danh mục nhà cung cấp
3. Danh mục phân nhóm nhà cung cấp
4. Danh mục điều khoản thanh toán
5. Danh mục thuế suất GTGT đầu vào
7.2.1

Các tham số hệ thống

Các tham số hệ thống thuộc phân hệ mua hàng và công nợ phải trả gồm có:
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Stt
500

7. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Tên các tham số tab “Phải trả”
Hiện số dư c.nợ tức thời trên màn hình hóa đơn mua bán (0 Không, 1 - Có)

Giá trị
ngầm
định
1

Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hoá, vật tư.

505

Khi mua bán ứng với các tk này thì chương trình sẽ không hạch
toán các bút toán vào sổ cái. Chương trình chỉ hạch toán vào sổ kho
và sổ thuế GTGT. Hạch toán vào sổ cái sẽ thực hiện ở phiếu
thu/chi.

111

Kiểm tra hợp lệ của mã số thuế của khách hàng, ncc (0 - Không, 1 Cảnh báo, 2 - Không cho lưu)
510

Kiểm tra mã số thuế có đúng quy tắc quy định khi khai báo mst
trong danh mục khách hàng và nhập trên hóa đơn đầu vào.

1

Phân bổ tiền t/t cho các hóa đơn phân biệt theo ĐVCS (0 - Không, 1
- Có)
590

Chứng từ thu/chi phân bổ cho hóa đơn phải cùng đvcs/không cần
cùng đvcs.

1

Kiểm tra trùng hóa đơn thuế GTGT đầu vào (0 - Không, 1 - Cảnh
báo, 2 - Không cho lưu)
605

Kiểm tra mã số thuế có đúng quy tắc quy định khi khai báo mst
trong danh mục khách hàng và nhập trên hóa đơn đầu vào.

1

Tài khoản thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp.
610

Sử dụng hạch toán trên phiếu nhập hàng nhập khẩu.

33312

Tài khoản thuế nhập khẩu phải nộp
615

Sử dụng hạch toán trên phiếu nhập hàng nhập khẩu.

620

Tài khoản thuế tiêu thụ đặc biệt

33332
3332

Kiểm tra hóa đơn đầu vào quá hạn kê khai (0 - Không, 1 - Cảnh
báo, 2 - Không cho lưu)

7.2.2

625

Kiểm tra thời hạn hđ đầu vào so với quy định.

2

630

Số tháng quá hạn theo quy định kê khai của hóa đơn đầu vào

6

635

Ngầm định khai báo thuế của phiếu nhập hàng bán hoặc dịch vụ bị
trả lại (1 – Khai báo thuế đầu ra, 2 – Khai báo thuế đầu vào)

2

640

Mã "Nhóm hóa đơn" ngầm định khi cập nhập hóa đơn thuế đầu vào

1

Danh mục nhà cung cấp

Xem hướng dẫn khai báo danh mục khách hàng bên phân hệ kế toán bán hàng và công nợ
phải thu.
7.2.3

Danh mục phân nhóm nhà cung cấp

Xem hướng dẫn khai báo danh mục phân nhóm khách hàng bên phân hệ kế toán bán hàng
và công nợ phải thu.
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Danh mục điều khoản thanh toán

Xem hướng dẫn khai báo danh mục đ/k t/t bên phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải
thu.
7.2.5

Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu vào

Xem hướng dẫn sử dụng mục tương ứng bên phân hệ “Báo cáo thuế”.
7.2.6

Danh mục phân nhóm hóa đơn đầu vào

Xem hướng dẫn sử dụng mục tương ứng bên phân hệ “Báo cáo thuế”.
7.2.7

Danh mục hàng hóa, vật tư

Khai báo được thực hiện bên phân hệ kế toán hàng tồn kho.
7.2.8

Danh mục kho hàng

Khai báo được thực hiện bên phân hệ kế toán hàng tồn kho.

Cập nhật số dư ban đầu

7.3

Cập nhật số dư phân hệ mua hàng gồm các menu sau:
1. Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp
2. Vào số dư ban đầu của các hóa đơn
3. Vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng.
7.3.1

Vào số dư ban đầu của các nhà cung cấp

Xem hướng dẫn vào số dư ban đầu của các khách hàng bên phân hệ kế toán bán hàng và
công nợ phải thu.
7.3.2

Vào số dư ban đầu của các hóa đơn

Chức năng
Sử dụng khi có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
Khi t/t thì chỉ rõ t/t cho hđ này.
Màn hình nhập liệu
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Vào số dư ban đầu trả trước tiền hàng của ncc

Chức năng
Sử dụng khi có theo dõi chi tiết thanh toán theo từng hóa đơn.
Khi nhận hđ thì thực hiện phân bổ số tiền nhận trước này cho hđ.
Màn hình cập nhật

7.4

Mua hàng hóa, vật tư
Mua hàng hóa, vật tư có các menu sau:
1. Đơn hàng nội địa
2. Nhập mua hàng
3. Nhập mua xuất thẳng
4. Nhập chi phí mua hàng
5. Xuất trả lại nhà cung cấp
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6. Đơn hàng nhập khẩu
7. Nhập khẩu
7.4.1

Đơn hàng nội địa

Chức năng
-

Lập các đơn hàng.

-

Khi nhập mua thì phải chỉ rõ nhập mua từ đơn hàng nào để theo dõi tình hình thực hiện
đơn hàng.

-

Khi t/t cũng cần phải chỉ rõ t/t cho đơn hàng nào để theo dõi thanh toán theo đơn hàng.

Màn hình cập nhật

7.4.2

Khai báo trạng thái đơn hàng

Chức năng
Khai báo các trạng thái đơn hàng đã đóng hay đang còn thực hiện.
Màn hình khai báo
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Nhập mua hàng

Chức năng

-

Thực hiện giao dịch mua hàng.

-

Nếu theo dõi theo đơn hàng thì phải chỉ rõ mua theo đơn hàng nào. Có thể chọn đơn
hàng mua để chuyển sang nhập mua.

-

Chi phí mua hàng, nếu có, thì chương trình hỗ trợ phân bổ theo tiền hàng hoặc số lượng.
Hoặc người sử dụng tính riêng bên ngoài rồi cập nhật.

-

Chi phí mua hàng có thể khác/cùng ncc hàng hóa và/hoặc cùng/khác hạch toán tk c.nợ
phải trả. Chi phí mua hàng có thể phân bổ cho các vật tư theo tiêu thức tiền hàng hoặc
số lượng hoặc giá trị tự nhập.

-

Hđ thuế đầu vào được chuyển vào 2 sổ: Sổ thuế GTGT đâu vào và Sổ theo dõi thanh
toán chi tiết theo hđ.

Màn hình cập nhật

7.4.4

Nhập mua xuất thẳng

Chức năng
-

Thực hiện khi nhập mua rồi chuyển thẳng cho sản xuất, kinh doanh, không qua kho hàng.
Ví dụ:
+ Vật tư mua và được xuất cho sản xuất theo đơn hàng…
+ Vật tư mua vào được chuyển thẳng ra công trình mà không thông qua kho.
+ Hàng hóa mua rồi chuyển thẳng cho khách hàng.

-

Khi cập nhật số liệu thì giống như nhập mua bình thường nhưng thêm cột hạch toán tk
nợ khi xuất kho.

-

Khi lưu thì ngoài phiếu nhập chương trình có tạo ra luôn phiếu xuất tương ứng.
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Màn hình cập nhật

Lưu ý
-

7.4.5

Ngầm định khi tạo px chương trình sẽ lấy giá nhập làm giá xuất. Người sử dụng có thể
lựa chọn xuất theo giá trung bình (bỏ đánh dấu xuất đích danh).
Cập nhập chi phí mua hàng

Chức năng
-

Sử dụng cho trường hợp chứng từ chi phí về sau phiếu nhập mua đã cập nhật trước đó.

-

Chương trình cho phép chọn phiếu nhập mua để thuận tiện cho việc phân bổ - theo số
lượng hoặc theo giá trị của các vật tư trong phiếu nhập mua.

-

Lưu ý là đối với vật tư tính giá ntxt thì bắt buộc phải nhập chí phí ở menu này và chương
trình chỉ xử lý được khi làm pn cp cùng kỳ với phiếu nhập mua. Nếu vật tư tính giá ntxt và
pn cp khác kỳ thì phải nhập chi phí mua hàng ở phiếu nhập mua dịch vụ và hạch toán
vào giá vốn hoặc chi phí mua hàng.

-

Đối với vật tư tính giá hàng tồn kho theo phương pháp giá trung bình và chi phí cho từng
vật tư đã được phân bổ bên ngoài rồi thì có thể nhập như một phiếu nhập mua bình
thường với số lượng = 0 và tiền nhập = tiền chi phí.

Màn hình cập nhật thông tin
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Xuất trả lại nhà cung cấp

Chức năng
-

Sử dụng khi xuất trả lại nhà cung cấp mà có xuất hóa đơn.

-

Nếu xuất trả mà không xuất hóa đơn thì làm phiếu xuất kho bình thường.

-

Thông tin về hóa đơn xuất trả ngầm định sẽ được chuyển vào Sổ khai báo thuế gtgt đầu
vào với giá trị âm. Nếu đánh dấu khai báo thuế đầu ra thì chương trình cập nhật vào sổ
khai thuế gtgt đầu ra.

Màn hình cập nhật

Fast Software Co., Ltd.

VII.15/23

Fast Accounting 11

7. Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Lưu ý
-

7.4.7

Nếu theo dõi chi tiết c.nợ theo hđ thì phải thực hiện phân bổ giá trị xuất trả lại ncc cho hđ
nhập mua trước đó. Thực hiện ở chức năng phân bổ tiền hàng phải trả cho hóa đơn.
Đơn hàng nhập khẩu

Chức năng
-

Lập các đơn hàng.

-

Khi nhập mua thì phải chỉ rõ nhập mua từ đơn hàng nào để theo dõi tình hình thực hiện
đơn hàng.

-

Khi t/t cũng cần phải chỉ rõ t/t cho đơn hàng nào để theo dõi thanh toán theo đơn hàng.

Màn hinh cập nhật
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Nhập khẩu

Chức năng
-

Thực hiện cập nhật hàng nhập khẩu.

-

Chi phí mua hàng chỉ nhập nếu đó là cp nội địa, sau khi hàng đã về cảng, thường là vận
chuyển từ cảng về kho của doanh nghiệp.

-

Nếu tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp khác kỳ so với pn hàng thì nhập riêng tiền thuế
này ở mẹnu C.từ phải trả khác, hạch toán Nợ 133/Có 333 và khai báo hđ thuế gtgt hàng
nhập khẩu.

Màn hinh cập nhật
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Lưu ý
-

Giá tính thuế nhập khẩu và giá tính thuế TTĐB có thể khác với giá mua, do cơ quan hải
quan áp. Và giá này chỉ tính trên tiền VNĐ.

-

Khi nhập hđ thuế thì có thể có 3 loại hđ: Hđ của ncc nước ngoài, HĐ gtgt hàng nhập
khẩu, Hd của đơn vị vận chuyển nội địa.

7.5

Mua dịch vụ và các tài sản, ccdc

7.5.1

Mua dịch vụ và các tài sản, ccdc

Chức năng
-

Sử dụng để nhập mua các dịch vụ như q.cáo, bảo hiểm... hoặc các hàng hóa khác không
nhập kho mà đưa thẳng vào sử dụng như TSCĐ, CCDC…

Màn hình cập nhật
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Thanh toán tạm ứng mua dịch vụ và các tài sản, ccdc

7.5.2

Chức năng
Sử dụng cho các trường hợp nhân viên tạm ứng tiền mặt để mua dịch vụ, tscđ, ccdc và sau
đó thực hiện thanh toán:
-

Thanh toán tạm ứng mua dịch vụ, tài sản, ccdc…

-

Thanh toán cho ncc bằng tiền mặt tạm ứng trước đó: Nợ 331/Có 141. Khi này phải
nhập thêm mã ncc.

Nếu là thanh toán mua vật tư hàng hóa thì nhập như phiếu nhập mua bình thường chứ
không nhập ở menu này.
Màn hình cập nhật
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Thanh toán cho nhà cung cấp

7.6

Thanh toán cho nhà cung cấp có các màn hình giao dịch sau:
1. Chi trả bằng tiền gửi, tiền vay
2. Chi trả bằng tiền mặt
3. Chứng từ phải trả khác
4. Phân bổ tiền hàng trả cho các hóa đơn.
7.6.1

Chi trả cho nhà cung cấp

Chức năng
-

Thực hiện chi trả cho nhà cung cấp. Có thể là ứng trước hoặc trả sau, hoặc trả ngay.

-

Nếu theo dõi chi tiết theo hóa đơn thì chỉ rõ chi trả cho hóa đơn cụ thể ngay khi chi trả,
hoặc sau đó thực hiện phân bổ tiền đã trả cho các hóa đơn.

-

Nếu theo dõi chi trả theo đơn hàng thì phải chỉ rõ chi trả cho đơn hàng cụ thể.

Màn hình cập nhật
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Các lưu ý
Khi thực hiện chi có các mã giao dịch sau:
1. Mã gd = 1. Chi trả chi tiết cho hđ – phải chỉ rõ chi tiết cho hđ nào.
2. Mã gd = 2. Chi trả cho 1 ncc hoặc chi khác. Kô cần chỉ rõ cho hđ.
3. Mã gd = 3. Chi cho nhiều ncc. Với mã gd này thì kô thực hiện được các gd n.tệ.
4. Mã gd = 8. T/t mua hàng, dịch vụ trực tiếp bằng tiền, kô qua c.nợ.
5. Mã gd = 9. Trả trước cho ncc hoặc chi khác bằng n.tệ. Sử dụng cho trường hợp “ps
nợ” tính theo tỷ giá giao dịch (khi trả trước cho ncc thì ps_nợ của tk c.nợ phải trả tính
theo tggd). Có thể dùng mã gd số 2 nhưng check sửa tggs và gõ tggs bằng tggd.
Với mã gd = 8 có thể nhập hđ thuế đầu vào ở tab chi tiết hoặc tab hđ thuế. Nhưng chỉ được
chọn cách nhập ở 1 nơi.
Sau khi đã nhập các chi tiết hạch toán thì không được sửa lại mã gd. Muốn sửa lại mã gd thì
phải xóa hết các chi tiết hạch toán.
Các mã gd = 2, 3, 9 có thể phân bổ số tiền đã trả cho ncc cho các hđ. Tuy nhiên trong trường
hợp nhập nhiều dòng chi tiền thì các dòng phải không được đồng nhất về tk và mã ncc.
Liên quan đến ngoại tệ thì phải lưu ý đến cách tính tggs cho ps nợ và ps có. Xem hướng dẫn
ở phần “Giới thiệu chung”.
Chứng từ công nợ phải trả khác

7.6.2

Chức năng
Thực hiện các bút toán điều chỉnh như:
-

Điều chỉnh giảm công nợ, ví dụ ghi giảm (tất toán) số dư nợ nhỏ của ncc hoặc của 1
hđ.

-

Bù trừ c.nợ giữa các đối tượng c.nợ.
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Màn hình cập nhật

7.6.3

Phân bổ tiền trả cho các hóa đơn

Chức năng
Thực hiện phân bổ tiền trả cho các hđ cho các giao dịch sau:
-

Chi trả cho ncc, bao gồm cả trả trước

-

Xuất trả lại hàng cho ncc

-

C.từ phải trả khác làm giảm c.nợ phải trả

-

Điều chỉnh số tiền phải trả cho các hđ.

Màn hình xử lý thực hiện phân bổ
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Các chức năng hỗ trợ
Chức năng hỗ trợ gồm có: Tính lại số dư tức thời của các nhà cung cấp khi có những sai
lệch trong dữ liệu vì một lý do nào đó.

7.8

Báo báo
Có 5 nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo hàng nhập mua
2. Báo cáo mua hàng theo tài khoản
3. Báo cáo công nợ nhà cung cấp
4. Báo cáo công nợ theo hóa đơn
5. Báo cáo đơn hàng.

7.9

Các tiện ích – nhập danh mục, số dư từ excel
Các tiện ích gồm có: Nhập danh mục và số dư ban đầu từ excel.
Sử dụng để import (nhập) các danh mục và số dư ban đầu khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
Xem hướng dẫn ở chương “Các thao tác chung”.
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Giới thiệu chung
Các chức năng và tính năng chính

8.1.1

Phân hệ kế toán hàng tồn kho thực hiện các giao dịch nhập (nhập từ sản xuất, nhập khác),
xuất (xuất cho sản xuất, sử dụng, xuất khác) và điều chuyển kho (không bao gồm nhập mua
và xuất bán – được cập nhật bên mua hàng và bán hàng), tính giá hàng tồn kho và lên các
báo cáo nhập, báo cáo xuất và báo cáo tồn kho.
Danh mục vật tư, ccdc, thành phẩm, hàng hóa

8.1.2

Vật tư, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế, thành phẩm, hàng hóa được quản chung trong 1
danh mục – danh mục vật tư. Các thông tin quan trọng về danh điểm vật tư bao gồm:

8.1.3

-

Tên, đơn vị tính.

-

Có theo dõi tồn kho hay không.

-

Phương pháp tính giá hàng tồn kho

-

Phân loại, phân nhóm vật tư theo các tiêu chí khác nhau phục vụ các báo cáo quản trị.

-

Các tài khoản hỗ trợ tự động hạch toán khi thực hiện nhập xuất

-

Giá trị tồn kho tối thiểu, tối đa để kiểm tra tồn kho dưới hoặc vượt định mức.
Theo dõi kho “vật lý” và kho “logic”

Để tiện cho quản lý thì có thể mở những kho logic có cùng chung một kho vật lý.
8.1.4

Theo dõi tồn tại các kho, tại các dự án và tại các đại lý

Chương trình cho phép theo dõi tồn vật tư tại các kho, tại các dự án và tại các đại lý.
Trong danh mục kho khai báo thông tin kho thuộc kho đại lý, kho theo dõi chi tiết tồn theo dự
án.
Mỗi đại lý mở một mã kho riêng.
Đối với tồn kho tại các dự án thì có mở một mã kho “logic”/ảo để theo dõi vật tư tại các dự án.
Khi cập nhật phải chỉ rõ nhập xuất liên quan đến dự án nào.
8.1.5

Tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình tháng

Giá xuất kho được tính vào cuối kỳ sau khi ta đã thực hiện xong tất cả các giao dịch, chứng
từ liên quan đến hàng hóa vật tư.
Giá tính được sẽ cập nhật cho vật tư xuất kho, giá vốn hàng xuất bán và các nhập kho theo
giá trung bình.
Các chi phí nhập mua, các điều chỉnh chỉ liên quan đến giá trị có thể được cập nhật như một
bản ghi bình thường (có mã kho, mã vật tư) nhưng số lượng = 0. Chương trình tự động tính
các chi phí này vào giá tồn kho của vật tư, hàng hoá.
Nếu một vật tư tính giá trung bình như xuất ra theo giá đích danh thì phải đánh dấu vào
phiếu xuất là xuất theo giá đích danh. Khi tính giá chương trình sẽ không áp giá cho phiếu
xuất này và khi tính giá chương trình cũng trừ bớt đầu vào – số lượng và giá trị - chính bằng
phiếu xuất này.
Trong một số trường hợp khi nhập kho có thể sẽ không biết giá mà sẽ nhập theo giá trung
bình trong kỳ. Lúc này phải đánh dấu là phiếu nhập theo giá trung bình và khi tính giá trung
bình chương trình sẽ tự động cập nhật giá trung bình cho các phiếu nhập kho này.
Trong trường hợp một vật tư có thể nằm ở nhiều kho thì có 2 khả năng xác định giá tồn kho:
một giá trung bình chung cho toàn công ty (cho tất cả các kho) hoặc mỗi vật tư ở mỗi kho có

Fast Software Co., Ltd.

