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Phân hệ báo cáo thuế là phân hệ tập hợp tất cả các chứng từ đầu vào, đầu ra ở các phân hệ khác để
lên các báo cáo về thuế GTGT và lên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

12.2. Danh mục từ điển
- Danh mục thuế GTGT đầu vào được khai báo trong phân hệ “Mua hàng và công nợ phải trả”
- Danh mục thuế GTGT đầu ra được khai báo trong phân hệ “Bán hàng và công nợ phải thu”
- Danh mục phân nhóm hoá đơn: Được dùng để khai báo các mã tính chất thuế GTGT đầu vào
theo qui định trong Thông tư 119/2014. Báo cáo thuế GTGT đầu vào.
12.3. Báo cáo thuế GTGT đầu vào
12.3.1. Cập nhật các chứng từ thuế GTGT đầu vào
Liên quan đến cập nhật các chứng từ thuế GTGT đầu vào có các lưu ý sau:
-

-

Các hoá đơn thuế GTGT đầu vào được cập nhật ở các phần nhập mua hàng hoá dịch vụ, phiếu
thanh toán tạm ứng và phiếu chi thanh toán các chi phí trực tiếp bằng tiền mặt. Ở phần nhập
hoá đơn GTGT đầu vào, chương trình hiện lên một màn hình riêng để cập nhật các thông tin
liên quan đến các hoá đơn thuế GTGT đi kèm. Chương trình cho phép nhập nhiều hoá đơn
GTGT đi kèm với một chứng từ hạch toán (phiếu chi, phiếu thanh toán tạm ứng, phiếu nhập
mua hàng hóa, vật tư, dịch vụ).
Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp được cập nhật ở menu "Phiếu xuất trả lại nhà cung cấp" ở phân
hệ "Mua hàng và công nợ phải trả" và trong trường hợp này trên bảng kê thuế GTGT đầu vào
sẽ ghi âm giá trị hàng mua vào và ghi âm số tiền thuế GTGT được khấu trừ. Số hóa đơn là số
hóa đơn của doanh nghiệp xuất trả lại cho nhà cung cấp, còn trên cột ghi chú sẽ ghi số hóa đơn
mà nhà cung cấp đã xuất ra trước đó cho doanh nghiệp.
Đối với thuế GTGT hàng nhập khẩu nếu tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp khác tháng so
với phiếu nhập thì phần phiếu nhập hàng nhập khẩu sẽ không nhập thuế GTGT hàng nhập
khẩu. Sau khi nộp tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu thì vào phần chứng từ phải trả khác nhập
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vào ở phân hệ báo cáo thuế để nhập chứng từ thuế GTGT hàng nhập khẩu để lên bảng kê thuế
GTGT đầu vào.
- Do các chứng từ thuế GTGT đầu vào có thể được liệt kê ở các bảng kê khác nhau nên trong
các màn hình nhập thuế GTGT đầu vào ta phải lưu ý phần nhập mẫu bảng kê thuế GTGT đầu
vào theo quy định của cục thuế. Chứng từ thuộc bảng kê nào thì trong trường mẫu bảng kê ta
nhập mã số của bảng kê đó.
- Để lên được các báo cáo thuế một cách chính xác và tự động bằng chương trình ta phải tuân
thủ hướng dẫn cách chia tiểu khoản của tài khoản thuế GTGT đầu ra phải nộp. Cách chia các
tiểu khoản này được trình bày ở phần hướng dẫn khai báo hệ thống tài khoản ở chương các
công việc chuẩn bị cho sử dụng Moka Accounting.
- Việc hạch toán thuế GTGT đầu vào phải được thực hiện theo sơ đồ sau:
 Mua hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT: Ghi nợ 133 / Ghi có 331, 111, 112, 141, …
 Cuối kỳ xác định và kết chuyển số thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào không
được khấu trừ trong kỳ (nếu có): Ghi nợ 142, 632…/ Ghi có 133
 Nếu số thuế GTGT đầu ra phải nộp lớn hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì
ta kết chuyển toàn bộ số tiền bên nợ của tk 133 vào tk 33311; ngược lại, nếu số thuế
GTGT đầu ra phải nộp nhỏ hơn số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ thì ta kết chuyển
toàn bộ số tiền bên có của tk 33311 vào tk 133.
Lưu ý: Ta phải hạch toán theo sơ đồ nêu trên để có thể lên được chỉ tiêu “Thuế GTGT của hàng
hóa dịch vụ mua vào khấu trừ trong kỳ” trên tờ khai thuế một cách chính xác.
- Trong trường hợp xuất hàng trả lại nhà cung cấp việc hạch toán thuế GTGT đầu vào được thực
hiện theo sơ đồ sau:
 Khi xuất trả lại hàng cho nhà cung cấp: Ghi nợ 331 / Ghi có 13313
 Cuối kỳ làm kết chuyển: Ghi nợ 13313 / Ghi có 13311.
Lưu ý: Ta phải hạch toán theo sơ đồ nêu trên để có thể lên được sổ chi tiết thuế GTGT của hàng
xuất trả lại nhà cung cấp và có thể lên được các chỉ tiêu liên quan đến thuế GTGT hàng xuất trả
lại nhà cung cấp trong một số báo cáo về thuế.
12.3.2. Báo cáo thuế đầu vào
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo Thông tư 119/2014
12.4. Báo cáo thuế GTGT đầu ra
12.4.1. Cập nhật các chứng từ thuế GTGT đầu ra
Liên quan đến cập nhật các chứng từ thuế GTGT đầu ra có các lưu ý sau:
- Các chứng từ thuế GTGT đầu ra được cập nhật khi nhập các hoá đơn bán hàng hóa và hóa đơn
dịch vụ.
- Trong trường hợp nhập hàng bán bị trả lại, chứng từ sẽ nhập ở menu "Phiếu nhập hàng bán bị
trả lại" trong phân hệ "Bán hàng và công nợ phải thu" và trong trường hợp này trên bảng kê
thuế GTGT đầu ra sẽ ghi âm doanh số và ghi âm số tiền thuế GTGT phải nộp. Số hóa đơn là
số hóa đơn của người mua xuất trả lại, còn trên cột ghi chú sẽ ghi số hóa đơn mà doanh nghiệp
đã xuất ra trước đó cho người mua.
- Khi nhập các hoá đơn bán hàng chỉ cho phép trên một hoá đơn chỉ có một loại thuế suất. Trong
trường hợp trên hoá đơn có nhiều loại thuế suất thì phải tách riêng các mặt hàng có cùng loại
thuế suất và nhập chúng như là một chứng từ riêng.
-

