Bộ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc

Sổ: 78/2020/TT-BTC

Hà Nội, ngày 14 thảng 08 năm 2020

THÔNG Tư
Huóng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
Căn cứ Luật Kế toán ngày 20 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 28 thảng lì năm 2008;
Căn cử Luật Sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Thi hành án dân sự
ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định sổ 174/2016/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 20Ỉ6 của
Chính phủ quy định chỉ tiết một so điều của Luật Kể toán;
Căn cứ Nghị định sổ 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 07 năm 2015 của
Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật Thi
hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định sổ 33/2020/NĐ-CP ngày ỉ 7 tháng 03 năm 2020 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một so điều của Nghị định sơ 62/2015/NĐ-CP
ngày J8 tháng 7 năm 20ỉ5 của Chỉnh phủ quy định chì tiết và hưởng dẫn thi
hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 07 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ
Tài chỉnh;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kể toán, kiểm toán,
Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư hưỏ'ng dẫn kể toán nghiệp vụ
thỉ hành án dân sự.
ChưongI
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán,
báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có
liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán
kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm:
1. Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định
thi hành án;

2. Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng;
3. Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi
hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án
dân sự thực hiện theo quy định.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp đụng cho các đơn vị gồm:
1. Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp;
2. Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau
đây gọi tắt là Cục Thi hành án dân sự);
3. Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh (sau đây gọi tắt là Chi cục Thi hành án dân sự);
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kể toán nghiệp vụ thi hành án
dân sự.
Điều 3. Đơn vi tiền tê trong kế toán nghiêp vu thi hành án dân sư
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1. Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự sử dụng đồng Việt Nam làm đơn
vị tiền tệ để ghi sổ kế toán. Trường hợp thu - chi bằng ngoại tệ phải ghi sổ theo
nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán.
2. Đổi với vàng, bạc, đá quý khi thu vào, xuất ra để tạm giữ hay thanh
toán trả cho đương sự thì phải theo dõi số lượng, trọng lượng và quy ra tiền theo
đơn giá hạch toán, đồng thời theo dõi chi tiết số lượng, trọng lượng, phẩm cấp
và giá trị vàng, bạc, đá quý theo từng quyết định thi hành án.
3. Trường hợp phải thanh toán bằng ngoại tệ hoặc vàng, bạc, đá quý thì
căn cứ vào quyết định thi hành án dân sự thanh toán bằng ngoại tệ hoặc vàng,
bạc, đá quý. Trường họp một trong các bên có yêu cầu xin thanh toán bằng các
phương thức khác so với quyết định thi hành án thì do các bên trực tiếp thoả
thuận trên cơ sở số lượng ghi trong quyết định thi hành án.
4. Giá hạch toán trên cơ sở giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ do Thủ
trưởng cơ quan Thi hành án dân sự, Chấp hành viên, Ke toán tự xác định căn cứ
biểu giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành hoặc giá của
thị trường tại thời điểm ghi sổ. Trường họp không thể xác định được giá hạch
toán thì hạch toán theo giá quy ước.
Giá hạch toán được phép tính tròn số và sử dụng trong suốt quá trình thi
hành án của mỗi quyết định thi hành án cụ thể, nhung không được sử dụng làm
căn cứ bán đấu giá, trao đổi, thanh toán bằng tiền thay ngoại tệ, vàng, bạc, đá
quỷ và tài sản khác hoặc làm căn cứ thu phí. Trường họp có căn cứ xác định giá
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hạch toán (tăng hoặc giảm) thì đơn vị phải ghi sổ bổ sung (tăng hoặc giảm) giá
hạch toán phần chênh lệch so với sổ đã ghi sổ trước đó.
5. Trường họp vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, tài sản khác là vật chứng tạm
giữ của các vụ án trong thời gian chờ xử lý được bảo quản trong các túi hoặc
kiện niêm phong được gửi tại KBNN hoặc để trong kho tạm giữ của cơ quan Thi
hành án dân sự mà không xác định được giá trị tượng đương thì được tính theo
giá quy ước để ghi sổ kể toán trên tài khoản ngoài bảng.
6. Kế toán hiện vật sử dụng đơn vị đo lường chính thức của Nhà nước
Việt Nam (như cái, chiếc, kg, hộp, chai, mét). Trường hợp cần thiết có thể dùng
đơn vị đo lường phụ để kiểm tra, đổi chiếu hoặc phục vụ cho kế toán chi tiết
nhưng sau đó phải quy đổi ra đơn vị đo lường chính thức.
Điều 4. Kỳ kế toán
1. Kỳ kế toán năm: Tính tròn 12 tháng theo năm dương lịch, bắt đầu từ
ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau.
2. Kỳ kế toán quý: Tính từ ngày 01 tháng đầu quỷ đến hết ngày cuối cùng
của tháng cuối quý.
3. Kỳ kế toán tháng: Tính từ ngày 01 đển hết ngày cuối cùng của tháng.
Điều 5. Kiểm kê tài sản
1. Các cơ quan Thi hành án dân sự phải kiểm kê định kỳ và kiểm kê bất
thường để xác định sổ tiền quỹ có trong két, tài sản, vật chứng bảo quản trong
kho đảm bảo khóp đúng với số liệu ghi trong sổ kế toán tại thời điểm kiểm kê.
Trường họp kết quả kiểm kê có chênh lệch với sổ kể toán thì phải kiểm tra, rà
soát, tỉm nguyên nhân và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý số chênh lệch đó,
nếu thiếu thì phải quy trách nhiệm vật chất để xừ lý. Căn cứ vào ý kiến xừ lý
chênh lệch kết quả kiểm kê, kế toán tiến hành điều chỉnh lại sổ kế toán để đảm
bảo cho số liệu trên sổ kế toán khớp đúng với số thực tế.
2. Kiểm kê định kỳ: Thực hiện định kỳ vào cuối quý và cuối niên độ kế
toán trước khi lập báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự.
3ế Kiểm kê bất thường: Đơn vị phải tiến hành kiểm kê bất thường trong
các trường hợp xảy ra thiên tai, hoả hoạn, bàn giao, sáp nhập, hợp nhât, chia,
tách đơn vị, các sự cố bất thường khác và theo quyét định của cơ quan nhà nước
có thẩm quyền.
Điều 6. Kiểm tra kế toán
Các cơ quan Thi hành án dân sự phải chịu sự kiểm tra kế toán định kỳ của
cơ quan Thi hành án dân sự cấp trên và của các cơ quan nhà nước có thâm
quyền theo quy định của pháp luật.
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Nội dung kiểm tra kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán.
Thủ trưởng và kế toán các cơ quan Thi hành án dân sự phải chấp hành các quyết
định kiểm tra tài chính, kế toán của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo
quy định của pháp luật.
Điều 7. Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
1. Nhiệm vụ kể toán tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự
a) Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán của hoạt động thi hành án dân
sự và tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng trong quá trình thi hành án của
đơn vị. Mở sổ kế toán, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo
đúng quy định.
b) Kiểm tra, giám sát các khoản thu của các đối tượng; các khoản chi trả,
hoàn trả cho các đối tượng; các khoản nộp ngân sách nhà nước; tình hình nhập,
xuất quỹ, tỉnh hình quản lý tài sản tạm giữ, vật chúng trong quá trình thi hành
án; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán
trong thi hành án dân sựứ
c) Theo dõi, giám sát và quản lý các khoản thu về thi hành án do các trại
giam thực hiện.
d) Định kỳ hàng tháng, quý, năm đối chiếu chi tiết sổ thu - chi, nhập xuất tiền và tài sản giữa sổ kế toán với từng hồ sơ thi hành án của Chấp hành
viên (nếu có phát sinh) để có biện pháp xử lý kịp thời, dứt điểm nhừng tồn đọng
hoặc chênh lệch phát sinh theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, tài chính
và thi hành án dân sựế Đối với hồ sơ thi hành án xong phải đổi chiếu trước khi
duyệt đưa hồ sơ vào lưu trữ.
đ) Lập, nộp đúng hạn, đầy đủ các báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự,
báo cáo tài chính theo quy định; Đối với Cục Thi hành án dân sự ngoài việc lập
báo cáo phát sinh tại tỉnh, còn phải tổng hợp sổ liệu và lập báo cáo nghiệp vụ thi
hành án dân sự toàn tỉnh gửi cho Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp.
e) Phân tích thông tin, số liệu kế toán về thi hành án nhằm giúp cho Thủ
trưởng cơ quan Thi hành án dân sự và cơ quan quản lý cấp trên nắm được tình
hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng cũng như hoạt động thi hành án của đơn vị.
g) Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình
thực hiện chế độ tài chính, kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự ở các đơn vị
trực thuộc.
2. Nhiệm vụ của kế toán tại Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp
a) Hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện kế toán nghiệp vụ thi hành án
dân sự đối với các cơ quan Thi hành án dân sự cẩp dưới.
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b) Tổng họp báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự của các Cục Thi hành
án dân sự để báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp.
c) Phân tích thông tin, sổ liệu kế toán về thi hành án nhằm giúp cho Lãnh
đạo Bộ Tư pháp nắm được tình hình hoạt động và kết quả hoạt động thu - chi thi
hành án dân sự trong toàn hệ thống.
3. Khi thay đổi Kế toán, Ke toán trưởng, Thủ trưởng đơn vị hoặc người
được ủy quyền đối với hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án thì đơn vị phải
tố chức việc bàn giao theo quy định. Kết thúc bàn giao phải lập biên bản bàn
giao, trong biên bản bàn giao phải ghi đầy đủ tình hình tài chính của hoạt động
nghiệp vụ thi hành án, gồm: Các khoản tiền mặt còn tồn quỹ, tiền còn gửi tại
Ngân hàng, Kho bạc; số tiền đã thu phải trả, đã trả, còn phải trả cho người được
thi hành án theo từng quyết định thi hành án; số tiền đã nộp ngân sách, các
khoản đã thu, đã chi về thi hành án theo từng quyết định thi hành án. Phải thực
hiện bàn giao những công việc kế toán còn phải giải quyểt tiép và toàn bộ tài
liệu kế toán liên quan đến nghiệp vụ thu, chi thi hành án của từng quyểt định thi
hành án. Biến bản bàn giao phải có đầy đủ chữ ký của những người có liên quan
và có chứng kiến của Thủ trưởng đơn vị.
Điều 8. Trách nhiệm của Chấp hành viên
1. Phải thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ, thủ tục liên quan
đến các hoạt động thu, chi, nhập, xuất tiền và tài sản thi hành án. Lập và cung
cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu có liên quan đến việc thanh toán, xử ỉý các
khoản tiền, tài sản trong quá trình thi hành án với người được thi hành án, người
phải thi hành án và các đối tượng khác có liên quan cho kế toán theo quy định
tại Thông tư này và văn bản pháp luật có liên quan. Chịu trách nhiệm về sự
chính xác, trung thực, hợp pháp, hợp lệ của các chứng từ, tài liệu đã cung cấp;
số liệu ghi trên hồ sơ, chứng từ chuyển cho kế toán ghi sổ.
2. Nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền, tài sản thu được của từng quyết
định thi hành án vào quỹ tiền mặt, kho của cơ quan hoặc nộp vào Kho bạc nhà
nước theo quy định; Được qụyền yêu cầu kể toán thực hiện chi trả cho những
đối tượng được thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, kịp thời đề xuất
biện pháp xử lý các khoản tiền, tài sản tồn đọng theo quy định của pháp luật với
Thủ trưởng đơn vị.
3. Định kỳ hàng tháng, quý, năm phải đối chiếu về thu, chi trong hoạt
động thi hành án với kể toán về số tiền, tài sản thu, chi, tồn quỹ hoặc nhập, xuất,
tồn kho của từng quyết định thi hành án (nếu có phát sinh), đảm bảo thống nhất
về sổ liệu báo cáo kết quả hoạt động thi hành án với sổ liệu kế toán. Trường hợp
có chênh lệch về số liệu giữa các báo cáo phải tìm nguyên nhân và có biện pháp
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giải quyết số chênh lệch đó theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm về
những thiệt hại do hành vi trái pháp luật mà mình gây ra.
4. Không bố trí Chấp hành viên có quan hệ gia đỉnh ruột thịt với người
làm Ke toán trưởng trong cùng cơ quan Thi hành án. Tổng cục Thi hành án dân
sự hướng dẫn cụ thể nội dung này.

Chưcmg II
QUY ĐỊNH CỤ THẺ
Điều 9. Quy định về chứng từ kế toán
1. Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi
hành án dân sự đều phải được lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế
toán đều phải có chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp chứng minh. Chứng từ kế
toán nghiệp vụ thi hành án dân sự chỉ được lập một lần cho mỗi nghiệp vụ kinh
tế, tài chính phát sinh, đảm bào rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, phản ánh thông tin
chính xác.
2. Chứng từ kể toán phải đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều
16 của Luật Ke toán, phù họp với việc ghi chép kế toán và yêu cầu quản [ỷ của
đơn vị. Đối với mẫu chứng từ đặc biệt như Séc, giấy tờ có giá phải được bảo
quản và quản lý như tiền.
3. Chứng từ kế toán sao chụp
a) Chứng từ kế toán lưu ở bộ phận kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
phải là bản chính, trừ trường họfp chứng từ liên quan đến các khoản chi cưỡng
chế thi hành án, chi cho hoạt động thừa phát lại và hoạt động khác do ngân sách
bảo đảm theo quy định của pháp luật thỉ kế toán dự toán của đơn vị lun giữ bản
chính. Căn cứ chứng từ gốc, đơn vị thực hiện việc sao chụp thêm 01 bản để phục
vụ hạch toán kế toán nghiệp vụ thi hành án.
Ngoài ra trường hợp chứng từ chỉ có 01 bản chính mà phải lưu ở hồ sơ kế
toán nghiệp vụ thi hành án và hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên, thì kế toán
nghiệp vụ thi hành án lưu giữ bản chính, hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên
lưu bản sao chụp.
b) Chứng từ sao chụp phải được chụp tù bản chỉnh. Trên chứng từ kế toán
sao chụp phải có chữ ký và dấu xác nhận của Thủ trưởng đơn vị hoặc người
được ủy quyền. Bản chứng từ sao chụp trong các trường hợp quy định tại Điếm
a Khoản này có giá trị và thực hiện lưu giữ như bản chính.
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4. Kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự được sử dụng chứng từ điện tử
trong quá trình thi hành án theo quy định của pháp luật về kế toán.
5. Danh mục chứng từ kế toán
Danh mục, mẫu và giải thích phương pháp lập các chứng từ kế toán quy
định tại Phụ lục số 01 "Chứng từ kế toán" kèm theo Thông tư này.
6. Ngoài chứng từ kế toán được quy định tại Thông tư này, Bộ Tư pháp
chịu trách nhiệm quy định thêm danh mục và biểu mẫu chứng tù kế toán áp
dụng cho các cơ quan Thì hành án dân sự để phản ánh các nghiệp vụ kinh tể tài
chính phát sinh liên quan đến kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Điều 10. Quy định về tài khoản kế toán và hệ thống tài khoản kế toán
1. Tài khoản kể toán dùng để phân loại và hệ thổng hóa các nghiệp vụ
kinh tế, tài chính phát sinh theo nội dung kinh tể và theo trình tự thời gian. Tài
khoản kế toán phản ánh và kiểm soát thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình
hình thu, chi, nhập xuất tiền, tài sản, vật chứng trong hoạt động thi hành án, kết
quả hoạt động thi hành án bằng tiền, tài sản ở cơ quan Thi hành án dân sự các
cấp.
2. Tài khoản kế toán được mở cho từng đổi tượng kể toán có nội dung
kinh tế riêng biệt, Hệ thống tài khoản bao gồm toàn bộ các tài khoản kế toán sử
dụng trong kể toán nghiệp vụ thi hành án, được quy định thống nhất về loại tài
khoản, số lượng tài khoản, ký hiệu, tên gọi và nội dung ghi chép của từng tài
khoản.
3. Phân loại tài khoản kế toán
Hệ thổng tài khoản kế toán áp dụng cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân
sự gồm các tài khoản trong bảng và các tài khoản ngoài bảng:
a) Các tài khoản trong bảng phản ánh toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài
chính phát sinh theo các đối tượng kế toán, được hạch toán theo phương pháp ghi
sổ kép.
b) Các tài khoản ngoài bảng phản ánh nhũng đối tượng kế toán đã được
hạch toán trên tài khoản trong bảng nhưng cần được theo dõi chi tiết thêm để
phục vụ cho yêu cầu quản lý như ngoại tệ các loại. Ngoài ra tài khoản ngoài
bảng còn phản ánh cả tài sản, vật chứng mà cơ quan Thi hành án thu được
nhưng chưa xác định được giá trị hoặc đã được niêm phong, hạch toán theo giá
quy ước. Tài khoản ngoài bảng được hạch toán theo phương pháp ghi sổ đơn
(không hạch toán bút toán đổi ứng giữa các tài khoản).
4. Vận dụng hệ thống tài khoản
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a) Các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phải căn cứ vào hệ thống tài
khoản kế toán ban hành tại Thông tư này để vận dụng tài khoản kế toán áp dụng
phù hợp cho đơn vị.
b) Đơn vị được bổ sung tài khoản kế toán trong các trường hợp sau:
- Bổ sung thêm tài khoản chi tiết cho các tài khoản đã được quy định
trong danh mục hệ thống tài khoản kế toán tại Phụ lục 02 kèm theo Thông tư
này để phục vụ yêu cầu quản lỷ của đơn vị.
- Bộ Tài chính chấp thuận bằng văn bản bổ sung tài khoản ngang cấp với
tài khoản đã được quy định trong danh mục hệ thống tài khoản tại Phụ lục 02
kèm theo Thông tư này.
5. Danh mục hệ thổng tài khoản kế toán, giải thích kết cấu, nội dung và
phương pháp hạch toán một số hoạt động kinh tể chủ yếu của đơn vị quy định tại
Phụ lục sổ 02 "Hệ thống tài khoản kế toán" kèm theo Thông tư này.
Điều 11. Quy định về sổ kế toán
1. Các cơ quan Thi hành án dân sự phải mở sổ kế toán để ghi chép, hệ
thống hóa và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan
đến hoạt động thi hành án dân sự.
2. Các loại sổ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
a) 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. Đơn vị phải mở đầy đủ
các sổ kế toán tổng hợp, sổ kể toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung,
trình tự và phương pháp ghi chép đối với từng mẫu sổ kế toán.
b) Sổ kế toán tổng hợp:
- Sổ Nhật ký dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo
trình tự thời gian.
- Sổ Cái dùng để ghi các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo nội
dung kinh tể (theo tài khoản kế toán), số liệu trên sổ Cái phản ánh một cách
tổng quát tình hình thu, chi liên quan đến hoạt động thi hành án; tình hình quản
lý các loại tài sản thi hành án, tiền quỹ phát sinh trong quá trình thi hành án.
c) Sổ, thẻ kế toán chi tiết:
Dùng để ghi chép chi tiết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến
các đối tượng ké toán theo yêu cầu quản lý mà sổ Cái chưa phản ánh chi tiết
được, nhằm cung cấp các sổ liệu chi tiết về tình hình thu, chi tiền, tài sản thi
hành án theo từng quyết định thi hành án đến khi kết thúc vụ việc thi hành án.
Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế
toán riêng biệt, đơn vị được phép bổ sung các chỉ tiêu (cột, hàng) trên sổ, thẻ kế
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toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và báo cáo tài
chính theo yêu cầu quản lý.
3. Nghiêm cấm để ngoài sổ sách kế toán bất kỳ một khoản thu, chi, hay tài
sản, tiền quỹ, công nợ, vật chứng liên quan đen hoạt động thi hành án dân sựỆ
4. Việc bảo quản, lưu trữ sổ kế toán thực hiện theo quy định của pháp luật
về kế toán, các văn bản có liên quan và quy định tại Thông tư này.
5. Danh mục sổ kế toán, mẫu sổ kế toán, giải thích nội dung và phương
pháp ghi sổ thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 03 "Hệ thống sổ kể toán" ban
hành kèm theo Thông tư này,
Điều 12. Báo cáo tài chính và báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự
]. Trách nhiệm lập, nộp báo cáo
Các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phải chịu trách nhiệm lập báo
cáo theo định kỳ và nộp cho đơn vị cấp trên trực tiếp và đơn vị dự toán theo quy
định.
Cơ quan Thi hành án dân sự cấp trên phải có trách nhiệm tổng hợp số liệu
báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và lập báo cáo tổng hợp từ số liệu của các
đơn vị trực thuộc theo quy định.
Cơ quan Thi hành án dân sự các cấp phải thực hiện tổng hợp số liệu để lập
báo cáo tài chính của đơn vị từ số liệu báo cáo tài chính của đơn vị dự toán lập
theo quy định chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư
107/20 ì 7/TT-BTC và báo cáo tài chính của kể toán nghiệp vụ thi hành án dân sự
lập theo quy định tại Thông tư này.
Danh mục các báo cáo định kỳ, phương pháp tồng hợp sổ liệu báo cáo tài
chính được hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục số 04 Thông tư này.
2. Mục đích của báo cáo
a) Báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự dùng để cung cấp thông tin về
tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng; tình hình thanh toán trong nội bộ và
bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và tình hình tài chính khác, nhằm
cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền của nhà nước.
b) Báo cáo tài chính nhằm cung cấp thông tin tài chính cho cơ quan quản
lý, tổ chức, cá nhân có liên quan để xem xét về các hoạt động của đơn vị liên
quan đến tài sản, nguồn vốn cơ quan Thi hành án được giao quản lý. Đồng thời
là thông tin cơ sở để cung cấp cho đơn vị kế toán cấp trên tổng hợp báo cáo tài
chính hàng năm theo quy định nhằm phản ánh đầy đủ tài sản, nguồn vốn mà nhà
nước giao cho đơn vị quản lýề
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3. Nguyên tắc lập báo cáo
a) Việc lập báo cáo phải được căn cứ vào số liệu kế toán sau khi khóa sổ
kể toán. Báo cáo phải được lập đúng nguyên tắc, nội dung, phương pháp theo
quy định và được trình bày nhất quán giữa các kỳ kế toán, trường hợp báo cáo
được trình bày khác nhau giữa các kỳ kế toán thì phải thuyết minh rõ lý do.
b) Báo cáo phải có chữ ký của người lập, Kế toán trưởng và Thủ trưởng
đơn vị hoặc người được ủy quyền. Người ký báo cáo phải chịu trách nhiệm về
nội dung của báo cáo theo quy định của pháp luật.
4. Yêu cầu của báo cáo
a) Báo cáo phải được phản ánh một cách trung thực, khách quan về nội
đung và giá trị các chỉ tiêu báo cáo; trình bày theo một cẩu trúc chặt chẽ, có hệ
thống về tình hình tiền, tài sản, vật chứng; tình hình thanh toán trong nội bộ và
bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và tình hình tài chính khác của
đơn vị.
b) Báo cáo phải được lập kịp thời, đúng thời gian quy định đổi với tòng
đơn vị, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, chính xác thông tin, số liệu kế toán.
c) Thông tin, số liệu báo cáo phải được phản ánh liên tục, sổ liệu của kỳ
này phải kế tiếp số liệu của kỳ trước.
5. Kỳ hạn lập báo cáo
a) Đối với báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự: Đơn vị lập theo kỳ quỷ,
năm (30/9 hàng năm) hoặc theo yêu cầu quản lý của cơ quan cỏ thẩin quyền.
b) Đối với báo cáo tài chính:
- Đơn vị phải lập Báo cáo tài chính tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán năm
(30/9) theo quy định, nộp cho cơ quan cẩp trên cùng với báo cáo nghiệp vụ thi
hành án dân sự.
- Ngoài ra còn phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12 hàng năm
nộp cho đơn vị dự toán để tổng hợp báo cáo tài chính chung của C0 quan Thi
hành án các cấp nộp cho đơn vị cấp trên trực tiếp.
c) Danh mục, mẫu báo cáo, nơi nhận, thời hạn nộp, giải thích nội dung và
phương pháp lập báo cáo thực hiện theo quy định tại Phụ lục sổ 04 "Hệ thống
báo cáo" ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Hình thức gửi báo cáo
Báo cáo gửi cho cơ quan có thẩm quyền có thể được thể hiện dưới hình
thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử tùy theo điều kiện thực tế và yêu cầu của
cơ quan nhận báo cáo.
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Chương III
TỎ CHỨC THỰC
HIỆN
•
«
Điều 13. Hiêu
• Iưc
* thi hành
Thông tư này có hiệu lực và áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 cho
kỳ kể toán mới đối với kể toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, thay thế Thông tư
số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán
nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Điều 14. Trách nhiệm của Thủ trưởng đo'n vị
1. Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công tác kế toán nghiệp
vụ thi hành án theo đúng quy định pháp luật về kể toán và quy định của Thông
tư này.
2. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế toán thi hành án thực hiện
thu, nộp kịp thời các khoản thu thi hành án vào ngân sách nhà nước theo quy
định của pháp luật.
3. Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự cấp trên chịu trách nhiệm tổ
chức bồi dường nghiệp vụ cho kể toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thuộc đơn
vị mình và các đơn vị cấp dưới trực thuộc.
Điều 15. Trách nhiệm của Cục Ke hoạch - Tài chính, Bộ Tư pháp
1. Phổi hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự, tổ chức triển khai thực hiện
công tác kế toán nghiệp vụ thi hành án theo đúng quy định pháp luật về kể toán
và quy định của Thông tư này, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ kế toán nghiệp
vụ thi hành án dân sự.
2. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác kế toán nghiệp vụ thi
hành án dân sự tại các cơ quan Thi hành án dân sự các cấp theo thẩm quyền.
Điều 16. Xử lý vi phạm
1. Mọi hành vi vi phạm Luật Ke toán và các quy định trong Thông tư này,
tuỳ theo tính chất, nội dung và mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán.
2. Nếu hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng thì bị truy cứu trách
nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật, trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi
thường.
Điều 17. Tổ chức thưc hiên
•