VIII.3/22

Fast Accounting 11

8. Kế toán hàng tồn kho

một giá riêng. Ta có thể lựa chọn một trong 2 khả năng này và khai báo cho chương trình
biết trong "Tham số hệ thống".
Trường hợp sử dụng giá trung bình chung cho vật tư ở nhiều kho thì các phiếu nhập điều
chuyển theo giá trung bình và các phiếu nhập khác theo giá trung bình sẽ không tham gia
vào quá trình tính toán giá. Ngoài ra, chương trình cũng trừ đi về số lượng và giá trị đúng
bằng tổng số lượng và giá trị của các phiếu xuất giá đích danh của các vật tư tính giá tồn kho
theo phương pháp trung bình tháng.
Nếu sử dụng giá chung thì khi lên báo cáo nhập xuất tồn cho toàn công ty sẽ không xuất hiện
chênh lệch giữa “Giá trị tồn cuối tháng” và “Số lượng tồn cuối tháng* Đơn giá trung bình”.
Nhưng khi lên báo cáo nhập xuất tồn cho một kho riêng biệt hoặc một nhóm kho thì có thể
xảy ra chênh lệch và giá trị chênh lệch này có thể lớn nhỏ tuỳ theo biến động của giá nhập
trong kỳ ở các kho và giá tồn đầu kỳ ở các kho. Vì vậy ta khi lên báo cáo nhập xuất tồn cho
một kho hoặc một nhóm kho thì nếu chỉ in về mặt số lượng mà không in về mặt giá trị. Còn
các báo cáo riêng về giá trị tồn cuối hoặc tổng nhập hoặc tổng xuất trong kỳ thì có thể cả về
số lượng và giá trị. Một phương án khác để xử lý các chênh lệch là ta phải tạo các bút toán
bù trừ chênh lệch. Việc này có thể thực hiện tự động bằng chương trình khi ta thực hiện tính
giá trung bình.
Khi tính giá trung bình cho từng vật tư ở từng kho thì có thể xảy ra các chệnh lệch do trong
Fast Accounting đơn giá được lưu trữ chỉ có 2 chữ số sau dấu phẩy thập phân. Các chênh
lệch này thường rất nhỏ, nhưng cũng có thể lớn nếu như số lượng nhập xuất tồn lớn.
Giá trị chênh lệch = (Giá trị tồn cuối tháng - Số lượng tồn cuối tháng* Đơn giá trung bình)
có thể in ra và xử lý tuỳ theo ý của người sử dụng hoặc sẽ do chương trình tự động hạch
toán.
Nếu để chương trình tự động hạch toán thì chương trình sẽ tạo một phiếu xuất riêng cho
các chênh lệch hoặc đưa các chênh lệch vào phiếu xuất đầu tiên hoặc phiếu xuất cuối
cùng tùy theo khai báo ở mục tham số tùy chọn.
8.1.6

Tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình di động theo ngày

Chương trình cho phép tính giá trung bình di động ngay tức thì mỗi khi làm có một nhập kho
mới.
Tính giá trung bình tức thời chỉ thực hiện đúng khi không có sửa lại các chứng từ đã nhập
trước đó, giá nhập phải có ngay khi nhập và nhập xuất phải thực hiện đúng theo thời gian
thực. Trên thực tế thì hay có việc sửa lại chứng từ, khi nhập thì có thể chưa có giá và đã
thực hiện xuất, giá được bổ sung sau. Trong trường hợp này thì sử dụng tính giá trung bình
di động vào cuối tháng. Khi tính giá vào cuối tháng chương trình không xác định được thứ tự
theo thời gian nhập xuất trong một ngày thì chứng từ nào là thực hiện trước hay sau, vì vậy
chương trình sẽ tính di động theo ngày, trong một ngày thì có cùng 1 giá, và chỉ thay đổi giá
vào ngày tiếp theo.
Cách tính và các lưu ý đều giống như phương pháp giá trung bình tháng (kỳ) và có thể đọc ở
“Tính giá tồn kho theo phương pháp trung bình tháng”.
8.1.7

Tính giá tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

Giá NTXT được tính cho các phiếu xuất bằng cách trừ dần từ các phiếu nhập theo nguyên
tắc nhập trước xuất trước.
Giá NTXT không được tính ngay khi làm phiếu xuất. Giá xuất NTXT chỉ được cập nhật khi
chạy chức năng “Tính đơn giá NTXT”.
Một số điểm cần lưu ý:
1. Phần mềm chỉ đưa ra đơn giá xuất cuối cùng chứ không chỉ ra cho người sử dụng biết
là phiếu xuất được xuất từ các phiếu nhập nào.
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2. Trên thực tế việc hoàn thiện chứng từ nhập để nhập liệu có thể bị chậm, chuyển sang
những ngày hôm sau nên xảy ra hiện tượng “xuất âm”. Vì vậy chương trình cho phép
tính toán tính NTXT đúng cho các phiếu trong tháng, tức là có thể xuất từ các phiếu
nhập của những ngày sau đó, nhưng trong cùng 1 tháng thì số liệu nhập đủ để xuất.
3. Trong trường hợp có sự điều chuyển giữa các kho và vật tư điều chuyển đến lại được
điều chuyển đi ngay trong cùng 1 ngày thì phải đánh số thứ tự tính toán cho kho nào
trước, kho nào sau để có giá nhập điều chuyển đến trước khi xuất điều chuyển đi.
Trong trường hợp không có nhập đ/c đến và xuất đ/c đi một vật tư trong cùng 1 ngày
thì chương trình sẽ tính trước cho các kho có phiếu xuất đ/c rồi mới tính cho các kho
còn lại.
Trong trường hợp có nhập đ/c đến và xuất đ/c đi trong cùng một ngày nhưng số
lượng tồn và nhập # trong kỳ đủ cho xuất thì cũng kô cần đánh số thứ tự kho.
Lưu ý liên quan đến chi phí nhập mua:
Khi nhập chi phí nhập mua thì phải chỉ rõ chi phí này bổ cho phiếu nhập mua nào.
Ngoài ra, các phiếu nhập chi phí phải cùng tháng với phiếu nhập mua. Trong trường hợp
phiếu nhập chi phí phát sinh vào tháng sau đối với phiếu nhập mua thì phải hạch toán phiếu
nhập chi phí trực tiếp vào giá vốn hàng bán, chi phí sản xuất hoặc giá của phiếu nhập mua
khác, tùy theo lựa chọn của người sử dụng.
Cập nhật chi tiết tồn kho đầu kỳ của vật tư hàng hóa tính giá theo phương pháp NTXT
Đối với các vật tư tính giá tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước ta phải khai báo
số tồn đầu (về số lượng và giá trị) của từng phiếu nhập mà chưa xuất hết.
Trường hợp lần đầu tiên sử dụng chương trình, có thể coi toàn bộ số tồn kho đầu kỳ là một
phiếu nhập chưa xuất hết và nhập một phiếu đầu kỳ duy nhất.
8.1.8

Tính giá tồn kho theo phương pháp đích danh

Trong trường hợp này người sử dụng phải tự xác định và tự gõ giá xuất/giá vốn và chương
trình không can thiệp gì cả. Chương trình chỉ dựa trên các giá do người sử dụng nhập vào để
tính ra giá trị tồn kho.
8.1.9

Thực hiện các giao dịch, cập nhật chứng từ

Các giao dịch nhập xuất kho được cập nhật ở 3 phân hệ:
1. Mua hàng
-

Nhập mua (nội địa)

-

Nhập mua – xuất thẳng

-

Nhập chi phí

-

Xuất trả lại nhà cung cấp

-

Nhập khẩu

2. Bán hàng
-

Xuất bán

-

Nhập hàng bán bị trả lại.

3. Tồn kho
-

Nhập kho

-

Xuất kho
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Xuất điều chuyển giữa các kho

-

Xuất điều chuyển giữa các dự án.
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Như vậy, ở phân hệ “Tồn kho” thực hiện các giao dịch nhập xuất cho/từ sản xuất, sử dụng và
xuất điều chuyển. Nhập mua xuất bán thì cập nhật ở phân hệ Mua hàng và bán hàng.
Đối với nhập điều chuyển kho thì có 2 cách thực hiện:
1. Một bước: Thực hiện khi làm xuất điều chuyển – chương trình tự động tạo phiếu nhập
điều chuyển.
2. Hai bước: Thực hiện xuất và nhập ở 2 màn hình giao dịch xuất và nhập. Khi này cần
lựa chọn mã giao dịch xuất/nhập điều chuyển kho.
Các lưu ý về tính giá xuất ngay khi lập phiếu xuất
Chương trình cho phép tính và áp giá xuất ngay khi xuất kho. Để thực hiện được việc này ta
phải khai báo ở phần “Tham số hệ thống” là tính giá xuất tức thời.
Có một số lưu ý sau khi thực hiện tính và áp giá xuất ngay khi xuất kho:
-

Việc tính ngay giá xuất có thể làm chậm tốc độ khi lưu số liệu.

-

Giá xuất sẽ không chính xác nữa nếu như có những sửa đổi liên quan đến các nhập
kho trước đó.

-

Trong một số trường hợp đặc biệt do có khó khăn trong việc phân biệt thứ tự nhập
xuất nên khi ta lọc chứng từ ra sửa và lưu lại thì giá có thể bị thay đổi ngay cả khi
chúng ta sửa các thông tin không liên quan gì đến số lượng và đơn giá.

-

Nếu giá xuất tức thời chỉ mang ý nghĩa tham khảo, quản trị thì cuối tháng (kỳ) ta có thể
tính lại giá xuất cho cả tháng.

Các lưu ý về kiểm tra tồn kho khi xuất kho
Khi thực hiện nhập xuất chương trình sẽ tính ngay số tồn kho tức thời.
Trong phần “Tham số hệ thống” ta có thể khai báo có/không hiện lên trường tồn kho tức
thời trên các màn hình nhập xuất.
Ngoài ra chương trình cho phép khai báo là có/không kiểm tra việc xuất âm và chỉ cảnh
báo/không cho phép xuất kho nếu không đủ số lượng (xuất âm).
Trong một số trường hợp đặc biệt vì một lý do nào đó, ví dụ mất điện đột ngột, thì số tồn kho
tức thời có thể bị sai. Khi này ta phải chạy chức năng “Tính lại số lượng tồn kho tức thời”
của chương trình.
Tra cứu giá trong khi nhập chứng từ
Chương trình cho phép tra cứu giá của các phiếu nhập để cập nhật giá khi xuất kho.
Chương trình cũng cho phép tra cứu giá của các phiếu xuất trước đó để cập nhật giá khi
nhập kho.
8.1.10 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ kế toán hàng tồn kho:
1. Danh mục từ điển
2. Số dư tồn kho
3. Thực hiện các giao dịch
4. Báo cáo nhập, xuất, tồn kho
5. Tiện ích
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Khai báo tham số hệ thống và các danh mục từ điển

8.2

Tham số hệ thống và các danh mục sau đây được khai báo trong phân hệ hàng tồn kho:
1. Tham số hệ thống
2. Danh mục hàng hóa, vật tư
3. Danh mục loại vật tư
4. Danh mục phân nhóm hàng hóa, vật tư
5. Danh mục kho
6. Khai báo về kho để tính giá nhập trước xuất trước
7. Khai báo về chứng từ để tính giá nhập trước xuất trước
8.2.1

Khai báo các tham số hệ thống

Chức năng:
-

Khai báo các tham số hệ thống thuộc phân hệ hàng tồn kho. Các tham số được trình bày
trong bảng dưới.
Việc khai báo được thực hiện tại “Hệ thống/Tham số hệ thống”.

Fast Software Co., Ltd.

VIII.7/22

Fast Accounting 11

Stt

8. Kế toán hàng tồn kho

Tên các tham số tab “Tồn kho”

Giá trị ngầm
định

701

Hiện tồn kho tức thời (0 – Không, 1 - Có)

0

705

Kiểm tra tồn âm khi xuất kho (0 - Không, 1 - Cảnh báo, 2 - Không
cho lưu)

0

710

Cách tính giá tb cho vật tư có ở nhiều kho (1 - Một giá chung, 2 Giá riêng cho từng kho và dự án)

2

720

Xử lý chênh lệch giá khi tính giá (tb) tồn kho (1 - Tạo px, 2 - Áp
vào px cuối)

2

725

Mã chứng từ áp tiền chênh lệch khi tính giá tb và tạo px

730

Tính và áp giá cho các v.tư tính giá tb di động khi xuất kho (0 Không, 1 - Có)

PXD,HDA
0

Ngày bắt đầu tính và áp giá cho các v.tư tính giá tb di động khi
xuất kho
Tham số này sử dụng để phòng ngừa sai sót khi sửa chứng từ
đã được tính giá vào cuối tháng.
735

Mỗi khi tính giá vào cuối tháng thì chương trình sẽ tự động áp lại
bằng ngày đầu của tháng tiếp theo.

740

Cách tính giá NTXT (1 - Đúng theo ngày, 2 - Đúng theo tháng)

2

745

Đối tượng tính giá thành ngầm định (1 – Sản phẩm, 2 – Lsx –
Sp, 3 – Bpht – Sp, 4 – Lsx – Bpht – Sp)

1

750

Họ và tên thủ kho
Storekeeper's name

755

Sử dụng khi in c.từ, b/c mẫu tiếng Anh.

01-01-2016

Họ và tên
thủ kho
Storekeeper'
s name

Danh mục hàng hóa, vật tư

8.2.2

Chức năng
-

Khai báo các loại hàng hóa, vật tư, thành phẩm của đơn vị

-

Cập nhật tài khoản kho, tài khoản doanh thu, tài khoản giá vốn,… theo từng loại hàng
hóa, vật tư, thành phẩm.

Màn hình khai báo
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Giải thích một số trường thông tin
Theo dõi tồn kho

Vật tư có theo dõi tồn kho hay không.
Sử dụng cho một số trường hợp vật tư không theo dõi tồn kho
hoặc là dịch vụ.

Loại vật tư

Chọn một trong 4: 21 - Nguyên vật liệu; 22 - Phụ tùng, công cụ;
51 - Thành phẩm; 61 - Hàng hoá.
Mã 51 được sử dụng khi tính giá thành sản phẩm.

Tk kho

Dùng để tự động hạch toán tk kho trong phiếu nhập/xuất

Sửa tk kho

1 – Được sửa - dùng trong trường hợp cùng một vật tư có thể
nằm trên 2 tài khoảnkhác nhau khi hạch toán thì phải cho phép
sửa tài khoản kho.

Pp tính giá tồn kho

Chọn 1 trong 4 phương pháp tính giá tồn kho: 1 - Giá trung bình
tháng, 2 – Giá đích danh, 3 - Giá nhập trước xuất trước, 4 – Giá
trung bình di động.

Tk chênh lệch giá tb

Sử dụng khi tính giá trung bình và có phát sinh chênh lệch thì
hạch toán vào tk nào.

….
Tk doanh thu

Dùng để hạch toán tự động khi lập hóa đơn bán hàng.

Tk giá vốn
Tk chiết khấu
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Tk cp khuyến mãi
Tk hàng bán bị trả lại
…….
Tk nguyên vật liệu

Dùng để tự động hạch toán tk chi phí trong phiếu xuất sử dụng

Tk sản phẩm dở dang

Sử dụng khi thực hiện các tính toán liên quan đến giá thành

……
Nhóm vật tư 1, 2, 3

Hàng hóa vật tư được phân theo nhóm nào và được khai báo
trong danh mục nhóm hàng hóa, vật tư

Số lượng tồn tối thiểu

Số lượng hàng hóa vật tư tồn ít nhất

Số lượng tồn tối đa

Số lượng hàng hóa vật tư tồn nhiều nhất

Ghi chú

Thông tin hàng hóa vật tư

Mã ĐVCS

Nhập mã đvcs nếu mã vật tư chỉ dùng cho đvcs này.

Trạng thái

Mã có/không sử dụng trên các màn hình nhập liệu, lọc báo cáo.

8.2.3

Danh mục loại hàng hóa, vật tư

Chức năng
-

Để phân loại vật tư, hàng hoá. Danh mục được cố định trong phần mềm gồm có các loại:
vật tư, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

Màn hình khai báo

8.2.4

Danh mục phân nhóm hàng hóa, vật tư

Chức năng
-

Khai báo phân nhóm vật tư, hàng hoá theo nhu cầu của người sử dụng. Có 03 trường để
thực hiện việc phân nhóm cho các vật tư, hàng hoá.

Màn hình khai báo

8.2.5

Cập nhật định mức vật tư cho các sản phẩm

Chức năng
-

Khai báo định mức vật tư cho các sản phẩm.
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-

Sử dụng khi xuất vật tư cho sản xuất theo định mức và tính giá thành theo phương pháp
phân bổ chi phí theo định mức.

-

Định mức có thể phụ thuộc/riêng biệt theo lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán (phân
xưởng, dây chuyền/công nghệ sx)…

Màn hình khai báo

8.2.6

Danh mục kho vật tư

Chức năng
-

Khai báo thông tin về các kho vật tư.

Màn hình khai báo

Giải thích một số trường thông tin
Kho đại lý

Đánh dấu là kho đại lý. Được sử dụng trong 1 số báo cáo.

Tk hàng tồn tại đại lý

Sử dụng để hạch toán tự động khi thực hiện nhập xuất vật tư.
Nếu là kho đại lý thì hạch toán vào tk này. Nếu kô phải là kho đại
lý thì hạch toán và tk kho khai báo trong danh mục vật tư.
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Theo dõi tồn kho theo dự án Đối với các kho theo dõi tồn theo dự án thì khi nhập xuất phải
nhập mã dự án.
Nếu các vật tư không theo dõi tồn theo dự án nhưng cất giữ
trong cùng 1 kho vật lý với các vật tư theo dõi tồn theo dự án thì
phải tách thành 2 mã kho riêng – kho theo dõi tồn vật tư theo dự
án và kho không theo dõi tồn vật tư theo dự án.
Mã đvcs

Khi nhập liệu, làm việc với đvcs nào thì chỉ làm việc với các kho
của đvsc được khai báo.

Trạng thái

Mã có/không còn sử dụng.

8.2.7

Khai báo về kho để tính giá nhập trước xuất trước

Chức năng
-

Dùng để khai báo trình tự tính toán khi tính giá nhập trước xuất trước.

-

Trong trường hợp tính giá theo phương pháp ntxt và có điều chuyển giữa các kho thì
chương trình chưa phân biệt được trình tự nhập xuất vật tư. Vì vậy phải khai báo trình tự
tính toán cho trường hợp có xuất điều chuyển giữa các kho.

Màn hình cập nhật
Người sử dụng cập nhật vào cột ‘Stt-ntxt’.

8.2.8

Khai báo về chứng từ để tính giá nhập trước xuất trước

Chức năng
-

Dùng để khai báo trình tự tính toán khi tính giá nhập trước xuất trước.

-

Trong trường hợp tính giá theo phương pháp ntxt và số liệu được cập nhật ở nhiều màn
hình khác nhau thì chương trình chưa phân biệt được trình tự nhập xuất vật tư. Vì vậy
phải khai báo trình tự tính toán cho trường hợp c.từ được nhập ở nhiều màn hình khác
nhau.

Màn hình cập nhật
Người sử dụng cập nhật vào cột ‘Stt-ctntxt’.

-

Cập nhật số tồn kho ban đầu

8.3

Cập nhật số tồn kho gồm các menu sau:
1. Vào số dư, tồn kho ban đầu
2. Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước
3. Vào số tồn kho ban đầu của các dự án
4. Kết chuyển số tồn kho sang năm sau
8.3.1

Vào số dư, tồn kho ban đầu

Chức năng
-

Cập nhật số tồn kho ban đầu (số lượng và giá trị) của các mặt hàng ở các kho

-

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số tồn kho ban đầu một lần khi bắt đầu sử dụng phần
mềm.

-

Đối với các kỳ tiếp theo trong năm và của cả các năm sau số tồn kho sẽ do chương trình
tự động tính toán và kết chuyển.
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-

Đối với các vật tư tính tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước thì phải nhập số
tồn kho cho từng phiếu nhập ở menu cập nhật tồn kho nhập trước xuất trước và sau đó
chương trình sẽ tự động tính và lưu tổng số tồn kho của từng vật tư từ các phiếu nhập.

-

Đối với các vật tư theo dõi tồn kho theo dự án thì phải cập nhật ở menu riêng “Vào tồn
kho vật tư của các dự án”. Ở menu này cho phép cập nhật tồn kho cho cả 2 loại vật tư –
có/không theo dõi tồn theo dự án.

Màn hình cập nhật

8.3.2

Vào chi tiết tồn kho nhập trước xuất trước

Chức năng
-

Đối với các vật tư tính giá tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước ta phải khai
báo số tồn đầu (về số lượng và giá trị) của từng phiếu nhập mà chưa xuất hết.

-

Trường hợp lần đầu tiên sử dụng chương trình có thể coi toàn bộ số tồn kho đầu kỳ là
một phiếu nhập chưa xuất hết và nhập một phiếu đầu kỳ duy nhất.

-

Sau khi nhập tồn đầu của các phiếu nhập chương trình sẽ tự động cộng dồn và chuyển
sang tồn đầu cho các kho và ta không phải nhập tổng số tồn kho (số tổng) của từng vật
tư nữa.

-

Lưu ý là với các vật tư theo dõi giá ntxt thì chương trình chưa cho phép theo dõi tồn kho
theo dự án.
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Vào số dư, tồn kho ban đầu của các dự án

Chức năng
-

Cập nhật số tồn kho ban đầu (số lượng và giá trị) của các mặt hàng ở các kho. Có thể
nhập cho cả kho không theo dõi tồn vật tư theo dự án.

-

Người sử dụng chỉ phải cập nhật số tồn kho ban đầu một lần khi bắt đầu sử dụng phần
mềm.

-

Đối với các kỳ tiếp theo trong năm và của cả các năm sau số tồn kho sẽ do chương trình
tự động tính toán và kết chuyển.

-

Lưu ý là với các vật tư theo dõi giá ntxt thì chương trình chưa cho phép theo dõi tồn kho
theo dự án.

Màn hình cập nhật

8.4
8.4.1

Thực hiện giao dịch, cập nhật chứng từ
Nhập kho

Chức năng
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-

Nhập kho dùng để thực hiện các giao dịch nhập kho, cập nhật các phiếu nhập thành
phẩm từ sản xuất, nhập trả lại các NVL từ sản xuất, nhập điều chuyển, nhập khác.

-

Nhập mua, nhập mua xuất thẳng, nhập hàng bán bị trả lại được thực hiện ở các phân hệ
mua hàng và bán hàng.

-

Trong trường hợp điều chuyển kho qua 2 bước thì nhập điều chuyển được cập nhật ở
menu này. Nếu thực hiện điều chuyển kho 1 bước thì nhập điều chuyển được nhật ở
menu xuất điều chuyển kho (khi xuất đ/c thì chương trình tự động tạo nhập đ/c).

Màn hình cập nhật

Giải thích một số trường thông tin
Mã giao dịch

Có các mã gd: 4 - Nhập từ sx, 5 - Nhập đ/c, 9 - Nhập khác
Mã gd 4 sử dụng khi tính giá thành.
Mã gd 5 sử dụng khi lên một số b/c không tính đến ps đ/c.

8.4.2

Xuất kho

Chức năng
-

Thực hiện các giao dịch xuất kho, cập nhật phiếu xuất kho cho sản xuất, cho sử dụng và
xuất khác.

-

Xuất điều chuyển 2 bước (không tự động tạo nhập kho) thì thực hiện tại đây. Xuất điều
chuyển 1 bước (tạo luôn nhập kho) thực hiện ở menu “Xuất điều chuyển”.

-

Hóa đơn bán hàng, phiếu xuất trả lại nhà cung cấp thực hiện ở các phân hệ bán hàng và
mua hàng.

-

Cho phép thực hiện xuất kho theo định mức dựa vào định mức và lệnh sản xuất.

Màn hình cập nhật
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Giải thíc một số trường thông tin
Mã giao dịch

Có các mã gd: 4 – Xuất cho sx, 5 – Xuất đ/c, 9 – Xuất khác
Mã gd 4 sử dụng khi tính giá thành.
Mã gd 5 sử dụng khi lên một số b/c không tính đến ps đ/c.

