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Trang 2 

BÌNH LUẬN CHÍNH SÁCH 

HÔNG TƯ SỐ 107/2017/TT-

BTC: ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 

QUẢN LÝ NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC TRONG TÌNH HÌNH 

HIỆN NAY 

(Bài viết của Ths. Võ Thanh Hoà, đăng 

ngày 08/01/2018 trên trang Tạp chí điện 

tử Tài chính)  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính đã ban 

hành Thông tư số 107/2017/TT-

BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành 

chính, sự nghiệp. Theo đó, chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp đã thay 

đổi căn bản, toàn diện về hệ thống tài 

khoản, hệ thống báo cáo tài chính, báo 

cáo quyết toán và phương pháp hạch 

toán, chuyển từ kế toán cơ sở tiền mặt 

sang kế toán cơ sở dồn tích... Bài viết 

trao đổi về những điểm mới của chế 

độ kế toán hành chính sự nghiệp ban 

hành kèm theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC nhằm đáp ứng yêu 

cầu quản lý nhà nước về kinh tế ngày 

càng cao và phù hợp với thông lệ quốc 

tế.  

Đứng trước yêu cầu quản lý nhà nước về 

kinh tế ngày càng cao và phù hợp với 

thông lệ quốc tế, trong đó đặc biệt là vấn 

đề quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý kinh tế, công tác kế toán và quản 

lý NSNN đã được thay đổi, bổ sung phù 

hợp với tình hình mới, phù hợp với các 

chuẩn mực quốc tế.  

Cụ thể, Quốc hội đã ban hành Luật Quản 

lý NSNN ngày 25/6/2015 đáp ứng yêu 

cầu quản lý NSNN ngày càng hiệu quả, 

bền vững và hiện đại (Luật số 

83/2015/QH13); Luật Kế toán (Luật số 

88/2015/QH13) ngày 20/11/2015. Trên 

cơ sở của Luật NSNN và Luật Kế toán 

năm 2015, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi 

hành Luật NSNN và Nghị định số 

174/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành 

Luật Kế toán.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã ban 

hành Thông tư số 342/2016/TT-BTC 

ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của 

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 

21/12/2016 của Chính phủ. Mới đây 

T 

http://tapchitaichinh.vn/tags/VGjDtG5nIHTGsCBz4buRIDEwNy8yMDE3L1RULUJUQw==/thong-tu-so-107-2017-ttbtc.html
http://tapchitaichinh.vn/tags/VGjDtG5nIHTGsCBz4buRIDEwNy8yMDE3L1RULUJUQw==/thong-tu-so-107-2017-ttbtc.html
http://tapchitaichinh.vn/tags/IGNo4bq_IMSR4buZIGvhur8gdG_DoW4=/che-do-ke-toan.html
http://tapchitaichinh.vn/tags/IGjDoG5oIGNow61uaCBz4buxIG5naGnhu4dw/hanh-chinh-su-nghiep.html
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=21/12/2016&eday=21/12/2016
https://thukyluat.vn/tim-kiem/?keyword=163/2016/N%C4%90-CP&match=True&area=2&lan=1&bday=21/12/2016&eday=21/12/2016
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Trang 3 

nhất, ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính 

tiếp tục ban hành Thông tư số 

107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế 

toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư số 

107/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành 

sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ 

ngày 01/01/2018 thay thế Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC và Thông tư 

185/2010/TT-BTC. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Có thể nói, Thông tư số 107/2017/TT-

BTC ra đời đã góp phần kiện toàn hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật về 

quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác kế 

toán trong quản lý NSNN. Thông tư số 

107/2017/TT-BTC đã kế thừa những ưu 

điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế của Chế 

độ kế toán Hành chính, sự nghiệp ban 

hành kèm theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC và Thông tư số 

185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của 

Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung chế độ 

kế toán hành chính sự nghiệp ban hành 

kèm theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC. 

