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Tờ khai thuế

Các vấn đề liên quan tới tờ khai thuế cần phải giải trình như: Giải 

trình về chênh lệch số dư; Giải trình về phát sinh trong năm tài 

chính
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1.Giải trình chênh lệch số dư TK 

133 trên sổ kế toán không khớp 

với số dư trên tờ khai cuối năm.

2. Giải trình chênh lệch số dư TK 

33311 trên sổ kế toán không khớp 

với số dư trên tờ khai cuối năm

3 . Giải trình chênh lệch phát 

sinh trên sổ TK 133 với thuế 

GTGT đầu vào được khấu trừ 

4. Giải trình chênh lệch phát 

sinh trên sổ TK 33311 với thuế 

GTGT đầu vào trên tờ khai

5. Giải trình hình thành số liệu 

chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai 

thuế GTGT (nếu có phát sinh)

6. Giải trình chênh lệch giữa 

doanh thu trên sổ và tổng 

doanh thu trên tờ khai
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Giải trình việc ghi nhận doanh thu mà không có giá vốn và ngược lại

(nếu có phát sinh)

Giải trình một số nghiệp vụ mà giá vốn hàng xuất lớn hơn doanh thu

bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Giải trình Phát sinh Có TK 154 không bằng Phát sinh Nợ TK 632.

Các vấn đề thường gặp khi 

phải giải trình với cơ quan 

thuê về doanh thu – giá vốn

DOANH THU – GIÁ VỐN
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Giải trình các khoản dư 
Có TK 131 mà chưa 

được ghi nhận doanh thu

Giải trình dư Có TK 331 
có số dư lớn hoặc từ lâu 

không còn phát sinh nữa.

Giải trình 
về công nợ
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04. Một số vấn đề cần giải trình khác

Giải trình việc tổng hợp nhập xuất tồn kho không khớp với 

cân đối phát sinh trong năm, giải trình số dư Hàng tồn 

kho cuối năm lớn

Tiền mặt hay tiền gửi ngân hàng nhiều mà đơn vị vẫn đi            

vay, giải trình việc số dư tài khoản ngân hàng không khớp 

sao kê ngân hàng..

Giải trình  các TK 211, 242 trên sổ và trên bảng phân bổ 

không khớp nhau.

Giải trình chênh lệch giữa số dư TK 338 (3,4,6) với thông

báo BHXH cuối năm

Giải trình việc  tổng hợp từ bảng lương lên Quyết toán 

thuế TNCN không khớp nhau

Giải trình việc số liệu phân bổ trên bảng phân bổ (TK 211, 

242) không khớp với phân bổ trên sổ trong năm.
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info@es-glocal.comwww.es-glocal.com /esglocal.channel/024 66 66 33 69

Thông tin liên hệ

Bản tin chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo. Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL không chịu trách nhiệm về các sai sót trong bản tin này,

cũng như các tổn thất gây ra do việc sử dụng các thông tin từ Bản tin này mà không có ý kiến tư vấn chính thức từ Hãng Kiểm toán ES-

GLOCAL trước khi thực hiện.

Xin liên hệ với các chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp của chúng tôi nếu quý vị có nhu cầu cần sử dụng các thông tin từ Bản tin này hoặc cần

sự trợ giúp của Hãng Kiểm toán ES-GLOCAL. Các bạn có thể xem thêm chi tiết tại Website: www.es-glocal.com

Nguyễn Hồng Hải (CPA, CPTA, Valuer)
Phó Tổng giám đốc, tư vấn thuế cao cấp

0971 956 956

024 6666 33 69 (Ext: 401)

hai.nguyen@es-glocal.com

Nguyễn Đình Viên (CPA, CPTA)
Trưởng phòng kiểm toán, tư vấn thuế

0965 446 382

024 6666 33 69 (Ext: 301)

vien.nguyen@es-glocal.com