<Chọn định mức>

Sử dụng cho trường hợp xuất vật tư theo định mức.
Đầu tiên nhập mã sản phẩm, sau đó chọn định mức và nhập số
lượng thành phẩm sẽ sản xuất với vật tư sẽ xuất ra. Chương
trình sẽ tính các vật tư cần xuất ra và với số lượng bao nhiêu.
Khi xuất theo định mức thì không được sửa thông tin chi tiết về
vật tư và số lượng xuất.

8.4.3

Xuất điều chuyển giữa các kho

Chức năng
-

Sử dụng cho trường hợp xuất điều chuyển kho 1 bước – tạo luôn nhập điều chuyển.

-

Nếu thực hiện điều chuyển kho qua 2 bước thì xuất điều chuyển thực hiện ở menu xuất
kho.

Màn hình cập nhật
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Xuất điều chuyển giữa các dự án

Chức năng
-

Sử dụng cho trường hợp xuất điều chuyển 1 bước giữa các dự án – tạo luôn nhập điều
chuyển.

-

Nếu thực hiện điều chuyển giữa các dự án qua 2 bước thì xuất điều chuyển thực hiện ở
menu xuất kho.

Màn hình cập nhật

8.4.5

Lệnh sản xuất

Chức năng
-

Khai báo lệnh sản xuất.

-

Sử dụng cho trường hợp quản lý sản phẩm theo lệnh sản xuất, tính giá thành theo lệnh
sản xuất.

Fast Software Co., Ltd.

VIII.17/22

Fast Accounting 11

8. Kế toán hàng tồn kho

Màn hình cập nhật

Tính giá tồn kho cuối kỳ

8.5

Cuối kỳ thực hiện tính giá theo phương pháp lựa chọn:
1. Tính giá trung bình tháng
2. Tính giá trung bình di động theo ngày
3. Tính giá nhập trước xuất trước.
8.5.1

Tính giá trung bình tháng

Chức năng
Thực hiện tính và áp giá trung bình cho 1 kỳ.
Màn hình điều kiện tính toán

8.5.2

Tính giá trung bình di động theo ngày

Chức năng
Thực hiện tính và áp giá trung bình di động (theo ngày) cho 1 kỳ.
Màn hình điều kiện tính toán
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Tính giá nhập trước xuất trước (NTXT)

Chức năng
Thực hiện tính và áp giá ntxt cho 1 kỳ.
Màn hình điều kiện tính toán

8.6
8.6.1

Các tính năng hỗ trợ
Tính lại tồn kho tức thời

Chức năng
-

Tính lại tồn kho tức thời của vật tư cho trường hợp có những sai lệch vì một lý do nào đó.

Điều kiện lọc để tính toán
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8.6.2

8. Kế toán hàng tồn kho

Kiểm tra số liệu

Chức năng
Kiểm tra số liệu khi có sai sót giữa sổ cái với sổ kho hoặc giữa tồn ntxt theo phiếu nhập
và tồn theo kho.

-

Kiểm tra khi sổ cái khác với sổ kho
-

Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp

-

Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ

-

Kiểm tra chứng từ lệch giữa sổ cái và thẻ kho

-

Kiểm tra định khoản của tài khoản vật tư khác với khác với khai báo trong danh mục
vật tư

-

Kiểm tra các bản ghi không hợp lệ trong các tệp tồn kho đầu kỳ

-

Kiểm tra chứng hạch toán giữa sổ cái và thẻ kho

-

Kiểm tra chứng từ hạch toán của tài khoản vật tư.

Kiểm tra khi chênh lệch giữa tồn NTXT và tồn kho
-

Kiểm tra giữa tồn theo NTXT lệch với tồn kho cuối kỳ.

Điều kiện lọc
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8. Kế toán hàng tồn kho

Kết chuyển số tồn kho sang năm sau

Chức năng
-

Thực hiện kết chuyển số tồn kho sang năm sau.

-

Nếu sau khi đã kết chuyển số tồn kho mà ta sửa lại số liệu của năm trước thì phải thực
hiện kết chuyển lại.

Màn hình thực hiện

8.8

Báo cáo
Các báo cáo trong phân hệ tồn kho gồm có 3 nhóm:
1. Các báo cáo nhập kho
2. Các báo cáo xuất kho
3. Các báo cáo tồn kho

8.9

Tiện ích
Tiện ích gồm các chức năng sau:
1. Nhập danh mục và số dư ban đầu từ Excel
2. Nhập chứng từ từ Excel.
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8. Kế toán hàng tồn kho

Hướng dẫn cách nhập số liệu từ excel xem ở chương “Các thao tác chung”.
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9.1

9. Kế toán tài sản cố định

Giới thiệu chung

9.1.1

Các chức năng, tính năng chính

Phân hệ kế toán TSCĐ có các chức năng sau:
1. Khai báo thông tin về tài sản cố định và các thay đổi.
2. Tính và phân bổ khấu hao, tạo bút toán khấu hao.
3. Lên các báo cáo thống kê, tăng giảm và khấu hao TSCĐ.
Các thông tin về TSCĐ được khai báo rất chi tiết để phục các báo cáo theo quy định cũng
như các báo cáo quản trị.
Phần mềm cho phép cập nhật các thay đổi trong quá trình sử dụng liên quan đến TSCĐ:
1. Thay đổi về giá trị tài sản, tăng hoặc giảm.
2. Điều chuyển tài sản từ bộ phận này sang bộ phận khác và các thay đổi về thông tin
hạch toán đi cùng.
3. Tạm dừng khấu hao trong một khoảng thời gian nào đó.
4. Thôi khấu hao.
5. Giảm tài sản.
Khấu hao TSCĐ được tính toán như sau:
1. Cho từng kỳ theo tài sản và bộ phận sử dụng.
2. Có 3 phương pháp tính khấu hao: đường thẳng (theo tỷ lệ thời gian sử dụng), sản
lượng và theo giá trị giảm dần.
3. Cho phép trong 1 kỳ có thể điều chuyển ở các bpsd khác nhau. Tỷ lệ khấu hao được
tính dựa vào thời gian sử dụng hoặc sản lượng ở từng bpsd.
4. Khấu hao sẽ không được tính trong thời gian tạm dừng khấu hao hoặc thôi khấu hao.
Khấu hao hàng kỳ sau khi tính toán được phân bổ theo các đối tượng sau, tùy yêu cầu của
từng doanh nghiệp:
1. Tài khoản chi phí
2. Bộ phận hạch toán
3. Mã phí
4. Dự án
5. Lệnh sản xuất
6. Sản phẩm.
Phân bổ được thực hiện dựa vào khai báo hệ số phân bổ.
Bút toán phân bổ khấu hao có thể được tạo ở phân hệ quản lý tài sản cố định hoặc in bảng
phân bổ khấu hao và nhập thủ công ở phân hệ kế toán tổng hợp.
Các báo cáo được chia thành 3 nhóm:
1. Các báo cáo kiểm kê, thẻ tài sản
2. Các báo cáo tăng giảm tài sản
3. Các báo cáo khấu hao và phân bổ khấu hao.
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9.1.2

9. Kế toán tài sản cố định

Hệ thống menu

Các menu chính của phân hệ kế toán tài sản cố định:
1. Danh mục từ điển
2. Khai báo tài sản cố định và các thay đổi
3. Tính khấu hao TSCĐ
4. Phân bổ khấu hao và tạo bút toán khấu hao
5. Báo cáo
6. Tiện ích

9.2

Khai báo các danh mục từ điển và các tham số hệ thống
Các danh mục sau cần được khai báo:
1. Các tham số hệ thống
2. Danh mục lý do tăng giảm
3. Danh mục nhóm tài sản
4. Danh mục loại tài sản
5. Danh mục phân nhóm tài sản
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9. Kế toán tài sản cố định

6. Danh mục bộ phận sử dụng
7. Danh mục nguồn vốn.
Khai báo các tham số hệ thống

9.2.1

Chức năng
-

Khai báo giá trị tính khấu hao: 1 - theo nguyên giá, 2 – theo giá trị còn lại. Ngầm định của
chương trình là 1.

-

Khai báo ở menu “Hệ thống/Tham số hệ thống”.

Các tham số hệ thống của phân hệ kế toán TSCĐ
Stt
905

Tên các tham số tab “TSCĐ”

Giá trị

Giá trị tính khấu hao (1 - Theo nguyên giá, 2 - Theo giá trị còn lại)

1

Danh mục lý do tăng giảm

9.2.2

Chức năng
-

Khai báo các lý do tăng, giảm TSCĐ.

-

Danh sách các lý do tăng giảm có thể dựa vào các lý do tăng giảm cần phải có khi lên
báo cáo trong thuyết minh báo cáo tài chính. Và có thể chi tiết nhỏ thêm các lý do tùy
nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Màn hình khai báo

Danh mục nhóm tài sản

9.2.3

Chức năng
-

Khai báo các nhóm tài sản.

-

Thông thường có các nhóm tài sản sau – tương ứng với các tài khoản tscđ trong danh
mục tài khoản: Tài sản hữu hình, Tài sản thuê tài chính Tài sản vô hình, Bất động sản
đầu tư, TSCĐ phúc lợi.

Màn hình khai báo
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9. Kế toán tài sản cố định

Danh mục loại tài sản

9.2.4

Chức năng
-

Khai báo danh mục các loại tài sản

-

Danh mục loại tài sản theo có thể xây dựng dựa vào các tiểu khoản của các tài sản
trong hệ thống tài khoản. Tùy theo các loại tài sản mà doanh nghiệp có để khai báo
các loại tài sản tương ứng – tài sản hữu hình, tài sản vô hình, tài sản đầu tư.

Màn hình khai báo

Danh mục phân nhóm tài sản

9.2.5

Chức năng
-

Khai báo phân nhóm các TSCĐ đáp ứng các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

-

Chương trình cho phép phân TSCĐ theo 3 nhóm tiêu chí.

Màn hình khai báo

9.2.6

Danh mục bộ phận sử dụng

Chức năng
-

Khai báo các bộ phận nào sử dụng TSCĐ.

-

Sử dụng chung với bộ phận sử dụng ở phân hệ công cụ dụng cụ.

Màn hình khai báo

9.2.7

Danh mục nguồn vốn

Chức năng
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-

Khai báo các nguồn vốn của tài sản cố định khi cần theo dõi giá trị của tài sản theo
nguồn vốn.

-

Nếu không cần theo dõi thì không cần khai báo danh mục này.

Màn hình khai báo

9.3

Cập nhật số liệu
Cập nhật số liệu gồm các menu sau:
1. Khai báo tài sản cố định
2. Điều chỉnh tài sản cố định
3. Cập nhật sản lượng phát sinh.
Khai báo tài sản cố định

9.3.1

Chức năng
-

Cập nhật thông tin chi tiết nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý tài sản.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Các thông tin chính
Mã tài sản (số thẻ)

Mã (số thẻ) tài sản cố định

Mã phụ

Ví dụ có thể là mã được sử dụng trước đó.
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Tên tài sản

Tên tài sản cố định

Nhóm tài sản

Chọn từ danh mục nhóm tài sản.

Loại tài sản

Chọn từ danh mục loại tài sản

Lý do tăng

Chọn từ danh mục lý do tăng giảm tài sản.

Ngày tăng

Ngày ghi tăng tài sản

Mã bpsd

Bộ phận sử dụng, chọn từ danh mục bpsd.

.............
Kiểu k.hao

Chọn 1 trong 3 kiểu khấu hao: theo đường thẳng, theo sản
lượng và theo giá trị giảm dần.

Số kỳ k.hao

Số kỳ khấu hao tài sản.

Tổng sản lượng

Cập nhật trong trường hợp khấu hao theo phương pháp sản
lượng.

Tỷ lệ k.hao nhanh

Cập nhật trong trường hợp khấu hao theo giá trị giảm dần

Số kỳ đã k.hao đầu kỳ

Cập nhật trong trường hợp khấu hao theo giá trị giảm dần.

Ngày bắt đầu k.hao

Ngày bắt đầu tính khấu hao tài sản. Ngầm định bằng ngày tăng
tài sản.

Ngày kết thúc k.hao

Chương trình tính toán dựa trên ngày bắt đầu và số kỳ khấu hao.

Giá trị còn lại đưa vào k.hao kỳ cuối nếu <= xx: Nếu giá trị còn lại sau khi tính khấu hao lần
cuối cùng nhỏ hơn giá trị cập nhật này thì sẽ đưa vào giá trị
khấu hao của kỳ cuối cùng
………….
Tk tài sản

Tài khoản tài sản, chọn từ danh mục tài khoản.

Tk k.hao

Tài khoản hao mòn tài sản cố định, chọn từ danh mục tài khoản.

Tk chi phí

Tài khoản chi phí, chọn từ danh mục tài khoản.

Mã phí

Mã khoản mục phí ngầm định khi tạo bút toán phân bổ khấu
hao, chọn từ danh mục khoản mục phí.

Mã bpht

Mã bộ phận hạch toán ngầm định khi tạo bút toán phân bổ khấu
hao, chọn từ danh mục bpht.

Phân nhóm 1, 2, 3

Mã nhóm tscđ, chọn từ danh mục nhóm tài sản.

Mã đvcs

Mã của đơn vị cơ sở hiện thời.

Chi tiết giá trị tài sản
Ngày c.từ

Ngày chứng từ gắn với tăng tài sản

Số c.từ

Số chứng từ

Diễn giải

Diễn giải của c.từ

Nguyên giá

Nguyên giá của tài sản

Giá trị đã khấu hao

Giá trị đã khấu hao của tài sản

Giá trị còn lại

= Nguyên giá – Giá trị đã khấu hao.

Giá trị k.hao 1 kỳ

Sử dụng khi tính khấu hao hàng kỳ.

Giá trị k.hao đến đk

Cập nhật cho trường hợp khấu hao theo phương pháp giá trị
giảm dần.
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Mã nv

Mã nguồn vốn, chọn từ danh mục nguồn vốn.

Các thông tin phụ
Số biên bản giao nhận

Số của biên bản giao nhận.

Ngày

Ngày của biên bản giao nhận.

Số hiệu tài sản
Thông số kỹ thuật
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Ngày đưa vào sử dụng
Ngày đình chỉ sử dụng
Lý do đình chỉ
Tên 2

Tên tiếng Anh của tài sản

Ghi chú
Phụ tùng kèm theo
Tên phụ tùng kèm theo
Đvt

Đơn vị tính của phụ tùng

Số lượng
Giá trị
Điều chỉnh tăng giá trị tài sản

9.3.2

Chức năng
-

Cập nhật khi có điều chỉnh tăng giá trị tài sản.

Màn hình khai báo
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Điều chỉnh giảm giá trị tài sản

9.3.3

Chức năng
-

Cập nhật khi có điều chỉnh giảm giá trị tài sản.

Màn hình khai báo
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Điều chuyển bộ phận sử dụng

9.3.4

Chức năng
-

Cập nhật khi có điều chuyển tài sản giữa các bộ phận

Màn hình khai báo

Khai báo tạm dừng khấu hao

9.3.5

Chức năng
-

Cập nhật khi có tạm dừng khấu hao tài sản, ví dụ, do không sử dụng trong một thời
gian.

Màn hình khai báo

Khai báo giảm tài sản

9.3.6

Chức năng
-

Dùng trong trường hợp giảm tài sản.

Màn hình khai báo
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Khai báo thôi khấu hao

9.3.7

Chức năng
-

Dùng trong trường hợp khai báo thôi khấu hao một tài sản, ví dụ trong trường hợp tài
sản khấu hao chưa hết giá trị nhưng không sử dụng nữa và tài sản chưa giảm.

Màn hình khai báo

Cập nhật sản lượng phát sinh

9.3.8

Chức năng
-

Cập nhật sản lượng phát sinh từng kỳ cho từng bpsd, cho các tài sản tính khấu hao
theo phương pháp sản lượng.

Màn hình khai báo

Tính khấu hao TSCĐ

9.4

Tính khấu hao có 2 menu”
1. Tính khấu hao TSCĐ
2. Điều chỉnh và xóa khấu hao kỳ.
Tính khấu hao tài sản cố định

9.4.1

Chức năng
-

Mỗi kỳ cần đều phải tính khấu hao.

-

Khấu hao được tính theo phương pháp khấu hao được khai báo cho từng tài sản.

-

Khấu hao được tính chi tiết cho từng dòng giá trị của tài sản được khai báo, cho từng
lần điều chỉnh giá trị, tăng hoặc giảm.

-

Nếu có điều chuyển bộ phận sử dụng trong 1 kỳ thì với mỗi bpsd sẽ được tính chi tiết
cho từng dòng giá trị.

-

Khi tính toán sẽ tính chính xác đến từng ngày – tùy thuộc vào thời gian khấu hao, thời
gian sử dụng ở từng bộ phận do điều chuyển, thời gian tạm dừng k.hao nếu có…

Màn hình điều kiện lọc
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-

Điều kiện lọc là từ kỳ đến kỳ, nhưng khi tính toán sẽ tính khấu hao cho từng kỳ riêng
biệt.

-

Có thể tính riêng cho một hoặc một số tài sản được đánh dấu chọn.

-

Sau khi tính toán chương trình sẽ hiện lên kết quả tính khấu hao chi tiết theo các thông
tin nêu trên để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu. Cũng có thể lên báo cáo để kiểm tra.
Điều chỉnh và xóa khấu hao kỳ

9.4.2

Chức năng
-

Điều chỉnh hoặc xóa số tiền khấu hao mà chương trình đã tính toán trước đó.

Màn hình khai báo

Phân bổ khấu hao và tạo bút toán phân bổ khấu hao

9.5

Phần này có gồm các menu sau:
1. Khai báo hệ số phân bổ khấu hao
2. Thực hiện phân bổ khấu hao
3. Tạo bút toán phân bổ khấu hao
Khai báo hệ số phân bổ khấu hao

9.5.1

Chức năng
-

Dùng trong trường hợp khấu hao được tập hợp khi tính khấu hao theo tài sản và bộ
phận sử dụng được phân bổ theo một/nhóm các đối tượng sau: tài khoản chi phí, bộ
phận hạch toán, dự án, lệnh sản xuất, sản phẩm).

-

Nếu khấu hao của từng tài sản và bộ phận sử dụng được phân bổ trực tiếp và toàn bộ
cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo tài sản hoặc cập nhật khi khai báo điều
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chuyển bpsd của tài sản thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình
sẽ lấy các thông tin khai báo này.
Màn hình khai báo

Thực hiện phân bổ khấu hao

9.5.2

Chức năng
-

Thực hiện phân bổ khấu hao của của từng tài sản ở từng bộ phận sử dụng dựa vào
khai báo hệ số phân bổ khấu hao hoặc dựa vào thông tin của tài sản được khai báo.

Màn hình điều kiện lọc

9.5.3

-

Có thể thực hiện 1 lần cho nhiều kỳ, tuy nhiên mỗi kỳ được phân bổ riêng.

-

Có thể phân bổ riêng cho 1 tài sản hoặc bộ phận sử dụng.

-

Sau khi tính toán chương trình sẽ hiện lên kết quả chi tiết để kiểm tra. Hoặc lên báo
cáo để kiểm tra.
Tạo bút toán phân bổ khấu hao

Chức năng
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-

Chương trình cho phép tự động tạo bút toán hạch toán phân bổ khấu hao để chuyển
vào sổ cái.

-

Hoặc có thể in báo cáo phân bổ khấu hao và nhập thủ công ở phân hệ kế toán tổng
hợp.

Màn hình thông tin

9.6

-

Sau khi lựa chọn các kỳ cần tạo bút toán phân bổ chương trình sẽ tổng hợp số liệu
phân bổ khấu hao trước đó để tạo ra số liệu hạch toán theo các đối tượng nhận chi phí
tương ứng.

-

Chương trình cho phép tạo mới cũng như xóa các bút toán đã tạo trước đó.

Báo cáo
Báo cáo về tài sản cố định gồm các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo kiểm kê TSCĐ
2. Báo cáo tăng giảm TSCĐ
3. Báo cáo khấu hao TSCĐ

9.7

Tiện ích - nhập các danh mục từ excel

Chức năng
-

Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu
chuyển các danh mục từ tệp Excel vào chương trình

-

Hướng dẫn cách nhập các danh mục từ excel xem ở chương “Các thao tác chung”.
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10.1 Giới thiệu chung
10.1.1 Các chức năng, tính năng chính
Phân hệ quản lý CCDC có các chức năng sau:
1. Khai báo thông tin về công cụ dụng cụ và các thay đổi.
2. Tính và phân bổ, tạo bút toán phân bổ.
3. Lên các báo cáo thống kê, tăng giảm và phân bổ CCDC.
Các thông tin về CCDC được khai báo rất chi tiết để phục các báo cáo theo quy định cũng
như các báo cáo quản trị.
CCDC được quản lý theo số lượng dựa vào các ccdc có cùng mã (nhưng có số thẻ khác
nhau).
Phần mềm cho phép cập nhật các thay đổi trong quá trình sử dụng liên quan đến CCDC:
1. Điều chuyển ccdc từ bộ phận này sang bộ phận khác và các thay đổi về thông tin hạch
toán đi cùng.
2. Tạm dừng phân bổ trong một khoảng thời gian nào đó.
3. Thôi phân bổ.
4. Khai báo giảm, báo hỏng ccdc.
Phân bổ CCDC được tính toán như sau:
1. Cho từng kỳ theo ccdc và bộ phận sử dụng.
2. Có 2 phương pháp tính phân bổ: đường thẳng (theo tỷ lệ thời gian sử dụng), phân bổ
2 lần – ½ giá trị khi đưa vào sử dụng và ½ giá trị khi báo hỏng.
3. Cho phép trong 1 kỳ có thể điều chuyển ở các bpsd khác nhau. Tỷ lệ phân bổ được
tính dựa vào thời gian sử dụng.
4. Phân bổ sẽ không được tính trong thời gian tạm dừng phân bổ hoặc đã thôi phân bổ.
Phân bổ hàng kỳ sau khi tính toán được phân bổ theo các đối tượng sau, tùy yêu cầu của
từng doanh nghiệp:
1. Tài khoản chi phí
2. Bộ phận hạch toán
3. Mã phí
4. Dự án
5. Lệnh sản xuất
6. Sản phẩm.
Phân bổ được thực hiện dựa vào khai báo hệ số phân bổ.
Bút toán phân bổ có thể được tạo ở phân hệ quản lý công cụ dụng cụ hoặc in bảng phân bổ
và nhập thủ công ở phân hệ kế toán tổng hợp.
Các báo cáo được chia thành 3 nhóm:
1. Các báo cáo kiểm kê, thẻ ccdc
2. Các báo cáo tăng giảm ccdc
3. Các báo cáo phân bổ và bút toán phân bổ.
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10.1.2 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ kế toán công cụ dụng cụ:
1. Danh mục từ điển
2. Khai báo công cụ dụng cụ và các thay đổi
3. Tính phân bổ CCDC
4. Phân bổ và tạo bút toán phân bổ
5. Báo cáo
6. Tiện ích

10.2 Khai báo các danh mục từ điển và các tham số hệ thống
Các danh mục sau cần được khai báo:
1. Khai báo các tham số hệ thống
2. Danh mục lý do tăng giảm
3. Danh mục nhóm ccdc
4. Danh mục loại ccdc
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5. Danh mục phân nhóm ccdc
6. Danh mục bộ phận sử dụng.
10.2.1 Khai báo các tham số hệ thống
Chức năng
-

Khai báo giá trị tính khấu hao: 1 - theo nguyên giá, 2 – theo giá trị còn lại. Ngầm định của
chương trình là 1.