Theo đó, chế độ kế toán hành chính sự 

nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-

BTC của Bộ Tài chính đã thay đổi căn 

bản, toàn diện hệ thống tài khoản, hệ 

thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết 

toán và phương pháp hạch toán, chuyển 

từ kế toán cơ sở tiền mặt sang kế toán cơ 

sở dồn tích. Bài viết này đưa ra các điểm 

mới của chế độ kế toán hành chính sự 

nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC so với chế độ kế toán 

hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo 

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC và 

Thông tư số 185/2010/TT-BTC của Bộ 

Tài chính. Cụ thể: 

- Về chứng từ kế toán: 

Theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC, 

hệ thống chứng từ kế toán được chia 

thành 2 loại là bắt buộc và tự thiết kế 

(không có hệ thống chứng từ hướng 

dẫn). Điều này cho thấy sự linh hoạt và 

phù hợp hơn với yêu cầu tạo lập chứng 

từ cho các nhiệm vụ khác nhau theo từng 

đặc thù của cơ quan, tổ chức, đồng thời, 

nâng cao sự chủ động cho các đơn vị sử 

dụng ngân sách trong việc tạo lập chứng 

từ kế toán.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Đối với hệ thống chứng từ bắt buộc như: 

Phiếu thu, Phiếu chi, Giấy đề nghị thanh 

toán tạm ứng, Biên lai thu tiền…, các 

đơn vị trong quá trình sử dụng không 

được sửa đổi, bổ sung. Đối với chứng từ 

tự thiết kế, các đơn vị được thiết kế theo 
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Trang 4 

yêu cầu quản lý của đơn vị mình, tuy 

nhiên phải đáp ứng tối thiểu 7 yếu tố của 

chứng từ kế toán quy định tại Điều 16 

của Luật Kế toán năm 2015. 

- Về hệ thống tài khoản kế toán: 

✓ Đối với tài khoản trong bảng: 

Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ 

Tài chính đã bổ sung 28 tài khoản cấp 1, 

bãi bỏ 16 tài khoản cấp 1, đổi tên 7 tài 

khoản cấp 1 và chi tiết hơn một số tài 

khoản cấp 2, cấp 3. Việc sửa đổi này 

giúp phản ánh cụ thể, chi tiết và đa dạng 

hơn các hoạt động kinh tế tài chính phát 

sinh trong đơn vị hành chính sự nghiệp.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Trong đó, đáng chú ý là đổi tên và thay 

đổi bản chất tài khoản 337-Tạm thu và 

tài khoản 511-Thu hoạt động NSNN 

cấp; bổ sung nhóm tài khoản 711-Thu 

nhập khác; 811-Chi phí khác; 911-Xác 

định kết quả và bãi bỏ các tài khoản 341, 

461, 661, 662 điều này làm thay đổi cơ 

bản phương pháp hạch toán nguồn 

NSNN được cấp và sử dụng.  

Như vậy, phương pháp hạch toán kế 

toán theo Thông tư số 107/2017/TT-

BTC cơ bản thay đổi cách hạch toán thu-

chi NSNN theo quyết định 19 và thông 

tư 185 và có phần giống với hệ thống tài 

khoản kế toán doanh nghiệp theo thông 

tư 200/2017/TT-BTC ngày 22/12/2014 

của Bộ Tài Chính.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

✓ Đối với tài khoản ngoài bảng. 

Bổ sung 5 tài khoản, chi tiết tài khoản 

008 dự toán chi hoạt động theo yêu cầu 

quản lý ngân sách. Bỏ tài khoản 005-

Dụng cụ lâu bền đang sử dụng. Đổi tên 

và thay đổi bản chất tài khoản 

004(QĐ19: 004-Chênh lệch hoạt động 

thu chi TX; TT107: 004-Kinh phí viện 

trợ không hoàn lại). 

- Về sổ sách kế toán: 

 

Nguồn ảnh: Internet 

http://tapchitaichinh.vn/tags/VGjDtG5nIHTGsCBz4buRIDEwNy8yMDE3L1RULUJUQw==/thong-tu-so-107-2017-ttbtc.html
http://tapchitaichinh.vn/tags/VGjDtG5nIHTGsCBz4buRIDEwNy8yMDE3L1RULUJUQw==/thong-tu-so-107-2017-ttbtc.html
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Trang 5 

