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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

 

1. THÔNG TIN VỀ  MÔN HỌC 

1.1. Tên môn học: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 2  

1.2. Mã môn học: ACCO3401 

1.3. Khoa phụ trách: Kế toán - Kiểm toán 

1.4. Số tín chỉ: 04 tín chỉ lý thuyết 

2. MÔ TẢ MÔN HỌC 

Kế toán tài chính 2 cung cấp kiến thức chuyên sâu hơn về kế toán tài chính. Trong 

môn học này, sinh viên sẽ nghiên cứu các giao dịch hoặc đối tượng phức tạp hơn trong 

doanh nghiệp như kinh doanh xuất nhập khẩu, đầu tư tài chính, thuê tài sản, bất động sản 

đầu tư, dự phòng phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp… Ở mức độ này, sinh viên không 

chỉ vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán mà cần giải thích được bản chất kinh tế của 

giao dịch, cách xử lý của chuẩn mực kế toán trong mối quan hệ với các quy định pháp lý 

khác. 

3. MỤC TIÊU MÔN HỌC  

3.1. Mục tiêu chung 

Sau khi học xong môn học này sinh viên sẽ: 

- Có được những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu hơn về kế toán tài chính dưới 

góc độ xử lý các giao dịch phức tạp.  

- Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam cho các các nghiệp vụ nói 

trên. 

- Có khả năng tự học tập, tự đọc thêm các chuẩn mực, quy định có liên quan đến 

kế toán tài chính.  

3.2. Mục tiêu cụ thể 

3.2.1. Kiến thức 

Sau khi học xong môn học này sinh viên có thể: 

- Giải thích yêu cầu của các chuẩn mực kế toán Việt Nam về các giao dịch phức 

tạp của doanh nghiệp.  
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- Trình bày cơ sở để ghi nhận vào hệ thống tài khoản kế toán Việt Nam các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến ngoại tệ, xuất nhập khẩu, bất động 

sản đầu tư, tài sản đi thuê, các khoản đầu tư tài chính, công ty cổ phần, dự 

phòng phải trả, nợ tiềm tàng và thuế TNDN. 

- Nhận diện sự khác biệt số liệu kế toán và số liệu tính thuế trong các nghiệp vụ 

trên.   

3.2.2. Kỹ năng 

- Nhận diện, phân tích các nghiệp vụ kinh tế phức tạp dựa trên yêu cầu của 

chuẩn mực kế toán Việt Nam và hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 

- Sử dụng bảng tính Excel phục vụ trong tính toán ở các phần hành chuyên sâu; 

- Tiếp cận các kênh thông tin, tra cứu các tài liệu cần thiết; 

- Suy nghĩ phê phán mức độ nâng cao về việc lựa chọn các chính sách và 

phương pháp kế toán; 

- Truyền đạt thông tin (làm việc nhóm, thảo luận, giải thích, thuyết trình…); 

- Viết báo cáo trung bình – kèm mục tiêu phân tích (khoảng 1.000 từ); 

3.2.3.  Thái độ: Qua môn học này, sinh viên tiếp tục được rèn luyện tính cẩn thận, 

thận trọng trong xử lý số liệu kế toán, tạo lập tính thần yêu nghề và nhận thức đúng đắn 

về đạo đức nghề nghiệp kế toán trong các tình huống cụ thể. 

4. NỘI DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC 

STT Tên chương Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài 

liệu  

tự học TC LT BT TH 

1 

KẾ TOÁN GIAO 

DỊCH BẰNG 

NGOẠI TỆ VÀ 

KINH DOANH 

XUẤT NHẬP 

KHẨU 

1. Giao dịch bằng  ngoại tệ  

2. Kế toán hoạt động kinh doanh 

xuất nhập khẩu  

3. Case study 

8 5 3 0 
Giáo 

trình 

2 

KẾ TOÁN BẤT 

ĐỘNG SẢN 

ĐẦU TƯ 

1. Các khái niệm và nguyên tắc 

cơ bàn  

2. Ứng dụng vào hệ thống tài 

khoản kế toán 

3. Trình bày và công bố thông tin 

trên BCTC  

4. Khác biệt giữa kế toán và thuế 

liên quan đến bất động sản đầu 

9 6 3 0 
Giáo 

trình 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài 

liệu  

tự học TC LT BT TH 

tư  

5. Tổ chức lập chứng từ, ghi 

chép sổ sách kế toán 

6. Case study 

3 

KẾ TOÁN THUÊ 

TÀI SẢN 

 

1. Các khái niệm và nguyên tắc 

cơ bàn  

2. Ứng dụng vào hệ thống tài 

khoản kế toán 

3. Một số khác biệt trong xử lý 

trên hệ thống tài khoản theo 

QĐ 15 và QĐ 48 

4. Trình bày thông tin trên thuyết 

minh BCTC 

5. Một số lưu ý đưới góc độ thuế 

6. Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ 

kế toán chi tiết và tổng hợp 

7. Case study 

9 6 3 0 
Giáo 

trình 

4 

KẾ TOÁN CÁC 

KHOẢN ĐẦU 

TƯ TÀI CHÍNH 

1. Các khái niệm và nguyên tắc 

cơ bản 

2. Ứng dụng vào hệ thống tài 

khoản kế toán  

3. Một số lưu ý dưới góc độ thuế 

4. Trình bày các khoản đầu tư tài 

chính trên báo cáo tài chính 

5. Tổ chức lập chứng từ, ghi 

chép sổ sách kế toán  

6. Case study 

10 6 4 0 
Giáo 

trình 

5 
KẾ TOÁN CÔNG 

TY CỔ PHẦN 

1. Tổng quan về công ty cổ phần  

2. Các nghiệp vụ cơ bản về vốn 

của công ty cổ phần 

3. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

4. Ứng dụng hệ thống tài khoản 

kế toán  

5. Trình bày trên báo cáo tài 

chính  

6. Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ 

kế toán chi tiết và tổng hợp 

7 5 2 0 
Giáo 

trình 
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STT Tên chương Mục, tiểu mục 