-

Khai báo ở menu “Hệ thống/Tham số hệ thống”.

Các tham số hệ thống
Stt
905

Tên các tham số tab “TSCĐ”

Giá trị

Giá trị tính khấu hao (1 - Theo nguyên giá, 2 - Theo giá trị còn lại)

1

10.2.2 Danh mục lý do tăng giảm
Chức năng
-

Dùng để khai báo các lý do tăng, giảm CCDC.

-

Danh sách các lý do tăng giảm có thể dựa vào các lý do tăng giảm cần phải có khi lên
báo cáo trong thuyết minh báo cáo tài chính. Và có thể chi tiết nhỏ thêm các lý do tùy
nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Màn hình khai báo

10.2.3 Danh mục nhóm ccdc
Chức năng
-

Khai báo các nhóm CCDC.

-

Danh sách các nhóm ccdc có thể là các tiểu khoản của tk ccdc (công cụ dụng cụ, bao
bì luân chuyển, đồ dùng cho thuê, phụ tùng thay thế) và các nhóm các khoản chi phí
trả trước, ccdc phúc lợi.

Màn hình khai báo
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10.2.4 Danh mục loại ccdc
Chức năng
-

Khai báo danh mục các loại ccdc

-

Danh mục loại ccdc chia theo nhu cầu quản trị của doanh nghiệp. Ví dụ, thiết bị văn
phòng có thể chia thành máy tính, bàn ghế, viễn thông…

Màn hình khai báo

10.2.5 Danh mục phân nhóm ccdc
Chức năng
-

Để phân loại các CCDC có thể dùng danh mục phân nhóm các CCDC đáp ứng các
nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

-

Chương trình có 3 trường phân nhóm 1, 2, 3. Mỗi trường là 1 kiểu phân nhóm với các
mã nhóm khác nhau tùy theo nhu cầu.

Màn hình khai báo

10.2.6 Danh mục bộ phận sử dụng
Chức năng
-

Khai báo các bộ phận sử dụng CCDC.

-

Danh mục này dùng chung với danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ.

Màn hình khai báo
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10.3 Cập nhật số liệu
Cập nhật số liệu gồm các menu sau:
1. Khai báo công cụ dụng cụ
2. Khai báo các thay đổi công cụ dụng cụ.
10.3.1 Khai báo công cụ dụng cụ
Chức năng
-

Cập nhật thông tin chi tiết nhằm đáp ứng nhu cầu về quản lý ccdc.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Các thông tin chính
Mã ccdc

Mã công cụ dụng cụ

Mã phụ

Ví dụ có thể là mã được sử dụng trước đó.
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Tên ccdc

Tên công cụ dụng cụ

Nhóm ccdc

Chọn từ danh mục nhóm ccdc.

Loại ccdc

Chọn từ danh mục loại ccdc

Lý do tăng

Chọn từ danh mục lý do tăng giảm ccdc.

Ngày tăng

Ngày ghi tăng ccdc

Ngày c.từ

Ngày của c.từ gốc. Để lên thẻ ccdc.

Số c.từ

Số của c.từ gốc.

.............
Kiểu p.bổ

Chọn 1 trong 2 kiểu phân bổ: theo đường thẳng, phân bổ 2 lần –
½ giá trị khi đưa vào sử dụng và ½ giá trị khi báo hỏng.

Số kỳ p.bổ

Số kỳ phân bổ ccdc.

Ngày bắt đầu p.bổ

Ngày bắt đầu tính phân bổ ccdc. Ngầm định bằng ngày tăng
ccdc.

Ngày kết thúc p.bổ

Chương trình tính toán dựa trên ngày bắt đầu và số kỳ khấ hao.

………….
Đơn vị tính
Nguyên giá (đơn giá)
Gt đã p.bổ
Gt còn lại
Gt p.bổ 1 kỳ

Tính theo nguyên giá và số kỳ phân bổ

Gt còn lại đưa vào p.bổ kỳ cuối nếu <= …
………….
Tk p.bổ

Tài khoản hao mòn công cụ dụng cụ, chọn từ danh mục tài
khoản.

Tk chi phí

Tài khoản chi phí, chọn từ danh mục tài khoản.

Mã phí

Mã khoản mục phí ngầm định khi tạo bút toán phân bổ, chọn từ
danh mục khoản mục phí.

Mã bpht

Mã bộ phận hạch toán ngầm định khi tạo bút toán phân bổ, chọn
từ danh mục bpht.

Phân nhóm 1, 2, 3

Mã nhóm CCDC, chọn từ danh mục nhóm ccdc.

Mã đvcs

Mã của đơn vị cơ sở hiện thời.

Chi tiết từng ccdc
Số thẻ
Ngày c.từ

Được chuyển từ khai báo ở trên nhưng có thể thay đổi

Số c.từ
Mã bpsd
Tên bpsd
Số lượng
Nguyên giá
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Gt đã p.bổ
Gt còn lại

= Nguyên giá – Giá trị đã phân bổ.

Gt p.bổ 1 kỳ

Sử dụng khi tính phân bổ hàng kỳ.

Tk chi phí
Mã bpht
Mã dự án
Ghi chú
Các thông tin phụ
Số biên bản giao nhận

Số của biên bản giao nhận.

Ngày

Ngày của biên bản giao nhận.

Số hiệu ccdc
Thông số kỹ thuật
Nước sản xuất
Năm sản xuất
Ngày đưa vào sử dụng
Ngày đình chỉ sử dụng
Lý do đình chỉ
Tên 2

Tên tiếng Anh của ccdc

Ghi chú
Phụ tùng kèm theo
Tên phụ tùng kèm theo
Đvt

Đơn vị tính của phụ tùng

Số lượng
Giá trị
10.3.2 Điều chuyển bộ phận sử dụng
Chức năng
-

Cập nhật khi có điều chuyển ccdc giữa các bộ phận.

-

Điều chuyển được thực hiện cho từng ccdc (số thẻ) cụ thể.

Màn hình khai báo
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10.3.3 Khai báo tạm dừng phân bổ
Chức năng
-

Cập nhật khi có tạm dừng phân bổ ccdc, ví dụ, do không sử dụng trong một thời gian.

Màn hình khai báo

10.3.4 Khai báo “báo hỏng” ccdc
Chức năng
-

Dùng trong trường hợp khai báo “báo hỏng” ccdc.

-

Khi này giá trị còn lại sẽ đưa hết vào kỳ báo hỏng.

Màn hình khai báo

10.3.5 Khai báo giảm ccdc
Chức năng
-

Dùng trong trường hợp giảm ccdc.
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Trong trường hợp ccdc phân bổ nhiều kỳ thì giá trị phân bổ của kỳ giảm sẽ tính theo
thời gian thực tế từ đầu kỳ đến kỳ báo hỏng. Giá trị còn lại thì người sử dụng phải tự
hạch toán bên phân hệ kế toán.

Màn hình khai báo

10.3.6 Khai báo thôi phân bổ
Chức năng
-

Dùng trong trường hợp khai báo thôi phân bổ một ccdc, ví dụ trong trường hợp ccdc
phân bổ chưa hết giá trị nhưng không sử dụng nữa và ccdc chưa giảm.

Màn hình khai báo

10.4 Tính phân bổ chi phí CCDC
Tính phân bổ có 2 menu:
1. Tính phân bổ chi phí CCDC
2. Điều chỉnh và xóa phân bổ kỳ.
10.4.1 Tính phân bổ chi phí công cụ dụng cụ
Chức năng
-

Mỗi kỳ cần đều phải tính phân bổ.

-

Phân bổ được tính theo phương pháp phân bổ được khai báo cho từng ccdc.

-

Phân bổ được tính chi tiết cho từng số thẻ ccdc được khai báo.

-

Nếu có điều chuyển bộ phận sử dụng trong 1 kỳ thì với mỗi bpsd sẽ được tính chi tiết
cho từng dòng giá trị.

-

Khi tính toán sẽ tính chính xác đến từng ngày – tùy thuộc vào thời gian phân bổ, thời
gian sử dụng ở từng bộ phận do điều chuyển, thời gian tạm dừng p.bổ nếu có…

Màn hình điều kiện lọc
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-

Điều kiện lọc là từ kỳ đến kỳ, nhưng khi tính toán sẽ tính phân bổ cho từng kỳ riêng
biệt.

-

Có thể tính riêng cho một hoặc một số ccdc được đánh dấu chọn.

-

Sau khi tính toán chương trình sẽ hiện lên kết quả tính phân bổ chi tiết theo các thông
tin nêu trên để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu. Cũng có thể lên báo cáo để kiểm tra.

10.4.2 Điều chỉnh và xóa phân bổ kỳ
Chức năng
-

Điều chỉnh hoặc xóa số tiền phân bổ mà chương trình đã tính toán trước đó.

Màn hình khai báo

10.5 Phân bổ chi phí ccdc và tạo bút toán phân bổ
Phần này có gồm các menu sau:
1. Khai báo hệ số phân bổ
2. Thực hiện phân bổ
3. Tạo bút toán phân bổ
10.5.1 Khai báo hệ số phân bổ chi phí ccdc
Chức năng
-

Dùng trong trường hợp phân bổ được tập hợp khi tính phân bổ theo ccdc và bộ phận
sử dụng được phân bổ theo một/nhóm các đối tượng sau: tài khoản chi phí, bộ phận
hạch toán, dự án, lệnh sản xuất, sản phẩm).
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Nếu phân bổ của từng ccdc và bộ phận sử dụng được phân bổ trực tiếp và toàn bộ
cho các đối tượng được cập nhật khi khai báo ccdc hoặc cập nhật khi khai báo điều
chuyển bpsd của ccdc thì không phải khai báo hệ số phân bổ. Khi này chương trình sẽ
lấy các thông tin khai báo này.

Màn hình khai báo

10.5.2 Thực hiện phân bổ
Chức năng
-

Thực hiện phân bổ của từng ccdc ở từng bộ phận sử dụng dựa vào khai báo hệ số
phân bổ hoặc dựa vào thông tin của ccdc được khai báo.

Màn hình điều kiện lọc

-

Có thể thực hiện 1 lần cho nhiều kỳ, tuy nhiên mỗi kỳ được phân bổ riêng.

-

Có thể phân bổ riêng cho 1 ccdc hoặc bộ phận sử dụng.

-

Sau khi tính toán chương trình sẽ hiện lên kết quả chi tiết để kiểm tra. Hoặc lên báo
cáo để kiểm tra.
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10.5.3 Tạo bút toán phân bổ
Chức năng
-

Chương trình cho phép tự động tạo bút toán hạch toán phân bổ để chuyển vào sổ cái.

-

Hoặc có thể in báo cáo phân bổ và nhập thủ công ở phân hệ kế toán tổng hợp.

Màn hình thông tin

-

Sau khi lựa chọn các kỳ cần tạo bút toán phân bổ chương trình sẽ tổng hợp số liệu
phân bổ trước đó để tạo ra số liệu hạch toán theo các đối tượng nhận chi phí tương
ứng.

-

Chương trình cho phép tạo mới cũng như xóa các bút toán đã tạo trước đó.

10.6 Báo cáo
Báo cáo về công cụ dụng cụ gồm các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo kiểm kê CCDC
2. Báo cáo tăng giảm CCDC
3. Báo cáo phân bổ CCDC

10.7 Tiện ích - nhập các danh mục từ excel
Chức năng
-

Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu
chuyển các danh mục từ tệp Excel vào chương trình

-

Hướng dẫn cách nhập các danh mục từ excel xem ở chương “Các thao tác chung”.
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11.1 Giới thiệu chung
11.1.1 Các chức năng và tính năng chung
Quản lý các khoản mục chi phí trong Fast Accounting có 2 phương án:
1. Chia các tài khoản chi phí thành các tiểu khoản, mỗi tiểu khoản là một khoản mục phí.
2. Sử dụng một trường riêng – trường khoản mục phí để theo dõi.
Trong trường hợp sử dụng trường khoản mục phí thì phải khai báo là có sử dụng trường này
ở các màn hình giao dịch (chứng từ) và khai báo danh mục khoản mục phí.
Việc sử dụng phương án nào là do người sử dụng tự quyết định. Thường là do hệ thống có
sẵn đang như thế nào, hoặc là do thói quen của người sử dụng.
Fast Accounting cung cấp các báo cáo dạng bảng kê chứng từ theo khoản mục phí, tổng
hợp phát sinh của các khoản mục phí theo tài khoản, bộ phận hạch toán, đơn vị cơ sở.
11.1.2 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ gồm có:
1. Danh mục từ điển
2. Báo cáo
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11.2 Khai báo các danh mục từ điển
Các danh mục sau được khai báo trong phân hệ báo cáo chi phí theo tiểu khoản, khoản mục
1. Danh mục khoản mục phí
2. Danh mục nhóm khoản mục phí
11.2.1 Danh mục khoản mục phí
Chức năng
-

Sử dụng trong trường hợp ta dùng một trường riêng để theo dõi các khoản mục phí mà
không chia các khoản mục phí thông qua chia nhỏ các tiểu khoản.

Màn hình khai báo

11.2.2 Danh mục nhóm khoản mục phí
Chức năng
-

Sử dụng để phân nhóm các khoản mục theo các chiều quản lý khác nhau.

Màn hình khai báo

11.3 Cập nhật số liệu
Để cập nhật số liệu theo khoản mục phí thì phải khai báo ở các màn hình giao dịch là có
nhập trường này, vị trí xuất hiện trên màn hình nhập liệu.
Hướng dẫn chi tiết xem ở chương “Các thao tác chung”.
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11.4 Báo cáo
Phân hệ báo cáo chi phí theo khoản mục có các nhóm báo cáo:
1. Báo cáo chi phí theo tiểu khoản
2. Báo cáo chi phí theo khoản mục.
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12.1 Giới thiệu chung
12.1.1 Thông tin chung
Phân hệ kế toán dự án có các chức năng nghiệp vụ sau:
1. Theo dõi các phát sinh liên quan đến dự án.
2. Lên báo cáo chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận của dự án. Theo dõi số lũy kế từ
khi khởi công.
3. So sánh giá thành/chi phí giữa dự toán và phát sinh thực tế theo các mã dự toán.
4. Theo dõi thực hiện dự án theo giai đoạn: giá trị thực hiện, xuất hóa đơn và thu tiền.
5. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo dự án.
6. Theo dõi hàng tồn kho theo dự án.
Có những tính năng hỗ trợ tính giá thành dự án:
1. Tập hợp và phân bổ chi phí theo nhiều tiêu thức, phương pháp.
2. Tính giá vốn theo nhiều tiêu thức, phương pháp.
12.1.2 Theo dõi tồn kho và chi phí NVL của các dự án
Chương trình cho phép theo dõi tồn kho nvl tại các dự án, công trình cũng như nvl xuất cho
dự án công trình.
Để theo dõi tồn kho nvl tại các dự án thì phải theo dõi nhập nvl trực tiếp cho dự án, điều
chuyển nvl từ các kho/dự án khác và xuất sử dụng hoặc xuất điều chuyển đi.
Để thuận tiện cho việc nhập liệu cần phải mở một/vài mã kho theo dõi nvl tại các dự án hoặc
một nhóm các dự án. Khi khai báo danh mục kho thì phải khai báo là kho có theo dõi chi tiết
theo dự án.
Chương trình cho phép tính giá hàng/vật tư của từng dự án.
Trên cơ sở các khai báo và cập nhật số liệu thì chương trình sẽ lên các báo cáo về tồn kho
nvl tại các dự án, chi phí nvl cho các dự án.
12.1.3 Tính giá thành dự án
Chi phí được tập hợp qua các tk chi phí: 621, 622, 623, 627, 641, 642.
Các chi phí chỉ rõ cho dự án thì sẽ được kết chuyển vào tk 154, 911 tương ứng theo dự án.
Các chi phí chung cho các/một số dự án sẽ được tập hợp và sau đó phân bổ cho các dự án.
-

Các chi phí này được tập hợp thông qua các dự án được gọi trong phần mềm là các
dự án “gián tiếp”.

-

Tiếp theo phải khai báo các dự án nhận phân bổ từ các dự án gián tiếp và phương
pháp phân bổ. Chương trình có các phương pháp phân bổ: theo hệ số tự nhập, theo
phát sinh của cặp tk khác, theo giá trị của dự án, theo giá thành dự toán.

-

Cuối kỳ chương trình thực hiện tập hợp và phân bổ theo thông tin đã khai báo.

Chi phí nvl cho các công trình thường được chỉ rõ cho từng dự án cụ thể nên sẽ không cần
thực hiện phân bổ.
Phân bổ khấu hao ts (tk 214) và tk chi phí chờ phân bổ (tk 242) vào tk 627 có thể thực hiện ở
phân hệ kế toán TSCĐ hoặc CCDC. Xem hướng dẫn nội dung này bên phân hệ tscđ và phân
hệ ccdc. Nếu kô sử dụng phân hệ kế toán TSCĐ, CCDC thì hạch toán vào tk 627 rồi mới kết
chuyển/phân bổ vào 154.
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12.1.4 Kết chuyển giá vốn của các dự án
Phần mềm cho phép giá vốn được tính và kết chuyển theo một trong các phương pháp sau:
1. K/c theo hệ số: giá vốn = cpdd * hệ số.
2. K/c theo min(cpdd, doanh thu): giá vốn = min(cpdd, doanh thu)
3. K/c theo min(cpdd, cp dự toán): giá vốn = min(cpdd, cp dự toán), trong đó cp dự toán
= (doanh thu ps trong kỳ/giá trị chưa thuế của dự án) * gt dự toán.
4. Theo giá trị tự nhập.
12.1.5 Kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng và quản lý vào kết quả kinh doanh
Việc kết chuyển giá vốn, chi phí bán hàng và chi phí quản lý vào kết quả kinh doanh có thể
thực hiện ở một trong 2 phân hệ: kế toán tổng hợp hoặc quản lý dự án, công trình.
Ở phân hệ kế toán tổng hợp chỉ thực hiện được kết chuyển theo dự án, chứ không phân bổ
chi phí bán hàng và quản lý cho các dự án.
Nếu cần phân bổ chi phí bán hàng và chi phí quản lý thì phải thực hiện ở phân hệ quản lý dự
án, công trình ở chức năng phân bổ và kết chuyển chi phí.
12.1.6 Lên các báo cáo chi phí, giá thành, doanh thu, lợi nhuận của dự án
Chương trình lên các báo tổng hợp chi phí, giá thành, doanh thu và lợi nhuận của dự án.
Có thể lên cho phát sinh trong kỳ, lũy kế từ đầu năm đến đầu kỳ và lũy kế từ khi khởi công
đến đầu năm.
Người sử dụng có thể khai báo công thức tính cho các dòng, cột chỉ tiêu của báo cáo.
12.1.7 Theo dõi công nợ theo dự án
Chương trình cho phép theo dõi công nợ - phải thu và phải trả - của từng dự án.
Để theo dõi công nợ theo dự án thì phải khai báo dự án có theo dõi công nợ chi tiết.
12.1.8 Theo dõi và so sánh chi phí thực tế với dự toán
Chương trình cho phép lên các báo cáo so sánh chi phí thực tế với dự toán.
Chi phí dự toán được lập cho các mã dự toán.
Khi cập nhật các chi phí phát sinh cho dự án phải chỉ rõ mã dự toán.
Đối với các chi phí NVL thì mã dự toán có thể là các mã vật tư trong danh mục vật tư hoặc là
một mã “chung”, không gắn trực tiếp với mã vật tư. Để khai báo là mã dự toán nvl lấy từ
danh mục vật tư thì phải chỉ rõ trong khai báo dự án.
12.1.9 Tính dõi thực hiện dự án theo giai đoạn
Chương trình cho phép theo dõi thực hiện dự án theo giai đoạn, bao gồm: giá trị thực hiện,
giá trị đã xuất hóa đơn, giá trị đã thu tiền.
Khi nhập hóa đơn và thu tiền thì phải chỉ rõ cho giai đoạn nào.
Giá trị đã thực hiện thì được cập nhật riêng ở một màn hình nhập liệu.
12.1.10 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ gồm có:
1. Danh mục từ điển
2. Số dư dự án, công trình
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3. Cập nhật số liệu
4. Báo cáo
5. Tiện ích

12.2 Khai báo các danh mục từ điển và các tham số hệ thống
Các tham số hệ thống và các danh mục từ điển ở phân hệ kế toán dự án, công trình gồm có:
1. Các tham số hệ thống
2. Danh mục dự án
3. Danh mục phân nhóm dự án
4. Danh mục tài khoản theo dõi phát sinh luỹ kế của dự án
5. Danh mục tài khoản theo dõi số dư của dự án
6. Khai báo phân bổ dự án gián tiếp.
12.2.1 Khai báo các tham số hệ thống
Chức năng
-

Khai báo cho phép hạch toán vào dự án mẹ: 0 – Không, 1 – Có.