•

1. Tổng cục Thi hành án dân sự chủ trì, phối hợp với Cục Kế hoạch - Tài
chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương
chuyển đổi số liệu từ hệ thống sổ sách kể toán theo hướng dẫn kế toán được ban
hành kèm theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính

12

hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự sang hệ thống sổ kế toán ban
hành kèm theo Thông tư này.
2. Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán, Chánh Văn
phòng và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục
Kế hoạch - Tài chính - Bộ Tư pháp, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân
sự và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm phổ
biến, hướng dẫn, kiểm tra và thực hiện Thông tư này./y^AV/iệ nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đàng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Vãn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các ủy ban cùa Quốc Hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiêm sát nhân dân tối cao;
- UBND, Sờ Tài chinh các tình, TP trực thuộc TW;
- Cục Ke hoạch - Tài chính (Bộ Tư pháp);
- Tông cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng thông tin điện từ Chính phủ;
- Cồng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Cục QLKT (40 báti).^

KT. Bộ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Anh Tuấn

Phu# ỉuc
• số 01
CHỨNG TỪ KÉ TOÁN
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC ngày 14 thảng 08 năm 2020
của Bộ trưỏng Bộ Tài chỉnh)

I- DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
STT
1

Tên chứng từ
Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan thi hành án

Số hiệu
Mầu COI-THA
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II- MẲƯ CHỨNG TỪ KÉ TOÁN
ĐƠN VỊ:

Mầu số: COI-THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

GIẤY XỬ LÝ TIÈN TẠM GIỮ
CỦA CO QUAN THI HÀNH ÁN
Số:
Ngày... thảng... năm

Kính gửi: Kho bạc nhà nước
Đơn vị:
đề nghị Kho bạc
thanh toán chi trả từ tài khoản tiền tạm giữ của cơ quan Thi hành án tại Kho bạc, chi
tiết theo các quyết định thi hành án, như sau:
Quyết định thi hành án
STT

A

Nội dung

Sổ tiền
Số hiệu

Ngày, tháng, năm

B

c

D

Cộng

X

X

1

Tổng số tiền ghi bằng chữ :
Kèm theo Uỷ nhiệm chi

số

ngày

tháng

năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KÉ TOÁN TRƯỞNG

NGƯỜI LẬP

(Kỷ, họ tên, đỏng dẩu)

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

Ghi chú: Mầu chứng từ này đơn vị lập gửi KBNN nơi giao dịch kèm với chúng từ rút tiền (UNC,...)
khi thanh toán từ TK tạm giữ, dùng đề thay thế văn bản xừ tý của cơ quan có thẩm quyền. Cơ quan
THA lập chứng từ chịu trách nhiệm về tính chính xác cùa các QĐ xử lý tiền tạm giữ ghi trên chứng từ.
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III- GIẢI THÍCH NỘI DƯNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP CHÚNG TỪ KÉ
TOÁN
GIẢY XỬ LÝ TIÈN TẠM GIỬ
CỦA CO QUAN THI HÀNH ÁN
(Mầu sổ COI- THA)

1. Muc đích
*

Giấy xử lý tiền tạm giữ của cơ quan Thi hành án là chứng từ do cơ quan
Thi hành án lập, kèm với chứng từ rút tiền (ủy nhiệm chi,...) đề nghị Kho bạc
nhà nước nơi giao dịch trích tiền từ tài khoản tạm giữ của cơ quan Thi hành án,
để chi trả cho người được thi hành án và những người có quyền lợi liên quan
theo quy định.
Mầu chứng từ này cơ quan thi hành án lập gửi KBNN nơi giao dịch là căn
cứ để ICBNN kiểm soát, trích tiền từ tài khoản tạm giữ của cơ quan Thi hành án
thanh toán cho đối tượng được hưởng. Cơ quan Thi hành án không phải gửi
KBNN văn bản xử lý của cơ quan có thẩm quyền khi thanh toán từ tài khoản
tạm giừ tiền thi hành án, đơn vị lập chứng từ chịu trách nhiệm về tính chính xác
của các quyết định xử lý tiền tạm giữ ghi trên chứng từ.
2. Phương pháp lập và trách nhiệm ghi
Chứng từ này do Kế toán viên nghiệp vụ thi hành án lập trên cơ sở các
quyết định xử lý tiền tạm giữ của cơ quan có thẩm quyền.
- Cột A, B: Ghi số thứ tự, nội dung thanh toán.
- Cột

c, D: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của Quyết định thi hành án.

- Cột 1: Ghi số tiền thanh toán, chi trả cho đối tượng được hưởng theo
từng Quyết định thi hành án.
- Sau khi ghi hết các khoản chi, kế toán cộng tổng số tiền phải chuyển trả
cho các đối tượng được thi hành án bằng số, bằng chữ và trình Thủ trưởng cơ
quan Thi hành án dân sự kỷ tên đóng dấu.

Phu• luc
* số 02
HỆ THÓNG TÀI KHOẢN KÉ TOÁN
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2020
của Bộ trưởỉìg Bộ Tài chính)
I- DANH MỤC HỆ THÓNG TÀI KHOẢN

SỐ
TT

Số hiệu
TK cấp
1

Sô hiệu
TK cấp 2,
3

A

Tên tài khoản

CAC TAI KHOAN TRONG BANG
LOẠI 1

1

111

1368

Tiền mặt
Tiên Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, đá quý
Chửng chỉ có giá
Tiên gửi Ngân hàng, Kho bạc
Tiên Việt Nam
Ngoại tệ
Vàng, bạc, đá quý
Tiên đang chuyên
Tài sản, vật chứng
Tài sản, vật chứng tại kho
Tài sản, vật chứng thuê gửi
Tài sản, vật chứng mang đi đâu giá
Phải thu của đương sự
Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án
Phải thu phí thi hành án
Phải thu khác của đương sự
Phải thu đơn vị dự toán
Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án do ngân
sách chi trả
Phải thu khác

1371

Các khoản tạm chi
Tạm chi phục vụ thi hành án

1111
1112
1113
1114
2

112
1121
1122
1123

3
4

113
114
1141
1142
1143

5

131
1311
1312
1318

6

136
1361

7

137

2

Số
TT

Sổ hiệu
TK cấp
1

8

138

9

141

Số hiệu
Tên tài khoản
TK cấp 2,
3
Tạm chi khác
1378
Phải thu khác
Phải thu tiền bán tài sản thi hành án
1381
Các khoản phải thu khác
1388
Tạm ứng
Tạm ứng chi phí trong thi hành án
1411
Tạm ứng khác
1418
LOẠI 3

10

331
3311
33111
33112
3312
33121
33122
3313
3318

11

333
3331
33311
33312
33313
33314
33315
33316
33317
3338
33381
33382
33383
33388

12

336
3361
3368

Các khoản phải trả đương sự
Các khoản tạm thu hoàn trả cho đương sự
Phải trả tiên
Phải trả tài sản
Các khoản thi hành án theo đơn
Phải trả tiên
Phải trả tài sản
Phải trả tiền bán tài sản thi hành án
Các khoản phải trả khác cho đương sự
Các khoản phải nộp Nhà nước
Các khoản nộp theo Bản án
Ản phỉ, lệ phí toà án
Phạt tiên theo Bản án
Truy thu tiên
Truy thu tài sản thu lợi băt chính
Tịch thu tiên sung quỹ Nhà nước
Tịch thu tài sản sung quỳ Nhà nước
Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản
Các khoản nộp khác
Phí thi hành án
Phạt hành chính
Sung quỹ tiên của đương sự hêt thời hiệu
Phải nộp khác
Phải trả đơn vị dự toán
Phải trả vê phí thi hành án cho đơn vị dự toán
Phải trả khác
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Số
TT
13

Số hiệu
TK cấp
1
337

Số hiệu
TK cấp 2,
3

3374
3375
3376
3378

Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an chuyên sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước quyêt định thi hành án
Thu tiên bán tài sản đê thi hành án
Các khoản tạm giữ chờ xử lý khác

3381
3388

Các khoản phải trả khác
Phải trả cơ quan Thi hành án câp trên
Các khoản phải trả khác

3371
3372
3373

14

15

338

366

B
1
2
3

Tên tài khoản

Giá trị tài sản vật chửng tạm giữ
CẪC TẤĨ klIOẪN NGOAI BANG

001
002
007

Vật chứng niêm phong
Tài sản tạm giữ
Ngoại tệ các loại
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II- GIẢI THÍCH NỘI DƯNG, KẾT CÁU VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI CHÉP
TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
A- CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG
TÀI KHOẢN LOẠI 1
NGUYÊN TẤC KÉ TOÁN TÀI KHOẢN LOẠI 1
Loại tài khoản này phản ánh số hiện có và tình hình biến động các loại
tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án của cơ quan Thi hành án, gồm
tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, chửng chỉ có giá và giá trị tài sản tại
kho, quỹ của đơn vị hoặc gửi tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị
khác trong quá trình thi hành án thu được hoặc do các cơ quan chức năng khác
thu chuyển cho cơ quan Thi hành án tạm giữ chờ xử lý.
Tài khoản loại 1 có 4 tài khoản:
TK 111-Tiền mặt;
TK. 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc;
TK 113- Tiền đang chuyển;
TK 114- Tài sản, vật chứngễ
HẠCH TOÁN KÉ TOÁN CÁC TÀI KHOẢN LOẠI I
CÀN TÔN TRỌNG MỘT SÓ QUY ĐỊNH SAU

1 - Kế toán giá trị phải dùng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ để tính toán
và ghi sổ. Nếu là ngoại tệ phải ghi sổ theo nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt
Nam theo tỷ giá hạch toán. Trường hợp loại ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái
với đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối
đoái với đồng Việt Nam theo quy định.
2- Ke toán các loại vàng, bạc, đá quỷ, tài sản, vật chứng tạm giữ, hạch
toán trên tài khoản theo giá trị đã được cơ quan có thẩm quyền xác định, đồng
thời phải theo dồi chi tiết số lượng, trọng lượng, phẩm cấp và giá trị vàng, bạc,
đá quý, tài sản, vật chứng theo từng quyết định thi hành án, yêu cầu thu (trường
hợp, tài sản vật chứng mà cơ quan có thẩm quyền không xác định được giá trị,
hay đóng gỏi niêm phong thì được hạch toán vào tài khoản ngoại bảng).
3- Đối với các chứng chỉ có giá, căn cứ mệnh giá ghi trên chứng chỉ để
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tính ra giá trị để ghi sổ.

TÀI KHOẢN 111
TIÈN MẶT

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để hạch toán các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng,
bạc, đá quý và các chứng chỉ có giá nhập, xuất, tồn quỹ trong quá trình thi hành
án.
1.2- Chỉ phản ánh vào Tài khoản 111 số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá
quý mà cơ quan có thẩm quyền đã xác định được giá trị, chứng chỉ có giá (sau
đây gọi tắt là tiền mặt) thực tế nhập, xuất quỹ.
1.3- Kế toán quỳ tiền mặt phải phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số
hiện có, tình hình biến động các loại tiền mặt phát sinh trong quá trình thi hành
án, luôn đảm bảo khớp đúng giữa sổ liệu trên sổ kế toán với sổ liệu trên sổ quỹ,
giữa số liệu trên sổ kế toán, sổ quỹ với số tiền thực tế trong quỹ. Mọi chênh lệch
phát sinh phải xác định nguyên nhân và báo cáo với thủ trưởng cơ quan Thi
hành án biết và kiến nghị biện pháp xử lý số chênh lệch đó.
1.4- Khi nhập, xuất quỹ tiền mặt phải căn cứ Phiếu thu, Phiếu chi. Phiếu
thu, Phiếu chi phải có đủ chừ ký theo quy định của pháp luật về kế toán.
1.5- Kế toán tiền mặt phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định trong
ché độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành và các quy định về thủ tục thu, chi,
nhập quỹ, xuất quỹ và kiểm kê quỹ tiền mặt.
2- Kết cấu và Iiội dung phản ánh của TK 111- Tiền mặt
Bên Nọ" Ghi số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và chứng chỉ có giá
nhập quỳ.
Bên Có: Ghi số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và chứng chỉ có giá
xuất quỹ.
Số dư Nợ: Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý và chứng chỉ
có giá còn tồn quỹ.
Tài khoản 111- Tiền mặt cỏ 4 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1111- Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỳ tiền
mặt bằng đồng Việt Nam (không bao gồm sổ tiền niêm phong gừi Kho bạc);
- Tài khoản 1112- Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ ngoại tệ
(theo nguyên tệ và đồng Việt Nam);
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- Tài khoản 1113- Vàng, bạc, đá quỷ. Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỳ
vàng, bạc, đá quý phát sinh trong quá trình thi hành án (không bao gồm số vàng,
bạc, đá quý tạm giữ còn trong túi niêm phong hoặc không xác định được giá trị
(vật chứng vụ án) khi chưa có quyết định xử lý);
- Tài khoản 1114- Chứng chỉ cỏ giá: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ
các chứng chỉ có giá tại cơ quan Thi hành án (bao gồm cả chứng chỉ cỏ giá do
đơn vị gửi tiết kiệm trong một số trường họp được phép theo quy định).
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Hạch toán nhập quỹ tiền mặt:
Sau khi Thủ quỹ đã nhập quỹ tiền mặt, căn cứ vào Phiếu thu đã có đầy đủ
chữ kỷ theo quy định, kế toán hạch toán:
a) Trường hợp rút tiền gửi Kho bạc về nhập quỹ, ghi:
NợTK 111-Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
b) Nhận được tiền mặt, ngoại tệ thuộc các khoản tạm giữ chờ xử lý do các
cơ quan khác chuyển cho cơ quan Thi hành án tạm giữ chờ xử lý, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
c) Thu hồi các khoản bồi thường vật chất nhập quỳ, ghi:
Nợ TK 111 - Tiền mặt
Có TK 138- Phải thu khác
d) Thu hồi khoản tạm ứng cưỡng chế thi hành án, tạm ứng chi phí thi
hành án khác chấp hành viên chi không hết nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 141-Tạm ứng
đ) Thu tiền các khoản phải nộp ngân sách vào quỳ tiền mặt ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
e) Các khoản thu tạm ứng án phí, tạm thu tiền thi hành án, thu tiền bán tài
sản thi hành án bằng tiền mặt nhập quỳ, ghi:
NợTK 111-Tiền mặt
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử ìý
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g) Thu tiền bán đấu giá tài sản do Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá tài
sản nộp, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Cố các TK 138,337
h) Thu phí thi hành án, thu các khoản chi phí thi hành án mà khoản chi
phí này do đương sự nộp, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có các TK 131,337
3.2- Hạch toán xuất quỹ tiền mặt:
Căn cứ vào Phiếu chi đã được thủ trưởng cơ quan (hoặc người được ủy
quyền) phê duyệt hạch toán xuất quỹ:
a) Xuất quỹ gừi các khoản tiền thi hành án vào tài khoản tạm giữ tại Kho
bạc:
- Khi xuất quỹ mang đi gửi, căn cứ phiéu chi, ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
Có TK 111-Tiền mặt
- Khi nhận được giấy báo có của KBNN, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 113- Tiền đang chuyển
b) Xuất quỳ tạm ứng bằng tiền mặt cho Chấp hành viên, ghi:
Nợ TK 141- Tạm ứng
Có TK 111-Tiền mặt
c) Xuất quỹ tiền mặt, ngoại tệ tạm giữ để tịch thu sung công theo quyết
định của cơ quan có thẩm quyền, nộp NSNN, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 111- Tiền mặt
d) Trường hợp người được thi hành án chưa đến nhận tiền, cơ quan Thi
hành án gửi số tiền vào quỹ tiết kiệm theo quy định của pháp luật, hoặc số tạm
thu phải gửi tiết kiệm theo quy định. Căn cứ phiếu chi tiền để mang gửi tiết
kiệm, ghi:
- Xuất tiền cho cán bộ thi hành án đi gửi tiết kiệm, căn cứ Phiếu chi ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
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Có TK 111- Tiền mặt
- Nhập quỹ sổ tiết kiệm khi đi gừi về, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (TK 1114- Chứng chỉ có giá)
Có TK 113- Tiền đang chuyển
- Xuất sổ tiết kiệm cho cán bộ thi hành án đi rút tiền mặt về quỹ để trả cho
đối tượng được thi hành án, ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
Có TK 111- Tiền mặt (TK 1114- Chứng chỉ có giá)
- Nhập quỳ số tiền cán bộ thi hành án rút tiết kiệm về, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt (cả gốc và lãi)
Có TK 113- Tiền đang chuyển (tiền gốc)
Cỏ TK 338- Các khoản phải trả khác (TK 3388) (phần lài của số
gổc là tiền được thi hành án)
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376) (phần lãi của số
gốc là tiền bán tài sản)
đ) Chi trả tiền cho đương sự, ghi:
Nợ các TK 131, 331,337,...
Có TK 111- Tiền mặt
e) Kiểm kê phát hiện thiểu quỹ, căn cứ vào biên bản kiểm kê quỹ, ghi:
Nợ TK 138-Phải thu khác (1388)
Có TK 111-Tiền mặt

