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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT 

PHÒNG SAU ĐẠI HỌC 
---------------------------- 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI CAO HỌC MÔN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 

 

PHẦN 1:  NỘI DUNG 

Chương 1: Tổng quan về kế toán tài chính và hệ thống kế toán Việt Nam 

1.1   Tổng quan về kế toán tài chính  

1.1.1   Khái niệm 

1.1.2   Đối tượng sử dụng thông tin 

1.1.3   Hệ thống báo cáo tài chính… 

1.2   Giới thiệu khái quát hệ thống kế toán Việt Nam theo quy định của pháp luật 

Việt Nam 

1.2.1   Luật kế toán 

1.2.2   Chuẩn mực kế toán 

1.2.3   Chế độ kế toán 

 

Chương 2: Kế toán các khoản mục tài sản, phải thu, phải trả trên Bảng cân đối kế 

toán  

2.1   VAS 01- Chuẩn mực chung 

2.1.1   Khái quát chung 

2.1.2   Các nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản 

2.1.3   Các yếu tố của báo cáo tài chính 

2.2   VAS 02- Hàng tồn kho 

2.2.1   Một số vấn đề chung 

2.2.2   Nguyên tắc chung: ghi nhận hàng tồn kho, đánh giá, trình bày thông tin 

2.2.3   Ứng dụng các văn bản pháp quy hướng dẫn để xử lý một số giao dịch kinh tế 

phát sinh có liên quan 
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2.2.4   Trình bày thông tin về hàng tồn kho trên báo cáo tài chính 

2.2.5   Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ứng dụng 

2.3   VAS 03- Tài sản cố định hữu hình 

2.3.1   Một số vấn đề chung 

2.3.2   Ghi nhận tài sản cố định hữu hình 

2.3.3   Đánh giá TSCĐ hữu hình 

2.3.4   Ứng dụng các văn bản pháp quy hướng dẫn để xử lý một số giao dịch kinh tế 

phát sinh có liên quan 

2.3.5   Trình bày thông tin về TSCĐ hữu hình trên báo cáo tài chính 

2.3.6   Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ứng dụng 

2.4   VAS 04- Tài sản cố định vô hình 

2.4.1   Một số vấn đề chung 

2.4.2   Ghi nhận tài sản cố định vô hình 

2.4.3   Đánh giá TSCĐ vô hình 

2.4.4   Ứng dụng các văn bản pháp quy hướng dẫn để xử lý một số giao dịch kinh tế 

phát sinh có liên quan 

2.4.5   Trình bày thông tin về TSCĐ vô hình trên báo cáo tài chính 

2.4.6   Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ứng dụng 

 

Chương 3: Kế toán các khoản mục doanh thu, chi phí trên Báo cáo kết quả kinh 

doanh 

3.1   Một số vấn đề chung 

3.2   Nguyên tắc chung 

3.2.1   Nhận biết các giao dịch tạo ra doanh thu 

3.2.2   Đánh giá 

3.2.3   Trình bày thông tin trên báo cáo tài chính 

3.3   Ứng dụng các văn bản pháp quy hướng dẫn để xử lý một số giao dịch kinh tế 

phát sinh có liên quan 

3.4   Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ứng dụng 
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Chương 4: Kế toán một số vấn đề nâng cao 

4.1   VAS 10- Tỷ giá hối đoái 

4.1.1   Một số thuật ngữ và khái niệm 

4.1.2   Nguyên tắc chung: ghi nhận, đánh giá và xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái 

4.1.3   Ứng dụng các văn bản pháp quy hướng dẫn để xử lý một số giao dịch kinh tế 

phát sinh có liên quan 

4.1.4   Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ứng dụng 

4.2   VAS 17- Thuế hoãn lại 

4.2.1   Một số thuật ngữ và khái niệm 

4.2.2   Xác định chênh lệch tạm thời và ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại 

4.2.3   Ứng dụng các văn bản pháp quy hướng dẫn để xử lý một số giao dịch kinh tế 

phát sinh có liên quan 

4.2.4   Trình bày thông tin về thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại trên báo cáo tài 

chính 

4.2.5   Các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập ứng dụng 
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-   Kế toán tài chính: Bộ môn Kế toán tài chính, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM. 

-   Luật kế toán  

-   Chuẩn mực kế toán  

-   Chế độ kế toán và các văn bản pháp quy khác có liên quan.  