-

Khai báo ở menu “Hệ thống/Tham số hệ thống”.
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Stt
810

Tên các tham số tab “Dự án”

Giá trị

Cho phép hạch toán vào dự án mẹ (0 - Không, 1 - Có)

0

12.2.2 Danh mục dự án, công trình
Chức năng
-

Dùng để khai báo thông tin về các dự án, công trình.

Màn hình khai báo

Giải thích một số trường thông tin
Mã dự án mẹ

Sử dụng trong trường hợp dự án phân cấp mẹ con. Chọn từ
chính danh mục dự án.

Loại dự án

1 – Trực tiếp, 2 – Gián tiếp
Dự án gián tiếp sử dụng để theo dõi, tập hợp các chi phí liên
quan đến nhiều dự án và sau đó phân bổ cho các dự án “trực
tiếp”. Dự án trực tiếp là gắn liền với 1 dự án cụ thể, là đối tượng
cuối để tính giá thành, theo dõi doanh thu…

...
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Giá thành dự toán

Thông tin này có thể sử dụng để thực hiện phân bổ chi phí.

Dự toán NVL

1 – Theo mã vật tư, 2- Theo chỉ tiêu chung.
Cách thức lập dự toán NVL theo mã vật tư trong danh mục vật
tư hoặc theo các chỉ tiêu riêng (ví dụ từ các phần mềm lập dự
toán).

Trạng thái

0 – Chưa đóng, 1 – Đã đóng
Sử dụng khi lên các báo cáo, lên cho nhóm dự án nào – chưa
đóng hay đã đóng hoặc cả 2.

Trạng thái sử dụng

0 – Không còn sử dụng, 1 – Còn sử dụng.
0 – Không được chọn khi nhập liệu.

Mã ĐVCS

Mã đvcs của dự án. Nếu dự án thuộc nhiều đvcs thì để trắng.
Phục vụ kiểm soát khi nhập liệu.

12.2.3 Danh mục phân nhóm dự án, công trình
Chức năng
-

Để phân loại các dự án theo nhu cầu cụ thể của người sử dụng.

-

Có thể phân theo 3 nhóm tiêu chí khác nhau.

Màn hình khai báo

12.2.4 Danh mục các cặp tài khoản theo dõi số phát sinh luỹ kế của dự án
Chức năng
-

Khai báo các cặp tài khoản theo dõi số phát sinh lũy kế của các dự án. Ví dụ: tk 154,
511, 632, 641, 642…

Màn hình khai báo

12.2.5 Danh mục các tài khoản theo dõi số dư của dự án
Chức năng
-

Khai báo các tài khoản theo dõi số dư của các dự án. Ví dụ: tk 131, 154, 331…
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Màn hình khai báo

12.2.6 Danh mục các giai đoạn thực hiện dự án
Chức năng
-

Khai báo các giai đoạn thực hiện dự án. Dùng để theo dõi giá trị nghiệm thu, doanh thu
(xuất hóa đơn), thu tiền theo từng giai đoạn của dự án.

Màn hình khai báo

12.2.7 Khai báo kho có theo dõi tồn NVL tại các dự án
Trong trường hợp theo dõi tồn kho nvl tại các dự án thì phải mở một/một vài mã kho để theo
dõi nvl nx cho theo dự án.
Việc khai báo các mã kho này được thực hiện bên phân hệ hàng tồn kho.

12.3 Nhập số dư ban đầu
Khi lần đầu sử dụng phần mềm cần cập nhật số dư, số phát sinh lũy kế ban đầu sau:
1. Vào số dư ban đầu của các dự án
2. Vào số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án
3. Vào số tồn kho ban đầu của các dự án
4. Vào số thực hiện ban đầu của các dự án theo giai đoạn.
12.3.1 Nhập số dư ban đầu của các dự án
Chức năng
-

Cập nhật số dư ban đầu các dự án khi bắt đầu sử dụng chương trình.

-

Cập nhật cho các tài khoản có theo dõi số dư theo dự án. Nếu dự án có theo dõi số dư
công nợ thì cập nhật chi tiết công nợ của từng đối tượng công nợ.

Màn hình cập nhật
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12.3.2 Nhập số phát sinh lũy kế ban đầu của các dự án
Chức năng
-

Cập nhật số phát sinh lũy kế của các dự án, phục vụ lên một số báo cáo liên quan đến
số lũy kế.

-

Cập nhật số phát sinh từ khi khởi công đến đầu năm và từ đầu năm đến đầu kỳ - thời
điểm bắt đầu sử dụng phần mềm.

Màn hình cập nhật

12.3.3 Nhập số tồn kho ban đầu của các dự án dự án
Chức năng
-

Cập nhật số tồn kho ban đầu của các dự án khi bắt đầu sử dụng chương trình. Cập
nhật được thực hiện bên phân hệ kế toán hàng tồn kho.

-

Các mã kho có theo dõi tồn theo dự án được khai báo ở danh mục kho. Với các kho
này thì phải nhập thêm mã dự án.

Màn hình cập nhật
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12.3.4 Nhập số thực hiện ban đầu theo giai đoạn của các dự án
Chức năng
-

Cập nhật số thực hiện ban đầu theo giai đoạn của các dự án.

Màn hình cập nhật

12.4 Cập nhật các phát sinh, số liệu giao dịch
12.4.1 Khai báo các trường nhập liệu liên quan đến theo dõi phát sinh theo dự án
Để theo dõi các phát sinh liên quan đến các dự án thì cần khai báo ở các màn hình cập nhật
các giao dịch, chứng từ phát sinh các trường sau:
-

Trường mã dự án

-

Trường mã giai đoạn thực hiện dự án – trong trường hợp cần theo dõi thực hiện dự án
– doanh thu (xuất hóa đơn) và thu tiền theo dự án và giai đoạn thực hiện.

-

Mã dự toán – trong trường hợp cần theo dõi các phát sinh của các dự án theo mã dự
toán.

Việc khai báo các trường nhập liệu theo yêu cầu có thể xem hướng dẫn ở chương “Các thao
tác chung”.
12.4.2 Cập nhật số liệu, giao dịch phát sinh liên quan đến dự án
Số liệu giao dịch phát sinh liên quan đến các dự án được cập nhật ở các màn hình nhập liệu
giao dịch tương ứng – nhập mua, thanh toán, xuất điều chuyển, xuất vật liệu, xuất hóa đơn,
thu tiền…
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Khi cập nhật cần chỉ rõ mã dự án, mã giai đoạn thực hiện, mã dự toán – tùy theo nhu cầu
quản lý.
12.4.3 Cập nhật bảng giá thành dự toán công trình
Chức năng
-

Cập nhật giá thành dự toán theo các mã dự toán chi phí.

-

Đối với các mã dự toán nguyên vật liệu thì có thể dự toán theo mã vật tư trong danh
mục vật tư hoặc theo một mã tự khai báo. Trong trường hợp dự toán theo mã vật tư thì
phải khai báo thông tin này trong khai báo thông tin về dự án.

-

Bảng giá thành dự toán có thể được nhập (copy/sao chép vào) từ tệp excel ở chức
năng cáctiện ích. Bảng dự toán này có thể có từ chương trình dự toán xây dựng.

Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin
Mã dự án
Stt

Số thứ tự của mã dự toán, dùng để sắp xếp thứ tự theo yêu cầu.

Số liệu dự toán

1 – Theo NVL, 2 – Khác.
1 – Theo dõi cả về số lượng và giá trị. 2 – Chỉ theo dõi theo giá
trị.

Mã dự toán
Nếu số liệu dự toán là NVL và dự án khai báo là dự toán NVL
theo mã vật tư thì sẽ chọn mã dự toán từ danh mục vật tư. Còn
không tự từ nhập mã dự toán.
Tên dự toán

Nếu mã dự toán là mã vật tư thì tên dự toán là tên của vật tư.

Tên 2
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Mã dự toán mẹ

Sử dụng để cộng số liệu từ các mã dự toán con.

Công thức

Một cách khác để khai báo cách tính số liệu dự toán cấp trên.
Sau khi khai báo công thức thì chương trình sẽ xác định các mã
dự toán con có trong công thức để cập nhật mã dự toán mẹ.

Đvt
KL dự toán

Khối lượng dự toán.

Tiền dự toán
KL đã thực hiện

Khối lượng đã thực hiện trước khi sử dụng phần mềm.

Tiền đã thực hiện
Ghi chú
12.4.4 Cập nhật giá trị nghiệm thu theo giai đoạn
Chức năng
-

Cập nhật giá trị nghiệm thu dự án theo giai đoạn, phục vụ lên các báo cáo liên quan
đến xuất hóa đơn và thu tiền theo giai đoạn.

Màn hình khai báo

12.5 Bút toán phân bổ chi phí cho các dự án
Chức năng
-

Khai báo và tính toán để tạo bút toán phân bổ chi phí cho các dự án.

-

Chi phí được tập hợp qua các tk chi phí: 621, 622, 623, 627, 641, 642.

-

Các chi phí chỉ rõ cho dự án thì sẽ được kết chuyển vào tk 154, 911 tương ứng theo
từng dự án.

-

Các chi phí nvl thường được chỉ rõ trực tiếp cho dự án và được k/c từ tk 621 sang tk
154 tương ứng cho dự án.

-

Các chi phí không chỉ rõ cho dự án thì tập hợp thông qua các “dự án gián tiếp” cho
một nhóm các dự án hoặc chung cho tất cả các dự án.

-

Các hạch toán phân bổ chi phí cho dự án:
-

Phân bổ cp 214 (cp khấu hao), cp 242 (cp ccdc) → 627

-

Phân bổ cp 622, 623, 627 → 154

-

Phân bổ cp 641, 642 → 911,
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-

Chi phí trên tk 214, 242 → 627 có thể thực hiện ở phân hệ kế toán TSCĐ hoặc CCDC.
Nếu kô sử dụng phân hệ kế toán TSCĐ, CCDC thì hạch toán vào tk 627 rồi mới phân
bổ vào 154.

-

Bước 1 phải thực hiện khai báo bút toán phân bổ, và bước 2 thực tiện tính toán tập
hợp chi phí và thực hiện phân bổ theo khai báo ở bước 1.

12.5.1 Khai báo bút toán phân bổ chi phí cho các dự án
Màn hình khai báo

Giải thích các trường thông tin chi tiết
Stt

Stt thực hiện khi tạo bút nhiều bút toán phân bổ cùng 1 lần.

Tên bút toán
Tk pb (tk có)
đi.

Tài khoản tập hợp chi phí (ps nợ của tk này) và sau đó phân bổ
Có thể là tk tổng hợp

Tk nhận pb (tk nợ)

Tài khoản nhận phân bổ từ tk pb (tk có) ở trên. Phải nhập/chọn
tk chi tiết.

Phương pháp pb

Lựa chọn phương pháp phân bổ
1 - Hệ số tự nhập
2 - Theo ps (tk nợ, tk có)
3 - Theo giá thành dự toán. Lấy trong danh mục dự án.
4 - Theo giá trị của dự án. Lấy trong danh mục dự án.

Ds tk nợ, ds tk có

Khai báo danh sách các tk nợ, tk có nếu lựa chọn pp pb là theo
ps của hạch toán (tk nợ, tk có).

12.5.2 Khai báo phân bổ dự án gián tiếp
Màn hình khai báo
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-

Ở đây khai báo các dự án trực tiếp nhận phân bổ chi phí được tập hợp cho dự án gián
tiếp hoặc các chi phí tập hợp theo tài khoản (không nhập mã dự án).

-

Hệ số phân bổ sẽ được tính toán dựa theo phương pháp xác định hệ số phân bổ khi
khai báo bút toán phân bổ.

12.5.3 Tạo bút toán phân bổ
Bước 1: Chọn kỳ thực hiện và bút toán phân bổ sẽ thực hiện

Bước 2.1. Thực hiện chức năng “Tập hợp” chi phí phát sinh.
-

Chương trình sẽ tính tổng các phát sinh trong kỳ theo (tk có, mã dự án). Các giảm trừ,
không đối ứng với tk nợ được trừ đi trong tính toán.

-

Các phát sinh ứng với các mã dự án loại “trực tiếp” sẽ được kết chuyển toàn bộ sang
tk nợ.

-

Các phát sinh ứng với các mã dự án loại “gián tiếp” sẽ được phân bổ cho các mã dự
án được khai báo ở menu “Khai báo phân bổ của các dự án gián tiếp”.

-

Các phát sinh tập hợp chung không chỉ rõ mã dự án thì người sử dụng cũng phải khai
báo phân bổ cho những dự án nào giống như các mã dự án gián tiếp.
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Bước 2.2. Thực hiện khai báo hệ số phân bổ cho các chi phí phân bổ với hệ số tự nhập.
Bước 2.3. Thực hiện “Phân bổ” chi phí được tập hợp trước đó.
Bước 2.4. Tạo bút toán “Chuyển sổ cái”.
Lưu ý:
-

Để kiểm tra có thể kết xuất số liệu ra excel.

-

Có thể in chứng từ kế toán để ký và lữu trữ.

12.6 Tạo bút toán kết chuyển giá vốn
Chức năng
-

Thực hiện tính giá trị giá vốn và kết chuyển giá vốn.

12.6.1 Khai báo bút toán kết chuyển giá vốn
Màn hình khai báo

-

Giá vốn được tính và kết chuyển theo một trong các phương pháp sau:
1. K/c theo hệ số: giá vốn = cpdd * hệ số.
2. K/c theo min(cpdd, doanh thu): giá vốn = min(cpdd, doanh thu)
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3. K/c theo min(cpdd, cp dự toán): giá vốn = min(cpdd, cp dự toán), trong đó cp dự
toán = (doanh thu ps trong kỳ/giá trị chưa thuế của dự án) * gt dự toán
4. Theo giá trị tự nhập: Nếu trường gt tự nhập # 0 thì gt kc (giá vốn) = gt tự nhập.
12.6.2 Tạo bút toán kết chuyển giá vốn
Màn hình thực hiện

Bước 1. Tính số dư cuối kỳ của chi phí dở dang cho từng dự án.
Bước 2. Tính giá trị kết chuyển giá vốn dựa theo phương pháp tính được khai báo.
Bước 3. Tạo bút toán kết chuyển.

12.7 Kết chuyển số dư, số phát sinh lũy kế sang năm sau
Kết thúc năm, sau khi hoàn tất số liệu cần thực hiện các kết chuyển số dư số phát sinh lũy kế
sang năm sau:
1. Kết chuyển số dư của dự án sang năm sau
2. Kết chuyển số phát sinh lũy kế của dự án sang năm sau
3. Kết chuyển số tồn kho của dự án sang năm sau
4. Kết chuyển số thực hiện dự án sang năm sau.
12.7.1 Kết chuyển số dư của các dự án sang năm sau
Chức năng
-

Thực hiện tính và kết chuyển số dư của dự án, số dư công nợ của dự án sang năm
sau.

-

Kết chuyển được thực hiện cho các tài khoản được khai báo trong danh sách các tài
khoản có theo dõi số dư của dự án.

-

Cập nhật số dư ban đầu các dự án khi bắt đầu sử dụng chương trình.

Màn hình thực hiện
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12.7.2 Kết chuyển số phát sinh lũy kế của dự án sang năm sau
Chức năng
-

Thực hiện kết chuyển số phát sinh lũy kế của các dự án sang năm sau.

Màn hình thực hiện

12.7.3 Kết chuyển số tồn kho của các dự án sang năm sau
Chức năng
-

Thực hiện kết chuyển số tồn kho của các dự án sang năm sau.

-

Việc kết chuyển được thực hiện ở bên phân hệ kế toán hàng tồn kho.

12.7.4 Kết chuyển số thực hiện theo giai đoạn của các dự án sang năm sau
Chức năng
-

Thực hiện kết chuyển số thực hiện theo giai đoạn đến cuối năm của các dự án sang
năm sau.

Màn hình thực hiện
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12.8 Báo cáo
Phân hệ báo cáo dự án, công trình gồm các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo chi phí nguyên vật liệu
2. Báo cáo giá thành, lợi nhuận
3. Báo cáo công nợ
4. Báo cáo dự toán.

12.9 Một số tiện ích – nhập danh mục, số dư đầu, số liệu từ excel
Phân hệ giá thành dự án cho phép nhập danh mục dự án và bảng dự toán giá thành dự án
từ excel.
Về cách nhập số liệu (import) từ excel có thể xem ở chương “Các thao tác chung”.
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13.1 Giới thiệu chung
13.1.1 Bài toán tính giá thành sản xuất
Đối tượng tính giá thành sản phẩm (thẻ giá thành sản phẩm) có thể như sau:
1. Sản phẩm/bán thành phẩm
2. Theo phân xưởng/công đoạn sản xuất và sản phẩm/bán thành phẩm
3. Theo lệnh sản xuất (đơn hàng) và sản phẩm/bán thành phẩm
4. Theo lệnh sản xuất (đơn hàng), công đoạn sản xuất và sản phẩm/bán thành phẩm.
Giá thành của một đối tượng tính giá thành có thể được phân tích như sau:
1. Chỉ tính giá trị tiền cuối cùng
2. Chi tiết theo yếu tố chi phí
3. Chi tiết theo vật tư cấu thành.
Chi phí phát sinh có thể được tập hợp theo các cách sau:
1. Trực tiếp cho sản phẩm
2. Theo công đoạn sản xuất/phân xưởng (bộ phận hạch toán trực tiếp)
3. Theo lệnh sản xuất (đơn hàng)
4. Theo bộ phận hạch toán (bộ phận hạch toán gián tiếp)
5. Chỉ theo tài khoản
6. Theo (kết hợp) lệnh sản xuất và công đoạn sản xuất.
Chi phí sau khi được tập hợp thì có thể được phân bổ theo các cách sau:
1. Theo định mức vật tư cho các sp (đối với cp nvl)
2. Theo định mức/hệ số cho các ytcp lương, ytcp chung
3. Theo giá thành đơn vị của các ytcp khác
4. Theo số lượng sản xuất hoàn thành trong kỳ (hoặc sl nhập kho trong trường hợp
không có dở dang cuối kỳ).
13.1.2 Tổ chức dữ liệu để tính giá thành trong phần mềm Fast Accounting
Để tính giá thành sản phẩm dữ liệu trong Fast Accounting gồm có:
1. Sản phẩm – sản phẩm/bán thành phẩm.
2. Bộ phận hạch toán: có thể là công đoạn, phân xưởng sản xuất, có thể là bộ phận hạch
toán trực tiếp hoặc bộ phận hạch toán gián tiếp (tập hợp các chi phí chung).
3. Lệnh sản xuất (đơn hàng) – cho trường hợp sản xuất theo đơn hàng (lệnh sản xuất)
4. Mã tập hợp và phân bổ chi phí – mô tả cách tập hợp (tính toán) chi phí và cách phân
bổ chi phí.
5. Định mức nguyên vật liệu – phục vụ việc phân bổ chi phí nvl
6. Định mức/hệ số phân bổ cho các ytcp khác (lương, chi phí chung).
13.1.3 Các khai báo và hạch toán cho trường hợp giá thành nhiều công đoạn
Với bài toán giá thành nhiều công đoạn thì cần phải chia các tài khoản 154, 621, 622, 627
thành các tiểu khoản cho từng công đoạn.
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Và với mỗi công đoạn phải khai báo các ytcp riêng tương ứng với từng tiểu khoản 621, 622,
627.
Khi bán thành phẩm (BTP) từ công đoạn A chuyển sang công đoạn B thì có những cách
hạch toán như dưới đây, tùy lựa chọn của kế toán.
1. Hạch toán qua tk kho 155 và tập hợp chi phí nvl 621.
Bước 1: Nhập bpt về kho từ công đoạn A: Nợ 155/Có 154-CĐA (có thể mở mã kho
chung cho các px/công đoạn hoặc mỗi px/công đoạn mở 1 mã kho riêng).
Bước 2: Xuất btp từ kho ra công đoạn B: Nợ 621-CĐB/Có 155
Bước 3: Thực hiện bút toán phân bổ: Nợ 154-CĐB/Có 621-CĐB.
2. Hạch toán qua tk kho 155 và tk cpdd 154 (không qua tk 621)
Khi này tk 154 phải mở 2 tiết khoản:
154x1 – Tập hợp chi phí trên cđ x (đóng vai trò tk 621x).
Đối với công đoạn đầu tiên thì kô cần phải mở tiết khoản này do công đoạn đầu tiên đã
tập hợp cp thông qua tk 621.

154x2 – Chi phí dở dang trên cđ x.
Bước 1: Nhập bpt về kho từ công đoạn A: Nợ 155/Có 154-CĐA2
Bước 2: Xuất bpt từ kho ra công đoạn B: Nợ 154-CĐB1/Có 155.
Bước 3: Thực hiện bút toán phân bổ: Nợ 154-CĐB2/Có 154-CĐB1.
Lưu ý:
Nếu bước phân bổ (bước 3) chỉ ghi nhận trên file số liệu tính toán giá thành mà
không hạch toán (kô thể hiện trên sổ kế toán chi tiết) thì không cần mở 2 tiết khoản:
154-CĐx1, 154-CĐx2. Và khi này ps của tk 154-CĐx không bị đội ps lên.
3. Hạch toán nhập và xuất bpt đều qua tk cpdd 154 (không qua tk 155 và tk 621).
Khi này tk 154 phải mở 3 tiết khoản:
154x1 – Tập hợp chi phí trên cđ x (đóng vai trò tk 621x) (đối với công đoạn đầu tiên
thì kô phải mở tiết khoản này).
Đối với công đoạn đầu tiên thì kô cần phải mở tiết khoản này do công đoạn đầu tiên đã
tập hợp cp thông qua tk 621.