TÀI KHOẢN 112
TIỀN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tải khoản này sử dụng ở các đơn vị thi hành án để phản ánh các
khoản tiền, ngoại tệ và vàng, bạc, đá quý của cơ quan Thi hành án gửi tại Ngân
hàng, Kho bạc (không bao gồm số vàng, bạc, đá quý tạm giữ niêm phong chờ xử
lý gửi Ngân hàng, Kho bạc).
1.2- Căn cứ để hạch toán trên TK 112 "Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc" là
các giấy báo Có, báo Nợ hoặc Bảng sao kê của Ngân hàng, Kho bạc kèm theo

các chứng từ gốc, ngoại trừ tiền đang chuyển.
1.3- Ke toán phải tổ chức việc theo dõi riêng tòng loại tiền gửi tại Ngân
hàng, Kho bạc. Định kỳ phải kiểm tra, đối chiếu nhằm đảm bảo số liệu gửi vào,
lấy ra và tồn cuối kỳ khớp đúng với số liệu của Ngân hàng, Kho bạc quản lý.
Nếu có chênh lệch phải báo ngay cho Ngân hàng, Kho bạc biết để kiểm tra đối
chiếu tìm nguyên nhân chênh lệch, sau khi xác định được nguyên nhân sẽ tiến
hành điều chỉnh lại sổ kế toán.
1.4- Kế toán tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc phải chấp hành nghiêm chỉnh
chế độ quản lý, lưu thông tiền tệ và những quy định có liên quan đến lưu thông
tiền tệ hiện hành của Nhà nước.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 112- Tiền gửi Ngân hàng,
Kho bạc
Bên Nọ': Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý đã gửi vào
Ngân hàng, Kho bạc.
Bên Có: Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý đã rút từ
Ngân hàng, Kho bạc.
Số dư bên Nọ 1 : Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quỷ còn
gửi tại Ngân hàng, Kho bạcệ
Tài khoản 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1121- Tiền Việt Nam: Phản ánh số hiện có và tình hình biến
động các khoản tiền Việt Nam của đơn vị gửi tại Ngân hàng, Kho bạc;
- Tài khoản 1122- Ngoại tệ: Phản ánh số hiện có và tình hinh biến động
của các loại ngoại tệ đang gửi tại Ngân hàng, Kho bạc (chi tiết theo nguyên tệ và
đồng Việt Nam);
- Tài khoản 1123- Vàng, bạc, đả quỷ\ Phản ánh sổ vàng, bạc, đá quý gửi
tại Ngân hàng, Kho bạc theo giá trị được cơ quan có thẩm quyền xác định.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chu yếu
3.1- Người phải thi hành án, tổ chức, cá nhân có liên quan chuyển tiền
vào tài khoản của cơ quan Thi hành án tại Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có các TK 131, 331,333,337,...
3.2- Các khoản thu tạm ứng án phí, thu trước quyết định thi hành án, tạm
thu chi phí uỷ thác tư pháp bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
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Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
3.3- Thu tiền bán tài sản thi hành án bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)
3.4- Rút tiền gửi thi hành án từ Kho bạc về nhập quỹ, ghi:
Nợ TK 111- Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
3.5- Hoàn trả tiền tạm thu cho các đối tượng không phải thực hiện nghĩa
vụ về thi hành án bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ các TK 331, 337
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
3.6- Chuyển khoản nộp ngân sách về thi hành án, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
3.7- Chuyển khoản trả cho các đối tượng được thi hành án, ghi:
Nợ các TK 331 - Các khoản phải trả đương sự
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
3.8- Chuyển khoản trả tiền bán tài sản thi hành án còn thừa cho đối tượng
phải thi hành án và những người có quyền lợi liên quan, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
3.9- Nộp tiền tịch thu sung công bằng chuyển khoản, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc.

TÀI KHOẢN 113
TIÈN ĐANG CHUYỂN
1-Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền của đơn vị đã làm thủ tục
chuyển tiền vào Ngân hàng, Kho bạc hoặc đã gửi bưu điện để chuyển cho Ngân
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hàng, Kho bạc hoặc đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng, Kho
bạc để trả cho các đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ, báo Có của
Ngân hàng, Kho bạc.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của TK 113- Tiền đang chuyển
Bên Nợ:
- Các khoản tiền mặt đã xuất quỳ nộp vào Ngân hàng, Kho bạc, gửi bưu
điện nhưng chưa nhận được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, giấy báo
nhận tiền của đương sự;
- Các khoản tiền gửi đã làm thủ tục chuyển trả cho đơn vị, tổ chức khác
nhưng chưa nhận được Giấy báo Nợ của Ngân hàng, Kho bạc.
Bên Có: Tất toán khoản tiền đang chuyển sau khi nhận được chứng từ của
Ngân hàng, Kho bạc;
Số du- bên Nọ': Các khoản tiền còn đang chuyển mà chưa nhận được giấy
báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Xuất quỳ tiền mặt gửi vào Ngân hàng, Kho bạc nhưng chưa nhận
được giấy báo Có của Ngân hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
Có TK 111-Tiền mặt.
3.2- Làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở Ngân hàng, Kho bạc để trả
cho đơn vị, tổ chức khác nhưng chưa nhận được giấy báo Nợ của Ngân hàng,
Kho bạc, ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
3.3- Tất toán tiền đang chuyển khi nhận được giấy báo Có của Ngân hàng,
Kho bạc, ghi:
Nợ TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 113- Tiền đang chuyển
3.4- Khi Ngân hàng, Kho bạc báo Nợ về số tiền đã chuyển trả cho cá
nhân, tổ chức, nhà cung cấp dịch vụ, kế toán tất toán tiền đang chuyển, ghi:
Nợ các TK 331, 337, 338,.Ế.
Có TK 113- Tiền đang chuyển
3.5- Đương sự gừi giấy nộp tiền nhưng chưa nhận được báo Có của Ngân
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hàng, Kho bạc, ghi:
Nợ TK 113- Tiền đang chuyển
Có các TK 131,...
TÀI KHOẢN 114
TÀI SẢN, VẬT CHỨNG

1-Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình nhập, xuất và tồn kho các
tài sản, vật chứng thu được trong hoạt động thi hành án, tài sản tạm giữ chờ xử
lý lưu trữ tại kho hoặc thuê gửi bên ngoài đã được xác định giá trị hoặc mang đi
bán đấu giá (không bao gồm vật chứng là gói niêm phong và tài sản, vật chứng
không xác định được giá trị).
1.2- Căn cứ để hạch toán trên TK 114 là Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho.
1.3- Kế toán phải tổ chức việc theo dõi riêng từng tài sản, vật chứng theo
quyết định thi hành án hoặc từng yêu cầu thu. Định kỳ phải kiểm tra, đối chiếu
nhằm đảm bảo số liệu nhập vào, xuất ra và tồn cuối kỳ đảm bảo khớp đúng giữa
số liệu kế toán với số liệu của thủ kho, Chấp hành viên và các cơ quan thuê giữ.
Nếu có chênh lệch phải báo ngay cho các đối tượng có liên quan biết để kiểm
tra, đối chiếu tỉm nguyên nhân chênh lệch, sau khi xác định được nguyên nhân
phải tiến hành điều chỉnh lại sổ sách có liên quan giữa kế toán và thủ kho.
lế4- Kể toán giá trị các tài sản, vật chứng phải chấp hành nghiêm chỉnh
chế độ quản lý tài sản, vật chúng và những chế độ quy định có liên quan đến
quản lý tài sản, vật chứng hiện hành của Nhà nước.
1.5- Trường hợp tài sản được xuất kho hoặc chuyển từ nơi thuê giữ mang
sang Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá tài sản để bán tài sản thi hành án phải
được quản lý chặt chẽ về số lượng, chất lượng theo từng tài sản và phải được
hạch toán theo dõi cho đến khi bán xong. Ke toán mở sổ chi tiết theo dõi nơi bảo
quản tài sản khi mang đi đấu giá.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 114- Tài sản, vật
chứng
Bên Nợ: Giá trị các tài sản, vật chứng mà cơ quan Thi hành án nhận
được.
Bên Có: Phản ánh giá trị các tài sản, vật chứng đã xuất kho (nộp sung
công hoặc xuất tài sản tạm giữ đưa đi bán đấu giá hoặc xuất trả lại cho người có
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tài sản, vật chứng,...).
Số dư bên Nợ: Giá trị các tài sản, vật chứng thu được chưa xử lý.
Tài khoản 114- Tài sản, vật chứng có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1Ỉ41- Tài sản, vật chứng tại kho: Phản ánh số hiện có và tình
hình biến động giá trị các tài sản, vật chứng quản lý tại kho của cơ quan Thi
hành án;
- Tài khoản 1142- Tài sản, vật chứng thuê gửi: Phản ánh sổ hiện có và
tình hình biến động giá trị các tài sản, vật chứng cơ quan Thi hành án quản lý
nhưng đang thuê gửi;
- Tài khoản ỉ 143- Tải sản mang đi đấu giá: Phản ánh giá trị tài sản tạm
giữ hiện đang mang đi đấu giá.
3- Phương pháp hạch toán kể toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Nhận được tài sản, vật chứng do các cơ quan khác chuyển cho cơ
quan Thi hành án tạm giữ chờ xử lý; các đối tượng phải thi hành án giao nộp các
tài sản, vật chứng thi hành án; bên thứ ba có liên quan giao nộp tài sản, vật
chứng để thi hành án; các tài sản, vật chứng tạm thu để bảo đảm thi hành án; tài
sản thu được khi thực hiện thi hành án, căn cứ hồ sơ cỏ liên quan, ghi:
Nợ TK 114- Tài sản, vật chứng
Có TK 366- Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ
3.2- Xuất kho tài sản, vật chứng mang đi gửi, căn cứ vào phiếu xuất kho
và chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ TK 1142- Tài sản, vật chứng thuê gửi
Có TK 1141 - Tài sản, vật chứng tại kho
3.3- Xuất tài sản, vật chứng trả cho các đối tượng không phải thực hiện
nghĩa vụ về thi hành án hoặc trả cho đối tượng được thi hành án, căn cứ vào
phiếu xuất kho và chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ các TK 331, 366
Có TK 114- Tài sản, vật chứng
3.4- Xuất tài sản, vật chứng tạm giữ chuyển cho cơ quan tài chính để xử
lý hoặc cho các cơ quan chức năng sừ dụng căn cứ quyết định tịch thu sung
công, ghi:
Nợ TK 333, 366
Có TK 114- Tài sản, vật chứng
3.5- Trường hợp xuất kho tài sản tạm giữ để mang đi bán đấu giá căn cứ
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phiếu xuất kho, ghi:
NợTK 114- Tài sản, vật chứng (1143)
Có TK 114- Tài sản, vật chứng (1141, 1142)
3.6- Xuất kho tài sản tạm giữ bán sau khi đấu giá, hoặc trả lại tài sản cho
đương sự. Căn cứ phiếu xuất kho, hạch toán giảm tài sản theo giá đã hạch toán,
ghi:
Nợ TK 366- Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ
Có TK 114- Tài sản, vật chứng

TÀI KHOẢN 131
PHẢI THU CỦA ĐƯƠNG sự

1- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản phải thu của đương sự trong quá trình
thi hành án như phải thu các khoản chi cưỡng chế thi hành án, chi tạm ứng cho
hoạt động thừa phát lại, phí thi hành án, ...
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 131- Phải thu của
đirong sự
Bên Nợ: Các khoản phải thu của đương sự trong quá trinh thi hành án,
bao gồm phải thu các khoản đã chi phục vụ cưỡng chế thi hành án, khoản tạm
ứng cho hoạt động thừa phát lại, phí thi hành án ...
Bên Có: Phản ánh sổ tiền đã thu được hoặc đã nhận trước của đương sự
về các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án, tạm ứng cho hoạt động thừa phát
lại, phí thi hành án,...
Số dư bên Nọ': Phản ánh số còn phải thu của đương sự trong quá trình thi
hành án.
Tài khoản 131- Phải thu của đương sự có 3 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1311- Phải thu các khoản chi phí trong thi hành ánằ. Phản ánh
các khoản phải thu của đương sự về chi phí cưỡng chế thi hành án, chi phí thừa
phát lại;
- Tài khoản 1312- Phải thu phỉ thi hành án: Phản ánh khoản phí thi hành
án phải thu của đương sự;
- Tài khoản 1318- Phải thu khác của đương sự: Phản ánh các khoản phải
thu khác của đương sự trong quá trình thi hành án.
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3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Thu tiền hoặc nhận được báo Có của Ngân hàng, Kho bạc về phí thi
hành án, chi phí cưỡng chế, thừa phát lại của đưomg sự nộp, bao gồm cả tiền
đương sự nộp ứng trước chi phí cưỡng chế, căn cứ chứng từ nộp tiền, ghi:
Nợ cácTK 111, 112
Có TK 131- Phải thu của đương sự
3.2- Xác định số phí thi hành án phải thu của đương sự, căn cứ chứng
từ, ghi:
Nợ TK 131- Phải thu của đương sự
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3374)
3.3- Xác định số đương sự phải nộp về các khoản tạm chi cưỡng chể thi
hành án, thừa phát lại, căn cứ chứng từ có liên quan, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của đương sự
Có TK 137- Các khoản tạm chi
3.4- Trường hợp chi phí cưỡng chể phải thu của đương sự được khấu trừ
vào tiền bán tài sản thi hành án, căn cứ hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)
Có TK 131- Phải thu của đương sự
3.5- Trường hợp cưỡng chế, thừa phát lại không thu được của đương sự,
được phép đề nghị NSNN bảo đảm, căn cứ hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 136- Phải thu đơn vị dự toán
Có TK 131- Phải thu của đương sự

TÀI KHOẢN 136
PHẢI THU ĐON VỊ Dự TOÁN

1- Nguyên tắc kế toán
1.1 - Tài khoản này phản ánh các khoản chi cưỡng chế thi hành án, chi cho
hoạt động thừa phát lại do ngân sách bảo đảm theo quy định của pháp luật.
1.2- Căn cứ chứng từ gốc, đơn vị thực hiện việc sao chép thêm 01 bản để
phục vụ hạch toán kế toán nghiệp vụ thi hành án (chứng từ bản chính chuyển
cho kế toán dự toán của đơn vị hạch toán và lưu trữ).
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2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 136- Phải thu đơn vị
dự• toán
Bên Nợ:
- Phản ánh các khoản chi phí cưởng chế thi hành án, chi hoạt động thừa
phát lại được xác định do ngân sách bảo đảm theo quy định của pháp luật;
- Số hoàn trả lại cho đơn vị dự toán do không có nhu cầu sử dụng.
Bên Có:
- Phản ánh số kinh phí NSNN đã cấp cho hoạt động cường chế thi hành
án, chi hoạt động thừa phát lại mà đơn vị dự toán đã trả cho hoạt động thi hành
án;
- Phản ánh khoản đơn vị dự toán ứng trước chi phí cường chế thi hành án,
chi hoạt động thừa phát lại.
Số dư bên Nợ: Phàn ánh số đã thực hiện chi cưỡng chế thỉ hành án, chi
cho hoạt động thừa phát lại còn phải thanh toán với ngân sách.
Số dư bên Có: Phản ánh số tiền NSNN còn ứng trước cho cơ quan Thi
hành án.
77hắ khoản 136- Phải thu đơn vị dự toán có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 1361- Phải thu các khoản chi phí trong thi hành án do ngân
sách chi trả: Phản ánh các khoản phải thu với đơn vị dự toán về kinh phí mà
ngân sách đảm bảo cho các khoản chi phí cưỡng chế thi hành án, chi phí thừa
phát lại;
- Tài khoản 1368- Phải thu khác'. Phản ánh các khoản phải thu khác trong
quá trình thi hành án.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Xác định số chi phí cưỡng chế, thừa phát lại do ngân sách bảo đảm,
ghi:
Nợ TK 136- Phải thu đơn vị dự toán
Có TK 137- Các khoản tạm chi
3.2- Trường hợp vụ án không có khả năng thu, được xét miễn, giảm hoặc
các chi phí liên quan đến cưỡng chế, chi phí thừa phát lại do NSNN bảo đảm,
căn cứ hồ sơ liên quan thực hiện kết chuyển chi phí thanh toán với nguồn ngân
sách, ghi:
Nợ TK 136- Phải thu đơn vị dự toán
Có các TK 131, 137

17

3.3- Nhận kinh phí ứng trước hoặc thanh toán từ kế toán dự toán để thực
hiện tổ chức thi hành án ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 136- Phải thu đơn vị dự toán
3.4- Khi không còn nhu cầu sử dụng một phần hoặc toàn bộ khoản kinh
phí đã tạm ứng, phải nộp về kế toán dự toán để nộp khôi phục dự toán, ghi:
Nợ TK 136- Phải thu đơn vị dự toán
Có các TK 111, 112

TÀI KHOẢN 137
CÁC KHOẢN TẠM CHI

1- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản đã thực hiện chi cưỡng chế thi hành
án, chi cho hoạt động thừa phát lại và các khoản chi phí khác có liên quan. Ke
toán phải theo dõi các khoản chi này theo từng quyết định thi hành án.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 137- Các khoản tạm
Bên Nọ 1 : Phản ánh các khoản chi phí cường chế thi hành án, chi hoạt động
thừa phát lại đã phát sinh.
Bên Có: Phản ánh số kết chuyển sang các đổi tượng phải thu.
Số dư bên Nợ: Phản ánh số đã thực hiện chi phục vụ cưỡng chế thi hành
án, chi cho hoạt động thừa phát lại còn phải thu của các đối tượng.
Tài khoản 137- Các khoản tạm chi có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản ỉ371- Tạm chi phục vụ thỉ hành án: Phản ánh các khoản chi
phí đã thực hiện trong thi hành án;
- Tài khoản 1378- Tạm chi khác: Phản ảnh các khoản tạm chi khác.
3- Phưong pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Thanh toán các khoản chi phí đã chi bằng tiền phục vụ thi hành án
theo quy định, ghi:
Nợ TK 137- Các khoản tạm chi
Có các TK 111,112
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3.2- Trường hợp chấp hành viên thanh toán tạm ứng chi phí cường chế thi
hành án, chi phí thừa phát lại, ghi:
Nợ TK 137- Các khoản tạm chi
Có TK 141-Tạm ứng
3.3- Trường họp chi phí cường chể thi hành án, chi phí thừa phát lại được
trừ vào tiền bán tài sản, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 137- Các khoản tạm chi
3.4- Trường họp chi phí cưỡng chế thi hành án, chi phí thừa phát lại được
tính cho các đối tượng chịu các chi phí trong thi hành án theo quy định, ghi:
Nợ TK 131 - Phải thu của đương sự
Nợ TK 136- Phải thu đơn vị dự toán
Có TK 137- Các khoản tạm chi