Được quy định chi tiết tại Điều 5-Quy 

định về sổ kế toán của Thông tư số 

107/2017/TT-BTC. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Theo đó, các đơn vị hành chính, sự 

nghiệp phải mở sổ kế toán để theo dõi, 

ghi chép và lưu trữ các nghiệp vụ phát 

sinh. Các đơn vị hành chính, sự nghiệp 

có tiếp nhận, sử dụng nguồn NSNN cấp, 

vay nợ nước ngoài, nguồn kinh phí được 

khấu trừ, để lại phải mở sổ theo dõi riêng 

theo mục lục ngân sách và các yêu cầu 

khác để lập báo cáo quyết toán với ngân 

sách nhà nước và cơ quan có thẩm 

quyền. Mỗi đơn vị chỉ sử dụng một hệ 

thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán 

năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ 

kế toán chi tiết. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Danh mục hệ thống sổ kế toán được chia 

thành 3 loại (sổ tổng hợp, sổ chi tiết, sổ 

chi tiết theo dõi số liệu quyết toán). Cụ 

thể theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

các mẫu sổ chi tiết bổ sung thêm mẫu sổ 

chi tiết theo dõi số liệu quyết toán bao 

gồm 6 mẫu từ S101-H đến S106-H. 

Ngoài ra các đơn vị được mở thêm sổ chi 

tiết theo yêu cầu quản lý của đơn vị. 

- Về báo cáo tài chính và quyết toán; 

Sửa đổi bổ sung các mẫu biểu báo cáo 

tài chính, bao gồm báo cáo tài chính đầy 

đủ và báo cáo tài chính đơn giản quy 

định tại phụ lục số 04 ban hành kèm theo 

Thông tư 107/2017/TT-BTC. Điều này 

phù hợp với cơ chế tự của của các đơn 

vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 

16/2015/NĐ-CP của Chính phủ.  

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngoài ra, theo Thông tư số 

107/2017/TT-BTC, việc quy định về kỳ 

hạn lập báo cáo được chia thành 2 loại: 

Kỳ hạn lập báo cáo tài chính và Kỳ hạn 

lập báo cáo quyết toán, trong đó:  

- Đối với báo cáo tài chính được lập vào 

cuối kỳ kế toán theo Luật Kế toán năm 

2015 (Sau ngày 31/12) và trong thời 

gian 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm 

đơn vị sử dụng ngân sách phải nộp báo 

cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền.  
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Trang 6 

 

Nguồn ảnh: Internet 

- Đối với báo cáo quyết toán NSNN và 

báo cáo quyết toán nguồn khác đơn vị sử 

sụng ngân sách phải lập báo cáo theo kỳ 

kế toán năm. Số liệu lập báo cáo quyết 

toán NSNN hằng năm là số liệu thu, chi 

của năm ngân sách, tính đến hết thời 

gian chỉnh lý quyết toán NSNN theo quy 

định của pháp luật về NSNN năm 2015. 

Trường hợp pháp luật có quy định lập 

báo cáo theo kỳ kế toán khác thì ngoài 

báo cáo quyết toán năm đơn vị phải lập 

cả báo cáo theo kỳ kế toán đó. 

(Nguồn tài liệu: 

http://tapchitaichinh.vn/)  

 

ĐIỂM TIN PHÁP LUẬT 

UY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ THU, 

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI 

PHÍ ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG 

KHOÁNG SẢN, THĂM DÒ 

KHOÁNG SẢN DO NHÀ NƯỚC ĐÃ 

ĐẦU TƯ  

Đây là một trong những nội dung được 

ghi nhận tại Quyết định số 

04/2018/QĐ-TTg ngày 23/01/2018 của 

Thủ tướng Chính phủ.  

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 

04/2018/QĐ-TTg là Quy định phương 

pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy 

định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò 

khoáng sản do Nhà nước đã đầu tư. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Một số quy định nổi bật về chế độ thu, 

quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản 

do Nhà nước đã đầu tư như sau: 

❖ Đơn vị xác định chi phí hoàn trả 

phải mở tài khoản thu tiền hoàn trả tại 

Kho bạc nhà nước. 

❖ Đơn vị xác định chi phí hoàn trả 

được trích để lại 5% (đối với mỏ thuộc 

thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường) và 15% (đối với mỏ 

thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh) số tiền hoàn trả thực 

thu được trước khi nộp vào ngân sách 

nhà nước. 