154x2 – Chi phí dở dang trên cđ x.
154x3 – Btp hoàn thành nhập tại kho px (đóng vai trò tk 155)
Bước 1: Nhập bpt về kho từ công đoạn A: Nợ 154-CĐA2/Có 154-CĐA3
Bước 2: Xuất bpt từ kho ra công đoạn B: Nợ 154-CĐA3/Có 154-CĐB1
Bước 3: Phân bổ tập hợp chi phí trên công đoạn B cho btp dở dang: Nợ 154-CĐB2/Có
154-CĐB1.
Lưu ý
Nếu bước phân bổ (bước 3) chỉ ghi nhận trên file số liệu tính toán giá thành mà
không hạch toán (kô thể hiện trên sổ kế toán chi tiết) thì chỉ cần mở 2 tiết khoản:
154-CĐx1 – Chi phí dở dang (kiêm tk 621, 154) và 154-CĐx2 – Btp hoàn thành nhập
tại kho px.
13.1.4 Các khai báo cho trường hợp xuất nvl, xuất bán thành phẩm (btp) đi gia công
Trường hợp xuất nvl đi gia công thì hạch toán Nợ 154 (gia công)/Có 152, 155, 156.
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Khi này khai báo ytcp nvl gắn với tk 154 gia công.
Trường hợp xuất btp đi gia công thì cần phải tách gia công ra thành 1 công đoạn riêng và sẽ
xử lý như trường hợp bài toán giá thành nhiều công đoạn.
13.1.5 Quy trình xử lý số liệu, tính giá thành trên phần mềm Fast Accounting
Quy trình xử lý số liệu, tính giá thành trên phần mềm Fast Accounting như sau:
1. Khai báo đối tượng tính giá thành cho các sản phẩm.
o Mỗi khi xuất hiện sản phẩm mới thì phải khai báo.
2. Cập nhật các số dư ban đầu liên quan đến tính giá thành.
o Phần này chỉ cập nhật một lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng phần mềm.
3. Khai báo các mã tập hợp và phân bổ cp: cách tính, các tập hợp chi phí phát sinh, cách
phân bổ các chí sau khi tập hợp.
4. Khai báo định mức, hệ số phân bổ
o Mỗi khi có định mức, hệ số phân bổ thay đổi thì phải khai báo lại.
5. Cập nhật các giao dịch phát sinh trong kỳ.
o Lệnh sản xuất
o Phiếu xuất nguyên vật liệu cho sx
o Chi phí lương, khấu hao và các chi phí chung khác – điện, nước…
6. Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ.
7. Tính số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ và số lượng nhập kho.
8. Tính và áp giá tồn kho nguyên vật liệu.
9. Tính và áp giá tồn kho cho bán thành phẩm.
10. Tập hợp và phân bổ chi phí cho các ytcp nvl – phân bổ theo định mức nvl hoặc cp nvl
và tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành.
11. Tập hợp và phân bổ chi phí cho các yếu tố chi phí còn lại – lương, chi phí chung, chi
phí nvl nhưng phân bổ qua các ytcp khác.
o Chương trình sẽ thực hiện trước cho các ytcp không phân bổ qua các ytcp #.
o Tiếp theo sẽ thực hiện cho ytcp phân bổ theo các ytcpt #.
12. Tính giá thành sản phẩm.
13. Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
14. Tạo bút toán phân bổ chi phí sang tk 154
15. Lặp lại bước 9-14
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o Bước 9 thực hiện khi có bán thành phẩm. Bước này lần đầu tiên không phải thực
hiện.
o Khi lặp lại bước 10 thì chỉ cần tính cho các sp trung gian mà thành phẩm được
nhập vào kho rồi lại được xuất ra
o Nếu có N cđsx thì phải tính lặp lại N lần các bước 9-14.
13.1.6 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ gồm có:
1. Khai báo tham số hệ thống và các danh mục từ điển
2. Cập nhật số dư ban đầu
3. Cập nhật số liệu, khai báo định mức và hệ số
4. Tính giá thành sản phẩm
5. Kiểm tra số liệu tính giá thành
6. Tạo bút toán phân bổ chi phí dở dang
7. Báo cáo.
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13.2 Khai báo các tham số hệ thống và các danh mục từ điển
Các tham số hệ thống và các danh mục cần khai báo cho việc tính giá thành sản phẩm bao
gồm:
1. Khai báo đối tượng tính giá thành cho sản phẩm
2. Danh mục bộ phận hạch toán: Khai báo các bộ phận hạch toán liên quan đến tính giá
thành, có thể gồm các bpht trực tiếp hoặc gián tiếp.
3. Danh mục nhóm yếu tố chi phí
4. Danh mục nhóm cùng mức tỷ lệ hoàn thành
5. Danh mục yếu tố chi phí: Khai báo cách tập hợp (tính toán) chi phí và cách phân bổ
chi phí cho từng yếu tố chi phí.
13.2.1 Khai báo đối tượng tính giá thành của từng sản phẩm
Chức năng
Tùy theo nhu cầu quản lý mà đối tượng tính giá thành của từng sản phẩm có thể như sau:
1. Sản phẩm/bán thành phẩm
2. Theo phân xưởng/công đoạn sản xuất và sản phẩm/bán thành phẩm
3. Theo lệnh sản xuất (đơn hàng) và sản phẩm/bán thành phẩm
4. Theo lệnh sản xuất, công đoạn sản xuất và sản phẩm/bán thành phẩm.
Trường hợp (1) là sản phẩm có một giá thành chung, không phụ thuộc vào px (hoặc doanh
nghiệp chỉ có 1 px) hoặc đơn hàng (hoặc doanh nghiệp sx theo kiểu nhập kho liên tục chứ kô
theo đơn hàng).
Trường hợp (2) là một sản phẩm được sản xuất ở nhiều phân xưởng và giá thành cùng một
sp có thể khác nhau cho các px khác nhau.
Trường hợp (3) là một sản phẩm được sản xuất theo nhiều lệnh sx (đơn hàng) và giá thành
cùng một sp có thể khác nhau cho các đơn hàng khác nhau.
Trường hợp (4) là muốn tính toán giá thành cho từng công đoạn sx của từng đơn hàng (lsx).
Màn hình khai báo

Lưu ý
Chương trình sẽ hiện lên các mã vật tư thuộc loại thành phẩm để thực hiện khai báo trường
“Đối tượng tính giá thành”.
13.2.2 Khai báo các bộ phận hạch toán liên quan đến tính giá thành
Chức năng
Các bộ phận hạch toán liên quan đến tính giá thành được chia thành 2 loại:
1. Các bộ phận trực tiếp và
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2. Các bộ phận gián tiếp.
Các bpht trực tiếp là các bộ phận cuối cùng trong đối tượng tính giá thành của sản phẩm.
Các bpht gián tiếp là các bộ phận không nằm trong đối tượng tính giá thành cuối cùng của
sản phẩm. Bpht gián tiếp sử dụng trong trường hợp chi phí được tập hợp thông qua bpht
gián tiếp này và sau đó mới phân bổ cho các đối tượng tính giá thành cuối cùng.
Bpht trực tiếp có thể là công đoạn sx – nếu tính gt đến tận cđsx hoặc px – nếu tính gt chỉ đến
px.
Bpht gián tiếp có thể là px hoặc một “bộ phận hạch toán” có tính logic nhằm tập hợp các chi
phí đặc thù như các máy móc hoặc con người phục vụ sx một số sp nhất định chứ kô phải tất
cả các sp.
Màn hình khai báo

13.2.3 Danh mục yếu tố chi phí
Chức năng
Sử dụng khi tổng hợp và lên các báo cáo theo yếu tố chi phí.
Màn hình khai báo

13.2.4 Danh mục nhóm cùng mức tỷ lệ hoàn thành
Chức năng
Khai báo các nhóm cùng mức tỷ lệ hoàn thành đối với spdd cuối kỳ. Phục vụ đánh giá số
lượng sp dở dang quy đổi về sl hoàn thành.
Các spdd cuối kỳ tùy theo ytcp có thể có mức tỷ lệ hoàn thành khác nhau. Ví dụ, đối với ytcp
nvl thì tỷ lệ hoàn thành của spdd là 100% (nvl cho sx sp theo đơn hàng có thể đã xuất ra hết,
kỳ sau kô xuất tiếp nvl cho các đơn hàng này nữa), nhưng đối với ytcp là lương thì tỷ lệ hoàn
thành là 70% (còn một số công đoạn, công việc nữa chưa thực hiện, sẽ tiếp tục ở kỳ sau)...
Vì số lượng ytcp có thể nhiều nên để tính toán sl sp hoàn thành quy đổi khai báo các ytcp có
cùng mức tỷ lệ hoàn thành. Lưu ý ở đây quan trọng là cùng mức là được, chứ kô quan trọng
cụ thể tỷ lệ hoàn thành là bao nhiêu.
Màn hình khai báo
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13.2.5 Danh mục mã tập hợp và phân bổ chi phí
Chức năng
Mấu chốt trong việc tính giá thành trong phần mềm Fast Accounting đó việc tập hợp và phân
bổ chi phí theo các yếu tố chi phí.
Các khai báo các mã tập hợp và pb cp như sau:
1. Khai báo cách lấy số liệu theo tài khoản: tk ghi nợ, tk ghi có (nếu cần), tk cpdd (dùng
để tính các giảm trừ nếu có)
2. Khai báo ytcp: nvl, lương, chi phí chung hoặc các nhóm chi tiết hơn – nvl chính, nvl
phụ, lương nhân công chính, lương quản lý, điện nc, khấu hao…
3. Khai báo cách lấy số liệu tính toán: chi tiết theo nvl, không chi tiết theo nvl (chỉ tính các
ps theo tk)
4. Khai báo cách tập hợp chi phí
a. Trực tiếp cho đối tượng tính giá thành
b. Theo lệnh sx (đơn hàng)
c.

Theo bpht trực tiếp

d. Theo bpht gián tiếp
e. Theo lệnh sx (đơn hàng) và bpht trực tiếp
f.

Chỉ theo tài khoản

5. Khai báo cách phân bổ chi phí
a. Kô phải phân bổ (cho trường hợp tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá
thành.
b. Theo định mức nv
c.

Theo định mức (hệ số)

d. Theo các mã tập hợp và pb cp khác
e. Theo số lượng sx trong kỳ.
6. Nhóm cùng mức tỷ lệ hoàn thành của sp dở dang cuối kỳ. Các spdd cuối kỳ tùy theo
ytcp có thể có mức tỷ lệ hoàn thành khác nhau. Ví dụ, đối với ytcp nvl thì tỷ lệ hoàn
thành của spdd là 100% (nvl cho sx sp theo đơn hàng có thể đã xuất ra hết, kỳ sau kô
xuất tiếp nvl cho các đơn hàng này nữa), nhưng đối với ytcp là lương thì tỷ lệ hoàn
thành là 70% (còn một số công đoạn, công việc nữa chưa thực hiện, sẽ tiếp tục ở kỳ
sau)... Vì số lượng ytcp có thể nhiều nên để tính toán sl sp hoàn thành quy đổi khai
báo các ytcp có cùng mức tỷ lệ hoàn thành. Lưu ý ở đây quan trọng là cùng mức là
được, chứ kô quan trọng cụ thể tỷ lệ hoàn thành là bao nhiêu.
Màn hình khai báo
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Giải thích một số trường thông tin
Mã tập hợp và pb cp

Có thể đặt mã dựa vào tk nợ + đối tượng tập hợp chi phí.

Tên ngắn

Dùng để đặt tiêu đề cột khi xem số liệu với mã thpbcp là cột.

Tk nợ

Tk tập hợp cp ps trong kỳ.

Tk có

Khai báo trong trường hợp tk nợ chung cho nhiều tk có, cần chỉ
rõ yếu tố này chỉ đối ứng với tk nào.

Tk cpdd (để tính giảm trừ)

Cách tính các giảm trừ. Lấy các ps có của “Tk nợ” không đ/ứng
với “Tk cpdd”. Nếu có khai báo “Tk có” thì trường này để trắng
và giảm trừ sẽ dựa vào các ps ngược với ps tk nợ/tk được khai
báo.
Bắt buộc phải nhập tk có hoặc tk cpdd.

Mã ytcp

Chọn từ danh mục ytcp. Phục vụ lên b/c, phân tích số liệu theo
y/c của nsd.

Số liệu tính toán

0 – Không chi tiết theo nvl, 1 – Chi tiết theo nvl.
Nếu chọn 0 thì chương trình tập hợp cp dựa vào file sổ cái.
Nếu chọn 1 thì chương trình tính dựa vào file sổ kho.

Kiểu tập hợp cp

1. Trực tiếp cho sp, 2. Theo bpht trực tiếp, 3. Theo lsx, 4. Theo
bhpht gián tiếp, 5. Chỉ theo tk, 6. Theo lsx và bpht trực tiếp.
Tùy theo kiểu tập hợp chi phí mà chương trình sẽ tính, kết hợp
với khai báo cách tính toán dựa vào tk ở trên.
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Khi nhập liệu các cp ps cũng phải nhập đầy đủ theo kiểu tập hợp
cp.
Kiểu phân bổ cp

1. Theo định mức vật tư; 2. Theo hệ số; 3. Theo mã thpbcp
khác; 4. Theo số lượng sản xuất.
Cách mà chương trình sẽ phân bổ cp được tập hợp.
Nếu kiểu tập cp là “1 – trực tiếp cho sản phẩm” thì kiểu phân bổ
chi phí sẽ là “0 – không phân bổ”.

Chọn ds mã thpbcp

Khai báo ds mã thpbcp nếu phân bổ theo kiểu 3.

Nhóm tỷ lệ hoàn thành

Chọn từ danh mục nhóm cùng mức tỷ lệ hoàn thành.
Phục vụ đánh giá số lượng sp dở dang quy đổi về sl hoàn thành.

Tạo bút toán pb cp

0 – Không, 1 – Có.
“1 – Có” thì chương trình sẽ thực hiện tạo bút toán pbcp cho mã
ytcp này, từ tk tập hợp cp sang tk cp dd khi chạy chức năng tạo
bút toán phân bổ.
“0 – Không” – chương trình sẽ kô tạo bút toán pbcp cho mã ytcp
này.

13.3 Cập nhật số tồn, dư ban đầu
Khi bắt đầu sử dụng chương trình ta phải thực hiện cập nhật số lượng sản phẩm dở dang
ban đầu, cần phải khai báo các thông tin sau:
1. Vào số lượng dở dang ban đầu
2. Vào NVL dở dang cho sản phẩm ban đầu
3. Vào giá trị dở dang ban đầu theo yếu tố chi phí
13.3.1 Vào số lượng sản phẩm dở dang ban đầu
Chức năng
-

Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang đầu kỳ. Phụ thuộc vào đối tượng tính giá thành của
sản phẩm mà cần nhập chi tiết cho lệnh sản xuất, bộ phận hạch toán…

-

Số lượng sản phẩm dở dang ban đầu chỉ phải cập nhật 1 lần khi bắt đầu sử dụng chương
trình.

Màn hình cập nhật
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13.3.2 Vào NVL dở dang ban đầu của các sản phẩm
Chức năng
-

Cập nhật nguyên vật liệu dở dang ban đầu của từng sản phẩm trong trường hợp giá thành
sản phẩm phải phân tích chi tiết theo từng nguyên vật liệu.

-

Trong trường hợp chưa có số liệu dở dang nvl về sl thì lấy nvl dở dang về giá trị chia cho
định mức.

Màn hình cập nhật

13.3.3 Vào giá trị dở dang ban đầu của sản phẩm theo mã thpbcp
Chức năng
Cập nhật giá trị dở dang ban đầu của từng sản phẩm chi tiết theo từng mã thpbcp.
Màn hình cập nhật

13.4 Cập nhật các phát sinh chi phí sản xuất trong kỳ
13.4.1 Cập nhập lệnh sản xuất
Chức năng
Cập nhật lệnh sản xuất trong trường hợp chi phí được tập hợp và phân bổ dựa vào lệnh sx.
Màn hình cập nhật
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13.4.2 Cập nhật các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ
Các chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ bao gồm:
1. Chi phí nguyên vật liệu (tk 621)
2. Chi phí nhân công (tk 622)
3. Chi phí sản xuất chung (tk 627)
a. Chi phí lương (tk 6271)
b. Chi phí nvl (tk 6272)
c.

Chi phí dụng cụ sản xuất (tk 6273)

d. Chi phí khấu hao tscđ (tk 6274)
e. Chi phí dịch vụ mua ngoài (tk 6277)
f.

Chi phí bằng tiền khác (tk 6278).

Các chi phí phát sinh được cập nhật ở các màn hình nhập liệu khác nhau ở các phân hệ
khác nhau. Tùy theo chi phí có thể chỉ rõ đến trường thông tin nào – sản phẩm, bộ phận
hạch toán, lệnh sản xuất, cần phải khai báo hiện các trường tương ứng ở từng màn hình
nhập liệu để có thể cập nhật số liệu phát sinh.
Chi phí nguyên vật liệu – tập hợp trên các tk 621, 6272 - được cập nhật thông qua phiếu xuất
kho ở phân hệ hàng tồn kho.
Chi phí nhân công – tập hợp trên các tk 622, 6271 – được cập nhật thông qua phiếu kế toán
ở phân hệ kế toán tổng hợp.
Chi phí dụng cụ sản xuất – tập hợp trên tk 6273 – được theo dõi ở phân hệ kế toán ccdc và
phân bổ cho các sản phẩm hoặc dùng phiếu kế toán ở phân hệ kế toán tổng hợp.
Chi phí khấu hao tscđ – tập hợp trên tk 6274 - được theo dõi ở phân hệ kế toán tscđ và phân
bổ cho các sản phẩm hoặc dùng phiếu kế toán ở phân hệ kế toán tổng hợp.
Chi phí dịch vụ mua ngoài (có thể là điện, nước, thuê nhà xưởng…) – tập hợp trên tk 6277 –
được cập nhật thông qua hóa đơn mua dịch vụ ở phân hệ kế toán phải trả hoặc phiếu chi
tiền mặt, tiền gửi ở phân hệ kế toán vốn bằng tiền.
Chi phí bằng tiền khác (những khoản chi khác bằng tiền không thuộc chi phí dịch vụ mua
ngoài) – tập hợp trên tk 6278 – được cập nhật thông qua hóa đơn mua dịch vụ ở phân hệ kế
toán phải trả hoặc phiếu chi tiền mặt, tiền gửi ở phân hệ kế toán vốn bằng tiền.
Hướng dẫn cách thức cập nhật các chi phí nêu trên xem tại các mục tương ứng ở từng phân
hệ.
13.4.3 Cập nhật các sản phẩm nhập kho trong kỳ
Sản phẩm nhập kho trong kỳ được cập nhật ở phiếu nhập kho ở phân hệ kế toán hàng tồn
kho.
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13.4.4 Cập nhật số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ
Chức năng
Cập nhập số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ cho từng sản phẩm.
Màn hình cập nhật

13.5 Khai báo các định mức, hệ số phân bổ
Trường hợp chi phí phải phân bổ thì cần khai báo định mức, hệ số phân bổ cho các sản
phẩm.
Tùy từng doanh nghiệp cụ thể, có thể có các khai báo sau:
1. Khai báo định mức nguyên vật liệu cho trường hợp chi phí nvl phân bổ theo định mức.
2. Khai báo định mức/hệ số phân bổ chi phí đối với các yếu tố lương và chi phí chung có
cách phân bổ theo định mức.
3. Khai báo cách thức phân bổ cho các đối tượng nhận phân bổ đối với trường hợp tập
hợp chi phí theo bộ phận hạch toán gián tiếp.
13.5.1 Khai báo định mức phân bổ nguyên vật liệu cho các sản phẩm
Chức năng
Khai báo định mức NVL cho từng sản phẩm trong trường hợp cp nvl được phân bổ theo định
mức, mà không chỉ rõ được cho từng sản phẩm khi xuất nvl cho sản xuất.
Khai báo định mức cho từng sp còn sử dụng trong trường hợp xuất vật tư dựa vào định mức.
Nếu đối tượng tính giá thành của sp là cả px/cđsx và hoặc lsx thì phải khai định mức cho
từng sp đến từng cđsx/lsx.
Màn hình khai báo
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13.5.2 Khai báo hệ số phân bổ cho các mã thpbcp phân bổ theo hệ số/định mức
Chức năng
Khai báo hệ số/định mức của từng mã thpbcp để làm cơ sở (hệ số) phân bổ sau khi cp được
tập hợp.
Lưu ý ở đây hệ số nên lấy chính bằng định mức. Để sau này có thể lên b/c so sánh giữa giá
thành thực tế và giá thành theo định mức.
Màn hình khai báo

13.5.3 Khai báo cách thức phân bổ của bpht gián tiếp cho các đối tượng nhận phân bổ
Chức năng
Sử dụng trong trường hợp cp được tập hợp theo bpht gián tiếp, khi này phải khai báo các
bpht gián tiếp này phân bổ chi phí cho các đối tượng tính giá thành trực tiếp nào: có thể là
các kết hợp của 3 thành phần - bpht trực tiếp, lsx và sp.
Màn hình khai báo
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13.6 Tính giá thành sản xuất
Tính giá thành sản phẩm gồm có các bước sau:
1. Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ
2. Tập hợp và phân bổ chi phí chi tiết theo NVL
3. Tập hợp và phân bổ chi phí theo hệ số
4. Tính giá thành sản phẩm
5. Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
6. Kết chuyển chi phí sang tk 154
Về chi tiết quy trình tính giá thành sản phẩm xem ở phần đầu – giới thiệu chung.
13.6.1 Giải thích về cách tập hợp và phân bổ chi phí trong phần mềm
Tập hợp và phân bổ chi phí trong Fast Accounting được trình bày dưới đây.
Chi phí được tập hợp theo các kiểu sau:
1. Trực tiếp cho đối tượng tính giá thành.
2. Tập hợp theo lệnh sản xuất (lsx), đơn hàng
3. Tập hợp theo bộ phận hạch toán trực tiếp (cộng đoạn sx, phân xưởng)
4. Tập hợp theo bộ phận hạch toán gián tiếp (phân xưởng, bộ phận “logic”)
5. Tập hợp theo lsx và bpht trực tiếp
6. Tập hợp chỉ theo tài khoản.
Chi phí sau khi được tập như trên sẽ được phân bổ cho số lượng sx hoàn thành trong kỳ
theo các kiểu sau:
1. Phân bổ theo định mức nvl – đối với ytcp nvl
2. Phân bổ theo định mức/hệ số - đối với các ytcp #
3. Phân bổ theo số lượng thành phẩm sx hoàn thành
4. Phân bổ theo các mã thpbcp khác.
Chi tiết từng kiểu tập hợp và phân bổ chi phí như sau.
1.

