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GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN CÁCH GHI PHIẾU
A. Các khoản thu
1. Thu nhập từ hoạt động tín dụng: bao gồm các khoản sau: Thu lãi tiền gửi, Thu lãi cho vay, Thu
lãi từ đầu tư chứng khoán, Thu lãi cho thuê tài chính và Thu khác về hoạt động tín dụng.
2. Thu nhập phí từ hoạt động dịch vụ: Bao gồm các khoản thu từ dịch vụ thanh toán, thu từ nghiệp
vụ bảo lãnh, thu từ dịch vụ ngân quỹ, thu từ nghiệp vụ uỷ thác và đại lý, thu từ dịch vụ tư vấn, thu từ kinh
doanh và dịch vụ bảo hiểm, thu phí nghiệp vụ chiết khấu, thu từ cung ứng dịch vụ bảo quản tài sản, cho
thuê tủ két và thu khác.
3. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: Bao gồm các khoản thu về kinh doanh ngoại tệ,
thu về kinh doanh vàng và thu từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ.
4. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh khác: bao gồm các khoản thu về kinh doanh chứng khoán, thu
từ nghiệp vụ mua bán nợ, thu từ các công cụ tài chính phái sinh khác và thu về hoạt động kinh doanh
khác.
5. Thu nhập góp vốn, mua cổ phần: là các khoản thu nhập từ việc góp vốn, mua cổ phần của các tổ
chức tín dụng khác và các tổ chức kinh tế.
6. Thu nhập khác: bao gồm các khoản thu khác của Tổ chức tín dụng ngoài các khoản thu nói trên.
Trong đó cần tách riêng thu bất thường, là những khoản thu mà tổ chức tín dụng không dự tính trước hoặc
có dự tính đến nhưng ít có khả năng thực hiện hoặc những khoản thu không mang tính chất thường
xuyên.
B. Các khoản Chi phí
1. Chi phí hoạt động tín dụng gồm: bao gồm các khoản sau: Trả lãi tiền gửi, Trả lăi tiền vay, Trả
lãi phát hành giấy tờ có giá, Trả lãi tiền thuê tài chính và Chi phí khác.
Trong đó cần tách riêng Chi phí khác: gồm các khoản chi phí trả lãi khác và các khoản chi tương
đương trả lãi của Tổ chức tín dụng ngoài các khoản chi lãi nói trên.
2. Chi phí hoạt động kinh doanh ngoại hối: bao gồm chi về kinh doanh ngoại tệ, chi về kinh
doanh vàng và chi về các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ.
3. Chi phí mua bán chứng khoán: bao gồm chi phí mua bán chứng khoán đầu tư và chứng khoán
kinh doanh.
4. Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí: là các khoản chi nộp thuế, phí, lệ phí của tổ chức tín
dụng. Chú ý: Khoản mục này không bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp.
5. Chi phí cho nhân viên: là tổng các khoản chi trong tài khoản 85.
6. Chi cho hoạt động quản lý và công vụ: Là tổng các khoản chi trong tài khoản 86.
Chú ý: Các khoản chi phí quản lý khác (Tài khoản 869) không bao gồm chi về vật liệu và giấy tờ
in; chi bưu phí và điện thoại; chi xuất bản tài liệu, tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại và chi
mua tài liệu, sách báo.
9. Các khoản chi phí còn lại: là các khoản chi còn lại chưa được liệt kê ở trên. Trong đó cần tách
riêng khoản chi phí bất thường như chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ, tiền phạt do vi phạm hợp đồng
kinh tế hoặc cũng có thể là những khoản chi phí bị bỏ sót từ những năm trước… nằm trong chi phí khác
(tài khoản 89).
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