TÀI KHOẢN 138
PHẢI THU KHÁC

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này phản ánh các khoản phải thu khác trong thi hành án,
như phải thu tiền bán đấu giá tài sản tạm giừ; bồi thường vật chất trong trường
hợp tiền thi hành án bị xâm tiêu, thiếu hụt quỹ, làm hư hỏng, thiếu hụt tài sản
tạm giữ,...và việc thu hồi các khoản này.
1.2- Các khoản phải thu khác phản ánh vào tài khoản này bao gồm:
- Khoản phải thu tiền bán đấu giá tài sản tạm giữ thi hành án theo kết quả
bán đấu giá tài sản;
- Khoản phải thu do phát hiện các khoản xâm tiêu tiền thu thi hành án
hoặc những khoản phải bồi thường vật chất do làm mất tiền thu thi hành án,
thiếu hụt quỹ, làm hỏng tài sản tạm giữ,...
1.3- Ké toán phải mở sổ chi tiết các tài khoản để theo dõi theo từng nội
dung phải thu theo từng đổi tượng và từng người chịu trách nhiệm và từng lần
thu hồi.
2- Ket cấu và nội dung phản ảnh của Tài khoản 138- Phải thu khác
Bên Nợ:
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- Phản ánh các khoản phải thu tiền bán tài sản tạm giữ của người mua đấu
giá;
- Các khoản phải thu về bồi thường vật chất khi phát hiện các khoản xâm
tiêu tiền thu thi hành án hoặc nhũng khoản phải bồi thường vật chất do làm mất
tiền thu thi hành án, thiếu hụt quỹ, làm hỏng tài sản tạm giữ..;
- Các khoản phải thu khác.
Bên Có: Các khoản phải thu đã thu được.
Số dư bên Nợ: Các khoản phải thu khác còn chưa thu được.
Tài khoản 138- Phải thu khác có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 138Ỉ- Phải thu tiền bản tài sản thỉ hành án: Phản ánh số tiền
bán tài sản thi hành án theo kết quả đẩu giá tài sản/
- Tài khoản ỉ388- Các khoản phải thu khác: Phản ánh các khoản phải thu
do phát hiện các khoản xâm tiêu tiền thu thi hành án hoặc những khoản phải bồi
thường vật chất do làm mất tiền thu thi hành án, thiếu hụt quỹ, làm hỏng tài sản
tạm giữ và các khoản phải thu khác.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiêp vu chủ yếu
3.1- Hạch toán đấu giá tài sản:
- Xuất tài sản đi bán đấu giá, ghi:
Nợ TK 114- Tài sản, vật chứng (1143)
Có TK 114- Tài sản, vật chứng (1141, 1142)
- Sau khi đấu giá tài sản thi hành án có kết quả chính thức, trường hợp
chưa thu ngay được tiền của người mua, căn cứ hồ sơ chứng từ có liên quan về
kết quả đấu giá, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác (1381)
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)
- Khi người mua trả tiền, căn cứ chứng từ thu tiền bán đấu giá tài sản, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác (1381)
3.2- Khi phát sinh các khoản phải thu về bồi thuờng vật chất khi phát hiện
các khoản xâm tiêu tiền thu thi hành án hoặc những khoản phải bồi thường vật
chất do làm mẩt tiền thu thi hành án, thiếu hụt quỹ, làm hỏng tài sản tạm giữ:
- Khi có phát sinh về bồi thường vật chất, ghi:
Nợ TK 138- Phải thu khác
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Có TK 111, 114,...
- Khi thu tiền bồi thường vật chất, ghi:
NợTK 111, 112
Có TK 138- Phải thu khác

TÀI KHOẢN 141
TẠM ỨNG

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền mà đơn vị đã tạm
ứng cho Chấp hành viên để thanh toán chi phí trong quá trình thi hành án và tình
hình thanh toán các khoản tiền tạm ứng đó.
1.2- Tiền xin tạm ứng cho mục đích gì phải sừ dụng cho mục đích đó, tiền
tạm ứng không được chuyển giao cho người khác. Sau khi hoàn thành công việc,
người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng đính kèm các chứng từ
gốc để thanh toán ngay, sổ tiền tạm ứng chi không hết phải nộp trả lại quỳ.
Trường hợp không thanh toán kịp thời, kế toán nghiệp vụ thông báo cho kế toán
của đơn vị dự toán để trừ vào lương hàng tháng của người nhận tạm ứng.
1.3- Kế toán phải mở sổ chi tiết tài khoản theo dõi từng người nhận tạm
ứng, theo từng lần tạm ứng và từng lần thanh toán.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 141- Tạm ứng
Bền Nọ': Các khoản tiền đã tạm ứng.
Bên Có:
- Các khoản tạm ứng đã được thanh toán;
- Số tạm ứng dùng không hết nhập lại quỹ.
Số dư bên Nợ: số tiền tạm ứng chưa thanh toán.
Tài khoản 141- Tạm ứng cỏ 2 tài khoản cấp 2.Ễ
- Tài khoản 1411- Tạm ứng chi phỉ trong thi hành án: Phản ánh số tiền
tạm ứng cho chấp hành viên trong hoạt động thi hành án;
- Tài khoản 1418- Tạm ứng khác: Phản ánh các khoản tạm ứng khác.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Xuất quỹ tiền mặt hoặc chuyển khoản tạm ứng cho Chấp hành viên,
căn cứ chứng từ đã được lãnh đạo phê duyệt, ghi:
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Nợ TK 141 - Tạm ứng
Có các TK 111, 112
3.2- Thanh toán số chi tạm ứng: Căn cứ vào Bảng thanh toán tạm ứng
(theo số chi do Chấp hành viên lập kèm theo chứng từ kế toán) được ỉãnh đạo
đơn vị duyệt chi, ghi sổ chi thực tế được duyệt, ghi:
Nợ TK 137- Các khoản tạm chi
Có TK 141- Tạm ứng
Có các TK 111, 112 (xuất quỹ chi thêm số chi quá tạm ứng)
3.3- Các khoản tạm ứng chi không hết, Chấp hành viên nộp lại quỳ, hoặc
đơn vị dự toán trừ vào lương của người nhận tạm ứng, căn cứ vào phiếu thu, ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 141- Tạm ứng
TÀI KHOẢN LOAI 3
*

NGUYÊN TẮC KÉ TOÁN TÀI KHOẢN LOẠI 3
1 - Loại tài khoản này phản ánh các nghiệp vụ thanh toán nợ phải trả giữa
cơ quan Thi hành án với người phải thi hành án, người được thi hành án, cơ
quan đơn vị có liên quan và ngân sách Nhà nước.
2- Mọi khoản nợ phải trả của cơ quan Thi hành án phải được hạch toán
chi tiết theo tùng quyết định thi hành án. Ke toán không được bù trừ các khoản
phải thu và các khoản phải trả khác đối tượng.
3- Kể toán phải theo dõi chặt chẽ từng khoản nợ phải trả, kịp thời kiểm
tra, đôn đổc đảm bảo chấp hành đúng các quy định về thanh toán,.
Tài khoản loại 3 có 06 tài khoản;
- TK 331 - Các khoản phải trả đương sự;
- TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước;
- TK 336- Phải trả đơn vị dự toán;
- TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý;
- TK 338- Các khoản phải trả khác;
- TK 366- Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ.

22

TÀI KHOẢN 331
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ ĐƯƠNG sự

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này phản ánh các khoản phải trả lại cho đương sự theo
quyết định thi hành án, hoàn trả lại những khoản đã tạm thu, tiền bán tài sản của
đương sự sau khi đã thực hiện nghĩa vụ thi hành án còn lại. Việc hạch toán phải
trả được thực hiện theo quyết định thi hành án và trình tự xử lý ưu tiên theo
pháp luật về thi hành án dân sự.
1.2- Trường hợp người được thi hành án được nhận tiền ở quyết định thi
hành án này, nhưng lại phải nộp tiền thi hành án ở Quyết định thi hành án khác
thì kế toán và Chấp hành viên phải làm thủ tục kết chuyển, trả cho người được
hưởng ở Quyết định thi hành án này thành số đã nộp cho Quyết định thi hành án
khác mà người đó phải thực hiện.
1.3- Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi đến từng Quyết định thi hành
án, yêu cầu thu.
1.4- Trước khi trả tiền hoặc tài sản cho người được thi hành án, Chấp
hành viên cơ quan Thi hành án phải xác định số phí thi hành án mà người được
thi hành án phải nộp theo quy định của pháp luật, chuyển cho kế toán làm thủ
tục thu kết chuyển trên tài khoản và báo cho người được thi hành án biểt trước
khi chi trả tiền bồi thường, hoặc để làm thủ tục thu tiền của người được thi hành
án trước khi làm thủ tục xuất trả hoặc giao tài sản cho người được thi hành án
nhận.
2- Ket cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 331- Các khoản phải
trả đương sự
Bên Nơ:
- Số tiền hoặc giá trị tài sản thi hành án đã trả cho người được thi hành án
theo quyết định thi hành án;
- Chuyển số nộp của người phải thi hành án sang quyết định thi hành án
khác;
- Kết chuyển số phí thi hành án phải thu của người được thi hành án;
- Kểt chuyển sung công theo thời hiệu.
Bên Có: số tiền phải trả cho đương sự theo quyết định thi hành án hoặc
phải trả khác.
Số dư bên Có: số tiền, tài sản còn phải trả lại cho đương sự theo quyết
định thi hành án.
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7Yìrệ khoản 331- Các khoản phải trả đưong sự có 4 tài khoản cấp 2.ễ

- Tài khoản 3311- Các khoản tạm thu hoàn trả cho đương sự: Phản ánh
các khoản cơ quan Thi hành án phải hoàn trả lại cho đương sự theo bản án,
quyết định của toà án từ các khoản mà cơ quan Thi hành án đã tạm thu, tạm giữ
của đối tượng.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ TK 33111- Phải trả tiền;
+ TK 33112- Phải trả tài sản.
- Tài khoản 3312- Các khoản thi hành án theo đon: Phản ánh các khoản
phải trả cho đương sự từ các khoản thu được theo quyết định thi hành án theo
đơn yêu cầu.
Tài khoản này có 2 tài khoản cấp 3:
+ TK 33121- Phải trả tiền;
+ TK 33122- Phải trả tài sản.
- Tài khoản 3313- Phải trả tiền bán tài sản thi hành án: Phản ánh tiền bán
tài sản sau khi thi hành án còn lại trả lại cho người phải thi hành án;
- Tài khoản 3318' Các khoản phải trả khác cho đương sự: Phản ánh các
khoản phải trả khác cho đương sự chưa phản ánh vào các tài khoản trên và việc
thanh toán các khoản này.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Kết chuyển số tiền, tài sản đang tạm giữ sang phải trả cho đương sự
theo quyết định thi hành án, ghi:
Nợ các TK 337, 366
Có TK 331 - Các khoản phải trả đương sự
3.2- Xuất quỳ hoặc chuyển tiền thanh toán với người được thi hành án,
căn cứ chứng từ chuyển tiền, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả đương sự
Có các TK 111,112
3ắ3- Xuất quỹ chi trả cho đối tượng được thi hành án cả gốc và lãi trong
trường hợp tiền thi hành án được gửi tiết kiệm, ghi :
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả đương sự (Tiền gốc)
Nợ TK 338- Các khoản phải trả khác (3388) (Tiền lãi tiết kiệm)
Có các TK 111, 112.
3.4- Đổi với những đối tượng được bồi thường ở quyết định thi hành án
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này nhưng phải nộp tiền thi hành án ở một quyết định thi hành án khác, phản
ảnh số đã trả ở quyết định thi hành án này và số đã thu của quyết định thi hành
án khác, ghi:
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả đương sự (Chi tiết từng quyết định)
Có các TK 131,331,337,...
3.5- Số phí thi hành án trừ vào các khoản phải trả người được thi hành án,
ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả đương sự (Chi tiết tòng quyết định)
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3374)
3.6- Quá thời hiệu quy định, nếu người được thi hành án không đến nhận
tiền, tài sản, cơ quan Thi hành án ra Quyết định tịch thu sung công số tiền, tài
sản trên, ghi:
Nợ TK 331 - Các khoản phải trả đương sự
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
3.7- Trả tài sản thi hành án cho đối tượng được thi hành án, ghi:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả đương sự
Có TK 114- Tài sản, vật chứng

TÀI KHOẢN 333
CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ NƯỚC
1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này phản ánh các khoản đã thu về thi hành án phải nộp
NSNN; chuyển tài sản, vật chúng cho đơn vị chức năng để tiêu hủy theo thẩm
quyền; các khoản tịch thu tiền, tài sản của đương sự hết thời hiệu nộp sung quỹ
Nhà nước.
1.2- Các khoản phải nộp Nhà nước theo quyết định thi hành án phải được
nộp kịp thời vào NSNN theo quy định. Trưòng hợp tài sản phải bàn giao cho cơ
quan chức năng để thực hiện tiêu hủy thì phải thông báo cho các cơ quan có liên
quan để bàn giao tài sản tiêu huỷ trong thời gian quy định của pháp luật về thi
hành án dân sự và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán các khoản thu, nộp đó.
1.3- Đối với các khoản thu sung công quỹ về tiền, tài sản của đương sự
hết thời hiệu được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.
1.4- Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thu nộp ngân sách
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theo từng Quyết định thi hành án.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 333- Các khoản phải
nộp Nhà nuức
Bên Nọ': Các khoản thu đã nộp ngân sách, chuyển giao cho các cơ quan
có liên quan, tổ chức tiêu huỷ.
Bên Có: Các khoản thu phải nộp ngân sách, chuyển giao cho các cơ quan
có liên quan, tổ chức tiêu hủy phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án và
theo quyết định thi hành án.
Số dư bên Có: Các khoản phải nộp Nhà nước, chuyển giao cho các cơ
quan có liên quan, tổ chức tiêu huỷ chưa thực hiện.
Tài khoản 333- Các khoản phải nộp Nhà nước có 2 TK cấp 2:
- Tài khoản 3331- Các khoản phải nộp theo bản án: Phản ánh số thu về
tiền, tài sản theo quyết định thi hành án phải nộp ngân sách Nhà nước, chuyển
giao cho các cơ quan chức năng, tổ chức tiêu huỷ.
Tài khoản này có 7 tài khoản cấp 3:
+ TK 33311- Án phí, lệ phí toà án;
+ TK 33312- Phạt tiền theo Bản án;
+ TK 33313- Truy thu tiền;
+ TK 33314- Truy thu tài sản thu lợi bất chính;
+ TK 33315- Tịch thu tiền sung quỹ Nhà nước;
+ TK 33316- Tịch thu tài sản sung quỹ Nhà nước;
+ TK 33317- Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản.
- Tài khoản 3338- Các khoản phải nộp khác: Phản ánh số tiền thu được
phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án như phí thi hành án, phạt hành
chính, thu tiền, tài sản hết thời hiệu, thu khác và việc nộp Ngân sách Nhà nước,
chuyển giao cho các cơ quan chức năng, tổ chức tiêu huỷ tài sản không còn giá
trị sử dụng đối với các khoản thu trên.
Tài khoản này cố 4 tài khoản cấp 3:
+ TK 33381- Phí thi hành án;
+ TK 33382- Phạt hành chính;
+ TK 33383- Sung quỹ tiền của đương sự hết thời hiệu;
+ TK 33384- Phải nộp khác
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3- Phirong pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Phản ánh các khoản đã thu của người phải thi hành án để nộp ngân
sách, ghi:
NợTK lll,112Jẵ.ễ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
3.2- Phản ánh số thu tiền, tài sản phải trả đương sự nhưng hết thời hạn
đương sự không đến nhận xử lý sung công hoặc tiêu huỷ theo quy định của pháp
luật về thi hành án dân sự:
Nợ TK 331- Các khoản phải trả đương sự
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
3.3- Nộp ngân sách Nhà nước, chuyển giao cho cơ quan chức năng, xử lý
tiêu hủy số tiền, tài sản đã thu trong hoạt động thi hành án, ghi:
Nợ TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
Có TK 111-Tiền mặt
Có TK 112- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc
Có TK 114- Tài sản, vật chứng
3.4- Kết chuyển tiền tạm thu, tiền bán tài sản để thi hành án các khoản
nộp Nhà nước, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
3ế5- Kết chuyển giá trị tài sản tạm giữ để thi hành án các khoản nộp Nhà
nước, ghi:
Nợ TK 366- Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước.

TÀI KHOẢN 336
PHẢI TRẢ ĐƠN VỊ Dự TOÁN

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tải khoản này phản ánh quan hệ thanh toán giữa kế toán nghiệp vụ
thi hành án với đơn vị dự toán về khoản phí thi hành án được để lại cho đơn vị
đự toán và khoản phải trả khác theo quy định.
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1.2- Cuối kỳ, kế toán nghiệp vụ thi hành án và kế toán dự toán của đơn vị
phải thực hiện đối chiếu số liệu đảm bảo chính xác và khớp đúng.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 336- Phải trả đơn vị
dư toán
*

Bên Nợ: Khoản phí thi hành án dân sự được để lại đơn vị theo tỷ lệ quy
định đã trả cho đơn vị dự toán.
Bên Có: Khoản phí thi hành án dân sự được để lại đơn vị theo tỷ lệ quy
định phải trả cho đơn vị dự toán.
Số dư bên Có: Phản ánh khoản phí thi hành án dân sự để lại đơn vị theo
tỷ lệ quy định còn phải trả cho đơn vị dự toán.
Tài khoản 336- Phải trả đơn vị dự toán có 2 tài khoản cấp 2:
- Tài khoản 3361- Phải trả về phí thi hành án cho đơn vị dự toán: Phản
ánh các khoản phí thi hành án để lại phải trả cho đơn vị dự toán theo quy định;
- Tài khoản 3368- Phải trả khác: Phản ánh các khoản phải trả khác với
đơn vị dự toán.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Xác định khoản phí thi hành án dân sự để lại đơn vị theo tỷ lệ quy
định, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 336- Phải trả đơn vị dự toán (3361)
3.2- Chuyển tiền cho đơn vị dự toán phí thi hành án dân sự để lại đơn vị
theo tỷ lệ quy định, ghi:
Nợ TK 336- Phải trả đơn vị dự toán (3361)
Có TK 111, 112