Tập hợp trực tiếp cho đối tượng tính giá thành
Tập hợp cp ps trong kỳ
Tùy theo đối tượng tính gt của sp gồm những trường gì thì filter theo cách tính - tk và
group by theo các trường tương ứng. Nếu là ytcp nvl thì thêm trường mã vt.
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Lưu ý về nhập liệu: tương ứng với tk của ytcp thì đối tượng tính gt của sp gồm những
trường nào (lsx, bpht) thì phải kiểm tra xem đã nhập đủ chưa.
Phân bổ cp cho sl sx trong kỳ
Giá trị phân bổ chính bằng giá trị tập hợp ở trên. Ở đây kô có phân bổ vì tập hợp là trực
tiếp cho đối tượng tính giá thành.
2.

Tập hợp theo lsx
Tập hợp cp ps trong kỳ
Filter theo tk và group by theo lsx, (mã vt)
Lưu ý về nhập liệu: tương ứng với tk gắn với ytcp nhưng không nhập lsx.
Phân bổ cp cho sl sx trong kỳ
(1) Xác định các lsx có ps trong kỳ từ bước tập hợp cp.
(2) Dựa vào file sl sx trong kỳ xác định các sl sx trong kỳ cho từng (sp, lsx).
Như vậy tập hợp theo lsx thì sp có đối tượng tính giá thành cũng phải theo lsx.
Lưu ý về nhập liệu: Trường hợp này các sp có đối tượng tính gt là (sp, lsx).

Tập hợp theo lsx - phân bổ theo định mức nvl
(3) Dựa vào file khai báo định mức để xác định những định mức tương ứng với (sp,
lsx) ở bước (2).
(4) Thực hiện phân bổ: Tương ứng cho từng lsx ⇒ sp có định mức theo lsx ⇒ định
mức theo nvl * sl sx trong kỳ ⇒ phân bổ từng mã vt cho các sp.
Tập hợp theo lsx - phân bổ theo định mức/hệ số
(3) Dựa vào file khai báo định mức/hệ số theo (ytcp, lsx) và sl sx trong kỳ cho (lsx, sp)
để phân bổ cho các sp tương ứng.
Lưu ý về nhập liệu: Theo mục (2) thì đối tượng tính giá thành phải là (sp, lsx) ⇒ mục khai
báo hệ số của từng sp phải có trường lsx.

Tập hợp theo lsx - phân bổ theo sl sx
(3) Dựa vào sl sx trong kỳ theo (lsx, sp) để phân bổ.
Tập hợp theo lsx - phân bổ theo ytcp # (giá thành)
(3) Dựa vào file giá thành theo ytcp lọc ra các sp có (ytcp #, lsx).
Như vậy tập hợp theo lsx thì sp cũng phải có đối tượng tính gt theo lsx.

(4) Add các số liệu lọc ra ở bước (3) vào 1 file để ra file hệ số cho trường hợp này:
(ytcp #, lsx, sp, giá thành).
Như vậy các đối tượng tính gt phải là theo lsx.

(5) Nếu file hệ số ở bước 2 là giá thành đơn vị của các ytcp # thì phải sử dụng kết quả
tính sl sx trong kỳ tương ứng với từng đối tượng tính giá thành ở bước (2). Nếu file
hệ số ở bước là là tổng giá thành của các ytcp # thì kô cần thực hiện bước (2) này.
(6) Thực hiện phân bổ.
3.

Tập hợp theo bpht trực tiếp
Tập hợp chi phí ps trong kỳ
Filter theo tk của ytcp và group by theo bhpt, (mã vt, sl)
Menu kiểm tra số liệu: tương ứng với tk của ytcp nhưng không nhập bpht.
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Phân bổ cp cho sl sx trong kỳ
Thực hiện tương tự như cho các ytcp có tập hợp theo lsx (thay lsx ⇒ bpht).
4.

Tập hợp theo bpht gián tiếp
Tập hợp cp ps trong kỳ
Filter theo tk, group by theo bpht gián tiếp, (mã vt, sl)
Lưu ý khi nhập liệu: theo tk tương ứng phải nhập bpht gián tiếp.
Phân bổ cp cho sl sx trong kỳ
a. Tập hợp theo bhpt gián tiếp - phân bổ theo định mức nvl
Không có trường hợp này.
Kiểm tra khi khai báo dm ytcp: Kô xảy ra trường hợp này, kô cho khai báo chọn pb
theo đm nvl.
b. Tập hợp theo bhpt gián tiếp - phân bổ theo hệ số
(1) Dựa vào kết quả tập hợp cp theo bpht gián tiếp xác định các bpht gián tiếp có ps.
(2) Dựa vào file khai báo hệ số theo bpht gián tiếp để biết các đối tượng nhận phân bổ.
(3) Dựa vào file tính toán sl sx trong kỳ ⇒ xác định sl sx trong kỳ tương ứng với file
khai báo các hệ số phân bổ.
(4) Thực hiện phân bổ.
Trong trường hợp này thì kô cần phải khai báo đối tượng nhận chi phí của bpht gián
tiếp.
Trường hợp này thì cũng giống như trường hợp tập hợp chi phí theo bp trực tiếp phân bổ theo sl sx.
c. Tập hợp theo bhpt gián tiếp - phân bổ theo sl sx trong kỳ
(1) Dựa vào file khai báo đối tượng nhận phân bổ của các bpht để lấy ra các đối
tượng nhận phân bổ.
(2) Từ file kết quả sl sx lấy ra các dòng có các đối tượng tính giá thành trùng với các
đối tượng nhận phân bổ ở mục trên.
(3) Thực hiện phân bổ.
Lưu ý về khai báo: phải khai báo đối tượng nhận pb từ các bpht gián tiếp.
d. Tập hợp theo bhpt gián tiếp - phân bổ theo các ytcp #
(1) Dựa vào file khai báo đối tượng nhận phân bổ của các bpht gián tiếp để lấy ra các
đối tượng nhận phân bổ cấp 2/trực tiếp.
(2) Dựa vào file giá thành theo ytcp lọc ra các sp có (ytcp #, đối tượng nhận trực
tiếp/cấp 2). Add kết quả vào 1 file để ra file hệ số.
(3) Nếu file hệ số ở bước (2) là giá thành đơn vị của các ytcp # thì phải lấy sl sx trong
kỳ tương ứng với từng đối tượng tính giá thành ở bước (2). Nếu file hệ số ở bước
(2) là tổng giá thành của các ytcp # thì kô cần thực hiện tính lấy sl sx trong kỳ.
(4) Thực hiện phân bổ.
Lưu ý về khai báo: Phải khai báo đối tượng nhận pb của bpht gián tiếp.

5.

Tập hợp chỉ theo tk
Thực hiện tương tự như tập hợp theo lsx hoặc bpht trực tiếp
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Tập hợp theo lsx và bpht trực tiếp

6.

Thực hiện tương tự như tập hợp theo lsx hoặc bpht trực tiếp.
13.6.2 Tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ
Chức năng
-

Chương trình tính số lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ dựa vào phiếu nhập kho (với mã
giao dịch = 4-Nhập kho thành phẩm từ sản xuất).

-

Số lượng sản xuất trong kỳ = Số lượng dở dang cuối kỳ - Số lượng dở dang đầu kỳ + Số
lượng nhập kho trong kỳ.

Màn hình điều kiện tính toán

13.6.3 Tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu
Chức năng
-

Thực hiện tập và phân bổ chi phí nguyên vật liệu – tk 621.

-

Chương trình sẽ tính toán: tập hợp chi phí ps trong kỳ, sau đó cộng với chi phí dở dang
đầu kỳ và phân bổ cho số lượng sản xuất trong kỳ.

-

Về cách tập hợp và phân bổ: xem giải thích ở phần trên.

Màn hình điều kiện tính toán

13.6.4 Tập hợp và phân bổ chi phí lương và chi phí chung
Chức năng
-

Thực hiện tập hợp và phân bổ chi phí lương và chi phí chung – tk 622, 627.

-

Chương trình sẽ tính toán: tập hợp chi phí ps trong kỳ, sau đó cộng với chi phí dở dang
đầu kỳ và phân bổ cho số lượng sản xuất trong kỳ.

-

Về cách tập hợp và phân bổ: xem giải thích ở phần trên.

Màn hình điều kiện tính toán
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13.6.5 Tính giá thành sản phẩm
Chức năng
Tính giá thành của sản phẩm sau khi các chi phí đã được tập hợp và phân bổ xong.
Chương trình sẽ cộng chi phí theo từng yếu tố và tính ra giá thành đơn vị của sản phẩm sản
xuất trong kỳ.
Màn hình điều kiện tính toán

13.6.6 Cập nhật giá cho các phiếu nhập thành phẩm
Chức năng
Áp giá cho các phiếu nhập thành phẩm sau khi giá đã được tính.
Màn hình điều kiện tính toán

13.7 Kiểm tra số liệu tính giá thành
Số liệu chi phí phát sinh thường rất nhiều và cách tập hợp chi phí, cách phân bổ chi phí cũng
như đối tượng tính giá thành có thể đa dạng, rất dễ xảy ra nhầm lẫn trong nhập liệu cũng
như trong các khai báo.
Chương trình cung cấp một loạt các báo cáo hỗ trợ nhằm kiểm tra số liệu tính giá thành
thông qia kiểm tra số liệu phát sinh ban đầu, cũng như thông qua kết quả tính toán.
Các báo cáo kiểm tra tính giá thành bao gồm:
1.

Tổng hợp phát sinh theo đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành
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2.

Tổng hợp phát sinh nguyên vật liệu, sản phẩm theo đối tượng tập hợp chi phí và tính
giá thành.

3.

Kiểm tra các chứng từ phát sinh chưa nhập đủ các đối tượng tập hợp chi phí theo yếu
tố chi phí.

4.

Kiểm tra định mức và phát sinh.
-

Vật tư có xuất cho sx nhưng không có khai báo trong định mức

-

Vật tư có xuất cho sx nhưng không có sp tương ứng nào sx trong kỳ

-

Vật tư có xuất trực tiếp cho sp nhưng không có sp tương ứng sx trong kỳ.

5.

Kiểm tra có chi phí phát sinh nhưng không phân bổ được

6.

Kiểm tra có sl dở dang đầu kỳ nhưng không có sl dở dang cuối kỳ hoặc nhập kho

7.

Kiểm tra nhập xuất sản phẩm chưa nhập đủ các trường thông tin (đối tượng tính giá
thành).

8.

Kiểm tra sp có sản xuất nhưng không được phân bổ chi phí.

13.8 Tạo bút toán phân bổ chi phí
Chức năng
Chương trình sẽ thực hiện phân bổ chi phí tập hợp trên các tài khoản 621, 622, 627 sang tài
khoản chi phí sản xuất dở dang 154. Số liệu lấy từ kết quả tính toán ở các bước tập hợp và
phân bổ trước đó.
Lưu ý là là trong một số trường hợp người dùng vẫn có thể kết chuyển chi phí sang 154
thông qua chức năng kết chuyển tự động ở phân hệ tổng hợp.
Màn hình tạo bút toán phân bổ chi phí

13.9 Báo cáo
Phân hệ giá thành sản xuất có 2 nhóm báo cáo:
1. Báo cáo tập hợp và phân bổ chi phí
2. Báo cáo giá thành sản phẩm.
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14.1 Giới thiệu chung
14.1.1 Các chức năng chính
Trong Fast Accounting có 3 trường tự do dạng danh mục để người sử dụng tự định nghĩa,
khai báo theo nhu cầu đặc thù của mình.
Với từng trường tự do Fast Accounting cung cấp các nhóm báo cáo sau:
1. Các bảng kê, tổng hợp phát sinh số liệu kế toán ứng với trường tự do.
2. Các bảng kê, tổng hợp số phát sinh nguyên vật liệu ứng với trường tự do.
Để sử dụng một trường tự do thì cần phải khai báo tại các màn hình giao dịch (chứng từ) là
có sử dụng trường đó, vị trí xuất hiện trên màn hình nhập liệu cũng như khai báo danh mục
của trường tự do.
Khi nhập liệu các giao dịch liên quan đến trường tự do thì cập nhật mã tương ứng, giống như
các trường đối tượng khác như mã vật tư, mã bộ phận hạch toán…
14.1.2 Hệ thống menu
Hệ thống menu chính của phân hệ báo cáo quản trị theo các trường tự do gồm có:
1.

Danh mục từ điển

2.

Số dư ban đầu

3.

Báo cáo
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14.2 Khai báo các danh mục từ điển
Có các danh mục sau đây cần khai báo:
1. Danh mục trường tự do
2. Danh mục nhóm trường tự do
3. Danh mục các tài khoản theo dõi số dư của trường tự do.
14.2.1 Danh mục trường tự do
Chức năng
Dùng để khai báo các trường danh mục tự do 1, 2, 3.
Màn hình khai báo
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14.2.2 Danh mục nhóm trường tự do
Chức năng
Danh mục nhóm tự do dùng để nhóm các trường tự do khi lên báo cáo.
Màn hình khai báo

14.2.3 Danh mục các tài khoản theo dõi số dư của trường tự do
Chức năng
Trong trường hợp cần theo dõi số dư theo trường tự do thì cần phải khai báo các tài khoản
có theo dõi số dư theo trường tự do.
Màn hình khai báo

14.3 Vào số dư ban đầu
Chức năng
Trong trường hợp trường tự do có theo dõi số dư thì khi bắt đầu sử dụng chương trình cần
phải cập nhật số dư ban đầu.
Màn hình khai báo
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14.4 Cập nhật số liệu
Để cập nhật số liệu theo trường tự do thì phải khai báo ở các màn hình giao dịch là có nhập
trường này, vị trí xuất hiện trên màn hình nhập liệu.
Hướng dẫn chi tiết xem ở chương “Các thao tác chung”.

14.5 Kết chuyển số dư sang năm sau
Chức năng
-

Sau khi kết thúc một năm làm việc, chuyển sang một năm làm việc mới thì cần phải kết
chuyển số dư từ năm trước sang năm sau.

Màn hình khai báo

14.6 Báo cáo
Phân hệ này có các nhóm báo cáo sau:
1. Báo cáo phát sinh theo tài khoản
2. Báo cáo phát sinh nguyên vật liệu.

Fast Software Co., Ltd.

XIV.5/5

Chương 15
Báo cáo thuế
Mục lục
15.1 Giới thiệu chung ...............................................................................................................2
15.2 Khai báo các danh mục từ điển ........................................................................................2
15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4

15.3

Cập nhật số liệu ...............................................................................................................4

15.3.1
15.3.2

15.4
15.5

Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu vào ............................................................................. 3
Danh mục phân nhóm hóa đơn đầu vào............................................................................... 3
Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra ................................................................................ 3
Danh mục nhóm thuế suất đầu ra ......................................................................................... 4
Cập nhật hóa đơn GTGT đầu vào ........................................................................................ 4
Cập nhật các hóa đơn GTGT đầu ra .................................................................................... 5

Kiểm tra số liệu .................................................................................................................5
Báo cáo .............................................................................................................................6

Fast Software Co., Ltd.

XV.1/7

Fast Accounting 11

15. Báo cáo thuế

15.1 Giới thiệu chung
Các chức năng chính
Phân hệ báo cáo thuế lên các báo cáo thuế GTGT và thuế TNDN.
Hệ thống menu
Phân hệ báo cáo thuế có các nhóm menu sau:
1. Danh mục từ điển
2. Cập nhật số liệu
3. Kiểm tra số liệu
4. Báo cáo

15.2 Khai báo các danh mục từ điển
Các danh muc cần khai báo bao gồm:
1. Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu vào.
2. Danh mục phân nhóm hóa đơn đầu vào
3. Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra
4. Danh mục nhóm thuế suất thuế GTGT đầu ra.
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Khai báo các danh mục này xem ở phần tương ứng bên phân hệ mua hàng và bán hàng.
15.2.1 Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu vào
Chức năng
Sử dụng khi nhập hóa đơn bán hàng.
Màn hình khai báo
Khai báo các mã thuế và tài khoản thuế giá trị gia tăng đầu vào, sử dụng khi cập nhật các hđ
thuế đầu vào.

15.2.2 Danh mục phân nhóm hóa đơn đầu vào
Chức năng
Khai báo các mã nhóm hoá đơn, dùng khi nhập hóa đơn đầu vào, để lên các báo cáo theo
quy định.
Màn hình khai báo

15.2.3 Danh mục thuế suất thuế GTGT đầu ra
Chức năng
Sử dụng khi nhập hóa đơn bán hàng.
Màn hình khai báo

Fast Software Co., Ltd.

XV.3/7

Fast Accounting 11

15. Báo cáo thuế

15.2.4 Danh mục nhóm thuế suất đầu ra
Chức năng
Sử dụng khi khai báo thuế suất thuế gtgt đầu ra, để lên một số báo cáo, bảng kê hóa đơn
đầu ra theo mẫu quy định.
Màn hình khai báo

15.3 Cập nhật số liệu
Cập nhật số liệu phân hệ báo cáo thuế gồm các menu sau:
1. Cập nhật hóa đơn GTGT đầu vào
2. Cập nhật hóa đơn GTGT đầu ra
15.3.1 Cập nhật hóa đơn GTGT đầu vào
Chức năng
Dùng để cập nhật một số các hóa đơn đầu vào trong trường hợp không nhập các hóa đơn
này ở phân hệ “Mua hàng”.
Màn hình cập nhật
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15.3.2 Cập nhật các hóa đơn GTGT đầu ra
Chức năng
Dùng để cập nhật một số các hóa đơn đầu ra khi không nhập các hóa đơn này ở phân hệ
“Bán hàng”.
Màn hình cập nhật

15.4 Kiểm tra số liệu
Chức năng
Sử dụng chức năng kiểm tra khi sổ cái khác với báo cáo thuế GTGT.
Chương trình kiểm tra:
-

Kiểm tra các định khoản vào tài khoản tổng hợp

-

Kiểm tra số lẻ phát sinh nợ, phát sinh có của tiền VNĐ
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Kiểm tra chứng từ lệch giữa sổ cái và báo cáo thuế GTGT.

Người sử dụng kiểm tra:
-

Kiểm tra những chứng từ có nhập hạch toán nhưng không nhập hóa đơn thuế GTGT

-

Kiểm tra những chứng từ có nhập hóa đơn thuế GTGT (nhập ở phân hệ báo cáo thuế)
nhưng không nhập hạch toán

-

Kiểm tra những chứng từ hạch toán vào 1 kỳ, chứng từ thuế ở 1 kỳ khác.

Màn hình khai báo khi thực hiện kiểm tra

15.5 Báo cáo
Báo cáo gồm các menu sau:
1. Báo cáo thuế GTGT
2. Quyết toán thuế TNDN
Báo cáo thuế GTGT gồm các menu sau:
1. Tờ khai thuế giá trị gia tăng
2. Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa bán ra
3. Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa mua vào
4. Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
5. Bảng kê hóa đơn, c.từ hàng hóa, dịch vụ mua vào dành cho dự án đầu tư
6. Sổ theo dõi thuế GTGT
7. Sổ theo dõi thuế GTGT được hoàn lại
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8. Sổ theo dõi thuế GTGT được miễn giảm
9. Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm
Quyết toán thuế TNDN gồm các menu sau:
1. Tờ khai thuế TNDN tạm tính
2. Tờ khai tự quyết toán thuế TNDN
3. Phụ lục kết quả SXKD năm
4. Báo cáo thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.

Fast Software Co., Ltd.

XV.7/7

Chương 16
Quản lý hoá đơn
Nội dung
16.1 Giới thiệu chung ...............................................................................................................2
16.1.1
16.1.2

16.2

Khai báo ban đầu ..............................................................................................................3

16.2.1
16.2.2
16.2.3

16.3
16.4

In chứng từ ........................................................................................................................... 9
Sửa hóa đơn ......................................................................................................................... 9
Xóa hóa đơn ......................................................................................................................... 9
Xoá bỏ hóa đơn .................................................................................................................... 9
In lại hóa đơn ...................................................................................................................... 10
Tra cứu lịch sử in hoá đơn.................................................................................................. 11

Khai báo mất, cháy, hỏng, hủy hóa đơn ........................................................................ 11

16.5.1
16.5.2

16.6

Quyết định áp dụng hoá đơn tự in ........................................................................................ 3
Tạo mẫu hoá đơn ................................................................................................................. 4
Thông báo phát hành hoá đơn ............................................................................................. 7

Phân quyền khi in hóa đơn ...............................................................................................8
In, sửa, xóa hóa đơn ........................................................................................................9

16.4.1
16.4.2
16.4.3
16.4.4
16.4.5
16.4.6

16.5

Chức năng chính .................................................................................................................. 2
Hệ thống menu ..................................................................................................................... 2

Khai báo mất, cháy, hỏng hoá đơn ..................................................................................... 11
Khai báo huỷ hoá đơn......................................................................................................... 12

Báo báo.......................................................................................................................... 13

16.6.1
16.6.2

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ................................................................................... 14
Xác minh thông tin hoá đơn ................................................................................................ 14

Fast Software Co., Ltd.

XVI.1/15

Fast Accounting 11

16. Quản lý hóa đơn

16.1 Giới thiệu chung
16.1.1 Chức năng chính
Phân hệ quản lý hoá đơn dùng để đáp ứng quy trình nghiệp vụ về khởi tạo, phát hành, quản
lý, in ấn, bảo mật hoá đơn cho doanh nghiệp khi chính thức thực hiện theo TT153/2010/TTBTC, TT13/2011/TT-BTC, QĐ2905/QĐ-BTC, TT28/2011, TT156/2013,….
16.1.2 Hệ thống menu
Các menu chính của phân hệ quản lý hoá đơn
1.