Đối với các đơn vị xây lắp có công trình nằm trên địa bàn của tỉnh/thành phố khác với
tỉnh/thành phố nơi khai báo thuế thì thuế GTGT đầu ra được tách thành 2 phần: 7% thuế GTGT
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thực hiện. Hoá đơn xây lắp này được nhập ở phần hoá đơn dịch vụ và tách thành 2 dòng: dòng
thứ nhất là ghi thuế suất 7% và dòng thứ 2 ghi thuế suất 3%. Lưu ý là dòng thứ 2 không nhập
doanh thu và người sử dụng phải tự nhập số tiền thuế 3% vào trường tiền thuế. Chương trình
sẽ chuyển số liệu vào bảng kê thuế GTGT đầu ra gồm có 2 dòng: 1 dòng thuế suất 7% và 1
dòng thuế suất 3% và doanh thu chịu thuế chỉ hiện trên dòng 7% sẽ là doanh thu chịu thuế của
cả hoá đơn.
-

Đối với các đơn vị nộp thuế ở nhiều cơ quan thuế khác nhau (ví dụ: các đơn vị xây lắp có công
trình ở nhiều tỉnh/thành phố khác nhau) thì phải khai báo các tài khoản thuế là các tài khoản
công nợ, khai báo các cục thuế trong danh mục khách hàng và khi nhập các tài khoản thuế phải
chỉ rõ luôn cục thuế để có thể theo dõi và lên các báo cáo chi tiết cho từng cục thuế.

-

Để tiện cho việc hạch toán thuế trong chương trình có danh mục thuế suất trong đó khai báo
mã thuế suất, thuế suất và hạch toán thuế. Khi nhập liệu chỉ việc nhập mã thuế suất và chương
trình tự động lấy thuế suất, tính giá trị thuế và hạch toán thuế.

-

Đối với các đơn vị có nhiều cửa hàng với số lượng hoá đơn rất lớn và mong muốn khi nhập
liệu tách riêng thành 2 phần: phần hạch toán kế toán thì chỉ nhập số tổng cộng, còn số liệu để
lên bảng kê thuế GTGT đầu ra thì nhập chi tiết thì phần thuế GTGT đầu ra được nhập riêng ở
mục cập nhật các chứng từ thuế GTGT đầu ra.

-

Các thông tin về tên, địa chỉ và mã số thuế của khách hàng được khai báo trong danh mục
khách hàng. Khi nhập liệu ta chỉ việc nhập mã khách và chương trình tự động cập nhật tên, địa
chỉ và mã số thuế vào bảng kê thuế GTGT đầu ra. Đối với các trường hợp khách lẻ chỉ mua
một lần, để không quản lý quá nhiều mã khách trong danh mục khách hàng ta có thể gộp chung
vào một mã khách không có địa chỉ và mã số thuế và khi nhập liệu chương trình sẽ nhập thêm
các thông tin cần thiết về tên khách, địa chỉ và mã số thuế. Đối với các khách hàng không có
mã số thuế (ví dụ khách hàng nước ngoài) thì khi khai báo trong danh mục khách hàng ở mục
mã số thuế ta có thể nhập một ký tự gạch ngang (" - "); khi đó trong phần nhập hoá đơn chương
trình sẽ không đòi nhập mã số thuế của khách hàng này nữa.