TÀI KHOẢN 337
CÁC KHOẢN TẠM GIỮ CHÒ xử LÝ

1- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh các khoản tạm giữ chờ xử lý và việc xử lý các
khoản tạm giữ này.
Đối với trường hợp tạm giữ tiền niêm phong, vảng, bạc, đá quý không xác
định được giá trị thì không hạch toán vào tài khoản này, mà hạch toán vào tài
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khoản ngoại bảng để quản lý, theo dõi.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 337- Các khoản tạm
giữ chò' xử lý
Bên Nọ':
- Phản ánh các khoản tạm giữ đã xử lý theo quyết định thi hành án như:
+ Trả lại tiền tạm giữ cho đương sự hoặc chuyển sang thi hành án theo
quyết định thi hành án;
+ Chi trả các khoản chi phí liên quan đến xử lý tài sản để thi hành án; nộp
NSNN;
4- Trả lại tiền còn dư từ xừ lý tài sản để thi hành án sau khi đã chi trả hết
cho các đối tượng được thi hành án;
- Xử lý tiền tạm thu chi phí ủy thác tư pháp,...
Bên Có: Phản ánh các khoản tạm giữ chờ xử lý mà cơ quan Thi hành án
đã thu được;
Số dư bên Có: Phản ánh sổ tiền, giá trị tài sản tạm giữ chưa xử lý.
7ơ/ễ khoản 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý có 7 tài khoản cấp 2.ễ
- Tài khoản 3371- Thu tạm ứng án phỉ, ỉệ phỉ Tòa án: Phản ánh sổ tiền
tạm thu án phí do Toà án yêu cầu thu;
- Tài khoản 33 72- Khoản tạm giữ do công an chuyển sang: Phản ánh các
khoản tạm giữ do cơ quan điều tra chuyển sang;
- Tài khoản 33 73- Thu tạm ứng chi phí ủy thác tư pháp-. Phản ánh sổ tiền
tạm ứng chi phí ủy thác;
- Tài khoản 3374- Thu phi thi hành án: Phản ánh số tiền thu phí thi hành
án chưa phân bổ theo quy định;
- Tài khoản 33 75- Thu trước quyết định thi hành án: Phản ánh các khoản
tạm giữ là tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý do người phải thi hành án tự
nguyện nộp trước khi có quyết định thi hành án (kể cả tiền nộp trước để khắc
phục hậu quả trước và trong khi toà đưa vụ án ra xét xử);
- Tài khoản 3376- Tiền bán tài sản để thi hành án: Phản ánh số thu khi
bán được tài sản kê biên để thi hành án ngay sau khi có kết quả bán đấu giá hoặc
kết quả bán tài sản đối với trường họp không cần tổ chức bán đấu giá;
- Tài khoản 3378- Các khoản tạm giữ chờ xử lý khác: Phản ánh các khoản
tạm giữ chờ xử lý khác của cơ quan Thi hành án.
3- Phưong pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
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3.1- Tiếp nhận tiền, vàng bạc, đá quý tạm giữ do các cơ quan khác thu
chuyển giao cho cơ quan Thi hành án, tạm thu án phí hoặc thu trước của người
phải thi hành án,... ghi:
Nợ các TK 111, 112
Có TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
3.2- Xử lý các khoản tạm giữ theo quyết định thi hành án (bao gồm nộp
ngân sách, chuyển cơ quan có chức năng, xử lý tiêu huỷ, chi trả cho người được
thi hành án theo đơn yêu cầu hoặc trả lại đương sự), ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có các TK 331, 333,...
3.3- Trường hợp chi phí cưỡng chế, chi phí định giá tài sản và các khoản
chi phí khác mà đương sự phải chi trả được trừ vào tiền bán tài sản, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)
Có TK 131- Phải thu của đương sự
3.4- Chuyển số phải nộp Nhà nước về các khoản thuế phát sinh do bán tài
sản để thi hành án, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3376)
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước
3.5- Ket chuyển trả lại đối tượng phải thi hành án số tiền còn thừa và trả
cho nhũng người có quyền lợi có liên quan, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có TK 331- Các khoản phải trả đương sự
3.6- Kết chuyển chi phí ủy thác tư pháp nộp NSNN hoặc chi trả cho đối
tượng được hưởng, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý
Có các TK 111, 112,333,...
3.7- Kết chuyển phí thi hành án theo tỷ lệ quy định, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xừ lý
Có TK 333- Các khoản phải nộp Nhà nước (33381)
Có TK 336- Phải trả đơn vị dự toán (3361)
Có TK 338- Các khoản phải trả khác (3381)
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TÀI KHOẢN 338
CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ KHÁC

1- Nguyên tắc kế toán
1.1- Tài khoản này phản ánh các khoản phải trả khác bao gồm: Tiền lãi
tiết kiệm phải trả; tiền phí thi hành án phải nộp về Tổng cục Thi hành án để thực
hiện điều hòa chung; các khoản phải trả về dịch vụ thuê ngoài đã sử dụng cho
việc cưởng chế thi hành án như thuê xe cứu hoả, phương tiện vận chuyển, xe
máy thi công... và tình hình thanh toán các khoản phải trả đó.
1.2- Mọi khoản phải trả khác của đơn vị đều phải được hạch toán chi tiết
theo từng nội dung, đối tượng phải trả và từng lần thanh toán, số nợ phải trả của
đơn vị trên tài khoản tổng hợp phải bằng tổng số nợ phải trả chi tiết của tất cả
các đối tượng.
1.3- Phải theo dõi chặt chẽ các khoản nợ phải trả và thanh toán kịp thời,
đúng hạn cho các đối tượng.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 338- Các khoản phải
trả khác
Bên Nơ:
- Số phí thi hành án đã nộp cho cơ quan cấp trên;
- Lãi tiết kiệm đã trả cho đương sự;
- Các khoản nợ về dịch vụ thuê ngoài đã trả cho người cung cấp;
- Các khoản nợ đã trả khác.
Bên Có:
- Số tiền phải trả cho các đối tượng;
- Số phí thi hành án phải nộp cho cơ quan cấp trên;
- Số phải trả cho người cung cấp dịch vụ khi thuê phương tiện và các dịch
vụ khác để cưỡng chế thi hành án nhưng chưa thanh toán.
Số dư bên Có: số tiền còn phải trả.
Tài khoản 338- Các khoản phải trả khác có 2 tài khoản cấp 4:
- Tài khoản 3381- Phải trả cơ quan Thi hành án cấp trên: Phản ánh các
khoản phải trả cơ quan Thi hành án cấp trên như phí thi hành án phải nộp theo
quy định,...;
- Tài khoản 3388- Các khoản phải trả khác: Phản ánh các khoản phải trả
khác.
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3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Khi thuê các dịch vụ sử dụng nhưng chưa thanh toán, căn cứ vào
chứng từ phản ánh số dịch vụ đã sử dụng phải trả nhả cung cấp, ghi:
Nợ TK 137- Các khoản tạm chi
Có TK 338- Các khoản phải trả khác (3388)
3.2- Khi chuyển tiền thanh toán các dịch vụ đã sử dụng, căn cứ chứng từ
trả tiền, ghi:
Nợ TK 338- Các khoản phải trả khác (3388)
Có các TK 111, 112
3.3- Xác định tiền phí thi hành án phải nộp về Tổng cục Thi hành án theo
quy định, ghi:
Nợ TK 337- Các khoản tạm giữ chờ xử lý (3374)
Có TK 338- Các khoản phải trả khác (3381)
3.4- Nộp cấp trên tiền phí thi hành án, lãi tiết kiệm phải trả,..ghi:
Nợ TK 338- Các khoản phải trả khác (3381)
Có các TK 111,112

TÀI KHOẢN 366
GIÁ TRỊ TÀI SẢN VẬT CHỨNG TẠM GIỮ

1- Nguyên tắc kế toán
1.1 - Tài khoản này phản ánh giá trị tài sản vật chứng tạm giữ phục vụ thi
hành án và giá trị của tài sản khi thực hiện thi hành án thu được (trường hợp, tài
sản vật chửng mà cơ quan có thẩm quyền không xác định được giá trị, hay đóng
gói niêm phong thi được hạch toán vào tài khoản ngoài bảng).
1.2- Tài sản vật chứng tạm giữ do các cơ quan chuyển giao phải kịp thời
phản ánh vào sổ kế toán. Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng vụ việc theo
biên bản bàn giao.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 366- Giá trị tài sản
vật chứng tạm giữ
Bến Nợ: Xuất kho tài sản, vật chứng.
Bên Có: Giá trị tài sản, vật chứng nhập kho.
Số dư bên Có: Tài sản vật chứng tạm giữ còn tồn kho.
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3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Phản ánh giá trị tài sản vật chứng nhập kho, căn cử hồ sơ chứng từ có
liên quan, ghi:
Nợ TK 114- Tài sản, vật chứng
Có TK 366- Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ.
3.2- Trường hợp xuất kho tài sản trả lại cho đương sự hoặc bàn giao cho
đơn vị khác, ghi:
Nợ TK 366- Giá trị tài sản vật chứng tạm giữ
Có các TK 114,331,333

B- CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG

Loại tài khoản này phản ánh các vật chứng niêm phong, tài sản tạm giữ
chờ xử lý, tài sản kẽ biên không xác định được giá trị và ngoại tệ các loại.
7ơíế khoản loại 0 có 03 tài khoản:
- Tài khoản 001- Vật chứng niêm phong;
- Tài khoản 002- Tài sản tạm giữ;
- Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại.

TÀI KHOẢN 001
VẬT CHỨNG NIÊM PHONG

1- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này theo dõi phản ánh các vật chứng niêm phong mà cơ quan
Thi hành án thu được nhưng không xác định được giá trị.
Mỗi vật chứng niêm phong không xác định được giá trị được quy ước là
01 đồng Việt Nam để ghi sổ kế toán.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 001- Vật chứng niêm
phong
Bên Nọ1: Vật chứng niêm phong không xác định được giá trị tăng do cơ
quan Thi hành án thu được.
Bên Có: Vật chứng niêm phong nhưng không xác định được giá trị giảm
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do đã xử lý.
Số dư bên Nợ: Phản ánh vật chứng niêm phong không xác định được giá
trị mà cơ quan Thi hành án đang quản lý.
3- Phuong pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Khi cơ quan Thi hành án thu được vật chứng niêm phong không xác
định được giá trị, căn cứ biên bản niêm phong và hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 001- Vật chứng niêm phong
3.2- Căn cứ quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền, xuất kho vật
chứng niêm phong không xác định được giá trị, ghi:
Có TK 001- Vật chứng niêm phong

TÀI KHOẢN 002
TÀI SẢN TẠM GIỮ

1- Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này theo dõi phản ánh các tài sản mà cơ quan Thi hành án tạm
giữ trong hoạt động thi hành án, nhưng không xác định được giá trị. Mồi tài sản
tạm giừ không xác định được giá trị được quy ước là 01 đồng Việt Nam để ghi
sổ kế toán.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 002- Tài sản tạm giũ ế
Bên Nọ': Tài sản tạm giữ không xác định được giá trị tăng do cơ quan Thi
hành án thu được.
Bên Có: Tài sản tạm giữ nhưng không xác định được giá trị giảm do đã
xử lý.
Số dư bên Nọ-; Phản ánh tài sản tạm giữ không xác định được giá trị mà
cơ quan Thi hành án đang quản lý.
3- Phương pháp hạch toán kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu
3.1- Khi cơ quan Thi hành án thu được tài sản tạm giữ không xác định
được giá trị, căn cứ biên bản tạm giữ và hồ sơ có liên quan, ghi:
Nợ TK 002- Tài sản tạm giữ
3.2- Căn cứ quyết định xừ lý của cơ quan có thẩm quyền, xuất kho tài sản
tạm giữ không xác định được giá trị, ghi:
Có TK 002- Tài sản tạm giữ
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TÀI KHOẢN 007
NGOẠI TỆ CÁC LOẠI

1. Nguyên tắc kế toán
Tài khoản này phản ánh tình hình thu, chi, còn lại theo nguyên tệ của từng
loại ngoại tệ hiện có ở cơ quan Thi hành án.
Trên tài khoản này chỉ theo dõi theo đồng nguyên tệ mà không quy đổi
các ra đồng Việt Nam. Kế toán phải mở sổ chi tiết để theo dõi từng loại ngoại tệ.
2- Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 007- Ngoại tệ các loại
Bên Nợ: số ngoại tệ nhập vào (ghi theo nguyên tệ).
Bên Có: số ngoại tệ xuất ra (ghi theo nguyên tệ).
Số dư bên Nợ: số ngoại tệ còn lại (ghi theo nguyên tệ).

Phu• luc
• số 03
HỆ THỐNG SỎ KẾ TOÁN
(Kèm theo Thông tư sẻ 78/2020/TT-BTC ngày 14 thảng 08 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)
I- DANH MỤC SỔ KÉ TOÁN

STT

Ten sô
rfi A

Ẵ

Ả
Ký hiệu mâu so
Ỵr

ĩ

1

tA

A

I

sổ tổng hợp

1

Sổ Nhật ký chung

Mầu S01-THA

2

Sổ Cái

Mầu S02- THA

3

Bảng cân đổi số phát sinh

Mau S03- THA

II

Sổ chi tiết

4

sồ quỹ tiền mặt

Mẩu S04- THA

5

Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

Mầu S05- THA

6

Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi bằng ngoại tệ (hoặc
vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)

Mầu S06- THA

7

Sổ kho theo dõi tài sản, vật chứng

Mau S07- THA

8

Sổ chi tiết tờ rời theo dõi tài sản, vật chứng theo
Quyết định thi hành án hoặc theo yêu cầu thu

Mầu S08- THA

9

Sổ chi tiết tài khoản

Mầu S09- THA
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II- MẢU SÓ KẾ TOÁN
ĐƠN VỊ:
MÃ QH*NS"

Mẩu số: SOI- THA
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngay 14/08/2020 cua Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh)

SỞ NHẬT KÝ CHUNG
Tháng ... năm
Ngày,

Chứng từ

tháng
ghi
sôX

Số

Ngày

hiệu

tháng

A

B

c

DIỄN GIẢI

D
Số trang trước chuyển sang

Đã
ghi sổ
cái
E

Số
SỐTT hiệu
dòng
tài
khoản
đối
ứng
G
F

Số
phát
sình
Nợ

Có

1

2

Cộng phát sinh tháng
Luỹ kê từ đâu quý
Luỹ kế từ đầu nâm
- Sô này cỏ

trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

- Ngày mờ sổ :
Xác nhận ngày ,ẳ. tháng ... năm
NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

ế

ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

Mầu số: S02- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỎ CÁI
(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)
Tháng ... năm
số hiệu:

Tài khoản:

Ngày, Chứng từ
tháng Số Ngày
ghi
hiệu tháng
sả
A

B

- Sô này có
- Ngày mờ sổ :

c

Nhật ký chung
DIỄN GIẢI
D
Sô dư đâu năm

TK

Số tiền

đối
Trang số SỐTT
dòng
F
E

ứng

Nợ

Có

G

1

2

Cộng phát sinh tháng
Sô dư cuôi tháng
Luỳ kê từ đâu quý
Luỹ kê từ đâu năm
trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Xác nhận ngày ... tháng ... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đỏng dấu)
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ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

Mẩu số: S03- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày ỉ4/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐÓI SÔ PHÁT SINH
Tháng ... năm

Số
hiệu
TK
A

Tên Tài khoản

Sổ dư đầu
tháng

B
Sô dư đâu năm

Sổ phát sinh
trong tháng

Lũy kế số
phát sinh

Sổ dư cuổi
tháng

Nợ

Có

Nợ

Có

Nợ

Có

Nợ

Có

1

2

3

4

5

6

7

8

Cộng phát sinh
tháng
Sô dư cuôi tháng
Ngày mở sổ :
Ngày ẵ„ thảng ... năm ....

NGƯỜI LẬP
(Kỷ, họ tên)

KE TOÁN TRƯỎTVG
(Ký, họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ:....
MÃ QHNS:

Mẩu số: S04- THA
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỔ QUỸ TIÈN MẶT
Tháng ... năm
Loại quỹ:
Chứng từ
Ngày
tháng Số Ngày
ghi hiệu tháng
sôí
c
A
B

- Sô này có
- Ngày mở sổ :

Số tiền

DIEN GIAI

Số dư đầu năm

D

Thu

Chi

1

2

1 XÔn

•Tpi

3

Cộng phát sinh tháng
Sô du cuôi tháng
trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Xác nhận ngày ,,ế thảng ... năm
THỈJ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đỏng dấu)

ĐON VỊ:
MÃ QHNS:

Mẩu số: S05- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trường Bộ Tài chính)

SỎ TIÈN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC
Tháng ... năm
Loại tiền gửi:
Số hiệuTK tại nơi gửi:
Nơi mở TK giao dịch:
Chửng từ
Ngày
tháng Số Ngày
ghi hiệu tháng
sô
B

A

c

D

Gửi
vào
1

Rút ra

Còn lại

2

3

Số dư đẩu năm

-

- Sô này có
- Ngày mờ sổ í

Sổ tiền

DI ẺN GIẢI

Cộng phát sinh tháng
Sô dư cuôi tháng
trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

NGƯỜI LẬP SỎ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Xác nhận ngày ... thảng ... năm
THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

Mau số: S06- THA
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SÓ THEO DÕI TIÈN MẶT, TIÈN GỬI BẰNG NGOẠI TỆ
(hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)
Năm:
Loại ngoại tệ:
•

Tải khoản:
Chứng từ

Ngày
tháng
ghi sổ

Số
hiệu

Ngày
tháng

A

B

c

'

m

Thu (Gửi vào)

m

Chi (Rút ra)

Tôn (Còn lại)

Diễn giải

Tỷ giá
(hoặc đơn
giá)

Nguyên
tệ

Quy ra
VND

Nguyên
tệ

Quy ra
VND

Nguyên
tẹ

Quy ra
VTVD

D

1

2

3

4

5

6

7

Cộng

X

Ghi
chú
E

X

Sổ này có
trang, đánh số từ trang 01 đến trang
Ngày mở sổ :
Xác nhận ngàv ... tháng ... năm

NGƯỜI LẬP SỎ

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chủ: Kế toán phải mở thêm sổ theo dõi chi tiết theo tài khoản cấp 2,3... và chi tiết theo từng loại nguyên tệ
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ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:.

Mầu số: S07- THA
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỐ KHO THEO DÕI TÀI SẢN, VẬT CHỨNG
Ngày mở sổ: Ngày .. ắ tháng ... năm
Kho giao dịch:
Chứng từ

Đon

Ngày
tháng
ghi sổ

Số
hiệu

Ngày
tháng

Diễn giải

A

B

c

D

VỊ

tính
E

Số IưọTig tài sản
Tồn
Nhiìp
Xuất
Giá
Giá
Giá
Sô
Sô
So
tri
luọìlg
luọng
lượng
tri
tri
6
5
1
2
3
4

Sô dư đâu
năm

Cộng phát
sinh tháng

Sô này có
Ngày mờ sổ :

Sô dư cuôi
tháng
trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

NGƯỜI LẬP SỎ
(Ký, họ tên)

Xác nhận ngày ,.ễ tháng ... năm
KÉ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ
(Kỷ, họ tên)
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Kế toán phải mở sổ theo dõi chi tiết theo theo từng kho vật chứng (kho trong
trụ sở cơ quan, kho thuê ngoài và vật chứng thuê gửi)
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ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

Mầu số: S08- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

SỎ CHI TIÉT TỜ RỜI THEO DÕI TÀI SẢN, VẬT CHỨNG
Ngày mở sổ : Ngày .. ế tháng ... năm
Quyết định THA (Yêu cầu thu):
Chúng từ

Ngày
tháng
ghi sổ

Số
hiệu

Ngày
tháng

A

B

c

—

Diễn giải

D
Số dư đầu
năm

Đon
vị
tính
E

Sổ lượng tài sản
Nhập
Xuất
Tồn
Số
SỐ
Giá
Số
Giả
Giá
lưọng trị lượng trị lượng tri
5
6
1
2
4
3

-

- Sô chi tiêt này có

Cộng phát
sinh thánạ
Sô dư cuôi
tháng
trang, đánh sô từ trang 01 đên trang

- Ngày mở sổ :
Xác nhận ngày ... tháng ... năm ,ễ..

NGƯỜI LẬP SỐ
(Ký, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:.