Quyết định áp dụng hoá đơn tự in

2.

Tạo mẫu hoá đơn

3.

Thông báo phát hành hoá đơn

4.

Mất, cháy, hỏng hoá đơn

5.

Huỷ hoá đơn

6.

Báo cáo

7.

Xác minh thông tin hóa đơn
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16.2 Khai báo ban đầu
Khai báo ban đầu gồm các menu sau:
1. Quyết định áp dụng hóa đơn tự in
2. Tạo mẫu hóa đơn
3. Thông báo phát hành hóa đơn
16.2.1 Quyết định áp dụng hoá đơn tự in
Chức năng
Lập quyết định áp dụng hóa đơn tự in.
Màn hình khai báo

Ví dụ về in quyết định áp dụng hóa đơn tự in

Fast Software Co., Ltd.

XVI.3/15

Fast Accounting 11

16. Quản lý hóa đơn

16.2.2 Tạo mẫu hoá đơn
Chức năng
Tạo những mẫu hóa đơn theo yêu cầu của người sử dụng.
Màn hình khai báo tạo mẫu hóa đơn
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Tạo hoặc sửa mẫu hoá đơn
Các bước thực hiện
1. Nhấn vào ‘Tạo và xem mẫu hóa đơn’
2. Nhấn chọn ‘Sửa mẫu’
3. Kích đúp vào mẫu hóa cần sửa

-

-

Thay đổi font: Tùy chọn font chữ trên thanh công cụ

-

Thay đổi vị trí của trường: Kích chọn vào trường cần thay đổi vị trí rồi kéo thả
đến

Chèn thêm logo
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•

Chọn công cụ Picture box rồi vẽ 1 khung hình lên vị trí cẫn đặt logo

•

Chọn khung hình đó

•

Chọn đường link tới hình logo cần tạo tại Data/ Image

•

Chọn mục Sizing: Zoom Image

4. Nhất nút lưu

để lưu lại mẫu vừa tạo rồi đóng màn hình chỉnh sửa lại

5. Nhấn ‘Quay ra’ để quay lại màn hình in mẫu hóa đơn
6. Nhấn nút ‘In’ để in hóa đơn mẫu
Tờ hóa đơn mẫu in ra là hóa đơn trắng, có chữ ‘Hóa đơn mẫu’ ký hiệu, mẫu
số và số hóa đơn là 0000000
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16.2.3 Thông báo phát hành hoá đơn
Chức năng
-

Lập thông báo phát hành hóa đơn

-

Mẫu hóa đơn đã tạo mới được thông báo phát hành

Màn hình khai báo
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In thông báo phát hành hóa đơn

Duyệt thông báo
-

Sau khi nộp thông báo lên đơn vị thuế trực tiếp quản lý nếu được duyệt thì kích vào nút
‘Duyệt’ trên thông báo để có thể sử dụng.
- Đối với mẫu hóa đơn đã lập thông báo phát hành và nhấn nút ‘Duyệt’ thì
chương trình không cho xóa, sửa mẫu hóa đơn và thông báo phát hành hóa
đơn
- Mẫu hóa đơn đã được duyệt phải kích chọn vào nút ‘Duyệt’ trên thông báo
phát hành hóa đơn thì chương trình mới cho phép lập hóa đơn theo mẫu
hóa đơn đó.

16.3 Phân quyền khi in hóa đơn
Để được in hóa đơn người sử dụng phải được phân các quyền sau:
1. Quyền truy cập chức năng (màn hình) cập nhật hóa đơn và đươc in hóa đơn
2. Quyền được sử dụng quyển hóa đơn đang sử dụng.

Fast Software Co., Ltd.

XVI.8/15

Fast Accounting 11

16. Quản lý hóa đơn

Xem hướng dẫn phân quyền ở các phân hệ hệ thống.

16.4 In, sửa, xóa hóa đơn
16.4.1 In chứng từ
Khi nhấn nút in trong màn hình “In” hóa đơn thì chương trình sẽ cập nhật lại “Trạng thái/ lần
in” (= 1 nếu kích in lần đầu, = 2 nếu kích in lần 2,...). Hóa đơn chưa được in thì tráng thái = 0
16.4.2 Sửa hóa đơn
Đối với hoá đơn tự in:
-

Hóa đơn đã có số hóa đơn phát sinh sau nó thì chương trình không cho phép sửa, khi đó
sẽ không xuất hiện nút ‘Sửa’
Đối với hoá đơn đặt in:

-

Không quản lý hóa đơn, hóa đơn đã in hoặc có số hóa đơn phát sinh sau nó vẫn được
Sửa, trừ trường ngày chứng từ, ký hiệu, số hóa đơn.

16.4.3 Xóa hóa đơn
-

Xóa hóa đơn được thực hiện trong trường hợp hóa đơn chưa có số hóa đơn phát sinh
sau nó. Người sử dụng chỉ cần chọn hóa đơn cần xóa, nhấn nút ‘Xóa’, chương trình sẽ
xác nhận lại việc xóa hóa đơn bằng hộp thoại. Nhấn ‘Có’ để xóa hóa đơn.

16.4.4 Xoá bỏ hóa đơn
Đối với hóa đơn đã có số phát sinh sau nó:
-

Xóa bỏ hóa đơn được thực hiện trong trường hợp hóa đơn đã có phát sinh số hóa đơn
sau nó. Lúc này, khi nhấn nút ‘Xoá’ chương trình sẽ không cho phép xóa mà sẽ hỏi lại
người sử dụng Có chuyển sang tình trạng xóa bỏ hóa đơn không?

-

Nếu đồng ý, người sử dụng sẽ phải gõ vào mật khẩu user đăng nhập hiện hành để xác
nhận việc xóa bỏ hóa đơn. Nhấn ‘Nhận’ để xóa bỏ hóa đơn.
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Đối với hóa đơn đã được in
-

Hóa đơn đã được in thì chương trình không cho phép xoá, khi đó sẽ không xuất hiện nút
‘Xoá’, mà sẽ được thay thế bằng nút ‘Xoá bỏ’

Các bước thực hiện
-

Chọn chứng từ cần xóa bỏ (chỉ những hóa đơn đã in rồi mới được xóa bỏ)

-

Nhấn nút ‘Xóa bỏ’

-

Chương trình xuất hiện câu cảnh báo có chắc chắc xóa bỏ không, chọn nút ‘Có’ để thực
hiện xóa bỏ hóa đơn

-

Chương trình yêu cầu đăng nhập lại mật khẩu của user hiện hành

- Khi chọn xử lý ‘Xoá bỏ hóa đơn’ thì chương trình chỉ lưu duy nhất vào tệp thuế
đầu ra để báo cáo, các thông tin về mã số thuế, mặt hàng, doanh số, thuế để
trắng và gán = 0, cột tên người mua và ghi chú gán vào chữ ‘Xoá bỏ hóa đơn’
- Những chứng từ đã thực hiện “Xóa bỏ hóa đơn” sẽ ko mất đi, chứng từ cập nhật
vẫn thể hiện nhưng trạng thái ghi sổ là “Hủy hóa đơn”
- Trong trường hợp hóa đơn đã In hoặc đã Xóa bỏ, chương trình sẽ không cho
phép sửa, xóa khi đó sẽ không xuất hiện nút ‘Sửa’ và ‘Xóa’
16.4.5 In lại hóa đơn
Khi in hóa đơn từ lần 2 trở đi, chương trình sẽ ra thông báo:

Chương trình sẽ yêu cầu xác nhận lại mật khẩu đăng nhập vào chương trình của user hiện
hành rồi mới cho in
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Đối với hoá đơn tự in: Khi in hoá đơn lần 2, trên hoá đơn sẽ xuất hiện chữ ‘Bản
sao’
Đối với hoá đơn đặt in: Dù in nhiều lần vẫn ko lên chữ ‘Bản sao’
16.4.6 Tra cứu lịch sử in hoá đơn
Tiện ích “Xem thông tin in hóa đơn” tại biểu tượng
góc trên cùng bên phải màn hình để
thể hiện thông tin các lần in. Các thông tin thể hiện bao gồm: Lần in, người in, thời gian in,
tên máy in.

16.5 Khai báo mất, cháy, hỏng, hủy hóa đơn
16.5.1 Khai báo mất, cháy, hỏng hoá đơn
Chức năng
Cho phép khai báo hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, đồng thời lập Báo cáo mất, cháy hỏng hóa
đơn để nợp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
Màn hình khai báo
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In báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

16.5.2 Khai báo huỷ hoá đơn
Chức năng
Khai báo các hoá đơn bị hủy đồng thời lập Thông báo kết quả hủy hóa đơn.
Màn hình khai báo hủy hóa đơn
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In thông báo kết quả hủy hóa đơn

16.6 Báo báo
Báo cáo gồm các menu sau:
1. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
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2. Xác minh thông tin in hóa đơn
16.6.1 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Mẫu báo cáo

Xuất báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn ra chương trình hỗ trợ kê khai thuế
Các bước thực hiện
1. Nhấn phím F4 hoặc nhấn nút ‘Xuất XML’
2. Chương trình hiện ra bảng thông báo, NSD cập nhật thông tin trước khi xuất ra hỗ trợ
kê khai thuế
3. Nhập đường dẫn cài đặt chương trình hỗ trợ kê khai thuế để lưu dữ liệu khi xuất ra
chương trình hỗ trợ kê khai thuế

Chương trình cho phép F4 – Xuất ra file XML để kết nối với phần mềm hỗ trợ kê
khai thuế theo phiên bản của Tổng Cục Thuế. Đường dẫn lưu file được khai báo
trong mục “Các tham số hệ thống”. Thông thường để chương trình xuất ra file
XML và tự động chép vào chương trình hỗ trợ kê khai thuế thì khai báo đường
dẫn lưu file trùng với đường dẫn lưu dữ liệu của chương trình hỗ trợ kê khai thuế.
Ví dụ: chương trình được cài đặt tại C:\Program Files thì khai báo trong tham số
tuỳ chọn như sau: C:\Program Files\HTKK320\DataFiles\0100727825\
16.6.2 Xác minh thông tin hoá đơn
Chức năng
-

Chương trình cho phép kiểm tra tính xác thực, hóa đơn thật hay hóa đơn giả thông qua
đoạn mã Code39extended được in lên trên góc phải của mỗi tờ hóa đơn.

-

Với mỗi tờ hóa đơn sẽ có một đoạn mã Code khác nhau, thông qua nó có thể kiểm tra
tính xác thực của tờ hóa đơn đó.

In hóa đơn xác thực
Các bước thực hiện
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1. Chọn khoảng thời gian, số chứng từ, ký hiệu, nhập mã xác thực của hóa đơn cần kiểm
tra
2. Nhấn ‘Nhận’ để xem báo cáo
3. Kiểm tra thông tin hóa đơn, nhấn phím ‘F7’ để in hóa đơn xác thực (hóa đơn xác thực
có đề chữ ‘Hóa đơn xác thực không có giá trị sử dụng!’) để gửi cho khách hàng nếu có
nhu cầu
Mẫu báo cáo
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17.1 Giới thiệu chung
Phân hệ thuế TNCN thực hiện tính toán, quản lý và lên các báo cáo thuế TNCN theo quy
định của nhà nước.
Hệ thống menu của phân hệ báo cáo thuế thu nhập cá nhân gồm có:
1. Danh mục từ điển
2. Cập nhật số liệu
3. Báo cáo
4. Tiện ích

17.2 Khai báo tham số hệ thống và các danh mục từ điển
Các tham số hệ thống và các danh mục gồm có:
1. Tham số hệ thống
2. Danh mục thu nhập
3. Danh mục giảm trừ
4. Danh mục thuế toàn phần
5. Danh mục thuế lũy tiến
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6. Danh mục bộ phận
17.2.1 Khai báo các tham số hệ thống
Các tham số hệ thống cần khai báo
Stt

Tên các tham số tab “Thuế TNDN”

Giá trị ngầm
định

1015

Sử dụng trường tiền lương và thuế TNCN ngoại tệ (0 Không, 1 - Có)

1020

Mức giảm trừ bản thân

1025

Mức giảm trừ ngoại tệ bản thân

1030

Mức giảm trừ người phụ thuộc

1035

Mức giảm trừ ngoại tệ phụ thuộc

1040

Thu nhập từ tiền lương, tiền công (đối tượng cư trú có ký hợp
đồng lao động >= 3 tháng)

TNA01

1045

Thu nhập từ tiền lương, tiền công (đối tượng cư trú không ký
hợp đồng, hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng)

TNA02

0
9.000.000
0,00
3.600.000
0

17.2.2 Danh mục thu nhập
Chức năng
Khai báo những loại thu nhập, kiểu tính thuế, ngưỡng tính thuế.
Màn hình khai báo

Giải thích một số trường thông tin
Kiểu tính thuế

Áp dụng thuế suất theo quy định trong luật thuế thu nhập cá
nhân được khai báo ở danh mục thuế suất lũy tiến hay thuế suất
toàn phần

Ngưỡng chịu thuế

Là số tiền được giảm trừ khi khai báo khoản thu nhập, khoản thu
nhập mà vượt qua số tiền nhập vào sẽ chịu đánh thuế trên số
tiền vượt quá.

17.2.3 Danh mục giảm trừ
Chức năng
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-

Chương trình sẽ lấy mã giảm trừ cập nhật vào menu Cập nhật thông tin nhân viên để
được giảm trừ

-

Khai báo các mã giảm trừ có phát sinh thường xuyên mỗi tháng.

-

Danh mục giảm trừ được khai báo theo từng tháng (hoặc theo nhiều tháng) phát sinh.

-

Các khoản được giảm trừ theo quy định như: bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm
thất nghiệp,… các khoản giảm trừ cho cá nhân - đối tượng nộp thuế.

Màn hình khai báo

Giải thích một số trường thông tin
Mức giảm trừ

Là phần trăm số tiền được giảm trừ, tính trên tiền lương được
cập nhật ở menu Cập nhật nhân viên /đối tượng nộp thuế

Thứ tự cột

Khai báo số thứ tự cột, chương trình sắp xếp theo thứ tự các cột
giảm trừ ở menu Cập nhật nhân viên/đối tượng nộp thuế

17.2.4 Danh mục thuế toàn phần
Chức năng
Khai báo mã thuế suất của các cá nhân không cư trú theo thuế suất ứng với từng mã thu
nhập chịu thuế
Màn hình khai báo

17.2.5 Danh mục thuế lũy tiến
Chức năng
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Khai báo phần thu nhập tính thuế trên 1 mức tiền nào đó sẽ ứng với một mức thuế suất.
Màn hình khai báo

17.2.6 Danh mục bộ phận
Chức năng
Danh mục bộ phận dùng để phục vụ nhu cầu quản lý nhân viên theo từng bộ phận trong
doanh nghiệp.
Màn hình khai báo

17.3 Cập nhật số liệu
Cập nhật số liệu gồm các menu sau:
1. Cập nhật thông tin nhân viên
2. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế lũy tiến
3. Cập nhật phát sinh theo biểu thuế toàn phần
4. Tính thuế thu nhập cá nhân
17.3.1 Cập nhật thông tin nhân viên
Chức năng
Khai báo thông tin nhân viên, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ
của người có thu nhập chịu thuế.
Màn hình khai báo
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17.3.2 Phiếu trả thu nhập theo biểu thuế lũy tiến
Chức năng
Phiếu trả thu nhập theo biểu thuế lũy tiến chỉ cập nhật các phát sinh thu nhập từ tiền lương,
tiền công, tiền kinh doanh cho các cá nhân cư trú có hợp đồng lao động và áp dụng theo
thuế suất lũy tiến.
Màn hình khai báo
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Cập nhật các phát sinh từ tiền lương, tiền công cho các cá nhân cư trú, khi đã chạy tính thuế
thu nhập cá nhân số liệu sẽ lên ở mẫu báo cáo 02/KK-TNCN và mẫu 05/KK-TNCN
Các loại giảm trừ như:
+ Giảm trừ người phục thuộc được khai báo ở cập nhật nhân viên đối tượng nộp thuế,
chương trình sẽ dựa vào ngày tính giảm trừ để tính giảm trừ.
+ Giảm trừ bản thân: chương trình sẽ mặc định cho từng cá nhân cư trú, số tiền giảm
trừ bản thân được khai báo ở menu hệ thống/khai báo các tham số tùy chọn
+ Giảm trừ khác: như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… được khai báo ở danh mục
giảm trừ và được cập nhật ở menu cập nhật nhân viên /đối tượng nộp thuế
Tất cả các loại giảm trừ trên đã được khai báo, khi cập nhật menu phiếu trả thu nhập theo
biểu thuế lũy tiến không cần phải nhập ở cột ‘tiền giảm trừ’ các loại tiền giảm trừ trên, chạy
menu tính thuế thu nhập cá nhân chương trình tự động giảm trừ áp các loại tiền giảm trừ của
từng đối tượng nộp thuế khi lên số liệu báo cáo.
Cột trường ‘Tiền giảm trừ’ chỉ nhập liệu khi chưa khai báo mã giảm trừ trong danh mục giảm
trừ và các phát sinh ít xảy ra
Tiền giảm trừ cho người phụ thuộc và giảm trừ cho bản thân được khai báo ở phân hệ hệ
thống/ Cập nhật số liệu/ Khai báo các tham số tụ chọn, ở dòng số thứ tự 103 và 105
Chương trình cho lựa chọn có/không sử dụng trường tiền lương và thuế TNCN ngoại tệ
được khai báo ở phân hệ hệ thống/Cập nhật số liệu/ Khai báo các tham số tùy chọn, dòng số
thứ tự 107
17.3.3 Phiếu trả thu nhập theo biểu thuế toàn phần
Chức năng
Phiếu trả thu nhập theo biểu thuế toàn phần chỉ cập nhật các phát sinh tất cả các loại thu
nhập cho các cá nhân cư trú hay không cư trú áp dụng theo thuế suất toàn phần.
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Màn hình khai báo

Khi cập nhật phải chỉ đúng mã thu nhập đã khai báo theo danh mục toàn phần đối với cá
nhân cư trú hay danh mục toàn phần đối với cá nhân cư trú thì chương trình mới lên đúng số
liệu
Cập nhật các phát sinh ở phiếu trả thu nhập theo biểu thuế toàn phần, chạy menu tính thuế
thu nhập cá nhân số liệu sẽ lên ở mẫu báo cáo mẫu 02/KK-TNCN (ps tiền công cho cá nhân
cư trú nhưng không có hợp đồng lao động), mẫu 03/KK-TNCN, mẫu 04/KK-TNCN và mẫu
06/KK-TNCN.
Ví dụ: đối với cá nhân cư trú, không có hợp đồng lao động (có phát sinh từ thu nhập từ tiền
công, thu nhập khác) thì áp dụng thuế suất thuế toàn phần có cư trú, phải nhập đúng theo
mã thu nhập số 11 và áp dụng mã thuế suất tương ứng với mã thu nhập đã khai
báo.Chương trình mới lên đúng số liệu báo cáo theo mẫu 02KK-TNCN cho cá nhân cư trú
không có hợp đồng lao động, thu nhập từ tiền công thu nhập khác.
17.3.4 Tính thuế thu nhập cá nhân
Chức năng
Sau khi cập nhật các phiếu trả thu nhập theo biểu thuế lũy tiến hay phiếu trả thu nhập theo
biểu thuế toàn phần ta thực hiện tính thuế thu nhập cá nhân.
Màn hình điều kiện lọc
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Nếu sau khi tính thuế thu nhập cá nhân mà ta sửa lại thêm hay bớt người phụ thuộc hay
giảm trừ khác, sửa lại số liệu thu nhập ở các màn hình cập nhật phiếu trả thu nhập thì phải
thực hiện chạy lại tính thuế thu nhập cá nhân.
Phải chạy menu tính thuế thu nhập cá nhân chương trình mới lên số liệu báo cáo ở: bảng kê
chi tiết thuế thu nhập cá nhân, các tờ khai thuế thu nhập cá nhân và bảng kê các mẫu báo
cáo thuế.
Theo font chữ TCVN3
Mã nhân viên phải đúng với mã đã được khai báo sẵn trong cập nhật nhân viên/đối tượng
nộp thuế
Mã giảm trừ phải khai báo giống như mã trong khai báo danh mục giảm trừ

17.4 Báo cáo
Chương trình cung cấp các báo cáo thuế thu nhập cá nhân sau:
Mẫu báo cáo theo TT28/2011
1. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 02/KK-TNCN)
2. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 03/KK-TNCN)
3. Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu 05/KK-TNCN)
4. Tờ khai quyết toán thuế TNCN (Mẫu 06/KK-TNCN)
5. Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05A/BK-TNCN)
6. Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05B/BK-TNCN)
7. Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 06B/BK-TNCN)
Mẫu báo cáo theo TT156/2013
1. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 02/KK-TNCN, TT156/2013)
2. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 03/KK-TNCN, TT156/2013)
3. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 05/KK-TNCN, TT156/2013)
4. Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (Mẫu 06/KK-TNCN, TT156/2013)
5. Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05-1/BK-TNCN, TT156/2013)
6. Bảng kê thuế TNCN (Mẫu 05-2/BK-TNCN, TT156/2013)

17.5 Tiện ích
Chức năng
Sử dụng trong trường hợp lần đầu khi bắt đầu sử dụng chương trình có nhu cầu tự động
chuyển các dữ liệu liên quan đến danh mục, số dư đầu kỳ từ tệp Excel vào chương trình
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Đt: (024) 7108-8288
Fax: (024) 3771-5591

TP Hồ Chí Minh
Lầu 9, Khu B, Tòa nhà WASECO
Số 10 Phổ Quang, Q. Tân Bình
Đt: (028) 7108-8788
Fax: (028) 3848-6425
info@fast.com.vn, www.fast.com.vn

TP Đà Nẵng
39-41 Quang Trung, Q. Hải Châu
Đt: (0236) 381-0532
Fax: (0236) 381-2692