Số tiết Tài 

liệu  

tự học TC LT BT TH 

7. Case study 

6 

KẾ TOÁN DỰ 

PHÒNG PHẢI 

TRẢ, NỢ TIỀM 

TÀNG 

1. Các khái niệm và nguyên tắc 

cơ bản 

2. Ứng dụng trên hệ thống tài 

khỏan kế toán  

3. Trình bày thông tin  trên 

BCTC 

4. Một số lưu ý đưới góc độ thuế 

liên quan dự phòng phải trả  

5. Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ 

kế toán chi tiết và tổng hợp 

7 5 2 0 
Giáo 

trình 

7 

KẾ TOÁN THUẾ 

THU NHẬP 

DOANH 

NGHIỆP 

1. Các khái niệm và nguyên tắc 

cơ bản 

2. Ứng dụng trên hệ thống tài 

khoản kế toán 

3. Trình bày thông tin  trên 

BCTC 

4. Tổ chức lập chứng từ, ghi sổ 

kế toán chi tiết và tổng hợp 

5. Các nội dung kiểm tra phân 

theo trọng số 

6. Case study 

10 7 3 0 
Giáo 

trình 

Tổng cộng 60 40 20   
 

5. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

5.1.  Tài liệu chính 

- Nguyễn Thị Kim Cúc và các tác giả (2015). Giáo trình kế toán tài chính (quyển 

2,3) - Tái bản lần 4, Nhà xuất Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 

5.2.  Tài liệu tham khảo: 

- Vũ Hữu Đức, Trần Thị Giang Tân, Nguyễn Thế Lộc (2010). Tìm hiểu các chuẩn 

mực kế toán Việt Nam.  

- Bộ Tài chính. Các chuẩn mực kế toán Việt Nam và Hệ thống Kế toán doanh 

nghiệp. 

- Các văn bản pháp lý liên quan 

6. ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP 
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6.1. Thang điểm: 10 

6.2. Hình thức thi: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận, không tham khảo tài liệu. 

6.3. Số lần, hình thức đánh giá và trọng số đánh giá kết quả học tập: 

STT Hình thức đánh giá Trọng số 

1 Thi giữa kỳ 40%  

2 Thi cuối kỳ 60% 

7. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY 

7.1 Kế hoạch giảng dạy lớp ban ngày (4,5 tiết/buổi) 

Buổi Nội dung 

1 
Giới thiệu môn học 

Chương 1- Kế toán ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 

2 
Chương 1 – Kế toán ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 

Case study 

3 Chương 2 – Kế toán Bất động sản đầu tư 

4 
Chương 2 – Kế toán Bất động sản đầu tư 

Case study 

5 Chương 3- Kế toán thuê tài sản  

6 
Chương 3- Kế toán thuê tài sản 

Case study 

7 Chương 4 – Kế toán đầu tư tài chính  

8 Chương 4 – Kế toán đầu tư tài chính 

9 
Case study  

Kiểm tra giữa kỳ 

10 
Chương 5 – Kế toán thuê tài sản  

Case study 

11 

Chương 5 – Kế toán thuê tài sản 

Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng  

Case study 

12 
Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng 

Case study 

13 Chương 7 – Kế toán thuế TNDN 

14 
Chương 7 – Kế toán thuế TNDN 

Case study 
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7.2 Kế hoạch giảng dạy lớp buổi tối (3 tiết/buổi) 
 

Buổi Nội dung 

1 
Giới thiệu môn học 

Chương 1- Kế toán ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 

2-3 
Chương 1 – Kế toán ngoại tệ và nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu 

Case study 

4-5 Chương 2 – Kế toán Bất động sản đầu tư 

6 
Chương 2 – Kế toán Bất động sản đầu tư 

Case study 

7-8 Chương 3- Kế toán thuê tài sản  

9 
Chương 3- Kế toán thuê tài sản 

Case study 

10-11 Chương 4 – Kế toán đầu tư tài chính  

12 Chương 4 – Kế toán đầu tư tài chính 

13 
Case study  

Kiểm tra giữa kỳ 

14-15 
Chương 5 – Kế toán thuê tài sản  

Case study 

16-17 

Chương 5 – Kế toán thuê tài sản 

Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng  

Case study 

18 
Chương 6 – Kế toán dự phòng phải trả và nợ tiềm tàng 

Case study 

19 Chương 7 – Kế toán thuế TNDN 

20 
Chương 7 – Kế toán thuế TNDN 

Case study 

 

              Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2017 

            TL. HIỆU TRƯỞNG 

 TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN 

 

 

 

 

 

  HỒ HỮU THỤY 