Mau số: S09- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 cùa Bộ trưởìĩg Bộ Tài chính)

Tài khoản:
Ngày
tháng
ghi
sô
A

Chứng từ
Ngày,
Số
tháng
hiệu
B

c

SỔ CHI TIÉT TÀI KHỌẢN
số hiệu:
Số dư

Số phát sinh
Diễn giải

Nợ

Có

Nọ-

Có

D

1

2

3

4

Ghi chú
E

- Sô này có
trang, đánh sô từ trang 01 đên trang
- Ngày mở sổ :

NGƯỜI GHI SỎ
(Ký, họ tên)

Xác nhận ngày .ẵ. thảng ... năm .
KÉ TOÁN TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên)
(Ký, họ tên, đỏng dấu)
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III- GIẢI THÍCH NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GHI SỐ KÉ TOÁN
SỎ NHẬT KÝ CHƯNG
(Mau số SOỈ-THA)
1. Mục đích
Sổ này sừ dụng cho các đơn vị thực hiện kể toán theo hình thức Nhật kỷ
chung để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian và xác
định số tiền và tài khoản phải ghi Nợ hoặc ghi Có để phục vụ cho việc ghi sổ
Cái.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ ghi sổ là chứng từ kế toán đã được kiểm tra, phân loại, xác định
tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có.
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi số.
Cột D: Diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tể của chứng từ.
Cột E: Cột này đánh dấu (x) vào dòng số liệu sau khi đã ghi sổ Cái.
Cột F: Ghi số thứ tự dòng của nghiệp vụ tại trang sổ Nhật ký chung.
Cột G: Ghi số hiệu Tài khoản ghi Nợ và số hiệu Tài khoản đối ứng ghi Có
của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Mỗi Tài khoản ghi Nợ ghi 1 dòng, mỗi Tài
khoản ghi Có ghi 1 dòng (ghi Nợ trước, ghi Có sau).
Cột 1: Ghi sổ tiền ghi Nợ (ứng với dòng số hiệu Tài khoản ghi Nợ).
Cột 2: Ghi sổ tiền ghi Có (ứng với dòng số hiệu Tài khoản ghi Có).
Khi chuyển số liệu từ Nhật ký chung vào sổ Cái theo dòng trên Nhật ký
chung, dòng nào đã chuyển ghi vào sổ Cái xong đánh dấu (x) vào cột E.
Cuối trang, cuối tháng phải cộng Nhật ký chung để chuyển sang đầu trang
hoặc đầu tháng kế tiếp. Cuối quý cộng lũy kế từ đầu quý và cộng luỹ kế từ đầu
năm tới cuối quý.
SỎ CÁI
(Mầu số S02-THA)
1. Muc
đích
•
Sổ này sử dụng cho các đơn vị thực hiện kế toán theo hình thức Nhật ký
chung để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến thi hành án dân sự phát
sinh theo tài khoản kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính và báo cáo
nghiệp vụ thi hành án dân sự.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
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Căn cứ ghi Sổ Cái là sổ Nhật ký chung.
Mồi tài khoản sử dụng 1 hoặc một số trang sổ Cái.
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Diễn giải tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh.
Cột E: Ghi số thứ tự trang của Nhật ký chung.
Cột F: Ghi số thứ tự dòng cùa nghiệp vụ tại trang sổ Nhật ký chung.
Cột G: Ghi sổ hiệu tài khoản đối ứng với tài khoản này.
Cột 1,2: Ghi số tiền ghi Nợ hoặc ghi Có của nghiệp vụ kinh tế.
Đầu tháng ghi số dư đầu kỳ của Tài khoản, cuối tháng cộng số phát sinh
Nợ, phát sinh Có và tính ra số dư cuối tháng; cuối quý cộng lũy kế từ đầu quý và
tính ra sổ dư cuối quý; cuối năm cộng luỹ kế từ đầu năm và tính ra số dư cuối
năm.
Số liệu trên sổ Cái sử dụng để lập Bảng cân đối số phát sinh và Báo cáo
tài chính, Báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự.
BẢNG CÂN ĐÓI SÓ PHÁT SINH
(Mẩu số S03- THA)
1. Muc đích
Phản ánh tổng quát tình hình tài sản và nguồn vốn của đơn vị liên quan
đến thi hành án dân sự trong kỳ báo cáo và từ đầu năm đển cuối kỳ báo cáo. số
liệu trên Bảng cân đối số phát sinh là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế
toán tổng họp, đồng thời đổi chiếu và kiểm soát số liệu trên báo cáo tài chính,
báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự.
2ẳ Căn cử và phưoìig pháp ghi số
Bảng cân đối số phát sinh được lập dựa trên các tài liệu sau:
- Sổ Cái và các sổ chi tiết tài khoản;
- Bảng cân đổi sổ phát sinh kỳ trước;
Trước khi lập Bảng cân đối số phát sinh phải hoàn thành việc ghi sổ kế
toán chi tiết và tổng hợp, kiểm tra đối chiếu số liệu có liên quan.
Cột A: Ghi số hiệu tài khoản.
Cột B: Ghi tên tài khoản.
Cột 1: Ghi số dư Nợ đầu tháng.
Cột 2ắ. Ghi sổ dư Có đầu tháng.
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Cột 3: Ghi sổ phát sinh trong tháng bên Nợ.
Cột 4: Ghi sổ phát sinh trong tháng bên Có.
Cột 5: Ghi lũy kế số phát sinh từ đầu năm bên Nợ.
Cột 6: Ghi lũy kế số phát sinh từ đầu năm bên Có.
Cột 7: Ghi số dư Nợ cuối tháng.
Cột 8: Ghi số dư Có cuối tháng.
Ngoài việc phản ánh các tài khoản trong Bảng cân đối tài khoản, Bảng
cân đổi số phát sinh còn phản ánh số dư, số phát sinh của các tài khoản ngoài
bảng,
SỔ QUỸ TIÈN MẬT
(Mầu số S04-THÀ)
1. Mục đích
*

Sổ này dùng cho thủ quỹ và kế toán tiền mặt để phản ánh tình hình thu,
chi, tồn quỹ tiền mặt bằng tiền Việt Nam.
2. Căn cứ và phương pháp ghi
Sổ này mở cho thủ quỹ: Mỗi quỹ được theo dõi riêng, dùng một sổ hoặc
một số trang sổ.
Sổ này cũng dùng cho kế toán chi tiết quỳ tiền mặt và tên sổ sửa lại là "Sổ
kế toán chi tiết quỹ tiền mặt". Tương ứng với một sổ của thủ quỳ thì có một sổ
của kế toán cùng ghi song song.
Sổ quỹ tiền mặt phải thực hiện khóa sổ vào cuối mồi ngày, sau khi khóa
sổ phải thực hiện đối chiếu giữa sổ tiền mặt của kế toán với sổ quỹ cùa thủ quỹ
và tiền mặt có trong két đảm bảo chính xác, khớp đúng.
Căn cứ để ghi sổ quỹ là các Phiếu thu, Phiếu chi đã được thực hiện nhập,
xuất quỹ.
Mồi loại quỹ được theo dõi trên một sổ hoặc một số trang sổ.
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng, năm của Phiếu thu, Phiếu chi.
Cột D: Ghi diễn giải nội dung của Phiếu thu, Phiểu chi.
Cột 1: Số tiền nhập quỹ.
Cột 2ề, Số tiền xuất quỹ,
Cột 3: Số dư tồn quỹ cuối ngày, số tồn quỹ cuối ngày phải khớp đúng với
số tiền mặt trong két.
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Định kỳ kế toán kiểm tra, đối chiếu giữa sổ kế toán với sổ quỳ và ký xác
nhận.
SỎ TIÈN GỬI NGÂN HÀNG, KHO BẠC
(Mầu sổ SO5-THA)
1. Mục đích
Sổ này dùng để theo dõi các khoản tiền gửi của đơn vị liên quan đến
nghiệp vụ thi hành án gửi Kho bạc hoặc Ngân hàng.
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Căn cứ để ghi vào sổ là Giấy báo Nợ, báo Có của Ngân hàng, Kho bạc.
Mỗi nơi mở tài khoản giao dịch và mỗi loại tiền gửi được theo dõi riêng
trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản giao dịch cũng như sổ hiệu tài
khoản tại nơi giao dịch.
Đầu kỳ ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 3.
Hàng ngày:
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (Giấy báo Nợ, báo Có).
Cột D: Tóm tắt nội dung của chứng từ.
Cột 1,2: Ghi số tiền gùi vào hoặc rút ra khỏi tài khoản tiền gửi.
Cột 3: Ghi số tiền còn gửi tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.
Cuối tháng:
Cộng tổng sổ tiền đã gửi vào, đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi
tại Ngân hàng, Kho bạc chuyển sang tháng sau.
Số đư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân hàng hoặc Kho
bạc đảrn bảo khớp đúng. Trường hợp có chênh lệch phải phối hợp với Ngân
hàng hoặc KBNN để tìm nguyên nhân và có biện pháp xử lý, đồng thời phải
thuyết minh rõ sự chênh lệch và nguyên nhân trên sổ.
SỎ THEO DÕI TIỀN MẶT, TIÈN GỬI BẢNG NGOẠI TỆ
(Hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá)
(Mầu sổ SO6-THA)
•

7

*

•

1. Mục đích
Sổ này dùng cho các đơn vị có ngoại tệ, vàng, bạc đá quý, chứng chỉ có
giá đã phản ánh trên Tài khoản 111, 112 để theo dõi chi tiết từng loại tiền mặt,
tiền gửi bằng ngoại tệ hoặc vàng, bạc, đá quý, chứng chỉ có giá.
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2. Căn cứ và phương pháp ghi sỗ
Căn cứ để ghi sổ ỉà các Phiếu thu, Phiếu chi bằng ngoại tệ và các Giấy
báo Có, báo Nợ hay Bảng sao kê kèm theo chứng từ gốc của Kho bạc, Ngân
hàng.
Mỗi loại quỹ hoặc loại tiền gửi được theo dõi trên một quyển sổ hoặc một
phần sổ.
Mỗi ngoại tệ theo dối một số trang.
Đầu kỳ ghi tồn quỹ hoặc số dư tiền gửi đầu kỳ bằng ngoại tệ và quy đổi ra
Việt Nam đồng vào cột 6 và cột 7.
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi nội dung nghiệp vụ kinh tế của chứng từ.
Cột 1: Tỷ giá hạch toán ngoại tệ hoặc đơn giá hạch toán đối với vàng, bạc,
đá quý, chứng chỉ có giá,
Cột 2: Số tiền thu hoặc gửi vào bằng nguyên tệ.
Cột 3: Số tiền thu hoặc gửi vào quy ra VNĐ.
Cột 4: Ghi số tiền chi hoặc rút ra bằng nguyên tệ.
Cột 5: Ghi số tiền chi hoặc rút ra quy đổi ra đồng Việt Nam.
Cột 6: Sổ dư nguyên tệ.
Cột 7: Ghi số dư quy ra VNĐ.
Cuổi tháng, cộng tổng số tiền gửi vào, rút ra để tỉnh số dư, đối chiếu với
Kho bạc, Ngân hàng làm căn cứ để đối chiếu với sổ Cái và tính số lũy kế từ đầu
năm. Hàng tháng, sau khi khóa sổ và đối chiếu khớp đúng những người có liên
quan phải ký vào sổ.
SỔ KHO THEO DÕI TÀI SẢN, VẬT CHỨNG
(Mầu số S07-THA)
1. Mục đích
Sổ này dùng để theo dõi sổ lượng nhập, xuất, tồn kho tài sản, vật chửng
cơ quan Thi hành án dân sự đang quản lý, chi tiết theo từng kho vật chúng, và
nơi gửi giữ (gồm cả tài sản tạm giữ mang đi đấu giá).
2, Căn cử và phương pháp ghi
Sổ được mở chi tiết theo từng kho vật chứng.
Căn cứ ghi sổ là các biên bản bàn giao, Phiếu nhập kho, Phiểu xuất kho đã
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được thực hiện.
Sổ được đỏng thành từng quyển hoặc để tờ rời, nếu để tờ rời thì phải đánh
số tờ, sau khi sử dụng xong phải đóng các tờ rời thành quyển.
Hàng ngày, kế toán căn cứ vào Biên bản bàn giao, Phiếu nhập kho, Phiếu
xuất kho ghi vào các cột tương ứng trong sổ kho, mồi chúng từ ghi một dòng.
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ.
Cột D: Diễn giải: Ghi nội dung nhập, xuất kho tài sản, vật chứng.
Cột E: Ghi đơn vị tính, mã số (nểu phân loại được) của từng tài sản, vật
chứng.
Cột 1,2: Ghi số lượng nhập kho và giá trị từng loại tài sản, vật chứng theo
Phiếu nhập kho.
Cột 3, 4: Ghi số lượng xuất kho và giá trị từng loại tài sản, vật chửng theo
Phiếu xuất kho.
Cột 5,6: Ghi số lượng tồn kho và giá trị tài sản, vật chứng.
Cuối kỳ, phải tổng hợp số lượng nhập, xuất trong kỳ để tính ra số tồn cuối
kỳ của từng loại tài sản, vật chứng theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng
yêu cầu thu.
Định kỳ 3 tháng, kế toán phải đối chiếu số ỉượng nhập, xuất, tồn tài sản,
vật chứng với Thủ kho và với các Chấp hành viên.

SỎ CHI TIẾT TÒ RỜI THEO DỔI TÀI SẢN, VẬT CHỨNG
(Mầu sổ S08-THA)
lẽ Muc đích
Sổ chi tiết này dùng để theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn kho tài sản, vật
chứng theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng yêu cầu thu.
2. Căn cứ và phương pháp ghi
Sổ chi tiết tờ rời được lập theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng yêu
cầu thu, mỗi Quyết định thi hành án hoặc mỗi yêu cầu thu mở một tờ hoặc một
số tờ.
Căn cử ghi sổ là các biên bản bàn giao, Phiếu nhập kho, Phiểu xuất kho đã
được thực hiện.
Sổ chi tiết được đóng thành từng quyển hoặc để tờ rời, nểu để tờ rời thì
phải đánh số tờ, sau khi sử dụng xong phải đóng các tờ rời thành quyển.
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
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Cột B, C: Ghi sổ hiệu, ngày tháng của chứng từ.
Cột D: Diễn giải: Ghi nội dung nhập, xuất kho tài sản, vật chứng.
Cột E Ghi đơn vị tính, mã số (nếu phân loại được) của từng tài sản, vật
chứng.
Cột 1,2: Ghi số lượng và giá trị nhập kho của tài sản, vật chúng theo
Phiếu nhập kho.
Cột 3,4: Ghi số lượng và giá trị xuất kho của tài sản, vật chứng theo Phiếu
xuất kho.
Cột 5,6: Ghi số lượng và giá trị tồn kho của tài sản, vật chứng.
Cuối kỳ, phải tổng họp số lượng nhập, xuất trong kỳ để tính ra số tồn cuối
kỳ của từng loại tài sản, vật chứng theo từng Quyết định thi hành án hoặc từng
yêu cầu thu.
Định kỷ 3 tháng đổi với Quyết định thi hành án hoặc yêu cầu thu chưa kết
thúc, kế toán phải đối chiếu số lượng nhập, xuất, tồn tài sản, vật chứng với Thủ
kho và với các Chấp hành viên.
SỎ CHI TIÉT TÀI KHOẢN
(Mầu số S09-THA)
1. Mục đích
*

Mầu sổ này dùng chung cho một số tài khoản chưa có mẫu sổ riêng.
Sổ dùng để ghi chép, phản ánh những nội dung kinh tế phát sinh cho tài
khoản cấp 1 và chi tiết đến các tài khoản cấp 2, 3... và chi tiết theo từng Quyết
định hoặc yêu cầu thu (sổ tờ rời).
2. Căn cứ và phương pháp ghi sổ
Mồi tài khoản được mở một sổ chi tiết, mỗi đối tượng thanh toán có quan
hệ thường xuyên được theo dõi trên một số trang sổ riêng. Các đối tượng thanh
toán không thường xuyên được theo dõi chung trên một trang sổ.
Căn cứ vào chúng tù' kế toán hoặc bảng tổng họp chúng từ gốc phản ánh vào
Cột A: Ghi ngày tháng ghi sổ.
Cột B,C: Ghi số hiệu, ngày tháng của chứng từ kế toán dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi nội dung của chứng từ, xác định số dư đầu kỳ, cộng phát sinh
trong kỳ, cộng lũy kế từ đầu quý và xác định số dư cuối kỳ.
Cột 1: Số tiền phát sinh ghi Nợ.
Cột 2: Số tiền phát sinh ghi Có.
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Cuổi tháng cộng số phát sinh, tính số dư nếu dư Nợ ghi vào cột 3 hoặc dư
Có ghi vào Cột 4.
Sổ liệu khoá sổ được lập bảng tổng hợp chi tiết và đối chiếu với sổ Cái,
nếu đảm bảo khớp đúng sẽ được dùng làm căn cứ để lập báo cáo kế toán nghiệp
vụ thi hành án dân sựẽ

Phụ» [ục
• số 04
HỆ THỐNG BÁO CÁO
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC ngày 14 tháng 08 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
I- BÁO CÁO TÀI CHÍNH
lế Danh mục báo cáo;

STT

Tên biểu

Ký hiệu

Thòi hạn
lập báo
cáo

Noi nhận
Đon vị
dự toán

Năm (30/9)
1

Báo cáo tài chính

Co quan
cấp trên
X

B01/BCTC-THA
31/12

X

X

2. Thòi hạn nộp báo cáo:
a) Đối với báo cáo tài chính tại thời điểm kết thúc năm tài chính (30/9)
nộp về đơn vị cấp trên cùng thời điểm với báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự
năm.
b) Đối với báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12 kế toán nghiệp vụ thi
hành án nộp cho bộ phận kế toán dự toán của đơn vị đế tổng họp số liệu báo cáo
tài chỉnh của đơn vị trước ngày 31/01 năm sau. Báo cáo được nộp về đơn vị cấp
trên cùng thời điểm với báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự quý.
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3. Mầu báo cáo tài chính
TÊN Cơ QUAN CÁP TRÊN:
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO:

Mấu B01/BCTC-THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Tại ngày

tháng

năm

1. Thông tin chung:
Báo cáo tài chính được lập theo chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân
sự ban hành theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính được trình bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế
toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình bày trên bảo
cáo tài chính.
Báo cáo tài chính này phản ánh số liệu tài chính liên quan đến hoạt động
thi hành án dân sự của của cơ quan thi hành án dân sự.
Báo cáo tài chính đã được Thủ trưởng đơn vị ký duyệt để phát hành vào
ngày
2. Số liệu báo cáo:
Dơn vị tính:

STT

Chỉ tiêu

Mã số

Số cuối năm

Số đầu năm

A

B

c

1

2

TÀI SẢN
I

Tiền

01

1

Tiền mặt

02

2

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

03

3

Tiền đang chuyển

04

II

Tài sản, vật chứng

10

III

Các khoản phải thu

20

Ị

Phải thu của đương sự

21

3

2

Phải thu đơn vị dự toán

22

3

Các khoản tạm chi

23

4

Các khoản phải thu khác

24

TỎNG CỘNG TÀI SẢN
(30=01+10+20)

30

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
I

Các khoản phải trả đương sự

40

II

Các khoản phải nộp Nhà
nước

50

III

Các khoản phải trả đon vị dự
toán

60

IV

Các khoản tiền, tài sản vật
chứng tạm giữ chờ xử lý

70

1

Tiền tạm giữ chờ xử lý

71

2

Giá trị tài sản, vật chứng tạm
giữ

72

V

Các khoản phải trả khác

80

TỎNG CỘNG CÁC KHOẢN
PHẢI TRA
(90=40+50+60+70+80)

90

3. Thông tin thuyết minh khác đơn vị thuyết minh thêm (nếu có)

.... ngày

tháng

năm ...

NGƯỜI LẬP BIẺU

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRU ỎNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên)

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn lập báo cáo tài chính
BẢO CÁO TÀI CHÍNH
(Mầu sổ B01/BCTC-THA)
4.1. Muc đích
Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản và nguồn hình
thành tài sản đo cơ quan thi hành án dân sự tạm giữ và được giao quản lý liên
quan đến quá trình thi hành án, bao gồm tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi
hành án theo từng quyết định thi hành án tại thời điểm kết thúc kỳ kế toán (30/9
hàng năm) và thời điểm 31/12 hàng năm.
4.2. Nguyên tắc trình bày
Bộ phận kể toán nghiệp vụ thi hành án dân sự phải trình bày các chỉ tiêu
theo mẫu quy định, khi lập báo cáo chỉ tiêu nào không có phát sinh thì bỏ trống
phần số liệu.
4.3. Cơ sở để lập Báo cáo tài chính
- Nguồn số liệu để lập Báo cáo tài chính là số liệu trên sổ kế toán tổng
hợp và các sổ kế toán chi tiết tài khoản.
- Báo cáo tài chính kỳ trước.
4.4. Nội dung và phu'0'ng pháp lập
4.4.1 Cơ sở lập báo cáo.
Đơn vị trình bày tóm tắt một số cơ sở chính để lập báo cáo tài chính, bao
gồm chế độ kể toán đang thực hiện, đồng tiền hạch toán,...
4.4.2. Chỉ tiêu cột trên biểu số liệu:
a) Cột STT, chỉ tiêu và cột mã số (cột A, cột B, cột C): Đơn vị phải chấp
hành theo đúng mẫu quy định, không sắp xếp lại.
b) Cột số liệu: Số liệu ghi vào Báo cáo tài chính chia làm 2 cột:
- Đối với bảo cảo ỉập tại thời điểm 30/9 (theo kỳ kế toán nghiệp vụ thi
hành án)
+ Cột 1- Số cuối năm: Phản ánh số dư tại thời điểm 30/9 của kỳ lập báo
cáo sau khi đã khoá sổ kể toán.
+ Cột 2- Số đầu năm: Phàn ánh số liệu số dư tại thời điểm 01/10 của kỳ
lập báo cảo.
- Đối với báo cáo lập tại thời điểm 31/12 (theo năm tài chỉnh của đơn vị
dự toán đế tong hợp báo cáo tài chính)
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+ Cột 1- Số cuối năm: Phản ánh số dư tại thời điểm 31/12 của năm lập
báo cáo sau khi đã khoá sổ kể toán quý.
+ Cột 2- Số đầu năm: Phản ánh sổ dư tại thời điểm 01/01 của năm lập báo
cáo.
4.4.3. Phương pháp lập các chỉ tiêu báo cáo
4.4.3.1. Tài sản
- Tiền - Mã số 01
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ số tiền hiện có tại bộ phận kế toán
nghiệp vụ thi hành án dân sụẽ tại thời điểm báo cáo. Các khoản tiền bao gồm tiền
mặt tại quỹ; các khoản tiền gửi tại ngân hàng, Kho bạc; tiền đang chuyển.
Mã số 01= Mã sổ 02 + Mã số 03 + Mã số 04
+ Tiền mặt- Mã sổ 02
Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền mặt hiện có tại quỹ của bộ phận kế
toán nghiệp vụ thi hành án dân sự tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 111 "Tiền mặt" tại
ngày lập báo cáo tài chính.
+ Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc- Mã sổ 03
Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc hiện có trên
tài khoản mà kể toán nghiệp vụ thi hành án dân sự đang theo dõi tại thời điểm
báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 112 "Tiền gửi Ngân
hàng, Kho bạc" tại ngày lập báo cáo tài chính.
+ Tiền đang chuyển- Mã sổ 04
Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số tiền đang chuyển hiện kế toán nghiệp vụ
thi hành án dân sự đang theo dõi tại thời điểm báo cáo.
Sổ liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của tài khoản 113 "Tiền đang
chuyển" tại ngày lập báo cáo tài chính.
- Tài sản, vật chứng - Mã số 10
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị tài sản, vật chứng hiện có tại bộ phận
kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự tại thời điểm báo cáo, bao gồm tài sản, vật
chứng thu được trong hoạt động thi hành án, tài sản tạm giữ chờ xử lý lưu trù1 tại
kho hoặc thuê gửi bên ngoài đã xác định được giá trị hoặc mang đi bán đấu giá.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là sổ dư Nợ của tài khoản 114 "Tài sản, vật
chứng" tại ngày lập báo cáo tài chính.

