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2.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên liệu, vật liệu .................... 5 

2.2. Phân loại nguyên liệu, vật liệu ........................................... 5 

2.3. Tính giá nguyên liệu, vật liệu ............................................. 8 

2.4. Chứng từ và thủ tục kế toán ............................................. 19 

2.5. Nhiệm vụ của kế toán nguyên liệu, vật liệu .................... 26 
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KHOẢN TRÍCH THEO LƢƠNG ............... 222 

1. Những vấn đề chung về tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng .................................................................... 222 

1.1.  Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 

22/12/2014 của Bộ Tài chính ....................................... 222 

1.2. Tiền lương ....................................................................... 224 

1.3. Các khoản trích theo lương ............................................ 240 

1.4. Nhiệm vụ của kế toán ..................................................... 244 

2. Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng .......... 245 

2.1. Chứng từ và thủ tục kế toán ........................................... 245 

2.2. Kế toán tiền lương .......................................................... 259 

2.3. Kế toán các khoản trích theo lương ............................... 265 

3. Kế toán trích trƣớc tiền lƣơng nghỉ phép của nhân 

công trực tiếp sản xuất ........................................................ 269 

3.1.  Mục đích trích trước tiền lương của nhân công 

trực tiếp sản xuất ........................................................... 269 

3.2.  Kế toán trích trước tiền lương của nhân công 

trực tiếp sản xuất ........................................................... 269 

4. Trình bày thông tin về tiền lƣơng và các khoản 

trích theo lƣơng trên BCTC ............................................... 272 

4.1. Bảng cân đối kế toán ...................................................... 272 

4.2. Thuyết minh BCTC ........................................................ 273 

5. Tóm tắt chƣơng 3.................................................................. 274 

CHƢƠNG 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ 
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