-

Để lên được các báo cáo thuế một cách chính xác và tự động bằng chương trình ta phải tuân
thủ hướng dẫn cách chia tiểu khoản của tài khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. Cách
chia các tiểu khoản này được trình bày ở phần hướng dẫn khai báo hệ thống tài khoản ở chương
các công việc chuẩn bị cho sử dụng Moka Accounting.
Trong trường hợp nhập hàng bán bị trả lại việc hạch toán thuế GTGT đầu ra được thực hiện
theo sơ đồ sau:

-

 Khi nhập hàng bán bị trả lại: Ghi nợ 33313 / Ghi có 131.
 Cuối kỳ làm kết chuyển: Ghi nợ 33311 / Ghi có 33313.
Lưu ý: Ta phải hạch toán theo sơ đồ nêu trên để có thể lên được sổ chi tiết thuế GTGT của hàng
bán bị trả lại và có thể lên được các chỉ tiêu liên quan đến thuế GTGT hàng bán bị trả lại trong
một số báo cáo về thuế.
12.4.2. Báo cáo thuế GTGT đầu ra
Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo Thông tư 119/2014
12.5. Tờ khai thuế GTGT và sổ chi tiết các tài khoản thuế
Phần này chương trình cung cấp các báo cáo sau:
1. Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo TT26/2015
2. Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư
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4. Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng được miễn giảm
5. Thuế GTGT được khấu trừ, hoàn lại, miễn giảm
Liên quan đến tờ khai thuế GTGT có các lưu ý sau:
Chương trình chỉ tự động tính toán các chỉ tiêu cho lần đầu tiên vào tờ khai, từ lần thứ hai trở
đi thì ta phải sử dụng F5 để tính lại vì các số liệu thể hiện ban đầu trong tờ khai thuế chỉ là số
dư cuối kỳ của kỳ trước. Để tính lại, nhấn tổ hợp phím Ctrl+A để chọn tất cả các chỉ tiêu rồi
sau đó nhấn F5.
- Đối với các chỉ tiêu điều chỉnh tăng giảm thuế GTGT đầu vào, đầu ra thì người sử dụng phải
tự nhập. Ta sử dụng phím F3 để cập nhật giá trị cho các chỉ tiêu này, sau đó nhấn phím F5 để
chương trình tính toán lại toàn bộ các chỉ tiêu của tờ khai. Đối với các chỉ tiêu khác chương
trình cũng cho phép chỉnh sửa với cách làm tương tự.
- Chương trình cho phép F4 – Xuất ra file XML để kết nối với phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
của Tổng Cục Thuế. Đường dẫn lưu file được khai báo trong mục “Khai báo các tham số tuỳ
chọn”. Thông thường để chương trình xuất ra file XML và tự động chép vào chương trình hỗ
trợ kê khai thuế thì khai báo đường dẫn lưu file trùng với đường dẫn lưu dữ liệu của chương
trình hỗ trợ kê khai thuế. Ví dụ: chương trình được cài đặt tại C:\Program Files thì khai báo
trong tham số tuỳ chọn như sau: C:\Program Files\HTKK320\DataFiles\0107726098.
12.5. Báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Phần này chương trình cung cấp các báo cáo sau:
1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
2. Phụ lục kết quả SXKD năm
3. Tờ khai thuế TNDN tạm tính
4. Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ không có hóa đơn.
5. Báo cáo tính hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
Liên quan đến tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp có các lưu ý sau:
- Chương trình cho phép lựa chọn 1 trong 3 cách tổng hợp số liệu của từng chỉ tiêu khi lên báo
cáo:
0- Tính theo các mã số: mỗi chỉ tiêu sẽ có một mã số tính toán, việc tính theo các mã số này
chỉ thực hiện đối với phép cộng và trừ.
1- Tính theo các tài khoản: cho phép khai báo các tài khoản nợ, các tài khoản có. Tùy vào
khai báo của người sử dụng mà chương trình có thể chỉ lấy phát sinh nợ, hoặc chỉ phát sinh
có, hoặc lấy theo đối ứng nợ có
2- Tự gõ: người sử dụng tự gõ số liệu thông tin vào khi chạy chức năng lên báo cáo, chương
trình sẽ lưu lại và tính toán lại đúng các chỉ tiêu khi thoát ra chạy lại báo cáo.
- Tùy theo tính chất của từng chỉ tiêu cụ thể mà có sự lựa chọn cách lấy số liệu cho thích hợp.
Đối với các chỉ tiêu người sử dụng tự cập nhật thì sau khi nhập trực tiếp vào phải thoát ra và chạy
lại để chương trình tính toán lại các chỉ tiêu có liên quan.
- Do có sự khác biệt cơ bản giữa Chuẩn mực kế toán và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp trong
việc xác định doanh thu và chi phí hợp lý nên để số liệu báo cáo được chính xác thì phần lớn các
chỉ tiêu điều chỉnh trên báo cáo quyết toán là do người sử dụng phải tự cập nhật.
-
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