- Các khoản phải thu - Mã số 20
Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ giá trị các khoản phải thu của bộ phận kế
toán nghiệp vụ thi hành án dân sự tại thời điểm báo cáo, bao gồm: Phải thu của
đương sự; Phải thu đơn vị dự toán; Các khoản tạm chi và các khoản phải thu
khác.
Mã số 20 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24
+ Phải thu đương sự - Mã số 21
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải thu đương sự trong quá trình
thi hành án như phải thu các khoản chi cưỡng chế thi hành án, chi tạm ứng cho
hoạt động thừa phát lại, phí thi hành án, . ẽ. tại thời điểm báo cáo.
Sổ liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư Nợ chi tiết của tài khoản 131
"Phải thu của đương sự".
+ Phải thu đơn vị dự toán - Mã số 22
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải thu của đơn vị dự toán gồm
các khoản chi cường chế thi hành án, chi cho hoạt động thừa phát lại do ngân
sách bảo đảm theo quy định của pháp luật tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ của tài khoản 136 "Phải thu
đơn vị dự toán" tại ngày lập báo cáo.
+ Các khoản tạm chi - Mã số 23
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải thu chưa xác định được đối tượng
do cơ quan Thi hành án đã thực hiện tạm chi cường chế thi hành án, chi cho hoạt
động thừa phát lại và các khoản chi phí khác có liên quan tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ của tài khoản 137 "Các khoản
tạm chi" tại ngày lập báo cáo.
+ Các khoản phải thu khác - Mã số 24
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản phải thu khác như tạm ứng và các
khoản phải thu khác tại ngày lập báo cáo tài chính.
SỐ liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng dư Nợ của các TK 138 "Phải thu
khác" và TK 141 "Tạm ứng" tại ngày lập báo cáo.
- Tổng cộng tài sản - Mã số 30
Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng giá trị tài sản hiện có tại bộ phận kế
toán nghiệp vụ thi hành án dân sự tại thời điểm báo cáo.
Mã số 30 = Mã số 01 + Mã số 10 + Mã sổ 20.
4.4.3.2. Các khoản phải trả

- Phải trả đương sự - Mã số 40
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả cho đương sự theo quyết định thi
hành án, hoàn trả lại những khoản đã tạm thu, tiền bán tài sản của đương sự sau
khi đã thực hiện nghĩa vụ thi hành án còn lại tại thời điểm lập báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số dư bên Có tài khoản 331 "Phải trả đương
sự" chi tiết theo từng Quyết định thi hành án, yêu cầu thu tại ngày lập báo cáo
tài chính.
- Các khoản phải nộp Nhà nước — Mã số 50
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản đã thu về thi hành án phải nộp NSNN;
chuyển tài sản, vật chứng cho đơn vị chức năng để tiêu huỷ theo thẩm quyền;
các khoản tịch thu tiền, tài sản của đương sự hểt thời hiệu nộp sung quỹ nhà
nước tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số đư bên cỏ tài khoản 333 uCác khoản
phải nộp nhà nước" tại ngày lập báo cáo tài chính.
- Các khoản phải trả đon vị dự toán - Mã số 60
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả đơn vị dự toán tại ngày lập báo
cáo, gồm có các khoản chi cho hoạt động thi hành án dân sự mà ngân sách ứng
trước cho đơn vị; các khoản thanh toán với đơn vị dự toán về khoản phí thi hành
án được để lại cho đơn vị dự toán và các khoản phải trả khác theo quy định.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư bên Có TK 136 "Phải thu đơn vị
dự toán" và dư Có TK 336 "Phải trả đơn vị dự toán" tại ngày lập báo cáo tài
chính.
- Các khoản tiền, tài sản vật chúng tạm giữ chò" xử lý - Mã số 70
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản tiền, tài sản vật chứng tạm giữ chờ
xử lý, gồm các khoản tiền và tài sản, vật chứng tạm giữ trong hoạt động thi hành
án tại ngày thời điểm báo cáo.
Mã sổ 70 = Mã số 71 + Mã số 72
+ Tiền tạm giữ chờ xử lý- Mã sổ 71
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các khoản tiền tạm giữ chờ xử lý trong hoạt
động thi hành án tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư bên Có của TK 337 "Các khoản
tạm giữ chờ xử lý" tại ngày lập báo cáo tài chính.
+ Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ- Mã số 72
Chỉ tiêu này phản ánh giá trị các tài sản, vật chứng tạm giữ trong hoạt
động thi hành án tại thời điểm báo cáo.
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Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng số dư bên Có của TK 366 "Giá trị tài
sản vật chứng tạm giữ" tại ngày lập báo cáo tài chính.
- Các khoản phải trả khác - Mã số 80
Chỉ tiêu này phản ánh các khoản phải trả các của bộ phận ké toán nghiệp
vụ thi hành án dân sự tại thời điểm báo cáo.
Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là sổ dư bên Có của tài khoản 338 "Các khoản
phải trả khác" tại ngày lập báo cáo tài chính.
- Tổng cộng các khoản phải trả - Mã số 90
Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá trị các khoản phải trả của bộ phận kế toán
nghiệp vụ thi hành án dân sự tại ngày lập báo cáo tài chính.
Mã số 90= Mã số 40 + Mâ số 50 + Mã số 60 + Mã số 70 + Mã số 80.
4.4.3.3. Thông tin thuyết minh khác
Thuyết minh các thông tin khác nếu đơn vị thấy cần thiết.
5. Hướng dẫn tổng hợp số liệu BCTC của hoạt động thi hành án vào BCTC
của đon vị dự toán
Căn cứ báo cáo tài chính của kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự và Báo
cáo tài chính của đơn vị dự toán, kế toán tổng hợp của đơn vị thực hiện tổng hợp
số liệu để lập Báo cáo tài chính chung của cả đơn vị thi hành án dân sự các cấp
theo các bước như sau:
5.1. Đối chiếu số liệu phải thu, phải trả nội bộ:
Kế toán tổng họp của cơ quan thi hành án các cấp phải thực hiện đối chiếu
số liệu giao dịch nội bộ trên báo cáo tài chính của đơn vị dự toán và báo cáo tài
chính cùa kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự khớp đúng, các chỉ tiêu đối chiếu
bao gồm:
- Chỉ tiêu "Phải thu nội bộ" (mã số 13) trên Báo cáo tình hình tài chính
(mầu B01/BCTC) của đơn vị dự toán phải bằng chỉ tiêu "Các khoản phải trả đơn
vị dự toán" (mã số 60) trên Báo cáo tài chính (mẫu B01/BCTC-THA) của kế
toán nghiệp vụ thi hành án dân sựẻ
- Chỉ tiêu "Phải trả nội bộ" (mã số 63) trên Báo cáo tình hình tài chính
(mẫu B01/BCTC) của đơn vị dự toán phải bằng chỉ tiêu "Phải thu đơn vị dự
toán" (mã sổ 22) trên Báo cáo tài chính (mẫu B01/BCTC-THA) của kế toán
nghiệp vụ thi hành án dân sự.
Trường hợp sổ liệu đối chiếu không khớp đúng, kế toán tổng hợp phải
thực hiện tra soát các bộ phận kế toán nghiệp vụ có liên quan để xác định sổ liệu
chính xác và khớp đúng.
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5.2. Loại bỏ giao dịch nội sau khi đã đối chiếu khớp đúng.
5.3. Trinh bày số liệu báo cáo tài chính tổng hợp:
Sau khi đã loại bỏ giao dịch nội bộ kế toán tổng hợp của đơn vị thực hiện
lập Báo cáo tài chính tổng họp của đơn vị thi hành án dân sự các cấp bằng cách:
Trình bày biểu số liệu sau vào Mục IV. Thông tin thuyết minh khác của biểu
Thuyết minh báo cáo tài chính (mẫu B04/BCTC) của đơn vị thi hành án dân sự
theo quy định của chế độ kể toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư
107/2017/TT-BTC:
STT

Chỉ tiêu

Mã số

Sổ cuối năm

Số đầu năm

A

B

c

I

2

TÀI SẢN
I

Tiền

01

1

Tiền mặt

02

2

Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc

03

3

Tiền đang chuyển

04

II

Tài sản, vật chúng

10

III

Các khoản phải thu

20

1

Phải thu của đương sự

21

2

Các khoản tạm chi

23

3

Các khoản phải thu khác

24

TỎNG CỘNG TÀI SẢN
(30=01+10+20)

30

CÁC KHOẢN PHẢI TRẢ
I

Các khoản phải trả đirơng sự

40

II

Các khoản phải nộp Nhà
nước

50

III

Các khoản tiền, tài sản vật
chứng tạm giữ chò' xử lý

70

]

Tiền tạm giữ chờ xử lý

71

10

2

Tài sán, vật chứng tạm giữ

72

IV

Các khoản phải trả khác

80

TỎNG CỘNG CÁC KHOẢN
PHẢI TRẢ
(90=40+50+70+80)

90
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II. BÁO CÁO NGHIỆP VỤ THI HÀNH ÁN DÂN sự
1. Danh mục báo cáo

rríA

STT

1 t Ãt

Tên biêu

1

2
Báo cáo kêt quả thi hành án
bằng tiền, tài sản
Báo cáo tông hợp kêt quả thi
hành án bằng tiền, tài sản
toàn ngành
Thuyêt minh báo cáo kêt quả
thi hành án bằng tiền, tài sản
Báo cáo tài sản, vật chứng
thu chưa xử lý
Bảo cáo phân tích sô dư tài
khoản
Báo cáo đối chiếu chi tiểt kết
quả thi hành án bằng tiền, tài

1

2

3
4
5

6

Ký

hiệu

Báo cáo chi tiêt hoạt động
thi hành án bằng tiền, tài sản

Nơi gửi đến
Luu đơn Co1 quan
vị
cấp trên
trực tiếp
5
6

3

4

BO 1-THA

Quý, Năm

X

X

B02-THA

Quý, Năm

X

X

B03-THA

Quý, Năm

X

X

B04-THA

Quý, Năm

X

B05-THA

Quý, Năm

X

B06-THA

Kết thúc
việc THA

X

B07-THA

Tháng, quý,
năm

X

sản

7

Thời hạn
lập báo
cáo

Khi có yêu
càu
Khi có yêu
cầu
Khi

có yêu
cầu

Khi có yêu
cầu

2. Thòi hạn nộp báo cáo
a) Đối với báo cáo quý:
-

Chi cục THA đân sự nộp Cục THA dân sự chậm nhất 15 ngày đầu kỳ
kế toán sau.

-

Cục THA dân sự nộp Tổng cục THA dân sự chậm nhất 20 ngày đầu kỳ
kế toán sau.

b) Đối với báo cáo năm (30/9 hàng năm):
-

Chi cục THA dân sự nộp Cục THA dân sự chậm nhất 20 ngày đầu kỳ
kế toán sau.

-

Cục THA dân sự nộp Tổng cục THA dân sự chậm nhất 30 ngày đầu kỳ
kế toán sau.
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3. Mẩu báo cáo
ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

Mẩu số: B01- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN BẰNG TIỀN, TÀI SẢN
Thời điềm báo cáo, ngày ... thảng ... năm

Số liệu báo cáo luỹ kế từ ngày ... /... /
đến ngày ... /... /
Báo cáo Tổng hợp (hoặc) Báo cáo của Chấp hành viên:

STT

CHI TIEU

A

B

A
I

SỐ thu theo quyết định THA
Số đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả
đương sự hoặc chưa xử lý kỳ truớc
chuyển sang
Các khoản chủ động thi hành án

1
1.1

Các khoản thu, nộp NN

1.2

Các khoản trả lại đương sự

2

Các khoản thi hành án theo đơn

II

Sổ thực thu thi hành án

1
1.1
1.2
2
III

Các khoản chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự
Các khoản thi hành án theo đơn
Số đã nộp NN, chi trả đương sự và
xử lý
Các khoăn chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự
Các khoản thi hành án theo đơn
Sô đã thu chưa nôp NN, chưa chi trả
đirơng sự hoặc chưa xử lý
Các khoản chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự
Các khoản thi hành án theo đon

1
1.1
1.2

2
IV
1
1.1
1.2

2

Tổng
giá trị tiền,
tài sản

Trong đó
T.H.A
T.H.A
bằng tiền băng tài sản

{Đông)

(Đông)

(Đông)

1

2

3
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B
I
1
2

Các khoản tạm thu, tạm giữ
Số tạm thu, tạm giữ dư đầu kỳ
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án

3

Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án
Tiên bán tài sản đê THA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Sổ phát sinh tạm thu, tạm giữ trong
kỳ
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp

4
5

Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án

6
7
8

Tiên bán tài sản đê THA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác

III

Số trả lại, kết chuyển tạm thu sang
thu theo quyết định THADS
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ đo cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án
Tiên bán tài sản đê THA
Các khoản tạm thu chở xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Số tạm thu chua xử lý hiện còn tồn
tại kho, quỹ, Kho bạc, Ngân hàng
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp

3
4
5
6
7
8
II
1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3

Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
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4
5
6
7
8

Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án
Tiên bán tài sản để THA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Ngày

CHẤP HÀNH VIÊN HOẶC
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký,

họ tên)

tháng

năm

KÉ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

4
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ĐƠN VỊ:

Mau sổ: B02- THA

MẢ QHNS:

(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chinh)

BÁO CÁO TỎNG HỢP
KÉT QUẢ THI HÀNH ÁN BẰNG TIÈN, TÀI SẢN TOÀN NGÀNH
Thời điểm báo cáo, ngày ... tháng ... năm
Số liệu báo cáo luỹ kế từ ngày ... I... ì
đến ngày

STT

CHITIEU

A

B

A
I

SỐ thu theo quyết định THA
Sô đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả
đ trong sự hoặc chưa xử lý kỳ truớc
chuyển sang
Các khoản chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự

1
1.1
1.2
2
II
1
1.1
1.2
2
III
1
lệl
1.2
2
IV
1
1.1
1.2
2
B
I

Các khoản thỉ hành án theo đơn
Sô thực thu thi hành án
Các khoản chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự
Các khoản thi hành án theo đon
Số đã nộp NN, chi trả đương sự và
xử lý
Các khoản chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự
Các khoản thi hành án theo đon
Số đã thu chua nộp NN, chua chi trả
đương sự hoặc chu a xử lý
Các khoản chủ động thi hành án
Các khoản thu, nộp NN
Các khoản trả lại đương sự
Các khoản thi hành án theo đon
Các khoản tạm thu, tạm giữ
Số tạm thu, tạm giữ dư đầu kỳ

Tổng
giá trị tiền,
tài sản
(Đồng)
1

Chia ra
Đon vị A
Đon vi
đồng)
(đồng)
2

3
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1
2
3
4
5
6
7
8
II
1
2
3
4
5
6
7
8
III
l
2
3
4
5
6
7
8
IV
1
2
3
4
5

Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án
Tiên bán tài sản đê THA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Số phát sinh tạm thu, tạm giữ trong
kỳ
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước Quyết định thi hành án
Tiên bán tài sản đê THA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Sổ trả lại, kết chuyển tạm thu sang
thu theo quyết định THADS
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án
Tiên bán tài sản đê THA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Số tạm thu chưa xử lý hiện còn tồn
tại kho, quỹ, Kho bạc, Ngân hàng
Thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án
Khoản tạm giữ do cơ quan công an
chuyển sang
Thu tạm ứng chi phí ủy thác Tư pháp
Thu phí thi hành án
Thu trước Quyêt định thi hành án
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6
7
8

Tiền bán tai sẩn để Tl lA
Các khoản tạm thu chờ xử lý khác
Giá trị tài sản, vật chứng tạm giữ
Ngày

CHẤP HÀNH VIÊN
HOẶC NGƯỜI LẶP BIÉU
(Kỷ, họ tên)

tháng

năm

KẾ TOÁN TRƯỞNG

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên)

(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

18

ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

Mau Số: B03- THA
(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

THUYÉT MINH
BÁO CÁO KÉT QUẢ THI HÀNH ÁN BẰNG TIÈN, TÀI SẢN
Năm

(Từ ngày ..../

/

đến ngày

)

A . THƯYÉT MINH :
1 . Nêu tình hình thực hiện thi hành án bằng tiền, tài sản năm
gỉ so với năm trước:

có đặc điểm

2. Nêu nguyên nhân của sự biến động đỏ

B . NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ :
1. Nhận xét:

2. Kiến nghị:

CHẤP HÀNH VIÊN
HOẶC NGƯỜI LẬP BIẺU
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày
tháng
năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ:..ệ.
MÀ QH*NS:

Mẩu số: B04-THA
(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÀI SẢN, VẬT CHỨNG THƯ CHƯA xử LÝ
Quý... năm

Số
TT

Tên tài sản, vật
chứng

Căn
cứ thu

Đơn
vị
tính

A

B

c

D

CHẤP HÀNH VIÊN
HOẶC NGƯỜI LẬP BIẺU
(Ký, họ tên)

Đơn giá
hạch
toán
1

Sổ tồn kho

SỐ thuê gửi

Số
lượng

Giá
trị

Số
lượng

Giá
trị

2

3

4

5

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Ngày
tháng
năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)
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Mẩu Số: B05-THA

ĐƠN VỊ:
MÃ QHNS:

(Kèm theo Thông tư số 78/2020/TT-BTC
ngày ỉ4/08/2020 của Bộ tncởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO PHÂN TÍCH SÓ DƯ TÀI KHOẢN
Tên Tài khoản:

sô hiệu:
Thời điểm báo cáo, ngày

tháng

năm

Sổ

SỔ dư thuộc nội dung

Đối tưựng có

Ngày thu

T

Quyết định hoặc yêu cầu thu

nghĩa vụ hoặc

cuối cùng

T

Số, ngày, tháng, năm

quyền lọi

của số dư

A

B

c

D

SỐ

Giá trị

tiền

tài sản

1

2

Tổng sỗ dư TK:ghi sổ hiệu TK
cấp 1
1. Số dư TK:ghi sổ hiệu TK cấp 2
Số dư TK:ghi số hiệu TK cấp 3
Ghi sô hiệu TK câp nhò nhât
Liệt kê từng sô dư
—

2. Sô dư TK:

... Sô dư TK:

nắ Sô dư TK:

NGƯỜI LẬP BIẺƯ
(Kỷ, họ tên)

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

Ngày... tháng... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên, đóng dẩu)
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ĐƠN VỊ:
Châp hành viên:

Mẩu số: B06- THA
(Kèm theo Thông tư so 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO
ĐỐI CHIÉƯ CHI TIÉT KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN BẰNG TIÈN, TÀI SẢN
Đối với Hồ sơ đã thi hành xong hoặc giải quyết xong đưa vào lưu trữ
Quyết định thi hành án số
ngày.... tháng .... năm
ĐVT: đồng
Số thực thu
Số đã nộp Nhà
Tiêu chí
Số
thi hành án
nước và chi trả
trong quyết định
TT
(bao gồm cả sổ giao
(bao gồm cả số
thi hành án
nhận thăng)
giao nhận thẳng)
A
B
1
2
I
SÔ đã thu thi hành án
1
Các khoản chủ động T.H.A
1.1
Các khoản thu, nộp Nhà nirớc
1.1.1 An phí, lệ phí Tòa án
1.1.2 Phạt tiên theo Bản án
1.1.3 Truy thu tiên
TếiX Truy thu tài sản thu lợi bất chính
1.1.5 Tịch thu tiên sung quỹ Nhà nước
l.ĩề6 Tịch thu tài sản sung quỹ Nhà nước
1.1.7 Tịch thu tiêu huỷ vật chứng, tài sản
1.2
Các khoản trả lại đưong sự
1,2.1 Trả lại tiên cho đương sự
1.2.2 Trả Lại tài sản cho đương sự
2
Các khoản thi hành án theo đơn
2.1
Thi hành án băng tiên
2.2
Thi hành án băng tài sản
II
III

Xác định khoản phí THA phải
thu:
Chi phí thi liành án phải thu:
Trong đó: Chi phí cường chê THA
Chi phí thi hành án khác theo yêu
cầu của đương sự hoặc cơ quan chức
năng (chi tiết từng loại chi
phí)

IV

Các khoản nộp khác
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1

Phạt hành chính

2

Sung quỹ tiền của đương sự hết thời
hiệu
Phải nộp khác

3

Các nội dung khác có liên quan đên việc THA do CHV ghi:

Ngày

thảng

năm

THỦ TRƯỞNG PHÊ DUYỆT HÒ so
THA:

CHÁP HÀNH VIÊN LẬP BÁO CÁO

Ngày

tháng

năm

XÁC NHẬN SỐ LIỆU
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ĐƠN VỊ:....