Q 
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Trang 7 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Số tiền để lại dùng để chi cho 

công tác xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, chi phí thăm dò 

khoáng sản phải hoàn trả được quy định 

cụ thể như sau: 

➢ Chi phí khảo sát, thu thập và xử lý 

số liệu, thông tin để xác định chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, bao 

gồm cả tiền lương, tiền công theo chế độ 

hiện hành cho lao động trực tiếp (không 

bao gồm chi phí tiền lương cho cán bộ 

công chức đã được hưởng tiền lương 

theo chế độ quy định hiện hành), tiền 

công tác phí, lưu trú, thuê xe, bồi dưỡng 

làm thêm giờ; 

➢ Chi hội nghị, hội thảo, họp kỹ 

thuật để xác định chi phí đánh giá tiềm 

năng khoáng sản, chi phí thăm dò 

khoáng sản phải hoàn trả; 

➢ Chi phí mua sắm thiết bị, phương 

tiện, vật tư văn phòng phẩm; 

➢ Chi phí kiểm tra, thẩm định kết 

quả xác định chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả; 

➢ Chi phí khai thác sử dụng tài liệu 

địa chất khoáng sản tại cơ quan lưu trữ, 

chi phí tổng hợp số liệu và xây dựng cơ 

sở dữ liệu thông tin phục vụ công tác 

quản lý nhà nước trong xác định chi phí 

đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí 

thăm dò khoáng sản phải hoàn trả; 

➢ Chi phí kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện nghĩa vụ nộp tiền tại các tổ chức, cá 

nhân; chi phí công tác kiểm tra về xác 

định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng 

sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải 

hoàn trả tại các địa phương; 

 

Nguồn ảnh: Internet 

➢ Chi phí thuê đơn vị tư vấn lập báo 

cáo xác định chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả. 

❖ Chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả cho các giấy phép khai 

thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên và 

Môi trường cấp thì nộp vào ngân sách 

trung ương; các giấy phép khai thác 

khoáng sản do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

cấp thì nộp vào ngân sách địa phương. 
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❖ Đơn vị xác định chi phí hoàn trả 

có trách nhiệm nộp vào ngân sách nhà 

nước chậm nhất sau 07 ngày (kể từ ngày 

thu được chi phí đánh giá tiềm năng 

khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản 

phải hoàn trả) theo chương, loại, khoản, 

mục tương ứng của Mục lục ngân sách 

nhà nước hiện hành đối với số tiền thu 

được sau khi trừ số tiền được trích để lại 

theo tỷ lệ nêu trên. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

❖ Đơn vị xác định chi phí hoàn trả 

có trách nhiệm lập dự toán, tạm ứng, 

thanh toán, quyết toán đối với việc sử 

dụng phần kinh phí được trích lại từ chi 

phí đánh giá khoáng sản, chi phí thăm 

dò khoáng sản phải hoàn trả theo đúng 

chế độ và quy định pháp luật hiện hành; 

trường hợp đang thực hiện dở dang thì 

được chuyển sang năm sau để tiếp tục 

chi theo quy định hiện hành. 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Quy định về phương pháp xác định chi 

phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi 

phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, 

phương thức hoàn trả; quy định chế độ 

thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá 

tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng 

sản do Nhà nước đã đầu tư ban hành 

kèm theo Quyết định số 04/2018/QĐ-

TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 

10/3/2018. 

 

UY ĐỊNH VỀ MỨC LÃI 

SUẤT CHO VAY ƯU ĐÃI 

CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

ĐỐI VỚI KHOẢN CHO VAY MUA 

NHÀ Ở XÃ HỘI 

 

Nguồn ảnh: Internet 

Ngày 22/01/2018, Thủ tướng Chính phủ 

ký ban hành Quyết định số 

117/2018/QĐ-TTg về mức lãi suất cho 

vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do 

Nhà nước chỉ định theo quy định tại 

Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 

20/10/2015 của Chính phủ về phát triển 

và quản lý nhà ở xã hội. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết 

định, mức lãi suất cho vay ưu đãi của các 

Q 
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tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định 

áp dụng trong năm 2018 đối với dư nợ 

của các khoản cho vay để mua, thuê, 

thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới 

hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy 

định tại Nghị định 100/2015/NĐ-CP là 

5%/năm. Mức lãi suất này sẽ được áp 

dụng kể từ ngày 22/01/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