Mẩu số: B07- THA

MÃ QHNS:

(Kèm theo Thông tư sổ 78/2020/TT-BTC
ngày 14/08/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO CHI TIÉT KÉT QƯẢ HOẠT ĐỘNG THI HÀNH ÁN BẰNG TIỀN, TÀI SẢN
Tháng ... quý ... năm
Chấp hành viên:

STT

Quyêt định
THA
Sô

NTN

Sô tiên và giá trị tài sản
đã thu kỳ trước chưa xử
lý
Tông
Tiên
Giá trị
SÔ
Tài sản
r
Á

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

r
A

•*.
A • Ã.

SÔ tiên và giá tri tài
sản thu được trong kỳ

Sô tiên và giá trị tài
sản đã xử lý trong kỳ

Tông
số

Tông

m r

*

o

Tiên
FTn *

KÉ TOÁN TRƯỞNG
(Kỷ, họ tên)

.

*

1* *

*

Giá tri
ràisản
•

rri •* •

t

r
A

SÔ

Tiền

Giá
trị Tài
sản

Sô tiên và giá trị tài
sản đã thu chưa xử lỷ
còn lại cuối kỳ
Tông Tiên Giá trị
SÔ
Tài
*

npí <•>

r
Á

Ngày
thảng
năm 20.
CHẤP HÀNH VIÊN
(Ký, họ tên)

sản
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4- Nội dung và phương pháp lập báo cáo nghiệp vụ thi hành án
BÁO CÁO KÉT QUẢ THI HÀNH ÁN BẰNG TIỀN, TÀI SẢN
(Mau sổ B01-THA)
1. Mục đích của Báo cáo:
Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản từ đầu năm đến thời điểm
báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong công tác thi
hành án dân sự của đơn vị từ trong kỳ báo cáo.
Sổ liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán
tổng họp, đồng thời đối chiểu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo tài chính và
báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.
2. Kết cấu:
Báo cáo được chia ra các phần: số thu theo quyết định thi hành án (So đã
thu chưa nộp NN, chưa chi trả đương sự hoặc chưa xử lý kỳ trước chuyển sang;
Sổ thực thu thi hành án; sổ đã nộp NN, chì trả đương sự và xử lý; sổ đà

thu

chưa nộp NN, chưa chi trả đương sự hoặc chưa xử ỉý); Các khoản tạm thu, tạm
giữ (Số tạm thu, tạm giữ dư đầu kỳ; số phát sinh tạm thu, tạm giữ trong kỳ; So
trả lại, kết chuyển tạm thu sang thu theo quyết định thi hành án); sổ tạm thu
chưa xử lý hiện còn tồn tại kho, quỳ, Kho bạc, Ngân hàng).
Tổng giá trị tiền, tài sản thi hành án, trong đỏ chi tiết thi hành án bằng tiền
và thi hành án giao nhận tài sản;
3. Cơ sỏ' số liệu lập:
- Sổ Cái và các sổ chi tiết tài khoản;
- Bảng cân đối sổ phát sinh trong kỳ báo cáo.
4. Nội dung và phưong pháp lập:
Số liệu ghi trên Báo cáo chia làm 2 Mục:
Mục A: "Số thu theo Quyết định Thi hành án"
- Phần I: "Số đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả đương sự hoặc chưa xử lý
kỳ trước chuyển sang" phản ánh sổ tiền, tài sản đã thu chưa nộp NN, chưa chi
trả đương sự hoặc chưa xừ lý kỳ trước chuyển sang.
- Phần II: "Số thực thu thi hành án" là số liệu phản ánh số tiền, tài sản đã
thu được trong kỳ.
- Phần III: "Số đã nộp NN, chi trả đương sự và xử lý" phản ánh số tiền, tài
sản trong kỳ đã nộp Nhà nước, chi trả đương sự hoặc xử lý.
- Phần IV: "Số đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả đương sự hoặc chưa xử
lý" phản ánh số tiền, tài sản đã thu chưa nộp NN, chưa chi trả đương sự hoặc
chưa xử lý.
Mục B: "Các khoản tạm thu, tạm giữ"
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- Phần I: "Số tạm thu, tạm giữ dư đầu kỳ" phản ánh số tiền, tài sản tạm
thu, tạm giữ dư đầu kỳ.
- Phần II: "Số phát sinh tạm thu, tạm giữ trong kỳ" phản ánh số tiền, tài
sản tạm thu, tạm giữ trong kỳ.
- Phần III: "Số trả lại, kết chuyển tạm thu sang thu theo quyết định thi
hành án" phản ánh số tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ trong kỳ đã trả lại hoặc kết
chuyển sang thu theo quyết định thi hành án.
- Phần IV: "Số tạm thu chưa xừ lý hiện còn tồn tại kho, quỹ, Kho bạc,
Ngân hàng" phản ánh số tiền, tài sản tạm thu, tạm giữ còn tồn cuối kỳ tại kho,
quỹ, Kho bạc, Ngân hàng.
BÁO CÁO TỔNG HỢP KÉT QUẢ THI HÀNH ÁN
BẰNG TIỀN, TÀI SẢN TOÀN NGÀNH
(Mầu số B02-THA)
1. Mục đích của báo cáo:
#

Báo cáo tổng hợp tình hình thi hành án và kết quả thi hành án bằng tiền và
tài sản trong kỳ báo cáo để tổng quát tình hình thu và xử lý các khoản thu trong
công tác thi hành án dân sự của đơn vị từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo trong
phạm vi toàn ngành do Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh lập báo cáo Tổng cục
Thi hành án dân sự và các cơ quan có liên quan; do Tổng cục Thi hành án dân sự
lập báo cáo Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan.
2. Kết cấu của báo cáo:
Báo cáo được chia ra các phàn: số thu theo quyết định thi hành án (Số đã
thu chưa nộp NN, chưa chi trả đương sự hoặc chưa xử lý kỳ trước chuyển sang;
Sổ thực thu thỉ hành án; số đã nộp NN, chi trả đương sự và xử lý; So đã thu
chưa nộp NN, chưa chi trả đưong sự hoặc chưa xử ỉỷ)\ Các khoản tạm thu, tạm
giữ (Sổ tạm thu, tạm giữ dư đầu kỳ; số phát sinh tạm thu, tạm giữ trong kỳ; sổ
trả lại, kết chuyển tạm thu sang thu theo quyết định thi hành án; So tạm thu
chưa xử lý hiện còn tồn tại kho, quỹ, Kho bạc, Ngân hàng).
3. Co1 sỏ' lập báo cáo:
Đối với báo cáo của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh: Tổng hợp số liệu từ
Báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản (mẫu BO1-THA) của các Cục Thi
hành án và các Chi cục Thi hành án thuộc quyền quản lý;
Đối với báo cáo của Tổng cục Thi hành án dân sự: Tổng hợp số liệu từ
Báo cáo tổng hợp kểt quả thi hành án của các Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh
(mẫu B02-THA).
4. Nội dung và phương pháp lập báo cáo:
Trên cơ sở báo cáo kết quả thi hành án của đơn vị cấp dưới, đơn vị kế
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toán cấp trên ghi vào từng cột tương ứng của báo cáo tổng hợp cấp trên (từ cột 2
trở đi) và cộng từng chỉ tiêu của tất cả các đơn vị cấp dưới để ghi vào cột 1 của
báo cáo tổng hợp.
THUYÉT MINH BÁO CẢO KÉT QUẢ THI HÀNH ÁN BÀNG TIÈN, TÀI SẢN
(Mầu sổ BO3-THA)
lề Mục đích, ý nghĩa:
Thuyết minh báo cáo kết quả thi hành án bằng tiền, tài sản là 1 bộ phận
hợp thành hệ thống báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự của đơn vị được lập để
giài thích và bổ sung thông tin về tình hình thực hiện các nhiệm vụ cơ bản của
đơn vị, tình hình chấp hành các kỷ luật tài chính về thu, chi tiền, tài sản trong
công tác thi hành án và trong kỳ báo cáo mà các báo cáo khác không thể trình
bày rõ ràng, chi tiết được.
2. Kết cấu của Thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi hành án
bằng tiền, tài sản:
Báo cáo được trình bày đầy đủ các chỉ tiêu theo nội dung đã quy định
trong mẫu thuyết minh, ngoài ra đơn vị có thể trình bày thêm các nội dung về số
việc, số tiền thu, giá trị số tài sản thu và việc xừ lý số đã thu trong công tác thi
hành án mà còn vướng mắc, hoặc chưa xử lý được.
3. Cơ sỏ' để lập:
Bảng cân đối so phát sinh trong kỳ báo cáo;
Các sổ chi tiết các tài khoản.
4. Phương pháp lập:
Phương pháp chung: Phần trình bày bằng số liệu phải thống nhất với số
liệu trên các báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự khác. Trình bày bằng lời văn
phải ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu.
Số liệu và nội dung ghi trên thuyết minh báo cáo kết quả hoạt động thi
hành án bằng tiền, tài sản gồm 2 phần:
Phần A: "Thuyết minh".
Nêu những nội dung về tình hình thực hiện việc thi hành án trong năm
báo cáo..., có gì đặc biệt so với năm trước và các năm trước đó;
Nêu nguyên nhân của sự biển động so với các năm trước;
Các vấn đề khác cần nêu.
Phần B: "Nhận xét và kiến nghị"
Nhận xét một số các chỉ tiêu nêu tại phần A;
Kiến nghị những nội dung, giúp cho đơn vị thực hiện hoàn thành nhiệm
vụ được giao.
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BÁO CÁO TÀI SẢN, VẬT CHỨNG THU CHƯA xử LÝ
(Mầu sổ BO4-THA)
1. Muc đích:
•

Tổng hợp tình hình tài sản, vật chửng thu chưa xử lý tại thời điểm báo cáo
theo số lượng và giá trị ước tính. Báo cáo nhằm quản lý và đánh giá đúng quá
trình hoạt động thi hành án của đơn vị,
Số liệu trên Báo cáo là căn cứ để kiểm tra việc ghi chép trên sổ kế toán
tổng hợp, đồng thời đối chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo nghiệp vụ
thi hành án và báo cáo tình hình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.
2. Kết cấu:
Báo cáo được chia ra các cột;
- Số thứ tự;
- Tên tài sản: ghi rõ tên loại tài sản, vật chứng;
- Căn cứ thu: ghi rõ số tài sản thu theo quyết định thi hành án hay yêu cầu
tạm thu.
- Đơn vị tính: theo tính chất quản lý của tài sản, vật chứng;
- Đơn giá hạch toán: theo chủ quan đánh giá của cơ quan Thi hành án để
quản lý;
- Số tồn kho, bao gồm cả sổ lượng và giá trị;
- Số tồn kho thuê gửi, bao gồm cả số lượng và giá trị.
3. Co' sỏ' số liệu lập:
- Số chi tiết tài sản thu và tạm giữ chờ xử lý;
- Bảng cân đối số phát sinh (phần ngoài bảng) theo kỳ báo cáo;
. - Báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.
4. Nội dung và phương pháp lập:
Liệt kê thứ tự các tài sản đang quản lý theo các mục sau;
- Tài sản quản lý tại kho cơ quan Thi hành án;
-Tài sản quản lý tại Kho bạc;
- Tài sản thuê giữ.
BÁO CÁO PHÂN TÍCH SÓ DƯ TÀI KHOẢN
(Mầu số BO5-THA)
1. Muc đích:
Báo cáo nhằm quản lý và đánh giá đúng quá trình xử lý các khoản tiền, tài
•

^

sản trong hoạt động thi hành án của đơn vị.
Sổ liệu trên Báo cáo là căn cứ để kỉêm tra việc ghi chép trên sổ kể toán
tổng hợp, sổ kế toán chi tiết của kế toán và hồ sơ thi hành án của Chấp hành

28

viên, đồng thời đối chiếu, kiểm soát số liệu ghi trên các báo cáo nghiệp vụ thi
hành án và báo cáo tình hình tổ chức thi hành án của Chấp hành viên.
2. Kết cấu:
Báo cáo được chia ra các cột:
- Sổ thứ tự;
- SỐ dư thuộc nội dung của quyết định hoặc yêu cầu thu số, ngày, tháng,
năm: ghi rõ từng quyết định hoặc từng yêu cầu thu.
- Đối tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi: Phải ghi rõ tên đon vị hoặc họ và
tên của đổi tượng có nghĩa vụ hoặc quyền lợi đến số tiền và giá trị tài sản phải
thu, được hưởng theo quyết định thi hành án hoặc các yêu cầu thu tại thời điểm
báo cáo;
- Ngày thu cuối cùng của số dư.
- Số tiền hoặc giá trị tài sản; ghi rò số tiền hoặc giá trị tài sản đã thu theo
quyết định hoặc yêu cầu thu còn dư tại thời điểm báo cáo nhưng chưa giải quyết
hoặc xử lý theo quy định của pháp luật;
3. Co' sở số liệu lập:
Báo cáo chi tiết hoạt động thu thi hành án của Chấp hành viên;
Sổ kế toán chi tiết tờ rời.
4. Nội dung và phưong pháp lập:
Liệt kê thử tự dòng số dư cuối cùng của tùng sổ kế toán chi tiết tờ rời của
các tài khoản chi tiết tại thời điểm báo cáo sau khi đã đổi chiếu khớp đúng với
báo cáo chi tiết hoạt động thi hành án của Chấp hành viên.

BÁO CẢO ĐÓI CHIÉU CHI T1ÉT KẾT QUẢ
THI HÀNH ÁN BẰNG TIỀN, TÀI SẢN
(Mầu sổ B06-THA)
1. Muc đích:
Để đối chiếu số liệu giừa hồ sơ thi hành án bằng tiền, tài sản đã thi hành
xong hoặc giải quyết xong của Chấp hành viên và số liệu kể toán của từng quyết
định thi hành án trước khi ký duyệt đưa hồ sơ vào lưu trữ.
Mầu báo cáo này cũng có thể được dùng để đối chiếu số liệu tại thời điểm
bất kỳ theo yêu cầu quản lý của Thủ trưởng đơn vị.
2ẵ Kết cấu của báo cáo bao gồm các phần sau:
Phần Iế Số đã thu thi hành án:
Phản ánh số đã thu theo quyết định thi hành án được phân loại chi tiết
theo từng khoản thu trong một quyết định thi hành án và kết quả của việc tổ
chức thi hành án đối với quyết định thi hành án đỏ;
Phần II. Xác định khoản phí thi hành án phải thu:
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Phàn ánh số phí thi hành án phải thu theo quy định căn cứ vào số tiền, tài
sản thực chi trả cho người được thi hành án, sổ phí thi hành án thực thu được và
sổ miễn giảm phí thi hành án (nếu có);
Phần III. Xác định khoản chi phí thi hành án phải thu:
Phản ánh chi phí phát sinh trong quá trình tổ chức thi hành án theo quy
định của pháp luật về thi hành án dân sư như chi phí cưỡng chế, chi phí xử lý tài
sản theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chi phí thực hiện công việc khác trong
quá trình tổ chức thi hành án theo yêu cầu của đương sự (chi phỉ thông báo thi
hành án, xác minh thi hành án, chứng kiến thoả thuận thi hành án ngoài trụ
sởế..) và việc thu, thu hồi, miễn giảm khoản chi phí đóễ
Phần IV. Các khoản nộp khác
Phản ánh các khoản nộp khác như phạt hành chính, sung quỹ tiền của
đương sự hết thời hiệu và phải nộp khác (nếu có).
3. Cơ sở lập báo cáo:
Hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và sổ chi tiết tờ rời của từng quyết
định thi hành án.
4. Phương pháp lập:
Sau khi kết thúc việc thi hành án, Chấp hành viên căn cứ số liệu trên hồ
sơ thi hành án do minh quản lý, lập báo cáo theo mẫu chuyển cho Kế toán đối
chiếu với số liệu ghi chép trên sổ kế toán, sau khi đổi chiếu, nếu không có chênh
lệch, Ke toán ký xác nhận và chuyển cho Thủ trưởng đơn vị phê duyệt hồ sơ đưa
vào lưu trữ.
Trường hợp số liệu trên báo cáo của chấp hành viên không thống nhất với
sổ liệu trên sổ kể toán, Chấp hành viên và kế toán phải lập biên bản, xác định
nguyên nhân và hướng xử lý báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyét định.
Lưu ý: Đối với báo cáo đối chiếu theo yêu cầu khi chưa kết thúc việc thi
hành án, thì chỉ đối chiéu sổ liệu giữa Chấp hành viên và kế toán.
BÁO CÁO CHI TIÉT KÉT QUẢ
THI HÀNH ÁN BẢNG TIÈN, TÀI SẢN
(Mầu số B07-THA)
1. Mục đích:
Đe đối chiểu sổ liệu giữa hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và số liệu
•

kế toán của các quyết định thi hành án xong.
Mầu báo cáo này cũng có thể được dùng để đối chiếu số liệu tại thời điểm
bất kỳ theo yêu cầu quản lý của Thủ trưỏng đơn vị.
2. Kết cấu của báo cáo bao gồm các phần sau:
Cột: Quyết đinh thi hành án

Phản ánh số và ngày, tháng, năm của các quyết định thi hành án đã thi
hành được tiền, tài sản trong kỳ báo cáo đối với Chấp hành viên;
Cột: Số tiền và giá trị tài sản đã thu kỳ trưóc chua xử lý
Phản ánh sổ tiền, tài sản thi hành án đã thu được kỳ trước và chưa xử lý
chuyển qua từng quyết định thi hành án đối với Chấp hành viên;
Cột: Số tiền và giá trị tài sản thu đuọc trong kỳ
Phản ánh số tiền và tài sản của các quyết định thi hành án của Chấp hành
viên thu được trong kỳ.
Cột: Số tiền và giá trị tài sản đã xử lý trong kỳ
Phản ánh số tiền và tài sản của các quyết định thi hành án của Chấp hành
viên đã được xử lý trong kỳ.
Cột: Số tiền và giá trị tài sản đã thu chưa xử iý còn lại cuối kỳ
Phản ánh số tiền và tài sản của các quyết định thi hành án của Chấp hành
viên đâ thu chưa được xử lý cuối kỳ.
3. Cơ sở lập báo cáo:
Hồ sơ thi hành án của Chấp hành viên và sổ chi tiết tờ rời của từng quyết
định thi hành án đã thi hành được tiền, tài sản trong kỳ.
4. Phương pháp lập:
Cuối kỳ báo cáo Chấp hành viên tổng hợp các quyết định thi hành án do
mình được phân công đã thu, xử lý được trong kỳ.
Trường hợp số liệu trên báo cáo của chấp hành viên không thống nhất với
số liệu trên số kế toán, Chấp hành viên và kế toán phải lập biên bản, xác định
nguyên nhân và hướng xử lý báo cáo Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định.
Lưu ý; Đối với báo cáo đối chiểu theo yêu cầu khi chưa kết thúc việc thi
hành án, thì chỉ đối chiểu sổ liệu giữa Chấp hành viên và kế toán.

